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EE uurimistööde mitmekesisus
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• Erinevate teemade korral tehakse koostööd erinevate 
teadusasutustega – TTÜ, TÜ, rahvusvahelised uurimisasutused

• Koostöökogemus on väga erinev
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• Uute lahenduste rakendamiseni peaaegu ei jõuta? 
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Koostöö Virumaa Kolledžiga – Jordaania projekt

Pildid Jordaaniast

Puurtööd
• Teostatud uued puurimised (17 uut puurauku)
Südamike uurimised
• Südamikud analüüsimisel Virumaa Kolledži kütuste laboris
• Kokku üle 3000 proovi
• Testid: Fischer retort, elementkoostis, kütuse koostis ja 

kütteväärtus
Senine koostöö
• Koostöö on olnud edukas 
• VK kütuste labor teostab teste mitmes vahetuses
Mõtteid tulevikuks
• Jordaania projekt on ühekordne töö
• Sarnaste suuremahuliste tööde tellimine tulevikus sõltub EE 

plaanidest
• Kas VK kütuste labor soovib pakkuda laboriteenust või teha 

teadustööd? 

Geoloogiliste uuringutega seotud analüüsid



EE põlevkivitööstus aastal 2016
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Koostöö Outotec Oy-ga –
Enefit Outotec Technology OÜ

Tehnoloogiliste 
lahenduste arendaja
• Maakide rikastamise 

tehnoloogia pakkuja ja  
arendaja

• Keevkihil töötavate 
tehnoloogiate leiutaja  ja 
arendaja 

• Ülemaailmne võrgustik ja 
kogemus projektide 
elluviimisel

Eesti Energia
100 aastat põlevkivi 
töötlemise kogemust
• Aastas kaevandame 
17 mln. tonni põlevkivi

• Maailma suurim 
põlevkivist 
elektrienergia tootja 

• Põlevkivil töötava 
keevkihtkatla 

opereerimise 
kogemus

• Omame kaasaegseimat 
põlevkiviõli tootmise 
tehnoloogiat



Enefit tehnoloogilise kontseptsiooni 
arendamine toimub etapiviisiliselt
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• Iga uue põlevkivi korral 
on vaja kõik tehnoloogia 
arendamise etapid läbi 
teha:

- iga põlevkivi on 
erinev

- riskide maandamine
• Eesti põlevkiviga on kõik 

etapid läbitud. Eesti 
põlevkivi jaoks 
projekteeritud tehast ei 
saa kopeerida teiste 
põlevkivide töötlemiseks

• EE koos Outoteciga on 
loonud võimekuse kõik 
need arendusfaasid ise 
teostada

• Iga põlevkivi töötlemiseks 
tuleb protsess uuesti välja 
arendada võttes arvesse:

- Põlevkivi omadusi
- Lokaalseid tingimusi
- Lõpptoodete turgu



Enefit laboriseade tahke soojuskandja 
protsessi testimiseks

Enefit laboriseade

• Projekteeritud EE ja Outotec-i poolt
• Põhiseadmed valmistatud EE 

Tehnoloogiatööstuses
• Paikneb Ouotec-i T&A Keskuses Frankfurtis
• Seadet opereerib Enefit Outotec Technology
• Käivitati novembris 2010
• Teste on teostatud Eesti, Hiina ja Jordaania 

põlevkiviga

• Põlevkivi (<6mm) 4 – 12 kg/h
• Tuhk eelsoojendisse 10 – 25 kg/h
• Tuha temperatuur eelsoojendis 700 – 800 ºC
• Utmistemperatuur 440 – 530 ºC
• Põlevkiviõli kuni 2 l/h  

Põhinäitajad



Põlevkivivaldkonna instituutide 
probleemid

1. Personal – kui kõrge on põlevkiviga tegelevate 
teadlaste keskmine vanus?

2. Personal – miks ei kasvatata järelkasvu?
3. Personal – kes teostab Eestis põlevkivi valdkonnas 

uurimistöid aastal 2025?
4. Uurimistööde kvaliteet (hind on ka oluline)



Põlevkivivaldkonna instituutide ajalooline 
sõltuvus EE-st ja ajakirjast Oil Shale

Instituut

Riiklik
rahastamine

Ajakiri 
Oil Shale

Eesti Energia AS

Raha                   

A
rtiklid

Olematu raha

• Pikaajaline koostöö EE-ga võib tekitada probleeme riikliku rahastamise seisukohalt
• Ajakiri Oil Shale on paljudele põlevkivivaldkonna teadlastele ainus cc-ajakiri oma teadustööde 

publitseerimiseks. Kas Eesti teadlastel on üldse huvi tõsta ajakirja Oil Shale kvaliteeti?
• Põlevkivivaldkonna instituutide konkurentsivõimetus riigieelarveliste rahade hankimisel ja jätkuv 

rahastamine EE poolt ei tekita instituutides motivatsiooni oma taset ja kompetentsi tõsta ning 
kasvatada järelkasvu

• Põlevkivivaldkonna instituutide rahastamise surnud ring on vaja lõhkuda:
- EE tellib uurimistöid vastavalt vajadusele ja kvaliteedile
- Ajakirja Oil Shale kvaliteeti tuleb tõsta või seda ei tunnustata enam cc-ajakirjana



Kokkuvõte
• Eesti Energia tellib uurimistöid väga erinevates valdkondades ja 

erinevatelt teadusasutustelt - koostöökogemus on väga erinev
• TTÜ-s tegeletakse peamiselt fundamentaaluuringutega katseklaasis 

ja rakendusuuringutega tööstuslikel seadmetel, kuid uute 
ideede/lahenduste rakendamisega peaaegu ei tegeleta

• Eesti Energia koostöös Outotec Oy-ga on loonud võimekuse 
arendada Enefit tehnoloogiat erinevate põlevkivide töötlemiseks 
(katseklaasist kuni tööstusliku tehaseni)

• Põlevkivivaldkonnaga seotud Eesti instituudid peavad kasvatama 
järelkasvu ja tõstma kvaliteeti, et saada ettevõtetelt uurimistöid

• Põlevkivivaldkonnaga seotud Eesti instituudid peavad muutuma 
konkurentsivõimelisteks riigieelarveliste rahade taotlemisel, sest 
ettevõtted ei taga pikaajaliselt püsivat rahastamist 



Thank 
You

Indrek Aarna
T&A osakonna juhataja
Eesti Energia AS
A.H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: +3727152301 
E-mail Indrek.Aarna@energia.ee
www.enefit.com
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