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Ülevaade 

• Miks on vajalik tagada õhuvarustus väljast 

• Näited põlemisõhu väljast toomise kohta 

• Põlemisõhu vajadus 

• Rõhu kadu läbi ukse 

• Ehituse eripärad 

• Kastepunkt ja isolatioon 

• Põlemisõhu avade suuruse määramine 



Kolde põlemisõhuga varustamine 
• Miks on vajalik tuua põlemisõhk väljastpoolt hoonet 

• Varem: suur hulk lekkeid läbi hoone karkassi → vajalik põlemisõhu 

kogus ei ole problem 

• Hetkel: hästi isoleeritud hoone karkass 

• Akna avamine põlemise ajal toob kaasa suured 

energiakaod! 

• Kaasaegsetes hoonetes tuleks õhuvarustus alati tuua 

väljast, kus vähegi võimalik. 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 
Õhu juurdevool väljastpoolt läbi: 

kanalid põrandakonstruktsioonis 

Teostus: 



Põlemisõhu juhtimine 
koldesse 

Õhu juurdevool väljastpoolt läbi: 

sisendõhu võlli integreeritud korstnasse 

 

Teostus: 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 

• Millist õhuvarustust vajab müüritud kütteseade?  

•       – Minimaalne põlemisõhu vajadus:  

•           4 m3 õhku 1 kg puidu kohta 

• Liigõhu tegur: umbes 3 

• Tegelik õhuvajadus: 12 m3 õhku 1 kg puidu kohta 

• Kui puidu põlemiskiirus on 10 kg/h → põlemisõhu vajadus sellisel juhul 

on umbes 120 m3/h 

• Õhu voolukiirus põlemisel = Õhuvoolu maht / ristlõike pindala (@ d = 10 

cm, 120 m3/h → 4.2 m/s) 

 
 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 

• Õhuvoolu kiirus põlemisel 12-tunnise salvestusaja jooksul: 
 

Võimsus Maksimaalne 

kütusekogus 

Õhutarbimine 

põlemisel 

Õhuvoolu kiirus 10 

läbimõõduga torus 

Õhuvoolu kiirus 15 

läbimõõduga torus 

kW kg m3/s m/s m/s 

1.6 6.0 56 2.0 0.9 

2.0 7.4 69 2.4 1.1 

2.5 9.2 86 3.1 1.4 

3.0 11.1 104 3.7 1.6 

3.5 12.9 121 4.3 1.9 

4.0 14.8 138 4.9 2.2 

5.0 18.5 173 6.1 2.7 

6.0 22.2 207 7.3 3.3 

7.0 25.8 242 8.6 3.8 

3.0 29.5 276 9.8 4.3 

9.0 33.2 311 11.0 4.9 

10.0 36.9 346 12.2 5.4 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 



 

• Näide: rõhu kadu läbi ukse raami õhu 
juurdevooluga 



• Näide: rõhu kadu läbi ukse raami õhu 
juurdevooluga 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 

• Põlemissõhu kanalite hinnangulised mõõtmed (müüritud 
kütteseade) 

 Maksimaalne 

kütusekogus(kg) 

Nõutud rislõike pindala 

A voolukiiruse V > 2 

m/s (cm2)tagamiseks 

Toru diameeter (mm) Tegelik ristlõike 

pindala A (cm2) 

Hinnangulised mõõdud kandilise 

toru korral.(mm) 

h b 

5 70 100 79 80 90 

6 84 100 79 80 110 

7 98 125 123 80 130 

8 112 125 123 80 150 

9 127 140 154 80 170 

10 141 140 154 80 190 

11 155 150 177 80 210 

12 169 150 177 80 230 

13 183 160 201 80 260 

14 197 160 201 80 280 

15 211 180 254 80 300 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 
• Põlemissõhu kanalite hinnangulised mõõtmed (müüritud 

kütteseade) 

Maksimaalne 

kütusekogus(kg 

Hinnangulised mõõdud kandilise 

toru korral (mm) 

Hinnangulised mõõdud kandilise 

toru korral (mm) 

Hinnangulised mõõdud kandilise 

toru korral (mm) 

h b h b h b 

5 40 210 60 130 100 80 

6 40 260 60 150 100 90 

7 40 310 60 180 100 110 

8 40 360 60 210 100 120 

9 40 420 60 240 100 140 

10 40 470 60 270 100 150 

11 40 530 60 300 100 170 

12 40 590 60 340 100 180 

13 - - 60 370 100 200 

14 - - 60 400 100 210 

15 - - 60 440 100 230 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 
• Rõhukadu suureneb voolukiiruse ruuduna! 

• Arvuta võimalikult suur ristlõige! 

• Hoidu õhukanalit kokku tõmbamast! Õhukanali ahendamine 

toob kaasa suurema rõhukadu!  

• Ahendamise võrdlus:  

• Kolle on projekteeritud õhukanali läbimõõdule d = 18 cm 

• Kolle paigaldatakse õhukanaliga, mille läbimõõt on d = 10 cm 

• Kolle ei tööta õigesti! 

 

 

 
 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 
• Ehituslikud eripärad 

• Materjalid 

• polümerid 

• metall 

• puit 

• keraamilised materjalid 

• betoon 

• autoklaavitud gaseeritud betoon 

• Paigaldamise ajal tuleb järgida kandevõime ja tuleohutuse nõudeid! 

 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 

• Ehituslikud eripärad 

• Põlemisõhu kanali isoleerimine 
• Eesmärk: Vältida kondensaadi tekkimist välispinnal 

• Täitmise tingimus: välispinna temperatuur> kastepunkti 
temperatuur 

• Kastepunkti temperatuur: sõltub suhtelisest õhuniiskusest ja 
toatemperatuurist 

• Välispinna temperatuur: määratakse arvutusega (või vastavalt 
tehnilisele passile) → Kõige olulisem tegur on isolatsioon! 

 

 

 
 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 
• Näide (arvutus vastavalt tehnilistele andmetele) 

• Õhukanali materjal = alumiinum (paksus = 1 mm, soojusjuhtivus = 220 
W/m · K) 

• Isolatsioon soojusjuhtivusega 0.04 W/m · K 

 

 

 

 

 
 

  Välispinna temperatuur(°С) 

Isolatsiooni paksus 

Põlemisõhu 

temperatuur 

= 0 °C 

Põlemisõhu 

temperatuur 

= -5 °С 

Põlemisõhu temperatuur 

= -10 °с 

0 st 1.70 -2.92 -7.55 

1 st 15.53 13.91 12.29 

2 st 18.47 17.49 16.50 

3 st 19.75 19.05 18.34 

4 st 20.47 19.92 19.37 

5 st 20.92 20.47 20.02 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 

• Ettepanekud isolatsiooni paksuse kohta 
• 2 cm paksune kiht isolatsiooni soojusjuhtivusega 0.04 W/m · K on 

tavaliselt piisav 

• Järgmistel materjalidel on soojusjuhtivus 0.04 W/m · K: 

• Mineraalvill 

• Vahttooted (e.g. Thermaflex)  

• Polüstüreen isolatsioon 

• Isolatsioon peab igal juhul olema niiskuskindel! 

• Väga kõrge suhtelise õhuniiskuse korral tuleb isolatsioonikihi õhu 
paksus määrata arvutusega. 

 

 

 

 
 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 
• Samaväärsed materjali paksused (isoleeritud alumiiniumist 

toru) 

 

 

 
 

Materjal 
Soojusjuhtivuse 

koefitsient λ 

Isolatsioon 

1 cm 

(λ = 0.04 W/m⋅K) 

Isolatsioon 

2 cm 

(λ = 0.04 W/m⋅K) 

Isolatsioon 

3 cm  

(λ = 0.04 W/m⋅K) 

Isolatsioon 

4 cm  

(λ = 0.04 W/m⋅K) 

Isolatsioon 

5 cm  

(λ = 0.04 W/m⋅K) 

    Comparable thickness 

  W/m⋅K cm cm cm cm cm 

Puit 0.17 4.3 8.5 12.8 17.0 21.3 

Tellis 0.70 17.5 35.0 52.5 70.0 87.5 

šamott 0.93 23.3 46.5 69.8 93.0 116.3 

Betoon 2.10 52.5 105.0 157.5 210.0 262.5 

Õhutatud betoon (700 

kg/m3) 

0.20 5.0 10.0 15,0 20.0 25.0 

Kaltsium silikaat 0.06 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 

Vermikuliit 0.14 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 

• Ehituslikud eripärad 

• Põlemisõhu sisselaskeklapp 
• Tihedalt suletud klapp, mis sulgeb õhu juurdevoolukanali pärast 

kütuse põlemist. See on vajalik paigaldada! 

• Klapi paigaldamiseks ei ole kohustuslikku tingimust: põlemisõhu 
kanali otsas või kohas, kus kanal on ahjuga ühendatud, on 
eelistatavam asetada ventiil hoone välisseinale lähemale. 

 

 
 



Põlemisõhu juhtimine koldesse 
 
 



Kaasaegne lahendus müüritud kütteseadme 
arvutuste tegemiseks– põlemisõhuga 
varustamine 



Umbkaudne arvutusmeetod 

Põhilised juhised: 

•  Vähesed pöörded, lühike õhukanali pikkus - 

umbes 13 cm2 / kg küttepuude kohta 

• Selle väärtusega arvutamine peaks toimuma - 

umbes 15-17 cm2 / kg küttepuude kohta 

• Palju pöördeid ning pikk õhukanal või juhul kui 

kütteseade asub merepinnast rohkem kui 600m 

kõrgusel– umbes 20 cm2/kg küttepuude kohta 

• Neid juhiseid järgides saate väikese rõhukadu. 
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Mis on müüritud kütteseade? 

• Peamine omadus, mis eristab müüritud kütteseadet teistest puiduga 
köetavatest kütteseadmetest on tema võime salvestada soojust pika aja 
kestel.   

• See tähendab, et te saate kiiresti ja puhtalt põletada suuream koguse 
puitu ilma, et hoone läheks liiga kuumaks.  

• Soojus salvestatakse müüritisse, mis seejärel eraldub ümbritsevasse 
ruumi 18 kuni 24 tunni jooksul. 



ROHELINE kütmine 

Põhilised omadused, mis seovad müüritud küttekolded energiatõhusa 
ehitamisega: 
 

o Kasvuhoonegaaside vähendamine 

o Väike nominaalvõimsus 

o Kiirgussoojus 

 



Müüritud küttseadmete tüübid(1) 

Müüritud kütteseadmeid ehitatakse erinevatel eesmärkidel: 
 

• Hoone kütmine 

• Toiduvalmistamine (pliit, küpsetusahi, leivaahi, jne.) 

• Kombineeritud (kasutatakse nii kütmiseks kui toiduvalmistamiseks) 

• Sauna ahjud 



Müüritud küttseadmete tüübid (2) 

Vastavalt seina paksusele jagatakse müüritud kütteseadmed järgmiselt: 

•  Õhukese seinaga ahi – seina paksus 65 mm, soojeneb kiiresti, on 

kergekaaluline, salvestuskestus on lühem; 

• Paksu seinaga ahi – seina paksus 120 mm ja rohkem, sobib pidevalt kasutuses 

oleva eluruumi kütmiseks, üleskütmise tsükkel on pikem ja salvestab sooja 

pikema aja; 

• Kombineeritud ahi – kolde seina paksus ½ tellis, teiste seinte paksus ¼ tellist. 



Müüritud küttseadmete tüübid(3) 

Sõltuvalt asukohast võiba ahu põhjaplaan olla erineva kujuga: 

• Ristkülik 

• Ruut 

• Ring 

• Nurkne (kolmnurk) 

• Mitme nurgaga 

 

 



Müüritud küttseadmete tüübid (4) 

Vastavalt kõrgusele jagatakse ahjud järgmiselt: 

• Ühekordne; 

• kahekordne –kask ahju erinevate kolletega asetsevad kohakuti. 

 



Müüritud küttseadmete tüübid (5) 

Vastavalt disainile jagatakse müürtiud kütteseadmed järgmiselt: 

•  Salvestuskestus (sooja salvestusvõime, tuleneb ahju jahtumise ajast ning 

mõõdetakse tundides ),  

• Suitsu ja kuumade gaaside liikumise mustrid,  

• Soojusvõimsus (kui palju sooja eraldab kütteseade ümbritsevasse ruumi 

keskmiselt tunnis kahe kütmise vahel). 

 



Müüritud kaminate tüübid 

Vastavalt ehitusele jagatakse müürtiud kaminad järgmiselt: 

• Avatud kaminad, 

• Suletud kaminad: 

o naturaalsed konvektsiooni kaminad 

o Õhkküttekaminad koos ventilaatoritega 

o Veesärgiga kminad  

o Soojust salvestavad kaminad 

 

 



Müüritud kütteseadme osad (1) 

Vundament.  

Ahjud, mis kaaluvad kuni 750 kg (1 m3 telliseid kaalub u. 1600 kg) ehitatakse 

otse aluspinnale (põrandale) kui see on piisavalt tugev. Kui ahi kaalub rohkem kui   

750 kg siis tuleb selle alla rajada vundament, mis ehitatakse maapinna sisse 50-

100 cm vastavalt pinase tüübile ning ahju kaalule. Vundament peab olema 

vähemalt 3-5 cm laiem kui ahi. Vundament rajatakse kividest, tsemendist ja 

tellistest.  



Müüritud kütteseadme osad(2) 

Tuharuum.  

Tuharuum on ava kütteseadme põhjas, kuhu kogutakse põlemisel tekkinud tuhk. 

Tuharuum peab olema ehitatud tulekindlast materjalist, et kuumad söed ei 

kahjustaks puitu ega teisi põlevaid materjale. Seetõttu peab tuharuum olema 

võimalikult suur ning seda tuleb regulaarselt puhastada, et ei tekiks ummistust. 

See on samuti oluline, kuna läbi tuharuumi juhitakse põlemisõhk läbi kolde 

põhjas oleva resti koldesse. Õhu voolu juhitakse tuharuumi uksega.  

 

https://www.ehow.com/info_12077813_ash-pit-fireplace-for.html 



Müüritud kütteseadme osad (3) 

Kolle.  

Koldes põletatakse kütust. Kolle on alati ahju kõige kuumem osa. Tavaliselt 

ehitatakse kolle 30-40 cm lai ja 40-65 cm pikk, kolle ei tohi olla madalam kui 60 

cm. Kolde seina miinimum paksus on pool tellist (12 cm). Kolde eesosaa 

paigaldatakse rest et eraldada kolle tuharuumist. Resti ja kolde esina vahele 

tuleb jätta vähemalt 5 mm deformatsiooni vuuk, et ära hoida kolde pragunemist 

kui metallist tuharest kütmise ajal paisub.  



Müüritud kütteseadme osad (4) 

Lõõr.  

Tegemist on kanaliga, toruga või korstna avaga, et suunata heitgaase kaminast 

või ahjust väljapoole. Lõõrid tekitavad ahju konvektsioonisüsteemi ja neid saab 

paigutada vertikaalselt või horisontaalselt. Horisontaalsed suitsutorud ei nõua 

kõrget süvistust, kuid tõenäolisemalt neeldavad tahma ja need tuleks teha 

kitsamates ahjudes. Vertikaalsed lõõrid vajavad paremat mustandit. Lõõrid 

erinevad suuruse poolest: kuumas gaasist väljuv gaas vajab palju ruumi, nii et 

esimene suits on suurim. Kui gaas liigub, muutub see jahedamaks ja võtab 

vähem ruumi, seega saab viimaseid lõõreid vähendada. 

Pliidist korstnasse tuleva suitsu ja kuuma gaasi temperatuur on tavaliselt umbes 

150 ° C. Kui temperatuur on kõrgem, siis suits on liiga lühike. Kui temperatuur on 

madalam, tähendab see, et suits on liiga pikk. 



Pliidi metallosad 

 
 
 

 Malmist (või metallist) uksed kolde ja tuharuumi sulgemiseks. 

 
 
 

Siiber on mõeldud pliidi või kamina sulgemiseks, kui see pole kasutusel. 
See on vajalik selleks, et teie kodust soojendatud õhk ei põletaks 
korstnat, kui kaminit ei kasutata. 

 
 
 

Restid on malmist ja eraldavad kollet tuharuumist. Resti kaudu tuhk 
langeb, õhk siseneb pidevalt kolesse,  mis säilitab põlemise. 

 
 
 

Keeduplaat on pliidi ülemine osa. 

 
 
 

Puhastusluuk paigaldatakse lõõride puhastusavade ette. 



Müüritistööde materjalid (1) 

 
 
 

Tahke savi telliseid kasutatakse ahjude ja kaminate, suitsu ja kuumade 
gaasikanalite, korstnate müüritise jaoks. Kõige sagedamini on tellise 
mõõtmed 250x120x65 mm. 

 
 
 

Šamott (tulekindlad) tellised, mis taluvad 1580 ° C kuni 2000 ° C või isegi 
rohkem, on valmistatud tulekindlast savikamotte ja põletamisel punase 
või kollaka värvi. Neid kasutatakse tavaliselt ahjude sisemise voodri 
jaoks. 

 
 
 
 

Savi mört 
Savi on kaminate ja kaminate peamine ehitusmaterjal. Parim mörd on 
saadud savi ja peene kruusa (või väikeste kruusade lisanditega liiva, 1,5 
mm suuruse tera suurusega) segamisel vahekorras 1: 1 kuni 1: 4, 
sõltuvalt savi tüübist. Nõuetekohaselt ettevalmistatud mört ei sisalda 
tükke, see ei ole kleepuv ja õmblustest kergesti pressitud, klõpsates 
telliseid. 



Müüritistööde materjalid(2) 

 
 
 
 

Pulbristatud mördi savi segatakse veega vastavalt tootja nõuetele ja seda 
kasutatakse ahjude ja kaminate ehitamiseks. 

 
 
 

Looduskive kasutatakse ahjude, kaminate, korstnaaluste, kamina 
kaunistuste ehitamiseks. 

 
 
 
 

Betooni kasutatakse ahjude, kaminate, korstnate vundamentide 
ehitamiseks. Korstnate isolatsiooniks kasutatakse kerget betooni. 

 
 
 
 

Soojusisolatsioonimaterjalid: tahked vermikuliitplaadid; 
Vermikuliitplaadid on vastupidavad otsesele tulele ja soojusele, neil on 
head soojusisolatsiooniomadused. Kasutatakse tulekindlate 
konstruktsioonide, tulemüüride ja ahjude või kaminate soojuskambrite 
paigaldamiseks. 



Müüritistööde materjalid (3) 

 
 
 
 

Mineraalvilla kasutatakse ahju või kaminaga külgnevate struktuuride 
isoleerimiseks. Üks isolatsiooniplaatide pind peab olema kaetud 
kuumuskindla alumiiniumfooliumiga. Vaba õhuvool peab olema tagatud 
isolatsiooni ja ahju kõigi kuumutatud osade vahel, et kogunenud soojus 
jaotuks ruumi ümber. 

 
 
 

Hüdroisolatsiooni materjalid 

 
 
 
 

Viimistlusmaterjalid - glasuuritud plaadid. Savist valmistatud 
kaunistuselemendid koguvad soojust, annavad pliidi müüritise jaoks 
täiendavat vastupidavust ja katavad müüritavate õmbluste pragusid, 
takistades seega aurude tungimist ruumi. Kõige tavalisemad plaatide 
tüübid on klaasitud, terrakota, portselan ja savinõud. Klaasitud plaatide 
fassaadipind on kaetud spetsiaalse emailiga - majolikaga, mis ei sisalda 
kahjulikke kemikaale. Punasest savist valmistatud terrakota plaatide pind 
ei ole klaasitud. Portselan- ja savipinnad on kaetud värviliste 
glasuuridega. Ühe komplekti plaadid on nende kuju ja suuruse järgi 
jagatud nurk-, tasapinnaliseks, karniisiks, kuju- ja soklikujuliseks. 



Müüritistööde materjalid(4) 

 
 
 
 
 

Viimistlusmaterjalid - krohv. Kuumuskindel. Kasutada saab ühte kihti, 
kuid seda on parem kasutada mitmel kihil. Mõned ahju osad võivad 
muutuda kuumemaks kui teised. Nende kohtade ühendustes ilmuvad 
pragud. Tuleks kasutada täiendavaid tööriistu, nt. latekskangas, traatvõrk 
või keraamiline võrk. 

 
 
 

Viimistlusmaterjaldi, pahtel 

 
 
 
 

Kinnituselemendid on terasvardad, pehme traat, terasest klambrid. 



Pottsepa tööriistad (1) 

 
 
 

Mõõdulint (valtsimine või kokkuklapistamine) kasutatakse iga täpsust 
vajava töö jaoks. 

 
 

Nurgikut kasutatakse nurkade õigsuse kontrollimiseks. 
 

 
 
 

Loodi kasutatakse selleks, et kontrollida, kas pind on horisontaalne või 
vertikaalne. 

 
 
 

Plummetit kasutatakse nurkade, seinte ja korstnate vertikaalsuse 
kontrollimiseks. 

 
 

Müürihaamrit kasutatakse servade või väikeste kivist, tükeldatud 
tellistest või betoonist müüritise ühikuks. 
 



Pottsepa tööriistad (2) 

 
 
 

Kellut kasutatakse tellistest või kivistamiseks mördi või betooni 
tasandamiseks, laotamiseks ja vormimiseks. 

 
 
 

Tange/näpitsaid kasutatakse karastatud traadi lõikamiseks, väänamiseks, 
painutamiseks plaatide paigaldamisel või silmuste valmistamisel. 

 
 
 

Kummist haamrit kasutatakse telliste paigutamiseks soojust vabastava 
seadme ehitamisel. 

 
 
 

Elektriline segisti - kasutatakse mördi või liimi segamiseks. 

 
 
 

Kivi lõikamise masinat kasutatakse keraamiliste ja šamottikivide 
lõikamiseks. 



Pottsepa tööriistad(3) 

 
 

Tikksaagi kasutatakse õhukeste puitplaatide, palkide (läbimõõt alla 60 
mm) lõikamiseks 

 
 

Löökdrelli kasutatakse avade puurimiseks, poltide kruvimiseks / 
keeramiseks. 

 
 

Kaitseprillid kaitsevad silmi väikeste osakeste ja aurude eest, mis võivad 
levida, segada või teha muid töid. 

 
 
 

Ehituspintslit kasutatakse kruntimiseks, müüritise niisutamiseks 

 
 

Käsna kasutatakse liigse liimi, vedelate ainete eemaldamiseks erinevate 
pindade puhastamiseks. 

 
 
 

Ja muud tööriistad ja mõõteriistad, mida ahju ehitaja kasutab oma töös - 
nuga, kruvikeeraja, nurklihvija jne. 



Müüritud kütteseadme kavandamine 

Asukoht:  
Müüritud kütteseadmete nagu kõigi kirrgusküttesekhade puhul tuleb arvestada et 
enamuse soojust eraldavad nad ruumi kiirguse kaudu. Seetõttu tuleb maksimum 
võimsuse saavutamiseks ruumi kavavdada võimalikult suur soojuskiirgust eristav 
pind.   
 
Suurus:  
Ahju mõõtmed sõltuvad ruumi suurusest. Arvutatakse, et 1 m3 ruumi 
soojendamiseks +18 ° C-ni, kui välistemperatuur on -30 ° C, on vaja soojust 21 kcal. 
Eksperimentaalselt ja teoreetiliselt on arvutatud, et pliidi pindala 1 m2 toodab 300 
kcal / h. Teades soojendatava ruumi suurust, on võimalik arvutada ahju mõõtmed. 
 
Pea meeles: Ahju mõõtmete arvutamisel kaaluge maja osa, kuhu ahi ehitatakse. 
Kui see on põhja- või kirdeosas, suureneb pliidi pindala 10% kagus - 5% võrra. 



Müüritud kütteseadme ehitamine (1)  

a) Valida hoolikalt tellised ja valmista mört / savi. 
 

b) Alustage ahju ehitamist alles pärast katuse või ajutise katuse paigaldamist 
töökoha kohal. 
 

c) Ahju ehitamisel, olulistes kohtades (kolle, suitsulõõrid) valitakse esmalt tellised 
ja paigutatakse need kuival kujul, et kohanduda mõõtmetele ja sidumisele. 
 

d) Enne paigaldamist tuleb lihtsaid savi telliseid hoida vees 1-1,5 min, 
šamottellistesed kastetakse korraks vette, et eemaldada tolm. 



Müüritud kütteseadme ehitamine(2)  

 
e) Kolde ja lõõride sujuv ja puhas pind saadakse puhta müüritise abil ning pärast 5-
6 rida lisamist pestakse vertikaalsed pinnad niiske lapiga. 
 
f) Kui pliit on ehitatud olemasolevale vundamendile, on enne töö alustamist vaja 
kontrollida vundamenti horisontaalsust, mõõtmete täpsust ja nurkade õigsust. 
 
g) Ahju metallosad (uksed, restid, klapid jne) tuleb paigaldada ja kinnitada väga 
hoolikalt ja täpselt. 



Kütteseadme viimistlemine 

Kütteseadme võimalikud 
viimistlusmaterjaldi on järgmised: 
 

• Looduskivi 

• Keraamilised ahjupotid 

• Keraamilised plaadid 

• Tellised 

• Korhv 

• Muu  
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Korstna kõrgus (1) 

Korstna kõrgus peab olema vähemalt 0,3 m lameda katuse, parapeti või 

harja kohal, kui pind ei ole süttiv ja 0,6 m - kui see on tuleohtlik. Kui katus on 

tasane või selle kaldenurk on ≤ 12 °, peab katusekonstruktsioonist 

olenemata olema, et korstnaavad peavad olema vähemalt 0,6 meetrit hoone 

servast või servadest. Kui korstnat on ehitatud> 1,5 m, kuid <3 m kaugusel 

ridge'ist, ei tohiks korstnat olla madalam kui katuseharja. Kui korstna 

plaanitakse paigaldada kõrgemale kui 3 m, kuid vähem kui 10 m kaugusele, 

peab korstna kõrgus olema vähemalt 12 ° horisontaaljoone kujuteldavast 

piirist. 

Korsten peab paiknema 

katusest kõrgemal nii, et tagatu 

on piisav tõmme korstnas ning 

tueohutus. Korstna kõrgus 

mõjutab selle võimet viia 

suitsugaasid väliskeskkonda 

läbi stackefekti. 



Korstna kõrgus (2) 

Kui katuse kaldenurk on> 12 ° ja selle pind on tuleohtlik, peavad 

korstnaavad olema vähemalt 0,6 m kõrgusel servast. 

Tuleohtliku katusepinna korral paigaldatakse sädemepiirikud. Selleks 

kasutatakse metallvõrke, mille avad on kuni 5x5 mm. 

Kui katuse kaldenurk on> 12 ° ja selle pind ei ole süttiv, peavad korstnaavad 

olema vähemalt 0,3 m kõrgusel harjast ja vähemalt 1 m kaugusel sellest. 



Korstna ristlõike määramine (1) 

Korstna ristlõige valitakse vastavalt kütteseadme tootja 
tehnilistele nõuetele sõltuvalt kütuse tüübist, rõhust ja 
kütteseadme soojusvõimsusest või arvutatakse vastavalt 
standarditele. 

Korstna ristlõige ei tohi olla väiksem kui kütteseadme ja korstna 
vahelise ühenduslõõri ristlõige. Kui sama korstnaga on 
ühendatud mitu kütteseadet, ei tohiks selle ristlõige olla 
väiksem kui kombineeritud küttesüsteemide jaoks vajalik 
ristlõige. 



Korstna ristlõike määramine(2) 



Korstna ehitamine (1) 

• Korsten ehitatakse hoolikalt eelnevalt valitud tellistest või 
plokkidest. 

• Korstnad võib paigaldada seinale (telliskivihoonetesse), eraldi 
vundamendile (puitmajadesse), mõnikord paigaldada otse 
ahjule või kaminale. 

• Korstna lõõri  mõõtmed võivad olla 140x140mm, 140x270mm, 
270x270mm. Need sõltuvad ühendatud küttesüsteemi tüübist 
ja võimsusest. 

• On oluline, et lõõri mõõtmed oleksid õigesti valitud, sest suur 
ristlõike põhjustab suure külma õhurõhu tõttu ahju 
põletamist. 

• Suure ristlõikega lõõri ja suitsugaasi voolamisel madalamal 
kiirusel koguneb suitsust seintele rohkem tahma. 



Korstna ehitamine(2) 

• Korstna välisseinte paksus peab olema ≥ ½ tellis. 

• Korstna lõõrid peavad olema vertikaalsed, ilma eenditeta, 
ebatasasusteta, sest need koguvad tahma ja põhjustavad 
halvemat tõmmet. 

• Korsten on ehitatud kõrgekvaliteedilistest, pragudeta ja hästi 
põletatud tellistest. Pööningul kasutatakse savi mörti, vuukide 
paksus on kuni 10 mm. Tellise sile külg asetatakse lõõri sisse, 
vuugid on tihendatud ja puhastatud niiske lapiga. 

• Müüritööd tuleb teha nii, et vuukides ei oleks pragusid ning 
nad oleksid tihedalt täidetud mördiga. 

• Korstna pikenduse ehitamisel laekonstruktsioonile ja 
katusekatte sillutamisel asetatakse tellised kattega ¼ nende 
pikkusest, st 60-70 mm, sõltuvalt vuukide paksusest. 



Korstna ehitamine (3) 

• Korstna vundament on ehitatud eraldi hoone või ahju 
vundamendist. Korstna vundament on rajatud maasse sama 
sügavusega nagu maja vundament. 

• Põrandapinna kohal tuleb paigaldada puhstusluugid. Igal 
korstnal peab olema puhastamiseks eraldi suletud luuk. 

www.northlineexpress.com 



Korstna paigaldamine (1) 

  Keraamiline moodulkorsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välitingimustes sobivad kõige paremini 

betoontooted, mis nende koostoimes niiskusega 

parandavad isegi nende omadusi. Samal ajal ei ole 

tulekahju korral kõige sobivamad savitooted 

atmosfääri mõjutustele vastupidavad. Need 

materjalide omadused on kasutatavad kahe 

seinaga modulaarsete korstnate süsteemide 

tootmisel. Soojus- ja happe-kondensaadikindel 

saviplaat pannakse välimise kerge betoonplokki. 

Sellele lisatakse täiendav 

soojusisolatsioonimaterjal ja õhu vahe jäetakse 

niiskuse eemaldamiseks, mis võib koguneda savi 

siseküljele. 



Korstna paigaldamine (2) 

      

 

 

Kaugus korstna välispinna kaugus hoone välisseinast 



Korstna paigaldamine(3) 

Korstna küttesüsteemiga ühendamise põhimõtted 



Korstna paigaldamine(4) 

Korstna tüübid 

 



Korstna paigaldamine(5) 

 

 
Keraamiline 
moodulkorsten on 
mitmest erinevast kihist 
koosnev korstnasüsteem. 
See on valmistatud 
põletatud savisplokkidest, 
mineraalvillast ja 
keraamilistest 
elementidest. 

http://www.kaminai.com/en/all-chimneys/ 



Korstna paigaldamine(6) 
Moodulkorsten monteeritakse 
eelnevalt valmistatud elementidest. 
Keraamilised korstnasüsteemi osad on 
vastupidavad tahma põlemisele ka 
madalatel ja kõrgetel temperatuuridel 
(60 ° C - 600 ° C). Keraamilised 
vooderdised on sileda pinnaga ja on 
väga vastupidavad kondensaadi mõjule 
(vastupidavad agressiivsetele 
söövitavatele teguritele). 
Mineraalvill isoleerib korstna lõõri 
väliskihist, et tagada korstna 
soojusisolatsioon. Kasutatav väga kõrge 
soojusisolatsioonivill ei võimalda suitsu 
jahtuda, suurendades samal ajal 
tõmmet. Sel viisil tekitavad korstnad 
oluliselt vähem kondensaati ja tahma. 



Korstna paigaldamine (7) 

 

Väline moodulplokk on valmistatud kergbetoonist, millel on 
spetsiaalsed tugevdusvarraste avad. Plokk aitab tsentreerida 
keraamilise (shamotte) suitsulõõri ja isoleeriva mineraalvilla kihi. 
Välist plokki võib kasutada ka ehituselemendina, mis 
paigaldamise lõpus kaetakse tavaliselt krohviga. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=19nfqwBhPZs
https://www.youtube.com/watch?v=19nfqwBhPZs
https://www.youtube.com/watch?v=19nfqwBhPZs
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Šamott ahjud (1) 

Soojust salvestavad ahjud 

 

 
 

 

Ahjušamott 
 kaal ≈ 2000 kg  



Šamott ahjud(2) 

Kombineeritud ahjud 

• Viimistlus ≈ 200 kg 

• Väliskest≈ 300 kg 

• Keraamilised lõõrid ≈ 500 g  

 

 

Ahjušamott 

Kaal ≈ 1.000 kg 



Šamott ahjud(3) 

Hüpokaust  

• Väline viimistlus≈ 200 kg  

• Ahju väliskest ≈ 300 kg  

• Soorjust kiirgavad pinnad/soojaõhu 

kanalid ≈ 250 kg 

  

 

Ahjušamott ≈ 750 kg  



Šamott ahjud(4) 

Küttekamin 

• Viimistlus 200 kg  

• Väliskest 300 kg 

  

 

 

Ahjušamott ≈ 500 kg  



Šamott ahjud(5) 

Kamin 

 

 

  

 

 

Ahjušamott ≈ 150 kg  



Sooja salvestamine (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Q = m х c х ∆T 

 

2 šamottellise kaal 

250х125х65 мм  

=  7,3 kg 

Soojusjuhtivus 

temperatuuril  0 - 600°C 

= 0,92 kJ/kgK  

Kuumutamistemperatuur 

= 500 Kelvin 

Kui palju soojusenergiat suusavad salvestada 2 šamottellist ? 



Sooja salvestamine(2) 

Kui palju soojusenergiat suusavad salvestada 2 šamottellist?  

2 šamottellise kaal 

250х125х65 мм  

=  7,3 kg 

Soojusjuhtivus 

temperatuuril 0 - 600°C 

= 0,92 kJ/kgK  

Kuumutamistemperatuur  

 = 500 Kelvin 

 

 

 

 
Q = m х c х ∆T 

Q = 7,3 kg  x 0,92 kJ/kgK x 500 K = 3.358 kJ 

1 kJ = 0.00027777777777778 kWh 

3.358 kJ = 0,96 kWh 



Sooja salvestamine (3) 

Kui palju soojusenergiat suusavad salvestada 2 

šamottellist? 

 

 
2 šamottellise kaal 

250х125х65 мм  

=  7,3 kg 

Soojusjuhtivus 

temperatuuril 0 - 600°C 

= 0,92 kJ/kgK  

Kuumutamistemperatuur 

= 500 Kelvin 

2 šamottellist maksab 5,74 € 

  1 kWh võimsusega päikesepaneel maksab 1.500 €  



Sooja salvestamine (4) 

Kui palju soojusenergiat ahi salvestab? 

 

 
Kaal =  1.000 kg 

Soojusjuhtivus temperatuuril 0 - 

600°C = 0,92 kJ/kg•K  

Kuumutamistemperatuur 

= 150 K 



Šamoti eelised (1) 

 

• Vastupidav materjal 

 

• Looduslik materjal 

 

• Lihtne töödelda 

 

• Pakub palju erinevaid lahendusi 



Šamoti eelised(2) 

 

• Vastupidav materjal 

Vastupidavus temperatuurikõikumistele tagab 

vastupidavuse. Kasutatavate materjalide kvaliteet ja 

vastupidavus on väga olulised unikaalsete ja 
pikaajaliste üksikute ahjude ehitamisel. 



Šamoti eelised(3) 

 

• Looduslik materjal 

Põletatud savi kogub soojust ja annab selle 

keskkonnale kõige loomulikumal viisil - kiirgades, mis 

tagab optimaalse soojuse säilitamise ja ühtlase 

vabanemise. Valmistatud erakordselt looduslikest 

toodetest.  

 



Šamoti eelised(4) 

• Lihtne töödelda 
Ahju chamotte on kerge töödelda haamri ja tavaliste 

käsi-tööriistade, mehaaniliste ja elektriliste kivi 

lõikamisseadmetega. Materjalile on iseloomulik suur 

mehaaniline vastupidavus. Ahju paigaldusaja 

lühendamiseks saab kasutada suuri paneele, 

spetsiaalseid nurk- ja radiaalseid elemente või 
eeltöödeldud mooduleid. 



Šamoti eelised(4) 

• Pakub palju erinevaid lahendusi 
Ahju chamotte on kerge töödelda haamri ja tavaliste 

käsi-tööriistade, mehaaniliste ja elektriliste kivi 

lõikamisseadmetega. Materjalile on iseloomulik suur 

mehaaniline vastupidavus. Ahju paigaldusaja 

lühendamiseks saab kasutada suuri paneele, 

spetsiaalseid nurk- ja radiaalseid elemente või 
eeltöödeldud mooduleid. 
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Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Küttepuu on CO2 neutraalne taastuv energiaallikas, kui seda 

õigesti kasutatakse.  

• Kasvamisperioodil seob puu sama palju süsihappegaasi kui 

ta põlemisprotsessis vabastab. 

• Süsihappegaas vabaneb ka siis kui puit laguneb muul viisil. 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

BImSch – V  

• Keskkonnaõhu kaitse regulatsioonid 

• Nõuded küttepuule 

§2 Terminid ja definitsioonid 

•  Paragraf 9 looduslik puit:  

 

Puitmaterjal, mida on mehhaaniliselt töödeldud ning mida on 

saastatud vaid vähesel määral.  



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

BImSch – V  

• Keskkonnaõhu kaitse regulatsioonid 

• Nõuded küttepuule 

§3 Kütuse tüübid 

• (1) Vastavalt § 1on ahju koldes lubatud kasutada ianult järgmisi küttematerjale: 
  

4 looduslik puit 

 
looduslik puit, mis sisaldba koort, mida kasutatakse kas halgude, hakke, võsa või 
käbide kujul. 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

§3 Kütuse tüübid 

5a Puitbrikett:  

Puitbrikett, mis on valmistatud naturaalsest toorpuust 

puitbrikettidena vastavalt DIN 51731, oktoober 1996 

väljaandele või puidugraanuliteks vastavalt DIN 

sertifitseerimisprogrammi põlemistehnikale esitatavatele 

nõuetele ja „Puidupelletid kasutamiseks väikesed soojusallikad 

vastavalt standardile DIN 51731-HP 5, august 2007, samuti 

muud samaväärse kvaliteediga loodusliku toorpuidu 

puitbriketid või puidugraanulid, 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

(3) Lõikes 1 nimetatud kütuseliike punktides 4–8 ja 13 võib 
kasutada ka ahju koldes ainult juhul, kui nende 
niiskusesisaldus on alla 25% kuiva kütuse massist. 

(4) Puitbrikette ei tohi lõike 1 punktide 5a - 8 ja 13 kohaselt 
valmistada sideainete abil. Erandiks on tärklisest, 
köögiviljasteariinist, melassist ja tsellulooskiududest siduvad 
materjalid. 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Komposiitpuidu komponendid 

Puit on tselluloosist, ligniinist, veest, vaikudest, hapetest, 
õlidest, mineraalidest jne koosnev ebahomogenne loomulik 
kütus. Puit sisaldab umbes 85% lenduvaid komponente, mis on 
selle tahke kütuse peamine põlev aine. Ainult umbes 15% 
põletatakse tahkes vormis söena. 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

3 erinevat vormi sama kütust 

  Sama energiasisaldus (kalorites) 

  Sama kaal 

  Aga erinevad omadused 

põlemisprotsessis 

Küttepuude valmistamine 

All photos ©Uwe Lamke 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Küttepuude valmistamine 

Põleb aegalselt/ süttib 

halvasti 

Suur kogus koort 

põhjustab suure koguse 

lämmastikoksiidi 

eraldumise põlemisel 
suur põlemiskiirus 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 
Küttepuude valmistamine 

Süütamise abivahendid: vahaga kaetud 

puiduribad 

Süütamiseks sobilik küttepuu, 

väikeste tükkidena 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Keskmised arvutuslikud väärtused 
segapuidu põletamisel 
 
@ 20% niiskus 
4.0 kWh/kg 
Saadav energia hulk:  
15 – 17 mJ/kg 

Erinevate puuliikide kaal 
lehtpuu (pöök) 500 kg/rm 
okaspuu (kuusk) 350 kg/rm 
puidupelletid 650 kg/m3 
  



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Kuupmeeter(fm) on  
1 kuupmeeter puhast 
puitu, ilma õhuvahedeta.  
 
1 kuupmeeter (fm) =  
1 m3 puhast puitu 
õhk 0% 
Küttepuu ≫100% 

Mõõtühikud 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

1 ruumi-meeter (rm) 
on 
1 m3 1 m pikkuseid 
puuhalge riita laotuna. 
Õhk ≈ 33%, 
Küttepuu ≫67% 

Mõõtühikud 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Õhk ≈ 59-61%, 
Küttepuu ≫ 45% kui halu suurus on 25 cm, 
Küttepuu ≫ 43% kui halu suurus on 33 cm, 
Küttepuu ≫ 39% kui halu suurus on 50 cm 

Mõõtühikud 
1 puistemeeter (srm) on  
1 m3 lõhutud küttepuud ebaregulaarses 
kuhjas 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

1 ruumimeeter halge riidas ja ette valmistatud põletamiseks 
= 0.85 ruutmeetrit puitu = 1.2 ruumimeetrit halge 
= 1.7 puistemeetrit 
1 puistemeeter halge,´mis on riita laotutd ning valmistatud ette põletamiseks = 0.5 
kuupmeetrit puitu = 0.7 ruumimeetrit halge = 0.6 ruumimeetrit halge lõhutuna 

Ümberarvutamine 
1 kuupmeeter (fm) puitu = 1.4 ruumimeeter lõhutud küttepuud  
= 1.2 ruumimeeter lõhutud halge riidas = 2 puistemeetrit suuri halge 
= 2.5 puistemeetrit väikeseid puutükke(G 30) 
1 ruumimeeter halge, mis on 1m pikad riita laotuna = 0.7 kuupmeetrit puitu 
= 0.8 ruumimeetrit halge riidas = 1.4 puistemeetrit hunnikus halgude kujul  



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Definitsioonid 
1 kuupmeeter (fm) 
1 m3 puidu mõõtühik 
 1 ruumimeeter (rm) 
1 m3 küttepuid riita laotuna (ümarpuidu, halgude, peene 
puu kujul),  
 1 puistemeeter (srm)  
1 ruumimeetri küttepuude (halud, hake, saepuru) mõõtühik, 
mis asetsevad ebaregulaarselt.  
1 tonn  
1 tonn täiesti kuiva puidumassi. 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Puidu tüüp Tihedus Kütteväärtus 

Lehtpuud g/dm³ kWh/fm kWh/rm kWh/kg 

Vaher 600 2.600 1.900 4,1 

Kask 640 2.700 1.900 4,3 

Pöök 680 2.800 2.100 4,0 

Tamm 680 2.900 2.100 4,2 

Haab 410 1.700 1.200 4,1 

Paju 520 2.000 1.400 4,1 

Lehtpuud - - 1.900 - 

 

Õhukuivade küttepuude, mille niiskusesisaldus on 15%, 
keskmine kütteväärtus (Hi): 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

 

Õhukuivade küttepuude, mille niiskusesisaldus on 15%, 
keskmine kütteväärtus (Hi): 

Puidu tüüp Tihedus Kütteväärtus 

Okaspuud g/dm³ kWh/fm kWh/rm kWh/kg 

Douglas fir 470 2.200 1.700 4,4 

Kuusk 430 2.100 1.500 4,5 

Seeder 510 2.300 1.700 4,4 

Lehis 550 2.300 1.700 4,4 

Mänd 410 2.000 1.400 4,5 

Okaspuud - - 1.800 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

 

Puidu niiskuse ja kütteväärtuse suhe 

Küttepuude kütteväärtus muutub vastavalt tema niiskussisaldusele. 

 
. 

 Ladustamise 

tingimused 
Niiskus (w) Kütteväärtus (Hi) 

äsja langetatud 50-60% 2,0 kWh/kg 

Ühe suve kuivanud 25 - 35% ≈ 3,4 kWh/kg 

2 aastat 15 - 25% >≈ 4,0 kWh/kg 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

1 puuhalg, mis kaalub 1 kg 
sisaldab 1 klaasi (0,2l) 

See vesi peab 

põlemisprotsessis 

aurustuma! 

Vee aurustamine 

kulutab energiat! 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Vee sisaldus w (%) 

  
50 40 30 20 

Küttepuu niiskus u (%) 

  
100 66,7 42,9 25 

Seos veesisalduse (w) ja niiskuse vahel (u) 
Veesisaldus (w) 
See on vee osakaal kogu massist, st veesisaldus kirjeldab biomassi 
sisaldavat vett, mis koosneb kuiva biomassi ja vee mahust. 
Niiskus (u) või niiskusesisaldus 
See on vee osakaal kuivaine suhtes, kuivaine, st kütuse veesisaldus 
jagatuna kuiva biomassiga. 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Küttepuu 

tüüp 

Sisaldus kuivas puidus [%] 

Süsinik Vesinik 
Hapnik ja 

lämmastik 
Kõik lenduvad ained 

Lehtpuu 49,0 6,0 44,6 85,0 

Okaspuu 50,7 6,2 42,6 85,0 

Küttepuude keemiline koostis (keskmised väärtused) 
(artikli Struschka, Straub, Angerer: Püsivate soojust hoidvate ahjude 
kahjulike ainete heide - IVD Uni Stuttgart Nr 23/1991) 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Kütus 

Kütteväärtus 

 

Tuha 

sisaldu

s 

Lämmast

ik  

N 

Kloor 

Cl 

Väävel 

S 

Sulamisp

unkt 

kWh/kg MJ/kg 
as % of 

weight 

as % of 

weight 

mg/kg 

of dry 

substanc

e 

mg/kg 

of dry 

substanc

e 

°C 

Lehtpuud 5,11 18,4 0,55 0,49 163 402 1.265 

Okaspuud 5,23 18,8 0,79 0,14 87 234 1.398 

Põlemisandmed ja keemilised komponendid 



Ahjud ja õhkküttekaminad 
Puuküte 

Õige süütamine 

Tee õhuavad täiesti lahti! 

Aseta suured halud kolde 

põhja. 

Aseta väiksema mõõduga 

küttepuud peale. 

Aseta ülemiste halgude 

vahele süütetabletid. 
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Energiatõhusad soojusallikad 

 Normid ja eeskirjad: 

 

EN 15250:2005 

Tahkekütusel töötavad aeglase soojuse eraldamise seadmed. 

Nõuded ja katsemeetodid  

 

EN 12815:2005 

Tahkeküttel elamu-pliidid. Nõuded ja meetodid  

 

ЕН 15544:2009 

Mitme põletamise saunaahjud, mida põletatakse looduslikest 

puidupalkidest. Nõuded ja katsemeetodid  



Energiatõhusad soojusallikad 

 Normid ja eeskirjad: 

 

EN 13229:2005 

Tahkete kütustega põletatud sissepõletatud tulekahjud. 

Nõuded ja katsemeetodid  
 

EN 13240:2005 

Tahkekütusel töötavad konditsioneerid. Nõuded ja 

katsemeetodid  
 

TR OL 2006  

Projekteerimise tehnilised nõuded, mõõtmete 

kindlaksmääramine, konvektsioon-, plaaditud ja krohvitud 

ahjude paigaldamine, soojuse allikad kahekorruselise hoone 

soojendamiseks, soojendusega kuumutatud pindadega, 

hüpokaust, soojuse kogumise ahjud, lahtised kaminad, suletud 

kaminad, ahjud, pagaritöökojad 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Kütteallikate ehitusliigid 

Ehitustüüp raske vaheühend  lihtne Permission 

Ahju seina paksus 13 cm 11 cm 10 cm +/-1 cm 

Esimene kanali seina 

paksus 

12.5 cm 10.5 cm 8.5 cm +/-1 cm 

Viimase kanali seina 

paksus 

5 - 10 cm 5 - 8 cm 5 - 6 cm 

Spetsiifiline soojusvoog 0.5 kW/m² 0.75 kW/m² 0.9 kW/m² +/- 10 % 

Välispinna temperatuur 

(erinevus 

toatemperatuuriga) 

40 K 55 K 65 K +/- 5 K 

Kaal 1 kW kohta ~ 250 kg 170 kg 130 kg 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Soojust säilitavad ahjud 

Soojust säilitavad ahjud – statsionaarsed kamina ahjud 

Kaminad ja keraamilised kanalid on 
paigalduspaigas käsitsi valmistatud. Põrandal on 
individuaalne suurus 
või "tõestatud tulekahju„ 
 
Soojuse ülekandmine ruumidesse toimub 
peamiselt kiirguse teel 
 
 Soojuse pikaajaline kogunemine 
- Ainult tahke kütuse puhul 
- Kõrge kasutegur, ≥ 70% 
- Ohtlike heitmete madal tase 
- Raskekaaluline ≈ 2000 kg 
- Ehitustüüp: raske tüüp 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Soojust säilitavad ahjud: konstruktsiooniosad 

Südamepiiraja (ahjuuksed) 
uks, mis koosneb ahjuuksest (osaliselt ahjuuks) 
kahekordsed uksed, mis koosnevad ahjuuksest ja tuha 
eemaldamise \ t 
kolmekordne uks, mis koosneb ahjuuksest, tuha 
eemaldamisest ja laadimisest 
 
Müürsepatööd 
- Kohandatud 
- tõestatud kamin 
 
Keraamilised põlemissaadused 
Soojust salvestav kest 
- valmistatud ahju chamotte'ist; 
- pliidiplaadid; 
- looduskivi; 
- kombineeritud lahendused 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Keraamiliste kanalitega konvektsioonipliidid - kerised ahjud / 

kombineeritud ahjud 

Pliidipliit (vastavalt EN 13229) 
põlemissaaduste keraamiliste kanalitega 
Soojusülekanne ruumidesse peamiselt 
konvektsiooniga 
Soojuse akumulatsioon sõltub massi ja 
konstruktsiooni tüübist. 
 
Keraamilised kanalid põlemissaadustele 
valmistatakse eraldi ahju chamotte'ist: 
 - plaatidest ja kividest 
- figuraalsetest kividest 
- modulaarsete kividega 
 
Ehitustüüp: kerge, keskmine ja raske 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Konvektsioonipliidid Pliidipliit a koos põlemissaaduste 
terastorudega (EN 13229) 
 
Soojuse ülekandmine ruumidesse toimub 
peamiselt konvektsiooniga 
 
Soojust säilitav kamber koosneb: 
- kest, 
- plaat, 
- põrand (paigalduskohas) 
    ahju tulekahju ja kanalid); 
- külgnevad seinad 
    (soojusisolatsiooniga) 
- põlemissaaduste kanalid, mis on 
valmistatud lehtterasest (paksus 2 mm) või 
malmist (kontrollitud / kinnitatud 
kasutamiseks ahjupõletiga) 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Konvektsioonipliidid kogu elamu ehitamiseks 

Pliidipliiats. standardile EN 13229 

Kanalid põlemissaaduste transpordiks 

valmistatud keraamikast ja terasest 

Soojusülekande jaotus 

Enamik soojusest kantakse üle konvektsiooniga 

(õhuväravad, sisselaske- ja ringlusõhuavad) 

Väiksem osa soojusest kantakse ruumidesse eesmise 

pinna ja aktiivsete välispindade kiirgusega 

Ahju võib paigaldada ka keldrisse ja seal on hästi soojustatud hoiukamber. 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Konvektsioonipliidid kahe korruse soojendamiseks 

Keraamilised kanalid põlemissaaduste 

transportimiseks asuvad ülemisel korrusel ja on 

ühendatud soojusallikaga vertikaalse toruga 1. 

Soojust säilitav kamber võib läbida ülemise 

korruse põrandakatet, või vastupidi, see võib 

asuda korrusel, mis asub madalamal kui kerise 

kanalisatsiooniga korrusel. 

Korstnaühendus asub ülemisel korrusel. 

Soojusülekanne ahju toimub konvektsiooni ja 

kiirguse abil. 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Konvektsioonipliidid veeringlusega 

Pliidipliiats. vastavalt standardile EN 13229, 

mis töötab nagu katel 

Veeringluse ühendamine hoone 

küttesüsteemis vee soojendamiseks 

paisupaagiga. 

  

Sõltuvalt tootja soovitustest on ahjus 

keraamilised või metallist kanalid 

põlemissaadustest 

Küttekamber kammose, looduskivi, ahju 

plaat 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Kombineeritud ahjud: keraamiliste torudega konvektsiooniga kerised 

ahjud Pliidipliidid vastavalt kuni 13229 Keraamilised 

kanalid põlemissaadustele 

Soojuse ülekandmine ruumidesse toimub 

peamiselt konvektsiooniga 

Kohandatud keraamilised kanalid ahju 

chamotte'ist: 

- plaadid ja kivid 

- figuraalsetest kividest 

- modulaarsed kivid 

Soojust säilitav kamber, mis on valmistatud 

kammost: 

- ainult tahke kütuse puhul 

- Suur tõhusus, ā  70% 

- ohtlik heide on madal 

 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Kombineeritud ahjud: keraamiliste torudega konvektsiooniga kerised 

ahjud 

 

Soojust säilitav võime 
sõltub massi ja konstruktsiooni tüübist. 
Sellised ahjud võivad olla kerged, keskmised ja 
rasked 
 
Pliidipliit ≈ 190-300 kg 
keraamilised kanalid ≈ 200-500 kg, 
väliskest ≈ 300 kg, 
pliidi plaadid 
või looduslikust kivist ≈ 200 kg 
 
Kogumass ≈ 900-1500 kg 

 



Energiatõhusad soojusallikad 

Hüpokaust: suletud tüüpi õhuküttesüsteem  

Soojuse allikad ahju või kaminatooliga (EN 13229) 
Ahjud peavad olema heaks kiidetud kasutamiseks 
hüpokaustisüsteemis! On vaja pöörata tähelepanu 
tootja soovitustele. 
 
 
Soojust säilitav üksus, mis on valmistatud raske ahju 
chamotte'ist: 
HSM, tihedus - 2,4 t / m³ 
HSM, tihedus - 2,9 t / m³ 
Faust'i reegel: 60–80 kg soojust säilitavat massi 
nõutakse 1 kg tulepuidu kohta. 
 
Klassikaline klassikaline ahju kameet paksusega 30-
40 mm. 
Küttekamoti kogumass ≈ 750-1000 kg, 
Projekteerib pliidiga ≈ 1000-1250 kg. 



Energiatõhusad soojusallikad 

Hüpokaust: suletud tüüpi õhuküttesüsteem  

 

Kuum õhk ringleb ja ei lähe väljapoole 
konstruktsiooni. 
 
Hüpokaust saab ehitada kahe korruse 
soojendamiseks. 
 
Soojusülekanne toimub peamiselt välise pinna 
kiirguse abil, mis toimub vastavalt põletus- ja 
põlemissaaduste välispindadel. 
 
Korstna ühendamine toimub samades 
ruumides, kus on paigaldatud kamin. 



Energiatõhusad soojusallikad 

Soojust säilitav kamin 

Kohandatud käsitsi ehitatud ahi, 
mis on valmistatud ahju 
chamotte'ist paksusega 60-89 
mm 
 
Suured plaadid annavad vähem 
õmblusi ja säästavad 
paigaldamise aega 
 
Suure klaasiga ahjuuksed 
vabastatakse hoolduseks soojust 
säilitava kamina ehitamisel 
 
Väline kate ahju chamotte 
paksusega 30-40 mm. 
Tõhusustegur ≥ 70% 



Energiatõhusad soojusallikad 

Suletud ja avatud tüüpi kaminad: kamina küte 

Tulekahju kamin, monteeritavad vastavalt 
vastavalt standardile EN 13229, 
konvektsioonikanali või soojust säilitava 
kambriga. 
 
Kasutatakse ainult suletud ustega! 
Soojusülekanne kiirgusega klaasipinnalt ja 
väliskanali pinnalt või soojust säilitavast 
kambrist 
 
Konvektsioon - kanalite avade kaudu. 
 
Keraamiliste või terasest põlemissaaduste 
kasutamine on võimalik ainult südamiku tootja 
soovitusel. 



Energiatõhusad soojusallikad 

Suletud ja avatud tüüpi kaminad: kamina küte 

Tulekahju kamin, mis on valmistatud vastavalt 
standardile EN 13229 
 
Kütte soojendamiseks soojust koguvate düüsidega 
(plaadid või rõngad), mis pakuvad täiendavat soojust 
 
Kasutatakse ainult suletud ustega! 
    
Soojusülekanne klaasipinna ja väliskanali pinna või 
soojust säilitava kambri kiirguse teel konvektsiooniga 
konvektsioonikesta või soojust säilitava kambri avade 
kaudu 



Energiatõhusad soojusallikad 

Suletud ja avatud tüüpi tulekahjud: 
Avatud kamin, A-tüüpi ehitus 

Tulekahju kamin või 

tulekahju kassett vastavalt standardile EN 

13229 

    

Võib olla varustatud uste või ilma selleta. 

Saab kasutada avatud või suletud ustega. 

Sobib ainult ettenähtud töörežiimile! 

Tuleb pöörata tähelepanu tootja juhistele. 



Energiatõhusad soojusallikad 

Suletud ja avatud tüüpi tulekahjud: 
Avatud kamin, B-tüüpi ehitus 

 
176/5000 
Kohandatud käsitsi ehitatud lahtine 
kamin ilma eelnevalt valmistatud 
kaminata 
 
Avatud tuli 
 
Võib kasutada ainult lubatud 
juhtudel, võttes arvesse hooldustöid 



Energiatõhusad soojusallikad 

Soojusallikad ühe ruumi kütmiseks 

Soojusallikad EN 13240, mis soojendab ainult 

neid ruume, kus need on paigaldatud. 

Täiendav soojuse kogunemine on võimalik tänu 

ahjuplaatide viimistlusele 

Võimalik varustada veeringlusega, 

Lubatud on liikumine teise kohta ja 

paigaldamine uude majasse. 



Energiatõhusad soojusallikad 

 
Küte ja toiduvalmistamise ahjud 

Disain on vastavuses standardiga EN 

12815: 2005 

Kehtib kütuse ja küpsetusahjuga 

kütteseadmetele, millel on käsitsi laaditav 

kütus, mille põhifunktsioon on küpsetatud 

ruumi küpsetamine ja kuumutamine. 

Need ahjud võivad toota sooja vett 

majapidamisvajaduste ja / või õhu 

soojendussüsteemide jaoks. 



Energiatõhusad soojusallikad 

Küte ja küpsetusahjud: plaadipliit 

Kohandatud käsitsi ehitatud pliit 

ahjuplaatidega, pot kivi, telliskivide või 

müüritöödega, ahju chamotte plaadid 

krohvitud välispinnaga 

Valmistatud pliit või teras 

Sisseehitatud elemendid: ahi, veeringlus, 

toidu või roogade kütte nišš 



Energiatõhusad soojusallikad 

Küte ja toiduvalmistamise ahjud: 
Paigaldatud suitsugaasikanalitega plaaditud ahi 

Kohandatud käsitsi ehitatud pliit 

ahjuplaatidega, pot kivi, telliskivide või 

müüritöödega, ahju chamotte plaadid 

krohvitud välispinnaga 

Keraamiliste põlemissaaduste kuumutamine 

järgmises ruumis (soe sein). 

Suve / talve režiimi kasutatakse sooja seina 

suure pindala korral. 

Võib kombineerida eelnevalt valmistatud küte- 

ja toiduvalmistamise ahjuga (pliit) 

Küte ja toiduvalmistamise ahjud: 

Plaatide ahi koos täiendavate 

tippelementidega 



Energiatõhusad soojusallikad 

Küte ja toiduvalmistamise ahjud: 
Kattega ahi koos sisseehitatud elementidega  

Kohandatud käsitsi ehitatud pliit 

ahjuplaatidega, pot kivi, telliskivide või 

müüritöödega, ahju chamotte plaadid 

krohvitud välispinnaga 

Suve / talve režiimi kasutatakse ahju suure 

pindala korral. 

Manustatud elemendid: 

Teraseahjud 

Veekuumutid 

Nišš nõudude või toidu kuumutamiseks, 

maitsetaimede nišš, humal, linnaste 

kuivatamine 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Küpsetusahjud Küpsetusahjud on käsitsi ehitatud 

kasutades kokkupandavaid plaate ja kive 

Otsene küte; pärast kuumutamist eemaldatakse 

sütt kambrist 

Küpsetusahi = kamin 



Energiatõhusad soojusallikad 

 Küpsetusahjud 

Küpsetusahi koosneb pjedestaalist, 

küpsetusahjust, mõnikord täiendavast 

kaminast, väikestest kanalitest 

põlemissaaduste jaoks, isolatsioonist, 

eesmisest, korstnast ja (mõnikord) katusest. 

Ahju saab kütta gaasi, tulepuidu, 

elektrienergiaga. 
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Kliendi vajadused ja soovid 

 

• Ahju ehitaja peab klienti küsitlema, et määrata kindlaks 
konkreetse projekti vajadused. 
• Oluline on eristada vajadusi ja soove. 
• Ahju ehitaja peab alati pidama silmas kütteseadme 
tuleohutust ja tõhusust. 
• Vajaduse nõuded tuleb alla kirjutada ja lepingule lisada.  
• Kui ehitustööde käigus on projektis tehtud muudatusi, tuleb 
see kirjalikult kinnitada 
• Kui töö on lõppenud, tuleb töö esitada koos 
dokumentatsiooniga. Klient kirjutab töödele alla. 



Tahkekütuse seadmete tüübid 

 

• Selleks, et anda kliendile nõu õige seadme valiku kohta, 
peab ahju ehitaja teadma ja eristama erinevaid 
kütteseadmeid. 
• Soojuse kogumise ahi 
• Hypocaust ahi 
• Soojust koguvad kaminad 
• Ahjud ja küpsetusahjud 
• Sisseehitatud ventilatsiooniga kamin 
• Veeküttega ahjud 



Tahkekütuse seadmete tüübid–  
Soojuse kogumise ahjud 

• Keraamilised ahjud, telliskaminad ja moodulahjud on kõik 
soojust koguvad ahjud 

• Soojust koguvad ahjud on valmistatud soojust hoidvatest 
materjalidest (näiteks keraamikast). 

• Ahju kuumutamisel hoitakse soojust ahju massis ja suunatakse 
ruumi kiirguse ja konvektsiooniga. 

• Soojuse kogumise ahjud on ehitatud õhuvahega või ilma. 

 



Types of solid fule heat  appliance –  
Hypocaust stoves 

 

 

• Hypocaust is a type of 
convection stove 

• Hypocaust stoves have two 
shells, with an airgap in 
between.  

• The inner shell of the stove is 
heated.  

• The heat from the inner shell is 
passed onto the outer shell and 
into the room through 
convection. 



Tahkekütuse seadmete tüübid–  
Soojust koguvad kaminad 

 

• Soojust koguv kamin on valmistatud metallist 
sisepõlemiskambrist ja soojust koguvast väliskestast 

• Mõningatel juhtudel suunatakse suitsu soojust koguvate 
moodulite kaudu. 

• Tavaliselt on soojust koguva kamina kaal 200-1000 kg 



Tahkekütuse seadmete tüübid–  
Küpsetus- ja küpsetusahjud 

 

• Küpsetusahju saab ehitada ainult toiduvalmistamiseks või 
soojuse kogumiseks 

• Küpsetusahjudel võib olla sooja seina külge lisaküte 

• Küpsetusahjudel võib olla ka küpsetusfunktsioon. 

• Küpsetusahi kogub soojust 4 tundi, ahi sooja seina / soojuse 
kogunemisega 4-12 tundi. 



Tahkekütuse seadmete tüübid–  
Veeküttega ahjud 

 

• Veesoojenduskambrites on soojusvahetuseks mõeldud 
põlemiskambriga ühendatud torusüsteem 

• Soojusvahetit saab paigutada põlemiskambri kohale või selle 
kõrvale. 

• Soojusvahetiüksus suunab sooja vett boilerile ja vett saab 
kasutada hoone soojendamiseks. 

• Sõltuvalt soojusvahetusseadme konstruktsioonist viiakse 20-
50% põlemisprotsessis toodetud soojusest veele. 

• Kõige sagedamini kasutatakse veesoojendussüsteeme 
kombineeritud küttesüsteemides. 



Tahkete kütuseseadmete kasutamine –  
pliit kui peamine kütteallikas 

 
UKuumuse allikas - ahi on hoone peamine ja ainus küttesüsteem. 
Näiteks: 2500 kg kuni 4500 kg massiivsed ahjud, mille soojuse 
akumulatsiooniperiood on kuni 24 tundi. 



Tahkete kütuseseadmete kasutamine –  
ahjud koos teiste küttesüsteemidega 

Kütteseadmel on oluline osa hoone soojendamisel, kuid seda kasutatakse 
paralleelselt teise kütteseadmega (soojuspump, elektriküte, keskküte). 
 
Näiteks soojuse kogumise kaminad, mille mass on 500–1000 kg ja soojuse 
akumulatsiooniperiood 4-12 tundi. 
Soojuse kogumise ahjud, massiga 400–1200 kg ja soojuse akumulatsiooniperiood 
4-12 tundi. 
Kerged ahjud massiga 500-1200 kg ja soojuse akumulatsiooniperiood 4-12 tundi. 



Tahkete kütuseseadmete kasutamine– 
 pliit kui täiendav kütteseade 

Kütteseadmel on pigem emotsionaalne väärtus kui seda kasutatakse kütte 
esmane allikana. Paljudel juhtudel on samad seadmed nagu kombineeritud 
süsteemides, kuid kergemad. 
 
Näiteks: avatud kaminad, kerged (metallist) kaminad, küpsetusahjud 



Soojusvõimsus 

• Kliendi teavitamiseks kütteseadme tüübist peab ahju ehitaja 
olema 

• Arvutage hoone soojusvajadus 

• Arvutage kütte (puidu) kogus, mis on vajalik kütteseadme 
lihastamiseks. 

• Arvutage kütteseadme (põlemiskambri ja suitsugaasi pikkus) 
mõõtmised, et seda uuesti täita 

 

 



Dokumentatsioon  

Kliendile antud dokumentatsioon peab sisaldama järgmist: 

• Kliendi nimi ja aadress 

• Seadme tüüp (peamine soojustund, täiendav või kombineeritud) 

• Mõõtmised ja kaal 

• Tahkekütuse seadme (materjalid, suitsusüsteem) kirjeldus 

• Soojusenergia ja soojuse kogunemisperiood 

• Kasutatav kütus ja min / max kogus 

• Korsten (materjalid ja suitsupikkus ja läbimõõt) 

• Põletamiseks vajalik õhu kogus 

• Garantii 

 



Dokumentatsioon - kasutamine 

Kaminide kasutamise ja hooldamise juhendid on järgmised: 

• Esmakordse põletamise juhised 

• Puidu kogus (kütus) 

• Väljastamise periood 

• Süüde kütuse pealt 

• Kasutusjuhend 

• Puidu kogus (kütus) min / max 

• Kütuse liik ja mõõtmised 

• Mitu koormust ühe põletamise kohta 

• Väljastamise periood 

• Katkestuste vaheline intervall 

  

 



Dokumentatsioon - hooldus 

•Hooldusintervall 
•tuha ahju puhastamine 
•metallist osade hooldamine 
•Korstna puhastamine 
•professionaalsed korstnapühkijad 
 
•Igal juhul määrab hooldusintervall ahju ehitaja. Intervall sõltub 
kasutuse sagedusest ja ahju / seadme tüübist. Minimaalne keskmine 
hooldusintervall on üks kord aastas. 



Euroopa standardid 

• EN 13229:2005 
„Inset appliances including open fires fired by solid fuels 
– Requirements and test methods“ 

• EN 13240:2005 
„Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test 
methods“ 

• EN 15250:2005 
„Slow heat release appliances fired by solid fuel - 
Requirements and test methods“ 

• EN 12815:2005 
„Residential cookers fired by solid fuel - Requirements 
and test methods“ 



EN 13229:2005 
„Inset appliances including open fires fired by solid fuels – 

Requirements and test methods “ 

©Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG 



EN 13229:2005 
„Inset appliances including open fires fired by solid fuels – 

Requirements and test methods “ 

Esitab nõuded projekteerimisele, tootmisele, 
konstruktsioonile, ohutusele ja toimivusele (tõhusus ja 
heitkogused), juhised ja märgistus koos nendega seotud 
katsemeetoditega tüübikatsetuste, elamute avatud 
tulekahjude ja tahkekütusel töötavate sisetarvikute jaoks. 



EN 13240:2005 
„Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods “ 

©Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG 

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%bf%d0%b5%d1%87%d1%8c+castelmonte&view=detailv2&&id=DC7004A5833EE21F236D964DF8663F80B7A21CFD&selectedIndex=19&ccid=HoZt3T9V&simid=608033680602697023&thid=OIP.M1e866ddd3f55ed420c30b7575e342f70o0


 
 
 

EN 13240:2005 
„Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test 

methods “ 

Annab nõuded projekteerimise, tootmise, 
konstruktsiooni, toimivuse, ohutuse, juhendamise ja 
märgistamise kohta koos nendega seotud 
katsemeetoditega ja testkütustega tahkekütuste abil 
töötavate eluruumide katsetamiseks. 



EN15250:2005 
Slow heat release appliances fired by solid fuel - Requirements 

and test methods  

©Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG 



 
 
 

EN 15250:2005 
„Slow heat release appliances fired by solid fuel - Requirements 

and test methods “ 

Kirjeldab projekteerimise, tootmise, konstruktsiooni, 
ohutuse ja toimivuse (tõhususe ja heite) juhiseid ja 
märgistusi ning nendega seotud katsemeetodeid ja 
testkütuseid tahkekütusel töötavate elamute aeglase 
soojuse eraldamise seadmetega. 



EN 12815:2005 
„ Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test 

methods “ 

©Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG 



 
 
 
 

EN 12815:2005 
„Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test 

methods “ 

Kirjeldab projekteerimise, tootmise, konstruktsiooni, 
ohutuse ja toimivuse (tõhusus ja heitkogused), 
juhendamise ja märgistamise nõudeid ning nendega 
seotud katsemeetodeid ja testkütuseid tahkekütusel 
töötavate elamutüüpide katsetamiseks. 



Development  of  VET  Training  on Energy  Efficient  Stoves  and  Fireplaces 
No  2016-1-LT01-KA202-023161 

 

 

 

VSRC - Vilnius Builders 

Training Centre, Lithuania 

 

 

www.vsrc.lt 

 

 

KMG – Association of 

Lithuanian Stove Builders, 

Lithuania 

 

www.krosniumeistrugildija.lt 

 

 

Wolfshöher Tonwerke 

GmbH & Co. KG, 

Germany  

 

 

www.wolfshoehe.de 

 

 

KVT - Centre for Adult 

Education, Estonia 

 

www.kvtkoolitus.ee 

 

 

SATAEDU – Satakunta 

Educational Federation, 

Finland 

 

www.sataedu.fi 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication)  
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made for the information contained therein. 
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ENEFFIS Juhtumi kirjeldus 

 

Koostaja: Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus, Estonia 

 

Nurgaahi Tartu maakonnas 

 

Projekti info  

Projekti lühend: ENEFFIS 

Projekti nimi: Development of VET Training on Energy Efficient Stoves 

and Fireplaces  

Projekti number: 

Programm: 

2016-1-LT01-KA202-023161 

Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnerships in VET 

 

Dokumendi info  

Dokumendi nimi: Pottsepa õppekava  (Kutseõppe jätkuõpe ) 

Väljundi tüüp: Intellektuaalne väljund 

Valmimise kuupäev: 30/11/2018 

Koostanud VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras (LT) 

Asociacija „Krosnių meistrų gildija“ (LT)                                                                                      

Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG (DE)                                                                                          

MTÜ Kütte-ja Ventilatsioonisüsteemide 

Teabekeskus (EE)                                                                              

Satakunnan koulutuskuntayhtymä (FI) 

Levitusvorm: Avalik 

 

Vastutusest loobumine  

ENEFFISe kaasrahastab ühenduse programm Erasmus +, põhimeede 2: strateegilised 

partnerlused kutsehariduses ja -koolituses. 

See trükis kajastab ainult autori seisukohti ja komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva 

teabe võimaliku kasutamise eest. 

 



 

    

 

 

 

 

 
Küttekeha konstrueeriti osana kombineeritud küttesüsteemist, et toetada olemasolevat soojuspumpa. 

 

Ahju kaal umbes 2500 kg, mõõtmiste kohta vt 1. liide. Ahju kõrgus on 2100 mm. Küttematerjali jaoks on 

lubatud küttepuud ja puidust brikett. Maksimaalne koormus ühe põletamise ajal on 15 kg (maksimaalne 

kuumutamisseanss on 25 kg vähemalt 12,5 kg) 

Soojuse akumulatsiooniperiood on 12-24 tundi ja pliit arvutatakse 200 m3 kohta. 

 

Kamin vastab Eesti küttesüsteemide standardile EVS 812: 3-2013 ja Euroopa standardile EN 15544. 

 

Pliit on ühendatud Schiedel Rondo Plus mooduliga keraamilise korstnaga, mille läbimõõt on 200 mm. 
 

 

 

 
Kolle 

 
Mõõtmed: kõrgus 600mm, laius 450mm, sügavus 450mm. Põlemiskamber on projekteeritud UZ 

põlemiskambrina, kus vajalik õhu sisselaskeava on läbi põlemiskambri seinte lõhede. 

Kasutatud materjalid: Wolfshöher Tonwerke HBO + plaatid ja tellised, Wolshöher Tonwerke mördi 

Unioversal Plus. Uks Romotop KV205 topeltklaasiga. 

 

Lõõrid 

 

Esimene lõõr (1) algab kolde ülemisest osast ja jätkub otse ahju ülaosale. Esimeses lõõris on ka siiber 

suitsugaasi suunamiseks otse korstnasse. Lõõrisüsteem jätkub kahe paralleelse lõõriga (2) mõlemal pool 

ahju külgedel. Need lõõrid suunavad suitsugaasid alla ahju alusele. Ahju põhjas on horisontaalne lõõr (3), 

mis suunab suitsugaasi viimasesse lõõri (4), mis asub ahju tagaosas ja mille kaudu suits suunatakse 

korstnasse. Viimasel lõõris on veel üks siiber. Küttekeha ja kogu ahju konstruktsioonis, kus materjal puutub 

kokku suitsugaasidega, kasutatakse Wolfshöher Tonwerke schamott'i tooteid (HBO ja HBO +). 

 

Ühenduslõõr korstnaga 

 

Ühenduslõõri mõõtmed on 120 x 200 mm ja ahi on ühendatud korstnaga metallist ühenduslõõri abil, mis on 

isoleeritud Skamotec 225 abil, on kasutatud Super-Isolit. Ühenduskaitse viimistlemiseks on see armeeritud 

ja krohvitud  elastse seguga (Mira 3130). Suitsugaasi maksimaalne temperatuur kütteseadme nõuetekohasel 

kasutamisel on 250 ° C. 

 

Viimistlus 

Ahju väliskest valmistati tulekindlad telliseid (Wienerberger) kasutades. Ahju väliskest on armeeritud 

soojuspaisumist taluva võrguga (Silca) ja krohvitud temperatuurikindla seguga (Mira 3130). 

Lõppviimistlusena on ahi plaaditud valgeid mattplaate kasutades MIRA plaatimisseguga.   
 



 

    

 

 

 

 

Pilt 1. Ahju alus. Õhu sissevõtu kompensatsioonikambri külgseinad. Välisõhk soojendatakse enne 

põlemiskambrisse suunamist. 

 
 

 

Joonis 2. Õhu sissevõtt kompensatsioonikambrist põlemiskambri alt. 

  



 

    

 

 

 

 

Joonis 3. Põlemiskamber ülevalt. Õhukanalid on põlemiskambri 3 küljel nähtavad. 

  



 

    

 

 

 

 

Pilt 4. Ahju ja põlemiskambri alus ees.  

  



 

    

 

 

 

 

Pilt 5. Ukse paigaldamine. Kuivpaigaldus ja ettevalmistused ukse paigaldamiseks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

    

 

 

 

 

 

 
Lisa 1 

 

Ahju põhjaplaani joonis 
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ENEFFIS Juhtumi kirjeldus 

 
Glasuurpottahi A energiaklassi majas, Leedu 



   

 

Pilt 1. Glasuurpottidega viimistletud kütteseade 

Kirjeldus: Mittesalvestav kütteseade A energiaklassi majas 

Õhuvarustus energiatõhusates hoonetes tagatakse eraldi õhu sisselaskekanali paigaldamisega. Selle 

kanali kaudu suunatakse korstnast õhk kamina koldesse. 



   

 

 
 

Pilt 2. Kolde paigaldamine  „Austro Flamm 75/57K“. 

 

 

Pilt 3. Kamina koldeosa tehnilised joonised.  

Mooduli ehituseks ja viimistluseks kasutatud materjalid:  

 Viimistluseks kasutatud glasuurpotid (UAB „Dvarų keramika“); 

 Shamottplaadid sisemises konstruktsioonis (Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG) 



   

 Mixture „Universal HM“ (Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG) 

 

Pilt 4. Toote joonised. 



   

 

Pilt 4. Kaminasüdamiku sobitamine olemasolevassse ruumi. 

Kamina viimistlemisel kasutati kahte tüüpi keraamilisi ahjupotte – tasapinnalisi ning ruumilisi. 

Deatilid sobitati olemasoleva interjööriga.   

  

Pilt 5. Sisekujunduse lahendused on korratud ahju kaunistamisel. 

Ahjuplaatide värvid valiti vastavalt eluruumi sisekujundusele. Peamiseks valiti valge värvus, nii 

et kamin paistaks välja halli seina taustal. Reljeefsed detailid valiti "kuningliku sinise" värviga. 

Kaunistamiseks kasutati glasuuritud keraamika pinnal käsitsi joonistamist, mis nõuab aega ja 

oskusi. 

All photos provided by UAB „Dvarų keramika“, Lithuania: www.dvarukeramika.lt  

http://www.dvarukeramika.lt/
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TECHNOLOOGILINE KAART 

 

 

TEEMA: Lõõrikanalite nurgaelementide ühendamine 

 

EESMÄRK: Tutvuda „STANDARD” süsteemi lõõridega. Lõõrielemendid N + F. Et teada saada, kuidas valmistada segu ja ühendada omavahel 

nurgaelemente.  

 

ÜLESANDED:  

1. Valmistada “DIDOTECT” segu. 

2. Valmistada ette lõõri nurgaelemendid. 

3. Liita kaks nurgaelementi. 

4. Kontrollida liitekoht. 

 

VAJALIKUD EELTEADMISED: 

1. Teadmised lõõride puhul kasutatavatest liitesegudest. 

2. Teadmised lõõrielementidest, nende suurustest ja kasutusalast. 

3. Teadmised tööriistade kasutamisest. 

4. Teadmised tööde järjekorrast. 

  

VAJALIKUD MATERJALID NING RESSURSID: 

1. Kivitööde töökoda. 

2. Lõõrikanalite nurgaelemendid. 

3. Pottsepa tööriistad. 

4. Ehitusel nõutud isikukaitsevahendid. 

 

 

Kestus: 8 tundi 

 

 

 



     

 

 

 

 

Nr. Tööde järjekord  Joonised, tabelid Tehnoloogiline kirjeldus 

1 2 3 4 

1. Segu ettevalmistamine 

(koolituse eesmärgil). 

 

 
 

Lugege segude ettevalmistamise juhiseid, 

kontrollige segisti, asetage kaitseprillid  



     

2. Tööriistade 

ettevalmistamine. 

 

Valige tööriistad - müüriteraam, vasara-taldrik, 

nurk, veetasand, mõõteriist, mõõteriist. Kasutage 

kaitseprille, ehituskiivrit, kindaid. 

3. Lõõrikanalite 

nurgaelementide 

ettevalmistus 

 

 
 

 

Eemaldage elementidelt tolm. Puhastage 

elementide ühenduspinnad ja niisutage käsnaga.  

4. Segu kandmine pinnale.  Kandke spaatliga või kelluga kogu liidese pinnale 

5 mm segukiht. 



     

 
 

 

5. Nurgaelementide 

ettevalmistus 

liimimiseks. 

 

 
 

Asetage element sobivasse asendisse nii, et 

liigendpind oleks horisontaalne, seejärel asetage 

teine element ja vajutage need kokku. 

6. Elementide 

kokkuliimimine. 

  



     

 
7. Elementide kuivatamine 

ja liitekoha kontrollimine 

 

 

 

Jätke ühendatud elemendid 24 tunniks kuivama. 

Seejärel kontrollige, kas nad on korralikult 

kinnitatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

TÖÖOHUTUSJUHEND 

ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAJALE 

 

Üldosa 

 

1. Elektriliste tööriistadega võivad töötada ainult 18-aastased või vanemad isikud vastavalt kehtestatud protseduurile pärast tervisekontrolli läbimist 

ning kui nad on läbinud esialgse ja töökoha ohutusalase juhendamise . 

Töötaja ei tohi kasutada defektseid töövahendeid ja peab defekti ilmnemise korral koheselt neist teavitama juhendajat. 

Elektriliste tööriistade käitamisel on keelatud: 

a) defektsete pistikupesade, pistikute, lülitite ja muude vigade korral tööriistu kasutada; 

b) mitme suure võimsusega seadme ühendamine ühte pistikupessa; 

2. Elektritööriistu kasutav isik peab teadma tulekustutusmeetmeid, nende tööpõhimõtet, kasutatavust, tulekahju korral tegutsemist. Õnnetuse korral 

tuleb ohvrile anda esmaabi, vajaduse korral tuleb kutsuda kiirabi. 

 

Juhised elektrilisi tööriistu kasutava isiku tegutsemisele 

 

1. Testimata, kontrollimata defektsete tööriistade kasutamine on keelatud  

2. Enne töö alustamist tuleb tööriista katsetada tühikäigul töötamise tingimustes. 

3. Vigade korral tuleb töö kohe peatada ja tööriist tuleb pistikupesast lahti ühendada 

4. Järgmised tegevused on keelatud elektriliste tööriistade kasutamisel: 

a) Töötava tööriista andmine ühelt isikult teisele; 

b) Tööriistade koost lahti võtmine või kaablite, pistikute jne parandamine.; 

c) Kaablite käes hoidmine, tööriista pöörlevate osate katsumine; 

d) Töötamine redelil; 

e) Töötava tööriista järelvalveta jätmine. 

5. Elektriliste tööriistade kaableid tuleb kaitsta vigastuste eest töö käigus. Hoidke tööriista juhe eemal pöörlevatest osadest.   

6. Tööriista kaabel ei tohi puudutada tera, märgade või rasvaste pindade, muude kaablite servi. 

7. Keelatud on tõmmata, keerata, painutada kaablit, panna koormusi ja kasutada vigaseid, sobimatuid kaableid laiendamiseks. 

8. Kaasaskantava jõuülekande kasutamisel on kinnaste kasutamine keelatud. Puuritav osa peab olema korralikult kinnitatud. 

9. Teisaldatavad tööriistad peavad olema pistikupesast lahti ühendatud ja neid tuleb transportida hoides raamist, mitte kaablist või pöörlevast 

osast. Tööd kõrgusel 1 m või kõrgemal pinnast või maapinnast loetakse kõrgeks. Selliste tööde teostamisel tuleb kasutada kukkumiskaitse 

abivahendeid.  



     

10. 5 m kõrgusel või kõrgemal kõrgusel maapinnast, ülekattest, tellingutest või põrandast tehtavat tööd peetakse suure mastaabiga tööks. Selliseid 

töid võivad teostada isikud, kelle tunnistus sisaldab konkreetset märget. Selliste tööde tegemisel on peamiseks kaitsevahendiks turvavöö. 

11.  Töötamisel asukohas, mille all paiknevad voolu kandvad osad, tuleb võtta tarvitusele meetmed vältimaks remondiseadmete ja tööriistade 

kukkumist. 

12. Materjalid, tööriistad ja osad tõstetakse töökõrgusele isoleeritud materjalist valmistatud painduva köie abil. 

13. Elektrilised tööriistade kasutmaine niiskes keskonnas (sademed) või märgade osade kasutamisel on keelatud. 

14. Elektrilisi tööriistu kasutavad isikud peavad jälgima tööriistade kasutamisel pidevalt võimalike rikete ja defektide esinemist ning sellisel juhul 

viivitamatult töö lõpetama ja teavitama järelevalvajat,. 

 

Töötaja tegevused peale töö lõpetamist 

1. Lülita tööristad välja ning puhasta. Kontrolli kaablid, et neil ei oleks vigastusi; 

2. Võta ära ning ladusta korrapäraselt kasutatud isikukaitsevahendid; 

3. Pane tööriistad selleks ettenähtud kohta tagasi; 

4. Pese ennast seebi ja veega. 

 



     

ENEFFIS 

Koolitus/Koolitusmaterjalid/ Tehnoloogiline kaart 
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TEHNOLOOGILINE KAART 

 

 

TEEMA: Ahju kolde paigaldamine 

 

EESMÄRK:  

1. Baaskütteseadmete konstrutksiooniga tutvumine. 

2. Õppida ehitama/paigaldama kollet kütteseadmele 

3. Õppida tundma soojusisolatsiooniplaatide otstarvet ja paigaldamise korda.  

 

 

ÜLESANDED:  

1. Valmista ja piagalda kolde põhi  

2. Paigalda soojusisolatsiooiplaadid. 

3. Ehita kolle ning lõõrid.  

 

 

VAJALIKUD EELTEADMISED: 

1. Soojusisolatsiooniplaatide tüüpide ja omaduste tundmine.  

2. Oskus teha müüritöid. 

3. Teadmised soojusislotasiooniplatide paigaldamisest. 

Teadmised lõõride ehitusest. 

 

VAJALIKUD MATERJALID NING RESSURSID: 

1. Kivitööde töökoda. 

2. Soojusisolatsiooni ja kolde ehituseks vajalikud blokid. 

3. Müüritööde  

4. Müüritööde tööriistad: kellu, haamer, vuugikellu. Mõõteriistad: lood, mõõdulint/tollipulk nurgik,  

5. Ehitusel nõutud isikukaitsevahendid. 

 

Kestus: 24 tundi 

 

 

 



     

 

Nr. Tööde järjekord  Joonised, tabelid Tehnoloogiline kirjeldus 

1 2 3 4 

1. Valida välja kütteseadme 

asukoht ning ehitada alus.  

 

Valige toas kütteseadme asukoht. 

Alus on ehitatud keraamilistest 

plokkidest, kasutades tsemendisegu. 

Tööd tesotatakse vastavalt müüritööde 

juhendile. 



     

2. Isolatsiooniplaatide 

paigaldus 

 

Valige tööriistad - kellu, vasar, nurgik, 

lood, mõõdulint. Kasutage kaitseprille, 

ehituskiivrit, kindaid. 

Täitke horisontaalsed ja vertikaalsed 

vuugid täielikult seguga, säilitage 

konstruktsiooni vertikaalsus ja 

horisontaalsus. 



     

3. Küttekolde ehitamine 

 

Puhastage kolde ehituseks kasutatavad 

plokid tolmust ja niisutage 

liitepindadest. Vuugivahe koldes peab 

jääma vahemikku  ~ 2-5 mm. Säilitage 

konstruktsiooni vertikaalsus ja 

horisontaalsus. Puhastage liitekohad 

niiske käsnaga. Kasutage 

horisontaalsetes vuukides liitepulki. 

 



     

4. Lõpeta kolde 

konstruktsioon 

 

Kolde ülaosasse paugaldage 

spetsiaalsed plokid, millele saab toetada 

kolde lae plaadi.  



     

 TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID 

 

Üldosa 

1. Pottsepad võivad olla ainult 18-aastased või vanemad, kellel on pärast tervisekontrolli läbimist eriväljaõpe, ning läbinud esialgse ja töökoha 

ohutusalase teabe. 

2. Pottsepp peab: 

a) järgima kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistide juhiseid; 

b) teavad ohutuse ja töö põhimõtteid; mitte ohustada teisi inimesi; 

c) kasutada isiklikke ja kollektiivseid tööohutusvahendeid; 

d) teavitama kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid vigastustest töö käigus; 

e) järgida sisemisi protseduurireegleid, mitte kasutada alkohoolseid jooke ja narkootikume töö ajal, suitsetada ainult määratud piirkondades; 

f) järgige isikliku hügieeni eeskirju, hoidke töörõivaid ja jalatsid puhtana, hoidke töökoha, murdepindade ja kappide puhtana. 

 

4. Pottspeal on õigus: 

a) Nõude objektil töötajate tööohutuse ja töötervishoiu tagamist.  

b) nõuda töökohas ohtlike tegurite teavitamist; 

c) keelduda töötamast, kui tööriistad on vigased, seadmed, töökoha keskkonnategurid põhjustavad tervisele ja elule ohtu või kollektiivseid 

või isiklikke tööohutusvahendeid ei pakuta. 

5. Ahju ehitaja peab tundma tuleohutusjuhiseid ja järgima neid. Ta peab teadma tulekustutusseadmete asukohta ja suutma seda kasutada. 

6. Tulekahju korral peab ahju ehitaja viivitamatult teavitama tuletõrjujaid, helistama kõrgema kvalifikatsiooniga töötajatele, kustutama tule 

olemasolevate tulekustutusvahendite abil. 

 

Ohtlikud, ohtlikud ja muud riskitegurid ning nende mõju tervisele. Vajalikud ohutusseadmed 

1. Ohtlikud, ohtlikud ja muud ohutegurid ahju ehitaja töökohal:  

a) Korrast ära töömaa; 

b) Raskuste teisaldamisel tööohutusnõuete rikkumine sh tõstemhehhanismide vale kasutus; 

c) Keerulised ilmastikuolud; 

d) müra. 



     

2. Üle 1,3 meetri kõrgusel maapinnast või ülekatest töötamisel tuleb kasutada spetsiaalseid tellinguid või mattisid, millel on kolm rida 

turvarööbast. Alumine rööpa peab sobituma matile ja olema vähemalt 150 mm kõrge. Kasutades mitte-inventari on keelatud ebatavalised 

kõrguse tõstmise vahendid.  

3. Kogu ehitise müratase ei tohi ületada 85 dBA ja õhusaaste ei tohi ületada hügieeninormides kehtestatud piire. 

4. Silmade kaitseks tuleb kasutada kaitseprille, kui katete või seinte kaudu avad läbi murduvad.. 

 

Töötaja tegevused enne töö alsutamist 

Enne töö alustamist peab pottsepp: 

1. Kontrollima töömaa, et seal ei vedeleks prügi eha jäätmeid, kontrollima vajalike materjalide olemasolu ja ladustamise.  

2. Kontrollima tööriistad ja seadmed; 

3. Panema selga tööriided, kiivri ning tööriistavöö; 

4. Teavitama ülemust kõigist tuvastatud probleemidest ja riskiteguritest. 

 

TÖÖOHUTUSJUHEND 

ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAJALE 

 

Üldosa 

 

1. Elektriliste tööriistadega võivad töötada ainult 18-aastased või vanemad isikud vastavalt kehtestatud protseduurile pärast tervisekontrolli läbimist 

ning kui nad on läbinud esialgse ja töökoha ohutusalase juhendamise . 

Töötaja ei tohi kasutada defektseid töövahendeid ja peab defekti ilmnemise korral koheselt neist teavitama juhendajat. 

Elektriliste tööriistade käitamisel on keelatud: 

a) defektsete pistikupesade, pistikute, lülitite ja muude vigade korral tööriistu kasutada; 

b) mitme suure võimsusega seadme ühendamine ühte pistikupessa; 

2. Elektritööriistu kasutav isik peab teadma tulekustutusmeetmeid, nende tööpõhimõtet, kasutatavust, tulekahju korral tegutsemist. Õnnetuse korral 

tuleb ohvrile anda esmaabi, vajaduse korral tuleb kutsuda kiirabi. 

 

Juhised elektrilisi tööriistu kasutava isiku tegutsemisele 

 

1. Testimata, kontrollimata defektsete tööriistade kasutamine on keelatud  

2. Enne töö alustamist tuleb tööriista katsetada tühikäigul töötamise tingimustes. 

3. Vigade korral tuleb töö kohe peatada ja tööriist tuleb pistikupesast lahti ühendada 

4. Järgmised tegevused on keelatud elektriliste tööriistade kasutamisel: 



     

a) Töötava tööriista andmine ühelt isikult teisele; 

b) Tööriistade koost lahti võtmine või kaablite, pistikute jne parandamine.; 

c) Kaablite käes hoidmine, tööriista pöörlevate osate katsumine; 

d) Töötamine redelil; 

e) Töötava tööriista järelvalveta jätmine. 

5. Elektriliste tööriistade kaableid tuleb kaitsta vigastuste eest töö käigus. Hoidke tööriista juhe eemal pöörlevatest osadest.   

6. Tööriista kaabel ei tohi puudutada tera, märgade või rasvaste pindade, muude kaablite servi. 

7. Keelatud on tõmmata, keerata, painutada kaablit, panna koormusi ja kasutada vigaseid, sobimatuid kaableid laiendamiseks. 

8. Kaasaskantava jõuülekande kasutamisel on kinnaste kasutamine keelatud. Puuritav osa peab olema korralikult kinnitatud. 

9. Teisaldatavad tööriistad peavad olema pistikupesast lahti ühendatud ja neid tuleb transportida hoides raamist, mitte kaablist või pöörlevast 

osast. Tööd kõrgusel 1 m või kõrgemal pinnast või maapinnast loetakse kõrgeks. Selliste tööde teostamisel tuleb kasutada kukkumiskaitse 

abivahendeid.  

10. 5 m kõrgusel või kõrgemal kõrgusel maapinnast, ülekattest, tellingutest või põrandast tehtavat tööd peetakse suure mastaabiga tööks. Selliseid 

töid võivad teostada isikud, kelle tunnistus sisaldab konkreetset märget. Selliste tööde tegemisel on peamiseks kaitsevahendiks turvavöö. 

11.  Töötamisel asukohas, mille all paiknevad voolu kandvad osad, tuleb võtta tarvitusele meetmed vältimaks remondiseadmete ja tööriistade 

kukkumist. 

12. Materjalid, tööriistad ja osad tõstetakse töökõrgusele isoleeritud materjalist valmistatud painduva köie abil. 

13. Elektrilised tööriistade kasutmaine niiskes keskonnas (sademed) või märgade osade kasutamisel on keelatud. 

14. Elektrilisi tööriistu kasutavad isikud peavad jälgima tööriistade kasutamisel pidevalt võimalike rikete ja defektide esinemist ning sellisel juhul 

viivitamatult töö lõpetama ja teavitama järelevalvajat,. 

 

Töötaja tegevused peale töö lõpetamist 

1. Lülita tööristad välja ning puhasta. Kontrolli kaablid, et neil ei oleks vigastusi; 

2. Võta ära ning ladusta korrapäraselt kasutatud isikukaitsevahendid; 

3. Pane tööriistad selleks ettenähtud kohta tagasi; 

4. Pese ennast seebi ja veega. 

 



     

ENEFFIS 
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TECHNOLOGY CARD 

 

TEEMA: Ahju väliskesta krohvimine. 

 

EESMÄRK: 

1. Tutvuda ahjude krohvimise põhimõtetega  

2. Õppida tehnoloogiliselt õigesti krohvima kütteseadme väliskesta.  

 

ÜLESANDED:  

1. Valmista ahju sein korhvimiseks ette. 

2. Paigalda krohvivõrk. 

3. Krohvi seined kasutades valget dekoratiivkrohvi.  

 

1. VAJALIKUD EELTEADMISED: 

2. Teadmised krohvidest ning nende omadustest.  

3. Üldised teadmised krohvitööde tehnoloogiast.  

4. Teadmised krohvimisel kasutatavatest tööriistadest.  

  

REQUIRED MATERIAL RESOURCES: 

1. Kivitööde töökoda. 

2. Tööriistad. 

3. Naturaalne valge krohvipulber. 

4. Krohvivõrk. 

5. HM segu. 

 

 

 

Kestus: 8 tundi 

 

 



     

Nr. Tööde järjekord  Joonised, tabelid Tehnoloogiline kirjeldus 

1 2 3 4 

1. Ahju seina 

ettevalmistamine 

krohvimiseks 

 

 
 

Lugege läbi segupakil olevad juhiseid, kontrollige 

segistit, asetage ette kaitseprillid, valmistage segu,  

eemaldage tolm kütteseadme välisseinalt, 

niisutage seina käsnaga ja katke HM seguga. 

 

 

  

 

Pärast HM-I segu pealekandmist paigaldage 

krohvivõrk ja katke seguga. See ülesanne tuleb 

läbi viia väga hoolikalt ja erilist tähelepanu tuleb 

pöörata nurkadele. 



     

2. Pinna krohvimine 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niisutage pind veega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katke pind krohviga ning lisage teine kiht võrku.  

 

 



     

 Krohvimine 

 

 

 

Kandke 5 mm krohvikiht spaatliga või kelluga 

kogu krohvitavale pinnale. Laske krohvil kuivada, 

seejärel niisutage seda käsnaga ja eemaldage 

saadud piimjas vedelik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

 
 

 



     

 

TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID 

Üldosa 

1. Pottsepad võivad olla ainult 18-aastased või vanemad, kellel on pärast tervisekontrolli läbimist eriväljaõpe, ning läbinud esialgse ja 

töökoha ohutusalase teabe. 

2. Pottsepp peab: 

a) järgima kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistide juhiseid; 

b) teavad ohutuse ja töö põhimõtteid; mitte ohustada teisi inimesi; 

c) kasutada isiklikke ja kollektiivseid tööohutusvahendeid; 

d) teavitama kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid vigastustest töö käigus; 

e) järgida sisemisi protseduurireegleid, mitte kasutada alkohoolseid jooke ja narkootikume töö ajal, suitsetada ainult määratud 

piirkondades; 

f) järgige isikliku hügieeni eeskirju, hoidke töörõivaid ja jalatsid puhtana, hoidke töökoha, murdepindade ja kappide puhtana. 

 

4. Pottspeal on õigus: 

a) Nõude objektil töötajate tööohutuse ja töötervishoiu tagamist.  

b) nõuda töökohas ohtlike tegurite teavitamist; 

c) keelduda töötamast, kui tööriistad on vigased, seadmed, töökoha keskkonnategurid põhjustavad tervisele ja elule ohtu või 

kollektiivseid või isiklikke tööohutusvahendeid ei pakuta. 

5. Ahju ehitaja peab tundma tuleohutusjuhiseid ja järgima neid. Ta peab teadma tulekustutusseadmete asukohta ja suutma seda kasutada. 

6. Tulekahju korral peab ahju ehitaja viivitamatult teavitama tuletõrjujaid, helistama kõrgema kvalifikatsiooniga töötajatele, kustutama 

tule olemasolevate tulekustutusvahendite abil. 

 

Ohtlikud, ohtlikud ja muud riskitegurid ning nende mõju tervisele. Vajalikud ohutusseadmed 

1. Ohtlikud, ohtlikud ja muud ohutegurid ahju ehitaja töökohal:  

a) Korrast ära töömaa; 

b) Raskuste teisaldamisel tööohutusnõuete rikkumine sh tõstemhehhanismide vale kasutus; 



     

c) Keerulised ilmastikuolud; 

d) müra. 

2. Üle 1,3 meetri kõrgusel maapinnast või ülekatest töötamisel tuleb kasutada spetsiaalseid tellinguid või mattisid, millel on kolm rida 

turvarööbast. Alumine rööpa peab sobituma matile ja olema vähemalt 150 mm kõrge. Kasutades mitte-inventari on keelatud 

ebatavalised kõrguse tõstmise vahendid.  

3. Kogu ehitise müratase ei tohi ületada 85 dBA ja õhusaaste ei tohi ületada hügieeninormides kehtestatud piire. 

4. Silmade kaitseks tuleb kasutada kaitseprille, kui katete või seinte kaudu avad läbi murduvad.. 

 

Töötaja tegevused enne töö alsutamist 

Enne töö alustamist peab pottsepp: 

1. Kontrollima töömaa, et seal ei vedeleks prügi eha jäätmeid, kontrollima vajalike materjalide olemasolu ja ladustamise.  

2. Kontrollima tööriistad ja seadmed; 

3. Panema selga tööriided, kiivri ning tööriistavöö; 

4. Teavitama ülemust kõigist tuvastatud probleemidest ja riskiteguritest. 

 

 



     

 

ENEFFIS 

Koolitus/Koolitusmaterjalid/ Tehnoloogiline kaart 
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Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co.KG (DE)                                                                                          

MTÜ Kütte-ja Ventilatsioonisüsteemide 

Teabekeskus (EE)                                                                              

Satakunnan koulutuskuntayhtymä (FI) 

Levitusvorm: Avalik 

 

Vastutusest loobumine  

ENEFFISe kaasrahastab ühenduse programm Erasmus +, põhimeede 2: strateegilised 

partnerlused kutsehariduses ja -koolituses. 

See trükis kajastab ainult autori seisukohti ja komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva 

teabe võimaliku kasutamise eest.. 

 



     

 

TEHNOLOOGILINE KAART 

 

 

TEEMA: Kütteseadme väliskesta ehtiamine/paigaldamine. 

 

EESMÄRK:  

1. Tutvuda kütteseadme väliskesta paneelidega. 

2. Õppida paigaldama sildeid seinu ning sirgeid nurki kasutades väliskesta paneele.  

3. Õppida ehitama küteseadme väliskesta. 

 

ÜLESANDED:  

1. Paigalda kütteseadme tagune väline isolatsioonisein. 

2. Ehitada kütteseadme väliskest. 

 

VAJALIKUD EELTEADMISED: 

1. Teadmised väliskesta paneelide matejaliomadustest.. 

2. Teamdised väliskesta ehitusmaterjalidest.  

 

VAJALIKUD MATERJALID NING RESSURSID: 

1. Kivitööde töökoda. 

2. Samott paneelid. 

3. HM segu. 

4. Kandvad shamott plokid. 

5. Müüritööde tööriistad: elektriline mikser, krohvikellu/spaatel, haamer, sirge pulk. Mõõteriistad: lood, nurgik, mõõdulint.  

6. Isikukaitse vahendid 

 

Kestus: 16 tundi 

 

 

 

 

Nr. Tööde järjekord  Joonised, tabelid Tehnoloogiline kirjeldus  

    



     

1 2 3 4 

1. Paneelide ettevalmistamine 

 

 

Eemaldage tolm ja niisutage paneel. 

Kandke ühendit paneeli servale, katke 

kogu serva pind. 



     

2. Paneelide paigaldamine 

 

Paneelid paigaldatakse teise paneeliga 

liimiga paneeli vajutamisel, liigse liimi 

eemaldamiseks kühvli ja käsnaga. 

Vertikaalsed liigendid tuleb tugevdada. 

Põlemiskambri ja pliidi välisseina 

vahele jääb 2-3 cm vahe. Ärge segage 

liiga palju HM ühendit; seda võib 

kasutada ainult 20 minutit pärast 

segamist. 



     

3. Nurkade konstruktioon 

 

Paneel tuleb lõigata mõõtu kasutade 

müürihaamrit või lõigata vastav suurus, 

et nurkade paigaldamisel saaks 

vertikaalsed liigendid tugevdada ning 

vuugikohad erinevates kihtides ei 

kattuks. Kontrollige hoolikalt 

vertikaalsust. 

 



     

4. Paneelide paigaldamine 

kolde ukse ümbrusesse 

 

Märgistage paneel ja lõigake see 

vastavalt kolde suu mõõtmetele. 

Ülemised paneelid on paigaldatud 

tervikuna. Kontrollige vertikaalsust ja 

horisontaalsust. 

 



     

  

 

 



     

5. Ahju lae paneelide 

ettevalmsitus (kütteseadme 

katmine) 

 

Esmalt mõõtke ja lõigake katte paneel. 

Paneel on valmis paigaldamiseks nagu 

kõik teisedki. 

 



     

6. Kattepaneelide 

paigaldamine 

 

Kandke segu kogu perimeetrile, asetage 

paneel peale ja suruge seda vastu ahju 

kesta. Seejärel paigaldage teine paneel 

segu abil ja vajutage mõlemad paneelid 

kokku. Eemaldage liigne segu. 

 



     

  

 

  



     

TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID 

 

Üldosa 

1. Käesoleva juhendi nõudeid rikkuva kividega kaasneb distsiplinaar-, haldus-, kriminaal- ja materiaalne vastutus vastavalt Leedu seaduste 

sätetele, sõltuvalt rikkumise laadist ja tagajärgedest. 

2. Stonemasonid võivad olla ainult 18-aastased või vanemad, kellel on pärast tervisekontrolli läbinud eriväljaõpe ning läbinud esialgse ja 

töökoha ohutusalase teabe. 

3. Kividekivid peavad: 

a) järgima tööandjate juhiseid; 

b) teavad tööohutuse põhimõtteid; mitte ohustada teisi inimesi; 

c) kasutada isiklikke ja kollektiivseid tööohutusvahendeid; 

d) teavitama kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid vigastustest töö käigus; 

e) järgima sisemisi protseduurireegleid, suitsetama ainult määratud piirkondades; 

f) järgige isikliku hügieeni eeskirju, hoidke töörõivaid ja jalatsid puhtana, hoidke töökoha, murdepindade ja kappide puhtana. 

4. Kividel on õigus: 

a) nõudlus tagada töötajate ohutu ja tervislik töökoht; 

b) nõuda, et tööandjat teavitataks ohtlikest teguritest töökohas; 

c) keelduda töötamast, kui: 

ta ei ole valmis ohutuks töötamiseks; 

tööriistad on vigased, töövahendid ja keskkonnategurid põhjustavad tervisele ja elule ohtu; 

kollektiivseid või isiklikke tööohutusvahendeid ei pakuta. 

5. Kividega tegija peab tundma tuleohutusnõudeid ja neid järgima. Ta peab teadma tulekustutusseadmete asukohta ja suutma seda kasutada. 

6. Tulekahju korral peab kiviajam koheselt teavitama tuletõrjujaid, helistama juhtivtöötajaid asukohta, kustutama tule olemasolevate 

tulekustutusvahendite abil. 

TÖÖOHUTUSJUHEND 

ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAJALE 

 

 

Üldosa 

 

1. Elektriliste tööriistadega võivad töötada ainult 18-aastased või vanemad isikud vastavalt kehtestatud protseduurile pärast tervisekontrolli läbimist 

ning kui nad on läbinud esialgse ja töökoha ohutusalase juhendamise . 

Töötaja ei tohi kasutada defektseid töövahendeid ja peab defekti ilmnemise korral koheselt neist teavitama juhendajat. 

Elektriliste tööriistade käitamisel on keelatud: 



     

a) defektsete pistikupesade, pistikute, lülitite ja muude vigade korral tööriistu kasutada; 

b) mitme suure võimsusega seadme ühendamine ühte pistikupessa; 

2. Elektritööriistu kasutav isik peab teadma tulekustutusmeetmeid, nende tööpõhimõtet, kasutatavust, tulekahju korral tegutsemist. Õnnetuse korral 

tuleb ohvrile anda esmaabi, vajaduse korral tuleb kutsuda kiirabi. 

 

Juhised elektrilisi tööriistu kasutava isiku tegutsemisele 

 

1. Testimata, kontrollimata defektsete tööriistade kasutamine on keelatud  

2. Enne töö alustamist tuleb tööriista katsetada tühikäigul töötamise tingimustes. 

3. Vigade korral tuleb töö kohe peatada ja tööriist tuleb pistikupesast lahti ühendada 

4. Järgmised tegevused on keelatud elektriliste tööriistade kasutamisel: 

a) Töötava tööriista andmine ühelt isikult teisele; 

b) Tööriistade koost lahti võtmine või kaablite, pistikute jne parandamine.; 

c) Kaablite käes hoidmine, tööriista pöörlevate osate katsumine; 

d) Töötamine redelil; 

e) Töötava tööriista järelvalveta jätmine. 

5. Elektriliste tööriistade kaableid tuleb kaitsta vigastuste eest töö käigus. Hoidke tööriista juhe eemal pöörlevatest osadest.   

6. Tööriista kaabel ei tohi puudutada tera, märgade või rasvaste pindade, muude kaablite servi. 

7. Keelatud on tõmmata, keerata, painutada kaablit, panna koormusi ja kasutada vigaseid, sobimatuid kaableid laiendamiseks. 

8. Kaasaskantava jõuülekande kasutamisel on kinnaste kasutamine keelatud. Puuritav osa peab olema korralikult kinnitatud. 

9. Teisaldatavad tööriistad peavad olema pistikupesast lahti ühendatud ja neid tuleb transportida hoides raamist, mitte kaablist või pöörlevast 

osast. Tööd kõrgusel 1 m või kõrgemal pinnast või maapinnast loetakse kõrgeks. Selliste tööde teostamisel tuleb kasutada kukkumiskaitse 

abivahendeid.  

10. 5 m kõrgusel või kõrgemal kõrgusel maapinnast, ülekattest, tellingutest või põrandast tehtavat tööd peetakse suure mastaabiga tööks. Selliseid 

töid võivad teostada isikud, kelle tunnistus sisaldab konkreetset märget. Selliste tööde tegemisel on peamiseks kaitsevahendiks turvavöö. 

11.  Töötamisel asukohas, mille all paiknevad voolu kandvad osad, tuleb võtta tarvitusele meetmed vältimaks remondiseadmete ja tööriistade 

kukkumist. 

12. Materjalid, tööriistad ja osad tõstetakse töökõrgusele isoleeritud materjalist valmistatud painduva köie abil. 

13. Elektrilised tööriistade kasutmaine niiskes keskonnas (sademed) või märgade osade kasutamisel on keelatud. 

14. Elektrilisi tööriistu kasutavad isikud peavad jälgima tööriistade kasutamisel pidevalt võimalike rikete ja defektide esinemist ning sellisel juhul 

viivitamatult töö lõpetama ja teavitama järelevalvajat,. 



     

 

Töötaja tegevused peale töö lõpetamist 

1. Lülita tööristad välja ning puhasta. Kontrolli kaablid, et neil ei oleks vigastusi; 

2. Võta ära ning ladusta korrapäraselt kasutatud isikukaitsevahendid; 

3. Pane tööriistad selleks ettenähtud kohta tagasi; 

4. Pese ennast seebi ja veega. 

 


