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Nüüdisajal paigaldatakse üha rohkem päikese energia seadeldisi, et vähendada fossiilsete 

kütuste kasutamist. Päikeseenergia kasutamise levikule on kaasa aidanud komponentide 

hinna langused ja seadmete efektiivsuse kasv. Päikeseenergia kasutamise süsteeme võib 

jagada kaheks; sooja tootmine ja elektri tootmine. Elektrit tootvad päikesepaneelid on 

laialdasemalt kasutusel, sest elektri energiat on lihtsam üle kanda ning seda saab tagasi 

soojuseks, mehhaniliseks liikumiseks ja valguseks muundada.  

Enamus päikesepaneele muundavad 10...20% temale langevas kiirgusest elektriks. Üle-

jäänust kiirgusest osa peegeldub, aga enamus muutub soojuseks. Üsna palju arendatakse 

hübriid süsteemi, mis suudab toota mõlemat energialiiki, kuigi soojuskollektorid ise 

võimaldavad kõrgemaid veetemperatuure. Fotoelektrilised-soojuskollektorid aitavad tõsta 

elektri tootlikkuse kasutegurit ning neid saab kasutada piiratud katusepinnaga hoonetel. 

Antud töö eesmärgiks oli välja pakkuda suletud vedelik ringlusega fotoelektrilise- 

soojuskollektori lahendus. Esmalt oli vaja päikesepaneeli mõõdud valida. Otsus tehti 

Päikese järgija põhjal, mis on juba valmis tehtud. Kuna kõige sobivamaks osutus 

vedelikjahutus, siis selle järgi sai kujundada vaja mineva torustiku. Et toru oleks lihtsam 

painutada, valiti materjaliks pehme vask. Paneeli suurusest sõltus ka toru kinnitamiseks 

vaja mineva pleki kogus. Kasutades töös välja pakutud lahendust, ehitati fotoelektriline- 

soojuskollektor valmis.  

Märksõnad: päikeseenergia, fotoelektriline paneel, soojuskollektor, päikeseenergia 

kontsentreerimine, fotoelektriline-soojuskollektor, öine kiirguslik jahutamine 
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ABSTRACT 

 

Tiits, T. Design and Construction of a Photovoltaic-Thermal Collector. Bachelor’s thesis. 

Printed in 2 volumes – Tartu: EMÜ, 2015. 43 pages, 2 tables, 25 figures, format A4. In 

Estonian language. 

Nowadays, increasing amount of solar energy converting systems are used to reduce the 

energy consumption of fossil fuels. The usage spreading is thanks to the fall of the prices 

and improved efficiencies. These systems can be divided into two general categories: heat 

generators and electricity generators. Electricity generating photovoltaic panels are more 

widely used, because electricity is easier to transmit and can be transformed back into heat, 

motion and light.  

A typical PV panel can convert around 10...20% of the radiation into electricity. From the 

remaining, some is reflected, but most of it is converted into heat. Even though thermal 

collectors can achieve higher water temperatures on their own, notable amount of research 

has gone into making a hybrid system, that can do both. Developing a new photovoltaic-

thermal system improves the efficiency of the photovoltaics and can be used on buildings, 

where roof area is restricted. 

The aim of this thesis was to present a design for a closed liquid-based photovoltaic-

thermal collector. First of all, the size of the solar panel had to be chosen. This was done 

according to the already built solar tracker. Because liquid cooling suited best, the piping 

could be designed. To ease the bending process, soft copper material was chosen. The 

amount of sheet aluminium needed was also dependant on the solar panel size. Based on 

the design, a photovoltaic-thermal collector was built.  

Keywords: solar energy, photovoltaic panel, solar collector, solar concentrator, 

photovoltaic/thermal collector, night-time radiative cooling 
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SISSEJUHATUS 

 

Energiat vajab kogu elusloodus ja inimtegevus. Alates tööstuslikust revolutsioonist on 

inimkonna energiavajadus järsult suurenenud. Aurumasinate kasutuselevõtt nõudis suurel 

hulgal soojuslikku energiat. Pärast hõõgpirni masstootmise alustamist ja kasutuselevõttu on 

lisaks soojusele tekkinud vajadus elektrienergia järele. Elekter on eelistatuim energialiik, 

sest selle tootmiseks saab kasutada soojust, valgust ja mehaanilist energiat. Samuti on 

elektrienergiat üsna lihtne üle kanda ning seda saab valgustites, mootorites ja küttekehades 

muundada kasulikuks energiaks. [1] 

Praegusel ajal kütusehinnad järjest kasvavad ning üha rohkem rõhku pannakse taastuv-

energeetikale. Päikeseenergia on üks atraktiivsemaid taastuvenergia valdkondi, sest Päike 

on Maa põhiliseks energiaallikaks. Maale kiirgub ühes päevas rohkem energiat kui inim-

kond terve aasta jooksul kasutab. Lisaks püsib Päikeselt tulev energia kogus üsna 

stabiilsena. [2] 

Seoses päikesepaneelide ja soojuskollektorite hinna langusega, kasutatakse neid järjest 

rohkem. Küll aga madala kasuteguri tõttu nõuavad süsteemid suurt pinda. Selle probleemi 

lahendamiseks arendatakse fotoelektrilisi-soojuskollektoreid (ingl. k. photovoltaic-thermal 

collector), kus fotoelementidel tekkiv soojus juhitakse eemale ning kasutatakse ära. Tänu 

sellele ei ole tarvis paigaldada kahte eri tüüpi seadmeid. Töö autorile pakub päikeseenergia 

kasutamise valdkond huvi ning teemaks valiti PVT kollektori ehitus, sest sama süsteemi 

saab kasutada ka öiseks kiirguslikuks jahutamiseks. 

Antud töös kirjeldatakse erinevaid päikeseenergia muundamise viise, võrreldakse erinevaid 

PVT kollektorite tüüpe ning tuuakse välja nende head ja halvad küljed. Pakutakse lahendus 

fotoelektrilise-kollektori ehitamiseks. Leitakse teoreetiliselt kavandatava PVT kollektori 

jahutusvõimsus ning võrreldakse mujal maailmas saadud katseliste tulemustega. Samuti 

kirjeldatakse ehitusmaterjalide valikuid ning ehitamise protsessi ja tuuakse välja 

ehitamiseks kasutatud seadmed.  
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1. PÄIKESEKIIRGUS 

 

1.1 Päikeseenergia päritolu 

 

Päike on meie päikesesüsteemi keskmes asuv täht. Päike on ka selle süsteemi suurim 

objekt, omades üle 99% kogu massist. Päike tekkis ligi 4,5 miljardit aastat tagasi gaasipilve 

gravitatsioonilise kollapsi tõttu. Kuna gaasi mass on nii suur, siis Päikese tuumas tõusis 

tihedus ja temperatuur piisavalt kõrgeks, et käivitada termotuumareaktsioon. Suurema osa 

Päikese elueast toimub reaktsioon vesiniku tuumadega, mille käigus tekivad heeliumi 

tuumad. Sellise protsessi tulemusena jääb üle suurel hulgal energiat, mis kiirgub gamma 

kiirgusena. Küll aga tuumast pinnani jõudmisesk põrkuvad footonid nii palju, et energia 

kadude tõttu on enamus Päikeselt lahkuvad footonid infrapuna, nähtava ja ultraviolett 

valguse spektris. [3...6] 

Kui samastada Päike absoluutselt musta kehaga, siis on võimalik arvutada tema kiirgus-

voog pinnaühiku kohta Stefan-Boltzmanni seadusega. [7, lk 141] Kiirgusvoo väärtuseks 

tuleb 63,2 MW/m
2
. Kuna Päike kiirgab ühtlaselt igas suunas, siis Maa kauguse tõttu on 

kiirgusvoog Maa atmosfääri ülakihtides 1370 W/m
2
. Seda nimetatakse ka 

solaarkonstandiks. Atmos-fäärilt peegeldumise, hajumise ja neeldumise tõttu jõuab 

maapinnani vähem kui 70 % sellest konstandist. Tartus on kaardi järgi (joonis 1.1) aastane 

kiirgushulk 1100 kWh/m
2
. [8] 

 

 

Joonis 1.1. Aastane kiirgushulk (kWh/m
2
) Eestis [9] 
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1.2. Päikeseenergia kasutamine 

 

Päikesekiirgust kastutatavaid paigaldisi võib jagada kaheks, seadmed mis muudavad 

Päikeselt tuleva energia soojusenergiaks ja seadmed mis muudavad Päikeselt tuleva 

energia elektrienergiaks. Lisaks nendele kahele tüübile on hakatud arendama hübriid-

süsteemi, mis võimaldab teha mõlemat. Selleks on PVT kollektorid. PVT kollektorid on 

uudne tehnoloogia mis ühendab endas päikesepaneeli ja soojuskollektorit. Tänu sellele 

võimaldab selline paneel toota samaaegselt nii elektrit kui ka soojust. Kuna päikese-

paneelide kasutegur temperatuuri tõustes väheneb, siis sooja ära juhtimisega kasvab PV 

efektiivsus. [10] Ära juhitud soojust on võimalik kasutada kütteks ja sooja vee tootmiseks. 

Peale efektiivsuse tõstmise aitab temperatuuri alandamine tõsta ka paneeli tööiga. [11] 

 

 

1.3. Fotoelemendid 

 

Fotoelementide leiutamisega oli võimalik Päikeselt tulevat energiat muundada otse elektri 

energiaks. Fotoelemendid on spetsiaalsed pooljuhtmaterjalist elemendid mis muudavad 

elektromagnetlained alalisvooluks. Elektromagnetlaineteks sobivad infrapuna kiirgus, 

nähtav valgus ja ultraviolett kiirgus. Suurem osa päikesepaneelides kasutatakse ränist 

valmistatud elemente. Lisaks ränile on tänapäeval kasutuses ka muud materjalid, näiteks 

kaadmium-telluurist, gallium-arseenist, orgaanilistest ühenditest ja nanokristallidest 

valmistatud elemendid. Elemendid koosnevad p-juhtuvusega ja n-juhtivusega pooljuht-

materjalidest. Nende materjalide kokku panemisel tekib üleminekualale pn-siire. 

Elemendid on nii ehitatud, et siirde alale pääseksid elektromagnetlained ligi. Kiirguse 

peale langemisega tekib pinge erinevus ning elektroodide ühendamisega saab koostada 

vooluallika. [12...16] 

Fotoelementide tehnoloogia põhineb 1839. aastal avastatud fotoefektil, ehk piisava 

energiaga footonid suudavad teatud materjalide pinnalt elektrone välja lüüa. Selle nähtuse 

kirjeldamise eest sai Albert Einstein 1921. aastal Nobeli preemia. [17]  

Tõsisemaks läbimurdeks oli 1946. aastal Russel Ohl’i ränist päikesepatarei leiutamine. 

Kaheksa aastat hiljem suudeti valmistada täitsa arvestatavat energiakogust tootev element. 

Valminud leiutised hakkasid huvi pakkuma kosmoselennundusuuringute tegemiseks 
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loodud NASA-le. Päikeseenergia sobis ideaalselt kosmosesse saadetavate seadmete 

käitamiseks. Selle tulemusena arenes fotoelementide tootmine veelgi. [17] [18] Tänu 

pidevale arengule on ka hinnad langenud, jõudes praegu 0,3 $/W juurde. [19] 

 

 

1.4. Soojuskollektorid 

 

Esimese päikesekütte kollektori eelkäija ehitas Šveitsi teadlane Horace de Saussure. 1767. 

aastal valmistas ta „kuuma kasti“, mille seinad olid isoleeritud ning kaetud klaasiga. 

1830ndatel aastatel kasutas seda tehnoloogiat Sir John Herschel oma Põhja- Aafrika 

ekspeditsioonil toidu soojendamiseks. 1870ndatel aastatel kasutas William Adams peegleid 

aurumasina käitamiseks. [20] [21] 

Üheks levinumaks soojuskollektori tüübiks on plaatkollektor (joonis 1.2). See koosneb 

kastist, mille pealmine külg on kaetud klaasiga. Päikesekiirgus neeldub tumedat värvi 

soojusvahetis ning kandub üle vaheti taha paigaldatud torudes olevale soojuskandjale, 

mille abil juhitakse soojus akumulatsioonipaaki. Soojuslekete vähendamiseks on kasti põhi 

ja küljed soojustatud. Plaatkollektor on üsna lihtsa ehitusega, tänu millele on neid võimalik 

käepärastest vahenditest ise valmistada.[22] 

 

 

Joonis 1.2. Plaatkollektori ehitus [23] 

 

Teiseks tüübiks on vaakumtorukollektorid, kus on kasutusel vaakumisolatsiooniga torud 

(joonis 1.3). Vaakum on väga hea soojuskadude isolatsioon. Tänu sellele on vaakum-

torudega võimalik saavutada kõrgemaid temperatuure ning on efektiivsemad kui 

plaatkollektorid. Samuti on sellist süsteemi võimalik kasutada ka külmemates 

ilmastikuoludes. Efektiivsust tõstavad ka torude ümarad kujud, tänu millele mõjutab 
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Päikese asendi muutus vähem kollektori tootlikust. Samuti on vaakumtorude eeliseks 

üksikute kahjustunud torude lihtne vahetusvõimalus [24] [25] 

 

 

Joonis 1.3. Vaakumtoru ehitus[26] 

 

Energia masstootmiseks kasutatakse suuremaid maaalasid ning kontsentreeritud päikese-

energia tehnoloogiaid. Üheks tüübiks on päikesetornid, kus suunatakse suure hulga 

heliostaatide abil päikesekiirgus tornis asetsevale soojusvahetile (joonis 1.4). [27] [28] 

 

 

Joonis 1.4. Torn tüüpi päikeseelektrijaama tööpõhimõte [29] 

 

Masstootmiseks saab kasutada ka rennpeeglitel põhinevat päikeseelektrijaama. Paraboolse 

kujuga peeglid koondavad kiired fookuses olevale torule, kus pumbatakse soojuskandjat, 

enamasti õli (joonis 1.5). Kuna sellisel süsteemil tekib piki renni kulgev sirgjooneline 

fookus, siis reguleeritakse ajamitega vaid rennide kaldenurka. Suuri projekte on veelgi, 

näiteks päikese korsten ja Fresneli kollektor. [28] [30] [31]  
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Joonis 1.5. Rennpeeglitel põhineva päikeseelektrijaama tööpõhimõte [29] 

 

 

1.5. Passiivenergia 

 

Passiivselt on päikeseenergiat juba kaua aega kasutatud. Vanas-Kreekas ehitati isegi 5. 

sajandil e.m.a. hooned nii, et talvisel ajal saaks võimalikult palju Päikeselt soojust. 

Roomlased arendasid seda tehnoloogiat, pannes akendele läbipaistvad materjalid ette. 

Selleks kasutati vilku või klaasi, et päeva jooksul saadud soojus kaotsi ei läheks. Esimesed 

tänapäeva passiivmajad ehitati Saksamaal pärast Esimest maailmasõda. Alates 1930ndatest 

eksperimenteeris Ameerika arhitekt George F. Keck selliste hoonete ehitamise põhi-

tõdedega. Tema kavandas 1933nda aasta Chikago näituse jaoks klaasist seintega „Tuleviku 

maja“ ning nentis, et päikeselisel talvepäeval oli juba enne kütteahju lisamist soe. [17] 

1930ndatel aastatel tegi ka Massachusettsi Tehnoloogiainstituut päikeseenergia majadega 

teaduslikku tööd. Hoonetesse paigaldati pumbad ja energia salvestusseadmed. 1939ndal 

aastal valminud majaga demonstreeriti, kuidas Päike saab talvel maju kütta. Lisaks teostati 

katseid päikeseenergial toimiva konditsioneeriga. [17] 

Teise maailmasõja ajal tekkis energiaressursi vähesuse tõttu huvi kasuteguri paren-

damisele. Hoonete paremaks kütmiseks aitas kaasa klaasi valmistamise tehnoloogia 

arenemine mis võimaldas toota suuremaid aknaid, millega sai päikeseenergiat paremini ära 

kasutada. Ka pärast sõja lõppu jätkasid arhitektid passiivmajade katsetustega. 1950ndatel 

ehitati Prantsusmaal hooneid, kus paksust tellisest põhjapoolne sein oli ilma või väheste 

akendega. Sein kaeti väljast läbipaistva materjaliga mis võimaldas seinal soojeneda ja 

pärssis jahtumist. [17] 
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1.6. Päikeseenergia kasutamisega seotud probleemid 

 

Päikeseenergia kasutamisega kaasnevad ka mõned probleemid. Nimelt ei ole maapinnani 

jõudev energiahulk stabiilne. Selle kõikumist mõjutavad öö ja päeva vaheldumine, 

ilmastik, aastaaegade vaheldumine ja Maa kauguse muutumine Päikesest. Samuti ei ole 

fotoelementide kasutegur stabiilne. Seega esineb sagedasti selliseid olukordi, kus tarbitava 

energia vajadus ületab paneelide poolt toodetavat energiat. Soojust saab salvestada 

paakidesse, aga elektriga on natukene keerulisem olukord. Seda saab küll akudesse 

salvestada või inverteriga ühtsesse elektrivõrku ühendada, aga see lisab süsteemile hinda. 

Lisaks kiirgushulga muutumisega vajab päikeseenergia ammutamine suurt pinda, sest 

maapinnani jõuab vaid osa solaarkonstandist. Lisaks sellele ei suudeta praeguse 

tehnoloogiaga kasutada kogu langevat energiat. Seni parima efektiivsusega fotoelement 

suudab 44,7% temale langevast kiirgusest muundada elektriks. Sellist tüüpi elemente 

kasutatakse kontsentreerivates päikesepaneelides ning nende kõrge hind ei suuda laial turul 

veel konkureerida. Laialdases kasutuses olevad fotoelementide kasutegur jääb 10...20% 

vahemikku. [32] [33] 

Peale selle on päikeseenergiast elektri tootmine veel üsna kallis, 5...11 korda kallim 

põlevkivi, hürdo ja tuuma energia kasutamisest, mistõttu on odavam ja laialdasemalt 

kättesaadav fossiilne kütus piiranud päikeseenergia kasutamise tehnoloogia arengut. Hinna 

tõstab kõrgeks fotoelementide materjali maksumus ning samuti ka paneelide 

tootmisprotsess. Seda eriti monokristall paneelidel, kus elemendid lõigatakse 

monokristallist. Päikesejaama hinda tõstavad ka paneelide paigaldustarvikud, kontroller, 

inverter ja olenevalt süsteemist ka akud. [34] 

Eesti laiuskraadist tingituna on suvepäevad pikad. See tähendab, et Päikese asukoht taevas 

muutub üsna suures ulatuses. Päikeseenergia kasutamine on kõige efektiivsem kui kiired 

langevad risti pinnaga, seega pikkadel suvepäevadel ei saa fikseeritud paneelid kõige 

efektiivsemalt töötada. Selle parandamiseks saab kasutada paneeli asendi regulaatorit mis 

hoiab paneeli pinna võimalikult risti langevate kiirtega. Tänu sellisele süsteemile saab 

kogu pika suvepäeva jooksul maksimaalselt vajalikku energiat toota. Küll aga peab 

elektrijaam olema piisavalt suur, et õigustaks juhtseadme lisakulutuse.  
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2. FOTOELEKTRILISTE-SOOJUSKOLLEKTORITE 

LIIGITUS 

 

2.1. Vedelikjahutusega fotoelektrilised-soojuskollektorid 

 

Vedelikjahutusega PVT kollektoril on soojuse ära juhtimiseks kinnitatud päikesepaneeli 

tagaküljele metall torustik. Läbi torustiku pumbatavaks töövedelikuks on enamasti vesi või 

glükool. PV (ingl. k. photovoltaic) paneelil tekkiv soojus kandub läbi materjalide ning 

neeldub vedelikus, mis viib soojuse eemale ning samal ajal jahutab paneeli. Soojenenud 

vedelik jahutatakse enne uuesti kasutamist. Sellist süsteemi kasutatakse soojavee 

tootmiseks. Lisaks on akumulatsioonipaagi olemasolul võimalik soojust salvestada ning 

hiljem kasutada.  

Vedelikjahutusega PVT kollektoritele on võimalik fotoelementide peale veel üks kiht 

klaasi lisada, mille tulemusena väheneb soojuse kadu pealmiselt pinnalt ning kasvab 

kollektori soojuslik võimsus (joonis 2.1). See aga vähendab elektrilist võimsust, sest 

elementide temperatuur on kõrgem ning efektiivsus väiksem. Ilma lisa klaasikihita paneelil 

on elektriline võimsus suurem ja kadude tõttu soojuslik võimsus väiksem. [11] [35] 

 

 

Joonis 2.1. PVT kollektori ehitus: a) ilma lisa klaasita, b) lisa klaasiga [36] 
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2.2. Õhkjahutusega fotoelektrilised-soojuskollektorid 

 

Tavalisel PV paneelil tekkiv soojus eraldub ümbritsevasse keskkonda. Kuna paneeli 

temperatrur on sõltuv ümbritsevast keskkonnast, siis suve perioodidel on soojuse 

eraldumine raskendatud, kuna õhutemperatuur on suurem. Seega tõuseb ka paneeli 

temperatuur ja fotoelementide efektiivsus väheneb. Jahutamiseks on võimalik koostada 

sundringlusega süsteem, kus puhutakse ventilaatorite abil õhku, mis aitab paremini soojust 

paneelidest ära viia. Soojenenud õhku saab kasutada hoone kütteks (joonis 2.2). Võrreldes 

vedelik-jahutusega on õhkjahutusega PVT kollektori eeliseks odavam hind ning puudub 

süsteemi jäätumis ja keemis oht. Küll aga sellise süsteemi soojuslik võimsus on väiksem. 

See on tingitud õhu omaustest: tihedus, soojusjuhtivus ja soojusmahtuvus. Omadustest 

sõltuvalt peab õhuvool olema suur ning selle saavutamiseks peab ka torustik olema 

suurema avaga. Suuremaid torus ei saa aga väiksemates hoonetes kasutada. Nõrkadest 

külgedest vaatamata on õhkjahutusega PVT kollektorid tänu oma hinnale siiski 

konkurentsivõimelised. [11] 

 

 

Joonis 2.2. Õhkahutusega PVT kollektori tööpõhimõte [37] 

 

 

2.3. Kontsentreerivad fotoelektrilised-soojuskollektorid 

 

Päikeselt tuleva energia koondamist kasutatakse kontsentreerivates süsteemides. Nende 

süsteemide iseloomustamiseks kasutatakse suurust, mis näitab mitu korda Päikese 

võimsust suurendatakse. Näiteks IBM-i „päevalilled“ koondavad kiirguse rohkem kui 2000 

kordseks ning teisendavad sellest väidetavalt 80% kasutatavaks energiaks. Selliste 
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süsteemide eeliseks on väikeste fotoelementida pinna vajadus, sest kiired koondatakse 

paraboolsete peeglite abil väikesele alale. Elementideks on mitme pn-siirdega pooljuhid, 

mis võimaldavad kasutada suuremat kiirguse spektri osa ning seega on nad suurema 

kasuteguriga (joonis 2.3).  

 

 

Joonis 2.3. IBM’i „päevalilledes“ kasutatavad fotoelektrilised elemendid[38] 

 

Kuna toimub kiirte koondamine, siis on ka jahutuse olemasolu möödapääsmatu. Vastasel 

juhul tõuseks temperatuur üle 1500°C. Jahutuseks pumbatakse fotoelementide tagant vett 

läbi, hoides temperatuuri 100°C juures (joonis 2.4). Temperatuuri hoidmiseks on tarvis 

pidevat jahutust, mistõttu on vaja ka pidevat tarbimist. Seega on kontsentreerivad paneelid 

ette nähtud rohkemate majapidamistega ühendamiseks. Sellised süsteemid on aga veel 

arengujärgus ning vajavad oma pikaealisuse tõestamist. [38] [39] 

 

 

Joonis 2.4. IBM’i kontsentreeriva PVT kollektori tööpõhimõte [38] 



15 

 

2.4. Hoonesse integreeritud fotoelektrilised-soojuskollektorid 

 

Nüüdisaegsed tehnoloogiad võimaldavad PV paneele integreerida hoonesse, asendades 

seinu ja katuseid (joonis 2.5). Võrreldes katuse peale paigaldatud paneelidega on 

integreeritud süsteem palju vähem silmatorkavam. Kuna integreeritud PV paneelil on 

soojuse ära andmine halvendatud, siis paneelide aktiivjahutus võimaldab elektri tootmise 

efektiivsust tõsta. Sellise süsteemi arendamise õigustuseks on toodud hoone 

ehitusmaterjalide kokkuhoid. Teisalt on aga rikete kõrvaldamine raskendatud. [40] [41] 

 

 

Joonis 2.5. Integreeritud PVT kollektori tööpõhimõte [42] 
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3. HOONETE ÖINE KIIRGUSLIK JAHUTAMINE 

 

3.1. Tööpõhimõte ja katsetused 

 

Märkimisväärset uurimistööd on tehtud hoonete öise kiirgusliku jahutamisega, millest 

suurem osa on keskendatud  ressursi suurusjärgu hindamisele ning selle varieerumisele 

erinevates piirkondades. Praegusel hetkel on see tehnoloogia veel arengujärgus ning 

hoonete jahutamiseks ei kasutata. Kasutamist piiravateks teguriteks on vajalike kompo-

nentide puudumine kaubanduses ning süsteemile vajaminev suur pinnavajadus. [36] 

Kiirguslik jahutamine põhineb kehade omadusest kiirata infrapuna kiirgust. Seda põhjustab 

kehas olevate aatomite ja molekulide liikumine. Kiirguse lainepikkus sõltub aga keha 

temperatuurist. Paneelide töötemperatuuridel toimub enamus kiirgamine pikalainelise 

infrapuna kiirguse spektris. See kiirgus on põhiliselt sõltuv atmosfääris olevast niiskusest 

ja süsihappegaasist. Nende gaaside puudumisel ei neelduks praktiliselt üldse pikalainelist 

infrapuna kiirgust ning öise taeva temperatuur läheneks absoluutsele nullile. Nende kahe 

gaasi olemasolu ja kiirguslikul mõjul jääb öise taeva temperatuur ainult 10...25°C ümbrit-

sevast õhust madalamaks. [43...45]  

Kiirguslikuks jahutamiseks on katsetatud eemaldatavat isolatsiooni süsteemi ning avatud ja 

suletud veega süsteemi. Üks esimestest jahutamissüsteemide katsetustest tehti 1960ndatel 

eemaldatava isolatsiooniga. Selles süsteemis eemaldatakse katuse isolatsioon ning lastakse 

hoonel tänu kiirguslikele kadudele jahtuda. Projekti probleemseks aspektiks oli isolatsiooni 

liigutav mehhanism. [36] 

Kuna vesi on suurema soojusmahtuvusega, saab vett kasutatavat süsteemi paremini juhtida 

ning elektritarbivus on väike. 1990. aastal katsetati Iisraelis tavalise plaatkollektori ja vee-

paagiga öist jahutamist. Öösel jahutati paagis olev vesi maha ning päeval jahutati selle 

veega hoonet. Kolme nädalasel perioodi keskmiseks jahutusvõimsuseks saadi 81W/m
2
. 

Hiljutisema avatud vee süsteemiga katsetuses Saksamaal saavutati jahutusvõimsuseks 120 

W/m
2
. Selles süsteemis lasti veel voolata mööda kaldpinda  ning kuna vesi oli õhuga otse 

kontaktis, siis jahtus vesi kiiremini. Samal põhjusel on aga vaja filtreid, et vältida sodi 

sattumist torustikku. [36] 



17 

 

Saksamaal 2010ks aastaks valminud Home+ hoonele Stuttgartis valiti jahutamiseks suletud 

vee süsteem. See projekt oli esimene, kus kasutati PVT kollektoreid öiseks jahutamiseks. 

Paneelidelt eemaldati tehase poolne pealmine lisa klaas, et vähendada soojustakistust. 

Hoonesse on paigaldatud faasimuutusega materjal ja 1,2m
2
 veepaak, mida saab jahutada 

ainult PVT kollektoritega. Katsete perioodil selgus, et jahutusvõimsus varieerus 100 kuni 

120 W/m
2
 ning vastas nende teooriale. [36] 

 

 

3.2. Kavandatava paneeli analüütiline jahutusvõimsus 

 

Paneeli jahutusvõimsuse teada saamiseks on tarvis leida selle soojusjuhtivus U. Selleks on 

koostatud soojustakistus diagramm (joonis 3.1). Arvutustes kasutatud algandmed on 

toodud tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1. Arvutusteks kasutatavad lähteandmed 
Parameeter Tähis Väärtus Ühik 

Absorberi temperatuur Tabs 308 (oletuslik) K 
Klaasi temperatuur Tg 300 (oletuslik) K 
Ümbritseva õhu temp. Tamb 283 (oletuslik) K 
Taeva temperatuur Ts 273 (oletuslik) K 
Tuule konvektiivne 

soojusülekandetegur 
hw 10 [7, lk 243] W/(m

2
K) 

PVT kollektori kalle β 30 ° 
Klaasi mustvärvusaste εg 0,85 [36] - 
Stefan-Boltzmanni konstant σ 5,67·10

-8 
W/(m

2
K

4
) 

Gravitatsiooni konstant g 9,81 m/s
2 

Õhu ruumpaisumistegur β’ 1/Ta (ideaalgaasil) 1/K 
Õhu kinemaatiline viskoossus ν 14,16·10

-6
 [46] m

2
/s 

Prantli arv Pr 0,705 [46] - 
Õhu soojusjuhtivus ka 0,0293 [37] W/mK 
Paneeli kaugus katusest Lb 2 m 
Vee erisoojus c 4184 J/kgK 
Vee voolamise hulk mv 0,0332 Kg/s 
Päikesepaneeli kõrgus l 1,6 m 
Päikesepaneeli laius w 1 m 

 

Summaarse soojusjuhtivuse saab leida paneeli esi ja taga külje soojusjuhtivuste summee-

rimisel. [7, lk 253] 

         , (3.1) 

kus  Uf on esikülje soojusjuhtivus W/(m
2
K); 

Ub – tagakülje soojusjuhtivus W/(m
2
K). 
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Esikülje soojustakistuse hulka kuuluvad alumiiniumi ja liimi takistus R5, fotoelemendi ja 

Tedlari takistus R4, kahe EVA (etüleen vinüül atsetaatliim) kihi ja klaasi takistusest R3 

ning kiirguslikust ja õhu konvekiivsest takistusest R1_2. Tagakülje takistus sõltub kiirgus-

likust ja õhu konvektiivsest takistusest R6_7. Kuna juhtivus on takistuse pöördväärtus, siis 

esikülje soojusjuhtivust Uf kirjeldab valem [7, lk 243] 

    
 

             

 , 
(3.2) 

 

 

Joonis 3.1. Soojustakistuste diagramm 

 

Tagumise pinna soojusjuhtivust Ub kirjeldab võrrand 

    
 

    
 , (3.3) 

Päikesepaneeli erinevate materjalide soojustakistusi R kirjeldab valem[7, lk 252] 

   
 

 

 , (3.4) 

kus  δ on materjali paksus m; 

k – materjali soojusjuhtivus W/mK. 

 

Erinevad materjalid on välja toodud päikesepaneeli läbilõikes (joonis 3.2). Tabelisse 3.2 on 

koondatud materjalide paksused ja soojusjuhtivused. 

 

Tabel 3.2. PV paneeli materjalide parameetrid [11] 
Parameeter Tähis Väärtus Ühik 

Klaasi paksus δg 0,0032 m 
Klaasi soojusjuhtivus kg 0,98 W/mK 
EVA paksus δEVA 0,0001 m 
EVA soojusjuhtivus kEVA 0,23 W/mK 
Fotoelemendi paksus δPV 0,00025 m 
Fotoelemendi soojusjuhtivus kPV 148 W/mK 
Tedlarist taguse paksus δTedlat 0,0001 m 
Tedlari soojusjuhtivus kTedlat 0,36 W/mK 
Liimikihi paksus δliim 0,001 m 
Liimi soojusjuhtivus kliim 0,85 W/mK 
Alumiiniumi paksus δAl 0,001 m 
Alumiiniumi soojusjuhtivus kAl 205 W/mK 
Alumiiniumi mustvärvusaste εAl 0,06 - 
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Joonis 3.2. Päikesepaneeli ehitus[11] 

 

Kasutades valemit 3.4, saadi paneeli materjalide soojustakistusteks: 

1) klaas, Rg = 0.00306 (m
2
K)/W; 

2) EVA, REVA = 0.0009 (m
2
K)/W; 

3) fotoelement, RSi = 0.000002 (m
2
K)/W; 

4) Tedlar, RTedlar = 0.0003 (m
2
K)/W; 

5) liim, Rliim = 0.00118 (m
2
K)/W; 

6) alumiinium, RAl = 0.000005 (m
2
K)/W. 

 

Tulemustest on näha, et suurema osa takistusest moodustavad klaas ja liim. Takistuste R3, 

R4 ja R5 saamiseks liidetakse vastavate materjalide soojustakistused ning tulemuseks 

saadakse 

1) R3 = 0.00393 (m
2
K)/W; 

2) R4 = 0.00028 (m
2
K)/W; 

3) R5 = 0.00118 (m
2
K)/W. 

 

Konvektiivset ja kiirguslikku takistust R1_2 kirjeldab valem [7, lk 242] 

      
 

           

 , 
(3.5) 

kus  hr.g_amb on kiirguslik soojusülekandetegur W/(m
2
K). 

 

Kiirgusliku soojusülekandeteguri hr.g_amb leiab valemiga [7, lk 242] 

 

         
              

    
          

       
  

 
                                              

       
      

 

   

 , 

(3.6) 
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Kasutades valemit 3.5 saadi konvektiivse ja kiirgusliku soojustakistuse väärtuseks  

      
 

        
       

   

 

  (3.7) 

Nüüd on võimalik valemiga 3.2 leida paneeli esikülje U väärtus 

    
 

                           
      

 

   

  
(3.8) 

Konvektiivset ja kiirguslikku takistust R6_7 kirjeldab valem 

      
 

                 

 , 
(3.9) 

kus  hc.b_amb on konvektiivne soojusülekandetegur W/(m
2
K); 

hr.b_amb – kiirguslik soojusülekandetegur W/(m
2
K). 

 

Kiirgusliku soojusülekandeteguri hr.b_amb leitakse valemiga 

 

                              
      

    

                                           
 

   

 ,
 

(3.10) 

Konvektiivse soojusülekandetegur hc.Al_b leitakse valemiga [7, lk 150] 

          
     

  

 ,
 (3.11) 

kus  Nu on Nusselti arv. 

 

Nusselti arvu kirjeldab valem 3.12, milles astendaja „+“ näitab, et tuleb kasutada ainult 

sulgude positiivset tulemus (negatiivse tulemuse puhul kasutada nulli) [7, lk 150] 

              
                    

       
     

    

       
 
 

   
       

    
 

 

 
   

 

, (3.12) 

kus Ra on Rayleigh arv. 

 

Rayleigh arvu Ra kirjeldab valem [7, lk 150] 

 

                   
  

  

       
  

                   
     

              
        ,

 

(3.13) 

Kasutades valemit 3.12, saadi Nusselti arvuks Nu = 155. Kasutades valemit 3.11, leitakse 

soojusülekandeteguri hc.b_amb 

          
          

 
      

 

   

 
 (3.14) 
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Tagakülje soojustakistus leitakse valemiga 3.9 ning tulemuseks saadi R6_7 = 0,38 (m
2
K)/W. 

Valemiga 3.3 saadi taga külje soojusjuhtivuseks Ub = 2,623 W/(m
2
K) 

 

Summaarne soojusjuhtivus U leitakse valemiga 3.1 

                   
 

   

 
 (3.15) 

 

Kuna paneeli siseneva ja väljuva vee temperatuur ei ole teada, siis jahutusvõimsus Qc 

leitakse seosega 

 

                

                    
 

  

  
 

(3.16) 

Soojushulga muutust vees kirjeldab valem 

            (3.17) 

kus  c on vee erisoojus J/kgK; 

mv – vee voolamise hulk kg/s; 

ΔT – vee temperatuuri muutus K. 

  

Teades kollektori jahutusvõimsust saame leida soojuse eralduse konstandi, mis kirjeldab 

kollektori soojuskao efektiivsust. Soojuse eralduse konstant omakorda sõltub 

temperatuuride vahest, tuule kiirusest, õhuniiskusest. Konstant tuleb leida erinevate 

välisõhu parameetrite kohta. 

    
  

           
  (3.18) 

 

Siseneva ja väljuva vedeliku temperatuuri vahe 2 K ja vee voolamise kiiruse 0,0332 kg/s 

juures saame 

    
             

                
      (3.19) 

Jahutusvõimsuseks saame 20 K õhutemperatuuri ja kollektori temperatuuri juures 

                      
 

  
 

Arvutatud jahutusvõimsuseks saadi Qc = 274.2 W/m
2
. Võrreldes Saksamaal saadud 

katseliste tulemustega (100...120 W/m
2
) on see väärtus suurem. Nii suur võimsus tekib 

lähteandmete valikust. 
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4. KOLLEKTORI KAVANDAMINE JA EHITUS 

 

4.1. Valikud 

 

Kavandatava PVT süsteemi ehitamiseks on valitud 255W Znshinesolar ZXP6-60 päikese-

paneel (joonis 4.1), sest selle mõõtude järgi on ehitatud päikese-järgija (joonis 4.2). 

Juhtseadme ehitasid tudengid ja Maaülikooli töötajad. Jahutusagendiks valiti vedelik, sest 

see on oluliselt efektiivsem ja toodetavat soojust saab palju lihtsamalt suunata. Samuti on 

ka akumulaatorpaak juba Tehnikamaja 5. korrusel olemas, kuhu saab kavandatava 

süsteemi ühendada. Seda sama paaki kasutavad praegused soojuskollektorid. 

 

Päikesepaneeli Znshinesolar- ZXP6-60-255/P tehnilised andmed [47]: 

o Fotoelementide arv - 60 

o Suurim võimsus Pmax = 255W 

(0~+3%) 

o Pinge suurimal võimsusel Vmp = 

30.33V 

o Vool suurimal võimsusel Imp = 8,41A 

o Avatud vooluahela pinge Voc = 

38,08V 

o Lühisvool Isc = 8,65A 

o Suurim lubatud pinge U = 1000V 

o Suurim lubatud kaitse vool I = 15A 

o Standard katse parameetrid : E = 

1000W/m
2
; Tc = 25°C; AM = 1,5 

o Nominaalne töötemperatuur - 47 ± 2°C 

o Paneeli kasutegur ηm = 15,67% 

o Fotoelemendi kasutegur ηc = 17,79% 

o Kaal – 19,5 kg 

o Mõõdud – 1640 x 992 x 40 mm (p; l; k)  

o Seade kuulub II-ohutusklassi 

o IP 65 

 

 

Joonis 4.1. Süsteemi ehitamiseks kasutatav päikesepaneel. 
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Joonis 4.2. PVT kollektori paigaldamiseks kasutatav päikese-järgija 

 

Toru materjaliks on valitud pehme vask, sest seda on võimalik üsna lihtsalt soovitud 

kujuks painutada. Projekteerimisel sai teada, et vasktoru on vaja 10m (lisa A). Toru 

kinnitamiseks päikesepaneeli tagaküljele otsustati kasutada plekke, kus on toru kuju sisse 

pressitud (lisa B, C ja D). Plekid aitavad soojuse kandumist paneelilt torudesse, sest 

kokkupuutepind on suurem. Et pleki vormimine oleks lihtsam, valiti materjaliks 

alumiinium.  

 

Olenevalt paneeli asetusest on võimalik konstrueerida erineva paigutusega torustikku. 

Antud olukorras otsustati paneel kinnitada püstises asendis, seega oli mõistlik, et toru 

siseneks ja väljuks paneeli alumisest küljest. Ühtlase temperatuuri jaotuseks on torustik 

projekteeritud nii, et toru jääb kuues fotoelementide reas keskele (joonis 4.3). Sellega on 

tagatud sarnane temperatuurijaotus, tänu millele ei teki üksikuid soojemaid kohti, kus on 

ka takistus siis suurem. Lisaks sai konstrueeritud selline kujundus, et torustiku saaks 

painutada ühest torust. Sellisel juhul ei ole torude ühenduskohti, kus võib lekkeid tekkida. 
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4.2. Paneeli ehitamine 

 

Esmalt oli vaja toru ära painutada, et saaks vajalike plekitükkide mõõdud teada. Kuna 

painutamine tehti käsitsi, siis kõik mõõdud ei tulnud täpselt sellised, nagu kavandatud olid 

(joonis 4.3). 

 

Et otstes olevatel fotoelementidel oleks parem jahutus, siis jäeti kaare tipp 5cm elemendi 

välimisest äärest. Kuna toru on pehme, siis oli vaja pärast painutamist vajalikud toru osad 

sirgendada, et oleks võimalik plekid õigesti peale asetada. 

 

 

Joonis 4.3. Toru painutuse tulemuse kontrollimine 

 

Kui paneeli taha minev siug toru oli painutatud, sai plekkide tegelikud pikkused mõõta. 

Seejärel kanti mõõdud suurele alumiiniumplekile ning lõigati plekikääridega need tükid 

välja. Plekitükkide laiused sai lõigatud varuga, sest ei olnud teada kui palju laius pärast 

pressimist muutub. Samuti sai plekkidele peale märgitud keskjoon, et kõik tükid saaksid 

ühtemoodi pressitud. Et hõlbustada veelgi plekkide pressi alla sättimist, siis painutati 

plekid mööda keskjoont 20...30 kraadise nurga alla. 

 

Sirgete osade painutamiseks vaja mineva vormi valmistamine oli üsna lihtne. Selleks sai 

prussi külge kruvitud kaks lauda. Laudade vaheks valiti 12mm, sest vasktoru välisläbimõõt 

on 10mm ning pleki paksus suurendab raadiust 1mm võrra. Seega välisläbimõõduks tuleb 

12mm. Et pressimise käigus väheneks alumiiniumi rebenemise võimalus, oli tarvis laudade 



25 

 

ääred viilida kumeraks. Kumerused viiliti silma järgi 1...2 mm raadiusega. Pressimiseks 

kasutati Maaülikooli Tehnikamaja töökojas olevat presspinki (joonis 4.4). Kuna pressi 

enda mõõtmed piirasid painutatava pleki pikkust, siis sirgetele toruosadele minevad plekid 

tehti mitmest tükist (lisa E).  

 

 

Joonis 4.4. Plekkide töötluseks kasutatud presspink 

 

Toru kuju saavutamiseks kasutati 10mm läbimõõduga teraslatti. Lati peale pandi U-tala, et 

pressimine toimuks kogu pleki pikkuses ühtlaselt. Pressimise käigus selgus aga, et ka U-

tala paindus keskelt läbi ning ühelt poolt surus vähem. Seetõttu pöörati plekid pärast 

esimest pressimist ümber ja pressiti kõik kaks korda. Lisaks kinnitati pitskruvidega pleki 

servadesse liistud, et vähendada alumiiniumi laineliseks moondumist (joonis 4.5 ja 4.6). 

 

 

Joonis 4.5. Läbilõige pressimisel kasutatud vahenditest 
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Joonis 4.6. Presspingile valmis sätitud alumiiniumplekk 

 

Palju keerulisem oli pleki sisse kaart pressida. Esiteks oli juba vormi tegemine rasken-

datud. Selgus et pruss ei pea pressimisele vastu ning kaare sisepind oli juba pärast teist 

pressimist ära vajunud. Seepärast sai materjaliks valitud 15mm paksune vineer (joonis 4.9). 

Sinna sai peale märgitud soovitud kaare kuju ning seejärel 12mm freespuuriga see kuju 

välja freesitud (joonis 4.7). Freesimine tehti manuaaljuhtimisega ning seetõttu ei olnud 

tulemus ideaalne. Ebatasasusi vähendati esmalt puurpingil (joonis 4.8), kasutades 8mm 

puuri, ning seejärel lihviti liivapaberiga. Ka sellel vormil tehti pleki rebenemise võimaluse 

vähendamiseks ääred kumeraks.  

 

Freespingi Knuth VFM 2 tehnilised andmed[48] 

o 3-teljeline liikumine 

o Puuri pöörlemiskiirus n = 58...1710 min
-1

 

o Mootori võimsus P = 4 kW 

o Jahutusvedeliku voolamiskiirus 25 l/min 

o Mõõdud 1770 x 1820 x 1880 mm (p; l; k) 

o Kaal m = 2300 kg 
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Joonis 4.7. Vormi valmistamiseks kasutatud freespink 

 

 

Joonis 4.8. Vormi valmistamiseks kasutatud puurpink 

Teiseks oli vaja ka teraslatt saada poolringi kujuliseks. Kuna pruss oli 150 mm lai, siis see 

sobis ideaalselt kaare tegemiseks. Selleks ümardati prussi üks ots ning seejärel painutati 

latt. Painutatud latile konstrueeriti seibidest piirded, et latt paigutuks pressimisel alati õiges 

asendis (joonis 4.9).  

Kolmandaks selgus, et alumiiniumplekk moondub pressimise käigus. Esmalt rebenes 

alumiinium ikkagi kaare sisemiselt servalt ning kaare välimises servas tekkis suur lainetus. 

Nende tagajärgede vähendamiseks tehti 4 sisselõiget. Üks kaare tsentrist ülemise serva 

poole ning kolm pleki ülemisest servast kaare tsentri poole. Pärast uut pressimise katsetust 

selgus, miks ennem alumiinium rebenes. Nimelt ei veninud materjal keskelt järgi, sest 
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sisselõike koha peale oli tekkinud nüüd 4mm laiune pragu. Välimises servas tekkisid 

seekord voldid, aga need andis materjali ära lõikamisega kõrvaldada ning tulemus jäi 

rahuldavaks. 

 

 

Joonis 4.9. Kaare proovi pressimine 

 

Kui jupid olid valmis, oli vaja hakata neid kokku sobitama. Et hoiduda päikesepaneeli 

tagumise pinna kahjustumisest, siis kleebiti siugjas toru esmalt kleeplindiga saepuru plaadi 

külge (joonis 4.10). Samuti parandas see ligipääsu, sest ei olnud segavat päikesepaneeli 

raami. Toru kleebiti samas asendis nagu ta paneeli taha paigutub. Kuna plekkide laiused 

mõõdeti varuga, siis tuli need kitsamaks lõigata. Lisaks oli vaja mõned plekid ka lühemaks 

lõigata. Mõõtu lõikamisel ei tehtud kõik jupid ühesuguseks vaid nii nagu kõige paremini 

sobis. Seega oli vaja plekkide peale teha märked, et oskaks pärast plekid samas asetuses 

paneeli taha liimida.  

 

 

Joonis 4.10. Toru asetus saepuruplaadil 
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Enne liimimist oli tarvis eemaldada paneeli tagapinnalt dioodikarp, muidu ei oleks 

võimalik selle koha peale alumiiniumi kleepida ning seetõttu puuduks ühtlane jahutus. 

Karbi lahti ühendamiseks tuli kõigepealt karpi ilmastikukindlaks tegev täidis eemaldada, et 

näha läbi paneeli minevate juhtmete asukohad. Asukohti teades võis hakata kipsinoaga 

kleepimiseks kasutatud silikooni läbi lõikama. Kuna tehase töökvaliteet oli hea, siis kulus 

karbi lahti saamiseks mitu tundi. Kasutades jootejaama joodeti seejärel dioodid läbi paneeli 

tulevatest juhtmetest lahti ning karp oli võimalik eemaldada.  

 

Alumiiniumi paneeli tagapinnale kinnitamiseks valiti Kiilto kontaktliim, sest see kannatab 

paneeli tempratuure, mis päikeselisel suvepäeval võivad tekkida. Samuti oli soov segada 

liimi sisse alumiiniumpulbrit ning silikooniga oleks seda keerulisem teha. 

Alumiiniumpulbri segamist otsustati sellepärast, et parandada liimi soojusjuhtivust kuna 

tavaline liim on praktiliselt soojusisolaator.[36] Segamiseks kasutati väga peeneteralist 

alumiiniumpulbrit.  

 

Õige pulbri ja liimi suhte saamiseks tehti katsed erinevate segudega. Kuna katsetused tehti 

võikeste kogustega, siis oli tarvis täppiskaalu (joonis 4.11). Proovisegudeks valmistati 1/3 

ja 1/2 alumiiniumpulbri ja liimi suhtega segud.  

 

Täppiskaalu Mettler Toledo ME204 tehnilised andmed: 

o Toitepinge U = 12 VDC 

o Vool I = 0,84 A 

o mmax = 220 g 

o d = 0,1 mg 

 

 

Joonis 4.11. Katseliste liimisegude tegemiseks kasutatud täppiskaal 
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Pärast liimi kuivamist selgus, et kui liimisegus on kolmandik alumiiniumpulber, siis sellise 

segu liimimisomadused on liiga nõrgad. Seega valiti plekkide liimimiseks 1/3 suhtega 

liimisegu. Ülejäänud kaalumised tehti 10g täpsuse kaaluga (joonis 4.12). 

 

Kaalu T-Scale QHW-30 tehnilised andmed: 

o Toitepinge U = 9 VDC 

o Vool I = 0,8 A 

o mmin = 200 g 

o mmax = 30 kg 

o d = 10 g 

 

Joonis 4.12. Liimisegude tegemiseks kasutatud kaal 

 

Enne liimimist oli vaja paneeli raami sisse puurida kaks auku, et saaks toru otsad läbi 

raami viia (joonis 4.13). Liimimise käigus selgus, et korraliku kontakti saamiseks peab 

plekkidele asetama üsna suured raskused. Seetõttu otsustati liimida ühe rea kaupa, et 

hoiduda paneeli rikkumisest (joonis 4.13). Raskusteks valiti kohapealt kättesaadavad 

sobiva suurusega metallist esemed ning auto akud. Raskuste alla pandi ka puidust liistud, 

et ühtlustada survejõudu.  

 

 

Joonis 4.13. Alumiiniumplekkide liimimine PV paneeli taha  



31 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Eestis on piisavalt päikeseenergiat, et seda kasutavad süsteemid ennast ära tasuksid. Päikese-

energia kasutamiseks toodi välja erinevad viisid. Kuna elektrienergiat on mugavam üle kanda 

ning muundada teisteks energialiikideks, siis leiavad päikesepaneelidrohkem kasutust. Tänu 

fotoelektriliste elementide valmistamise tehnoloogia arenemisele ja uute materjalide kasutusele 

võtmisele hinnad järjest langevad ning leitakse uusi võimalusi nende tööle raken-damisele. 

Selleks on näiteks PV paneelide hoonetesse integreerimine, millega saab hoone 

ehitusmaterjalidelt kokku hoida. Küll aga võib rikete kõrvaldamine osutada keeruliseks. 

 

Töös tutvustatud erinevatest hübriid süsteemidest paistab kõige mõistlikum vedelikjahutusega 

süsteem. Eeliseks on vedeliku suurem efektiivsus ning lihtsam juhtimine. Õhkjahutusega 

süsteem on küll odavam, aga suurte ventialtsioonitorude tõttu on väiksemates hoonetes 

keeruline kasutada. Kontsentreerivaid PVT kollektoreid ei hakata ilmselt üksikmajapidamistes 

kasutatama, sest nõuavad pidevat energia tarbimist. 

 

Toodi välja päikeseenergia kasutamisega seotud probleemid. Põhiliseks mureks on tootmise ja 

tarbimise kokkuviimine. Koduses majapidamises võib juhtuda, et päevasel ajal elektri tarbimist 

ei ole, aga õhtul võib juba tootlikkusest puudu tulla. Selle lahendamiseks saab kasutada 

ühisvõrguga ühendatud inverterit, mis saadab päevasel ajal üle jääva energia võrku. Pikkadel 

suvepäevadel ei saa aga fikseeritud päikese paneelid kogu päeva jooksul parima efektiivsusega 

töötada. Selleks peavad langevad kiired olema paneeliga võimalikult rist, mida võimaldab 

Päikese järgija.  

 

Päikesepaneeli külge mineva toru süsteemi kujundamine algas paneeli suuruse valikuga. 

Seejärel oli võimalik kujundada torustik ning teada saada, kui palju toru kinnitamiseks 

alumiiniumplekki tarvis on. PVT kollektori ehitamiseks esitatud lahenduse järgi sai paneel 

valmis tehtud. See kinnitatakse kollektori asendit juhtiva seadme külge, mis paigaldatakse 

Tehnikamaja katusele. Jahutus-süsteem ühendatakse akumulatsioonipaagiga, mida praegused 

soojuskollektorid kasutavad. Analüütilise jahutusvõimsuse tulemus oli Saksamaal saadud 

tulemustest suurem. Erinevus tekkis lähteandmete valikust. 

  



32 

 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

1. Hoexter, M. (2008). Why electricity is the energy carrier of choice. [WWW] 

http://grist.org/article/the-renewable-electron-economy-part-6/ (08.05.2015) 

2. Tsao, J. Lewis, N. Crabtree. (2006). Solar FAQs.  [WWW] 

http://www.sandia.gov/~jytsao/Solar%20FAQs.pdf (08.05.2015) 

3. Green Rhino Energy Ltd. (20013). Solar radiation characteristics. [WWW] 

http://www.greenrhinoenergy.com/solar/radiation/characteristics.php (08.05.2015) 

4. Carnegie Mellon University (2003) The Sun & its Energy. [WWW] 

http://environ.andrew.cmu.edu/m3/s2/02sun.shtml (08.05.2015) 

5. Kennewell, J. McDonald, A. (s.a.). The solar constant. [WWW] 

http://www.ips.gov.au/Category/Educational/The%20Sun%20and%20Solar%20Activity/G

eneral%20Info/Solar_Constant.pdf (08.05.2015) 

6. Eensaar. A. (2012). Solaarkonstant. [WWW] 

http://eprints.tktk.ee/128/2/paikesekiirgus/solaarkonstant.html (08.05.2015) 

7. Duffie, J. Beckman, W. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes 4th ed. USA: 

John Wiley & Sons, Inc. 

8. Stine. W. Geyer, M. (2001). The Sun’s Energy. [WWW] 

http://www.powerfromthesun.net/Book/chapter02/chapter02.html (08.05.2015) 

9. PVGIS © European Union, 2001-2012. (2012). Global irradiation and solar electricity 

potential, Estonia. [WWW] 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/G_opt_EE.png 

10. Katz, E.A. Faiman, D. Cohen, Y. Padinger, F. Brabec, C. Sariciftci N.S. (s.a.). 

Temperature and irradiance effect on the photovoltaic parameters of a 

fullerene/conjugated-polymer solar cell. [WWW] 

https://www.jku.at/JKU_Site/JKU/ipc/content/e166717/e166894/e168414/e171302/2001-

41.pdf (10.05.2015) 

11. Kaya, M. (2013). Thermal and Electrical Performance Evaluation of PV/T Collectors in 

UAE. [WWW] http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:621183/FULLTEXT01.pdf 

(10.05.2015) 

12. Alchemie Limited Inc. (2013). Cadmium Telluride – The Good and the Bad. [WWW] 

http://www.solar-facts-and-advice.com/cadmium-telluride.html (10.05.2015) 



33 

 

13. U.S. Department of Energy. (2013). Photovoltaic Single-Crystalline, Thin-Film Cell 

Basics. [WWW] http://energy.gov/eere/energybasics/articles/photovoltaic-single-

crystalline-thin-film-cell-basics (11.05.2015) 

14. Sigma-Aldrich Co. LLC. (2015). Organic Photovoltaics. [WWW] 

http://www.sigmaaldrich.com/materials-science/organic-electronics/opv-tutorial.html 

(18.05.2015) 

15.  Stolle, J. Harvey, B. T. Korgel, A. B. (2013). Nanocrystal photovoltaics: a review of 

recent progress. [WWW] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211339813000257 (18.05.2015) 

16. Rouse, M. (2005). Photovoltaic cell (PV Cell). [WWW] 

http://whatis.techtarget.com/definition/photovoltaic-cell-PV-Cell (12.05.2015) 

17. Nobel Media AB. (2014). The Nobel Prize in Physics 1921. [WWW] 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/ (10.05.2015) 

18. Knier, G. (2002). How Do Photovoltaics Work? [WWW] http://science.nasa.gov/science-

news/science-at-nasa/2002/solarcells/ (14.05.2015) 

19. EnergyTrend. (2015). PV Spot Price. [WWW] 

http://pv.energytrend.com/pricequotes.html (23.05.2015) 

20. Benefits-of-Recycling. (2015). Who Invented Solar Energy. [WWW] http://www.benefits-

of-recycling.com/whoinventedsolarenergy/ (13.05.2015) 

21. U.S. Department of Energy. (s.a.) The History of Solar. [WWW] 

https://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/solar_timeline.pdf (12.05.2015) 

22. The Worlds of David Darling. (s.a.). Flat-plate solar collector. [WWW] 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/F/AE_flat_plate_solar_thermal_collector.html 

(16.05.2015) 

23. Heindl Server GmbH (2010). Solar Collectors: Different Types and Fields of Application. 

[WWW] http://www.solarserver.com/knowledge/basic-knowledge/solar-collectors.html 

(16.05.2015) 

24. Solar Panels Plus. (2014). Evacuated Tube Solar Water Heating Collectors. [WWW] 

http://www.solarpanelsplus.com/evacuated-tube-collectors/ (16.05.2015) 

25. Energy Matters Pty Ltd. (2015). Flat Plate vs. Evacuated Tube Solar Hot Water 

Collectors. [WWW] http://www.energymatters.com.au/solar-hot-water/flat-vs-evacuated/ 

(16.05.2015) 

26. Drain & Madden Plumbing.(2011). Solar Hot Water. [WWW] 

http://www.rapidresponseplumber.com.au/solar.html (16.05.2015) 

27. Kõrgesaar, G. (2011). Google investeerib päikeseenergiasse ligi 170 miljonit dollarit. 

[WWW] http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-10730/Google-investeerib-

p%C3%A4ikeseenergiasse-ligi-170-miljonit-dollarit (16.05.2015) 



34 

 

28. Velling, S. Vaasma, T. (2012). Päikeseelektrijaamad. [WWW] 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/28239/pikeseelektrijaamad.html 

(16.05.2015) 

29. Siemens AG. (2015). Integrated Solar Combined Cycle (ISCC). [WWW] 

http://www.energy.siemens.com/co/en/fossil-power-generation/power-plants/csp-power-

block/ (20.05.2015) 

30. Grose, K. T. (2014). Solar Chimneys Can Convert Hot Air to Energy, But Is Funding a 

Mirage? [WWW] http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2014/04/140416-solar-

updraft-towers-convert-hot-air-to-energy/ (17.05.2015) 

31. Industrial Solar GmbH. (s.a.) Fresnel Collector. [WWW] http://www.industrial-

solar.de/CMS/en/angebot/fresnel-kollektor/ (17.05.2015) 

32. Fraunhofer ISE. (2013). World Record Solar Cell with 44,7% Efficiency. [WWW] 

http://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-media/press-releases/presseinformationen-

2013/world-record-solar-cell-with-44.7-efficiency (17.05.2015) 

33. Denis Lindsell. (s.a.). Photovoltaic Efficiency – Inherent and System. [WWW] 

http://www.solar-facts.com/panels/panel-efficiency.php (12.05.2015) 

34. Solar Power Is The Future. (2015). Problems With Solar Energy – Why It Is Not More 

Widley Used. [WWW] http://www.solarpoweristhefuture.com/problems-with-solar-

energy.shtml (17.05.2015) 

35. Battisti, R. Corrado, A. (s.a.). Application aspects of hybrid PV/T solar system. [WWW] 

https://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/egon/pvt/pdf/ises03_lca.pdf () 

36. Eicker, U. Dalibard, A. (2011). Photovoltaic-thermal collectors for night radiative cooling 

of building. [WWW] http://www.hft-

stuttgart.de/Forschung/Kompetenzen/zafh/Publikationen/publikationen_download/2011/Ei

cker_Dalibard_Solar_Energy_2011_Vol85_Issue7.pdf (09.05.2015) 

37. Conserval Engineering Inc. (2015). PV/T NASIL ÇALIŞIR? (türgi keeles). [WWW] 

http://solarwall.com/tr/ueruenler/solarwall-pvt/solarwall-pvt-nasil-calisir.php (09.05.2015) 

38. Jeffrey, C. (2014). IBM „sunflowers“ to supply off-grid energy, water and cooling. 

[WWW] http://www.gizmag.com/ibm-sunflower-hcpvt-pv-thermal-solar-

concentrator/33989/ (17.05.2015) 

39. Suncore. (2015). Combining technologies utilizes more of the sun’s power. [WWW] 

http://suncoreus.com/technologies/cpvt/ (17.05.2015) 

  



35 

 

40. Ibrahim, A. Li Jin, G. Daghigh, R. Salleh, M.H.M. Othman, Y. M., Ruslan H. M. 

Mat, S. Sopian, K. (2009). Hybrid photovoltaic thermal (PV/T) air and water based solar 

collectors suitable for building integrated applications. [WWW] 

http://www.researchgate.net/profile/Mat_Sohif/publication/40832702_Hybrid_Photovoltai

c_Thermal_%28PVT%29_Air_and_Water_Based_Solar_Collectors_Suitable_for_Buildin

g_Integrated_Applications/links/0a85e534c857b20eb5000000.pdf (15.05.2015) 

41. Kim, J.H. Park, S.H. Kang, J.G. Kim, J.T. (2013). Experimental performance of heating 

system with building-integrated PVT (BIPVT) collector. [WWW] http://ac.els-

cdn.com/S1876610214004172/1-s2.0-S1876610214004172-main.pdf?_tid=7c4b245a-

05aa-11e5-ada2-

00000aacb35e&acdnat=1432866729_26a2e1798caaaa4d2d1a303d9fd25f5b (15.05.2015) 

42. Fiorentini, M. Cooper, P. Ma, Z. (2014). Development and optimization of an innovative 

HVAC system with integrated PVT and PCM thermal storage for a net-zero energy 

retrofitted house. [WWW] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815001139# (15.05.2015) 

43. Infrared Processing and Analysis Center. (s.a.). Near, mid & far infrared [WWW] 

http://www.ipac.caltech.edu/outreach/Edu/Regions/irregions.html (16.05.2015) 

44. Coolcosmos. (s.a.). What is infrared? [WWW] 

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/ir_tutorial/what_is_ir.html 

(16.05.2015) 

45. Bliss, R. (1961). Atmospheric radiation near the surface of the ground: a summary for 

engineers. [WWW] 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&

ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublictopics.PublicPo

stFileLoader.html%3Fid%3D53f383aad11b8b9b4c8b45f9%26key%3D02c82b3a-b565-

4628-94ed-

cd72a3e6a52d&ei=8jJbVc31D8HzUKPcgUg&usg=AFQjCNEgXjHHXyeagykBUs91oRG

Tj2RN4A&bvm=bv.93564037,d.d24 (16.05.2015) 

46. Treier. V. (1979). Tehniline termodünaamika ja soojusülekande alused. EPA rotaprint. 

160 lk. 

47. Znshinesolar. (s.a.). Polycrystalline PV module 235-255 Watt. [WWW] 

http://www.zonnepaneel-info.nl/pdf/datasheet/ZXP6-60-235-255W_9_EN1_LLQ.pdf 

(21.05.2015) 

48. TST Machine. (2007). VFM 2 Függőleges marógép mérőrendszerrel (ungari keeles). 

[WWW] http://tstmachine.hu/Knuth-Gmbh-VFM-2-Fuggoleges-marogep-merorendszerrel-

p5647/ (21.05.2015) 

  



36 

 

 

 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PHOTOVOLTAIC-

THERMAL COLLECTOR 

 

Summary 
 

A short overview was given of the Sun as a source of clean renewable energy. Also the 

source of this energy was described and how much of it radiates to Earth. Because some of 

the radiation is reflected back and absorbed in the atmosphere, less than 70% reaches to the 

surface. Due to the night and day cycle, the demand often exceeds the power output of the 

system. This power production change and low efficiency are the main reason why solar 

power plants need relatively large areas to generate the desired amount of electricity.  

The aim of this thesis was to construct a photovoltaic-thermal collector. In order to do that, 

a design was needed. Firstly, the size of the solar panel was chosen. Because of the already 

existing parts of the system (solar tracker and a water tank), a liquid cooling system suited 

best. Then the cooling pipe system was designed and calculated the amount of sheet 

aluminium needed to secure the pipeline to the back of the PV panel. For a better surface 

contact, the shape of the pipe was pressed into the aluminium. The completed panel will be 

mounted to the tracker, which will be put on top of the Institute of Technology building. 

The cooling system is going to be connected with a water tank, which solar collectors 

already use. 

Different types of photovoltaic- thermal panels were also discussed. Because of the 

properties of a liquid, it seems to be the best solution for these types of systems. Although 

air cooled systems are cheaper, the bulky air pipes are not suitable for small buildings. A 

fascinating new way for using solar panels is integrating them in the building, where they 

become part of the structure. This helps to save building material which makes the system 

economically worthwhile.  The concentrating PVT panels, still in development, offer great 

efficiencies, but require constant consumption in order to keep solar cells in optimum 

temperature. Therefore these systems will most likely be connected to many buildings. 
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1

2
3

4,387 kg

10

5

4

1

5

2

10

3

4
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