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Käesoleva töö eesmärk oli uurida taastuvate energiaallikate, päikese- ja tuuleenergia kasutust 

sooja tarbevee soojendamisel. Töös uuriti vajaminevat elektrienergia hulka soojaveeboileri 

püsivaks toiteks. Töö autor uuris, kui suurt osa tarbitavast energiast on võimalik katta 

taastuvenergiaallikatest. Samuti on uuritud soojaveeboileri soojuskadusid. 

 

Töös on jõutud järeldusele, et juhul kui tuuleenergia arvutuslik tootmismaht on skaleeritud 

samale tasemele soojaveeboileri tarbimisega, on võimalik efektiivselt varustada 

energiatarbimine  tuuleenergiaga seitsmel kuul aastas. Lisaks on ka välja selgitatud, et 

skaleerides päikeseenergia arvutuslik tootmismaht samale tasemele soojaveeboileri 

tarbimisega, on võimalik efektiivselt varustada energitarbimine päikeseenergiaga kuuel kuul 

aastas. Välja on ka selgitatud elektrienergiahulgad, mida on vastavalt erinevatele tingimustele 

tarvis võrgust osta, või võrku müüa. Samuti on ka välja arvutatud töös kasutatud analoogse 

soojaveeboileri energiakaod. Sõltuvalt eelnevatest põhjustest, on hoone tarbevee 

soojendamine tugevalt sõltuvuses ühendusest üldvõrguga.   
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ABSTRACT 
 

Rohula, I. Heating of Hot Tap Water in Building from Renewable Sources. Bachelor`s 

thesis. – Tartu: EMÜ, 2015. 42 pages, 16 figures, 6 tables, format A4. In Estonian. 

 

This thesis has been written to examine the usage of renewable sources to provide hot tap 

water in a household. This thesis researches the amount energy that is required to provide 

continous supply to hot water heater. The thesis examines how big can be the fraction of 

energy consumption provided by renewable energy sources. Also, heat losses in hot water 

heater is examined. 

 

In this thesis it is concluded that when the wind power production is scaled to the same 

level as water heater consumption, it can efficiently provide all the needed electricity 7 

months per year. It is also concluded, that when the solar  power production is scaled to the 

same level as water heater consumption, it can efficiently provide all the needed electricity 

6 months per year. Due to these reasons, supply of hot water heater is heavily dependant on 

main electrical grid. In the calculations, the weather data is acquired from meterological 

databases by hourly time series of data in 2010.  

 

Keywords:  water heating, energy usage, renewable energy, wind energy, solar energy, 

energy consumption, energy losses  
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

Ladina tähed: 

At - tuuliku tiiviku ringipindala 

A - soojaveeboileri pindala 

Cp - võimsuskoefitsent 

C - Nusselti arvu kordaja 

d - soojaveeboileri laius 

Gr - Grashofi arv; vabakonvektsiooni hüdrodünaamika tegur [20] 

n - Nusselti arvu astendaja 

Nu - Nusselti arv; soojusülekande intensiivsust iseloomustav tegur [20] 

P - väljundvõimsus 

Pr - Prandtli arv; soojuskandja viskoossuse ja temperatuurijuhtivuse koosmõju tegur 

[20] 

Q - kogu soojuskadu 

tõ - õhutemperatuur 

tp - õhu temperatuur boileri pinnal 

tv - vee temperatuur boileris 

Tpõ - õhu piirikihi keskmine temperatuur boileri pinnal 

z - soojaveeboileri pikkus 

v - tuule kiirus, m/s 

vpõ - soojuskandja kinemaatiline viskoossustegur 

∆𝑡𝑡  - temperatuuride vahe 

Kreeka tähed: 

α - soojusülekandetegur 

λpõ - rõhutõusuaste 

φ - soojuskadu 1 m2 kohta 

𝜌𝜌 - õhu tihedus 
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SISSEJUHATUS 
 

Seoses fossiilsete kütuste varude lõppemisega ning nendest elektrienergia tootmisega 

põhjustatud saastamisega, pööratakse tänapäeval üha rohkem tähelepanu 

taastuvenergeetikale. Lisaks suurendab huvi taastuvenergiaallikate kasutamiseks 

mikrotootmistehnoloogiate odavnemine ning aina lihtsamini teostatav liitumine 

üldvõrguga. 

Taastuvenergia on vastupidiselt fossiilsetele kütustele puhas ja lõppematute varudega. 

Samuti ei eelda taastuvenergiaallikatest tootmine kütuste ostmist/varundamist ning puudub 

geopoliitiline risk. Kasutades taastuvenergiat võivad nii riigid kui ka majapidamised olla 

teistest osapooltest sõltumatud.  

Antud bakalaureusetöös käsitletakse kahte enamlevinumat ja kergesti kättesaadavamat 

taastuvenergiaallikat elektri tootmiseks: päikest ja tuult. Seoses sooja tarbevee mahuka 

kasutamisega, proovitakse leida võimalusi säästlikumate lahenduste kasutuselevõtuks. 

Statistikaameti andmetel kasutab 35% [1] kogu Eesti leibkondadest soojaveevarustuse 

tagamiseks soojaveeboilerit. Arvestades asjaolu, et elektrilised veeboilerid on suhteliselt 

suure tarbimisega, eriti tarbevee mahukal tarbimisel, võib osutuda elektrienergia kulu 

soojavee varustusel väga kõrgeks. Seetõttu on otstarbekas leida alternatiivseid lahendusi 

kõrge hinnaga elektri ostmiseks soojaveeboileri varustamiseks. 

Antud bakalaureusetöös käsitleb autor tuule- ja päikeseenergia kasutamist sooja tarbevee 

varustamisel. Antakse ülevaade päikese- ja tuuleenergia olemusest, samuti uuritakse ka 

soojaveeboileri soojuskadusid. Lisaks antakse ülevaade erinevatel tingimustel võrku 

müüdava ja võrgust ostetavate energiahulkade kohta. Bakalaureusetöö koosneb kolmest 

põhiosast: esimeses osas tutvustatakse tuule- ja päikeseenergia olemust, teises osas 

uuritakse taastuvenergiaallikatega tarbevee soojendamist ja kolmandas osas käsitletakse 

soojaveeboileri soojuskadusid. 
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1. TAASTUVENERGIAALLIKAD 

 

1.1. Tuuleenergia  

 

1.1.1 Tuuleenergia olemus ja tootmine 
 

Tuuleenergeetika on päikeseenergia mõjul põhjustatud tuule poolt tekitatud kineetilise 

energia tuulejõuseadme abil mehhaaniliseks või elektriliseks energiaks muundamine. 

Päikeselt lähtub maakerale energiavoog võimsusega ligikaudu 1,74 ∙ 1017  W [2], millest 

muundub tuuleenergiaks paar protsenti. Tuul on tänapäeval üks kiireimini arenev ning 

laialdasemalt kasutatav taastuvenergiaallikas. Paljudes riikides on tuuleenergia juba praegu 

kasvamas peamiseks energiaallikaks (Taani ~39,1%). Spekuleeritakse, et järgmise 30 aasta 

jooksul võib just tuuleenergia oluliselt leevendada kogu maailma energeetikaprobleeme 

[3]. Tuuleenergial on tohutud kohalikud energiavarud. Tuuleressurss on ammendamatu, 

probleem tootmisel on aga tuule kiiruste muutlikkus ja kuidas selle tootmist maksimeerida.  

Eristatakse kahte lokaaltuuleliiki: avameretuuled ja sisemaatuuled. Mõlemad tuuleliigid 

tekivad veekogude rannikupiiridel ning puhuvad regulaarselt iga päev aastas. Tuulte 

põhjustajaks on päikeseenergia, mis soojendab maad ja vett. Päikesepaistelistel päevadel 

on avamere- ja sisemaatuuled kindlad tuuleallikad tuuleenergia tootmiseks. Kuna avamere- 

ja sisemaatuuled on suhteliselt stabiilsed, on rannikupiirkonnad terves maailmas ideaalsed 

lokatsioonid nii suurtele kui väikestele tuulegeneraatoritele. Rannikutuuled on stabiilsemad 

kui sisemaatuuled ja enamasti ka võimsamad, kuna rannikutel puuduvad erinevad 

tuuletakistused. Sisemaatuultel on palju takistusi nagu näiteks metsad, linnad ja muud 

maastikureljeefid, mis vähendavad oluliselt maapinnal kohal puhuva tuule kiirust [7].    

Tuuleenergiat toodetakse tuule kineetilisest energia abil. Tuuleturbiini labad püüavad kinni 

tuule kineetilise energia ning muundavad selle mehhaaniliseks energiaks, mis omakorda 

paneb keerlema rootori. Seejärel toodab generaator mehaanilisest energiast vahelduvvoolu. 

Vahelduvvool muundatakse muunduris alalisvooluks. Generaatorist välja antud võimsus 

transfeeritakse transformaatorisse, kus toodetud energia muundatakse elektrivõrgus 
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kasutatavale pingele samaväärseks [7]. Kuid on ka olemas autonoomselt töötavaid 

tuulikuid, mida antud töös ei käsitleta. Järgnevalt võib välja tuua tegurid, mis määravad 

turbiini poolt toodetava elektrienergia koguse [8]:  

1. Peamiseks näitajaks on elektrituuliku nimivõimsus, mis määrab ära võimsuse, mida 

on tuuleturbiin võimeline arendama. Olemasolevate elektrituulikute võimsused 

jäävad vahemikku mõni W kuni 8 MW. 

2. Teiseks teguriks on tuul. Tuule kiirusest sõltub turbiini pöörlemissagedus ning 

seoses sellega arendatav võimsus. Tugevad tuuled toodavad rohkem energiat kui 

nõrgemad tuuled. Paljud tuulikuid suudavad elektrienergiat toota juba tuulekiirusel 

2 m/s. Suurimaks tuulekiiruseks, mille korral on tuulik võimeline peatavate 

teguriteta töötama, on ligikaudu 30 m/s. 

3. Kolmandaks teguriks on tuliku tiivikuringi pindala. Suuremate labade raadiuse 

korral on turbiin võimeline oluliselt tõstma toodetud elektrienergia hulka. Labade 

raadiuse suurendamine kahekordseks võib heal juhul tagada juba neli korda 

suurenenud tootlikkuse. 

4. Neljandaks teguriks on õhutihedus. Oluline on arvestada tuuleturbiini paigaldmisel 

asukohta merepinna suhtes. All pool merepinda on reeglina kõrgem õhurõhk, mis 

soodustab tuulikute kasutust. 

Tüüpiline elektrituulik võib koosneda kuni 8000 erinevast osast. Järgnevalt tuuakse välja 

elektrituuliku peamised osad, kui aluseks on 45,3 meetri pikkuste labadega ning 100 meetri 

kõrguse torniga tuulik [3,8] : 

1. Torn - tüüpilised tornikõrgused tuulikute puhul on 40-100 meetrit. Tornid võivad 

olla isegi kõrgemad kui 100m, kuid probleemiks on nende ökonoomne ehitamine 

vähema terasega. Peamiselt ehitatakse tornid sorditerasest, kuid odavamateks 

alternatiivideks on sõrestik- või betoontornid. Kasutades muid materjale 

asendamaks terast (näiteks süsinikkiudu) oleks hea valik, kui sellega ei kaasneks 

suurt hinnatõusu. Samuti kaasnevad suure diameetriga tornide transportimisega 

sihtpunkti väga suured transportatsioonikulud. Torni diameeter ja materjali 

nõudmised on vastuolus torni disani eesmärkidega. Suure diameetriga torn on 

kasumlikum, kuna torni mass jaotatakse suurema pinna peale. Samuti on materjali 

kulu väiksem, kuna torni sein on õhem. 
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2. Tiivikulabad - labad võivad ulatuda kuni 60 meetri pikkuseks. Labad on toodetud 

spetsiaalselt selle jaoks loodud vormides liitmaterjalide segudest, enamasti klaaskiu 

ja epoksüvaigu segust. Labade pikkuse suurendamine muudaks laba oluliselt 

raskemaks. Lisaks laba raskuse suurenemisele, põhjustab labade pikkuse 

suurendamine ka suuremat koormust kandvale konstruktsioonile. Eelnevalt 

mainitud probleeme on võimalik taandada kasutades uudsemaid materjale, mis 

omavad paremat tugevuse ja massi suhet. Kuna kõrgtehnoloogilised materjalid 

nagu süsinikkiud on kallid, siis reaalset rakendust need tuulelabade ehitusel leidnud 

ei ole. 

3. Tiivikurumm - malmist toodetud tiivikurumm hoiab pöörlemise ajal labasid õiges 

asendis. 

4. Tiivikulaagrid - tuulik sisaldab palju laagreid, mis aitavad tuule tekitatud 

koormustele vastu pidada. 

5. Peavõll - peavõlli külge on ühendatud tiivikulabad. Tiiviku pöörlemisel tekkiv jõud 

kantakse peavõlliga käigukastile. 

6. Tuuliku alus - tuulikut kandev aluskonstruktsioon peab olema tugev, et taluda kõiki 

tuuliku mehhanisme. Samas ei tohi olla alus ise liiga raske. 

7. Käigukast - käigukastis olevad hammasrattad suurendavad võlli poolt edastatud 

madalat pöörlemiskiirust erinevatel etappidel. Pöörlemiskiiruse suurendamine on 

vajalik generaatori efektiivsemaks tööks. 

8. Generaator - generaatorisse sisestatud mehhaaniline energia muundatakse 

elektrienergiaks. Kasutatakse nii asünkroonseid kui sünkroonseid generaatoreid. 

9. Lengerdussüsteem - mehhanism, mille toimel pööratakse gondlit tuule suuna 

muutumise korral. 

10. Sammusüsteem - mehhanism, mis võimaldab reguleerida labade kaldenurka, et 

tuulest kätte saada maksimaalne hulk energiat. 

11. Võimsusmuundur - seade, mis muundab toodetud vahelduvvoolu 

võrguparameetritele vastavaks. 

12.  Transormaator - seade, mis muundab tuulikust väljuva pinge vastavaks 

võrgupingele 

13. Pidurdussüsteem - süsteem, mis võimaldab tuuliku labad vajadusel peatada, näiteks 

hoolduseks, avarii korral või tuulekiirustel, mis ületavad lubatud tehnilise piiri. 

Vajadusel võimaldab pidurdussüsteem ka tuuliku liikumise peatada. 
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14. Gondli kere - kerge klaaskiust kest, mis kaitseb tuuliku mehhanisme väliste mõjude 

eest. 

15. Kaablid - kaablid ühendavad tuulikuid elektrienergia tarnimiseks elektrijaamadega. 

Tuulest tuuleenergia tootmine modernsete seadmete ja energia 

konverteerimissüsteemidega on väljakujunenud tööstusharu. Tuulegeneraatoreid 

toodetakse nimivõimsustega paar kilovatti kuni mitu megavatti. Läbi aegade on seadme 

hind langenud, kuid samal ajal on tõusnud efektiivsus ja töökindlus. Enamus seadmeid on 

toodetud elektrienergia tootmiseks nii võrku ühendatult kui ka autonoomsel režiimil olles. 

Tuuleturbiin on arenenud spetsiaalseks seadmeks, mille konfiguratsioon, suurus ja 

tehniline keerukus on sõltuvuses rakendusest. Tuuleturbiine on nii horisontaalsete kui ka 

vertikaalsete labadega. Horisontaalsete labadega tuuleturbiin on tuuleenergia tootmisel 

populaarsem juba alates tuuleenergeetika algusest. Suuremõõtmelised tuuleturbiinid rootori 

diameetriga rohkem kui 45m ja/või nimivõimsusega 1,000 kW või rohkem, pakuvad 

mitmeid eeliseid väiksemate turbiinide ees. Suuremõõtmelised tuuleturbiinid võimaldavad 

toota rohkem tuuleenergiat ühe maapinna ühiku kohta. Suure labade läbimõõdu tõttu on 

kasvanud ka aerodünaamiline jõudlus. Samuti on suuremõõtmeline turbiin 

vähemtundlikum mustusele, vihmale ja putukatele [3]. 

Elektrituuliku väljundvõimsust leitakse valemiga [13]: 

  𝑃𝑃 = 1
2
𝐶𝐶𝑝𝑝 ∙ 𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝑣𝑣3 ∙ 𝜌𝜌,       (1.1) 

kus 𝜌𝜌 on õhu tihedus 1,225 kg/m3 ; 

 v -   tuule kiirus m/s; 

 At  -   tiiviku pöörlemispindala m2; 

 Cp -   võimsuskoefitsent. 

Võimsuskoefitsient näitab tuulikuga toodetava energia hulga suhet kogu tuules olevasse 

energiasse, mida on võimalik muundada mehhaanliseks energiaks.   

 

 

1.1.2. Tuuleenergia eelised 
 

Tuuleenergia on keskkonnnasõbralik energiaallikas. Tuuleenergia tootmine ei saasta 

keskkonda kaugeltki nii palju kui fossiilsed kütused, põlevkivi ja tuumaenergia. Seoses 
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tuulikute tootmise, energia ülekandega ja tuuleturbiinide installatsiooniga, avaldab üldine 

väga väikest mõju kliima soojenemisele, kuid elektri tootmine ise pakub mitmeid 

täiendavaid keskkonnalaseid eeliseid nagu [11]: 

1. Tuulikud ei tooda NOx-heitmeid. NOx-heitmeid on troposfääriosooni lähteained, 

mis kahjustavad tervist ning põhjustavad kasvuhoonegaasidest tingitud 

soojenemist. 

2. Tuuleenergia tootmisel ei teki ka teisi õhku saastavaid aineid. Ei teki happevihma 

tekitaja vääveldioksiidi ega muid osakesi, mis on üldiselt kahjulikud inimtervisele. 

Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni hinnangul aitas tuuleenergia Euroopa Liidus 

2011. aastal vältida ligikaudu 140 miljonit tonni CO2-heitmeid. Antud kogus on 

suurusjärgus emissiooniga, mis tekitavad 33% Euroopa Liidu sõidukitest. 

3. Tuuleenergia tootmise käigus ei kasutata vett. Tuuleenergia tootmine võimaldab 

kokku hoida hinnanguliselt 1,2 miljardit m3 vett aastas, mille rahaline kokkuhoid 

on teoreetiliselt 2.4 miljardit eurot. 

4. Puudub maapinna kaevandamise vajadus elektrienergia tootmiseks.  

 

Tuuleenergia tootmine peidab endas üle maailma tohutut potentsiaali. Tuulest saab 

energiat toota peaaegu igal pool, kus on vähegi tuult. Ainukeseks küsimuseks on see, et kas 

antud ressurss ka ennast erinevates paikades ära tasub. Hinnatakse, et teoreetiliselt oleks 

üle maailma võimalik installeerida maapealsetes jaamades üle 400 TW suuruses tuule 

elektrivõimsust. Kõrgemates õhukihtides võib see number olla isegi 1800 TW. Praegusel 

ajal tarbitakse üle maailma umbes 18 TW elektrilist võimsust. See tähendab seda, et 

maapealsete tuulejaamadega oleks võimalik rahuldada terve maailma energiatarbimise 

rohkem kui 20 kordselt. Sellise mahuga tootmine võib põhjustada pikaajalisi muutusi 

kliimas, kuna tuulikute suur hulk võib põhjustada muutusi tuule tsirkulatsioonis [9].  

Tuulest energia tootmine ei vaja suurt maapinda. Üks suur tuuleturbiin on võimeline 

varustama koguni 600 keskmist majapidamist [10]. Tuuleturbiine ei tohi paigaldada 

üksteisele väga ligidale, kuna iga turbiin muudab tuule omadusi. Tuuleparkides asetatakse 

turbiinid nii, et nende vahemaa oleks 5-15 tiivikuringi läbimõõtu, et vältida turbulentset 

mõju tuulikute töös. Seoses paigutusega jäävad turbiinide vahele suured maaalad, mida 

saab kasutada lisaks muudel eesmärkidel, näiteks põllumaadena.  
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Tuuleenergia hind on pidevas languses seoses tuuleturbiinide tehnoloogiate arenguga ning 

asukohtade parema valikuga. Tuulest toodetud energia on juba praegu energiaturul 

konkurentsivõimeline, mis soodustab tuulest toodetud energia kasutamist. Seoses 

suurenenud nõudlusega, püsitatakse veel uusi tuuleparke, mis aitavad alandada hinda.  

Tuulest saab igaüks enda tarbeks ning ka võrku müügiks elektrit toota. Tuulikute 

tootlikkus on võrdeline parimate päikesepaneelide tootlikkusega. Üldiselt võib ka väita, et 

kui tuuleturbiin on juba püstitatud ja tööolukorras, siis käidu ja hoolduskulud on enamasti 

madalad.  

 

 

1.1.3. Tuuleenergia puudused 
 

Tuulest sadava energia hulka ei ole võimalik täpselt ennustada ning tuule olemasolu ei ole 

alati konstantne. Kuna tuul puhub ebastabiilselt, siis tuuleenergia ei ole kõige sobivam 

põhienergiaallikas. Siiski on aastate lõikes üldine tuulekiiruste sagedusjaotuse muster 

sarnane Enamjaolt kasutatakse tuuleenergiat koostöös muude energiaallikatega, et 

kohanduda nõudlusele. Kui tuul puhub tugevalt ning samal ajal on nõudlus madal, tekivad 

energia ülejäägid, mille suuremahuliseks salvestamiseks veel ei ole olemas vastavat 

tehnoloogiat.  

Suure võimsusega, kui ka kodupidamises kasutatavad tuulikud, on kallid, mistõttu 

toetutakse tugevasti finantsilistele toetustele. Tuuleturbiinide levikule aitavad kaasa 

erinevad toetused, et anda tuuleenergia tootmisele tõuge võistlemaks väljakujunenud ja 

kindlate energiaallikatega nagu fossiilsed kütused ja põlevkivi. Tuulikud asuvad tavaliselt 

kaugel suure nõudlusega piirkondadest, mistõttu tekivad energia transpordiga kõrged kaod. 

Investeering 10 kW tuulikusse toodab end tasa normaaltingimustes ära hinnanguliselt 10 

kuni 20 aastaga. 

Tuulikud tekitavad ohtu lendavatele elusolenditele, kes võivad kokkupõrkes tuuliku 

osadega hukkuda. Samuti on häiritud ka lindude pesitsemine ning sigimine. 

Tuuleturbiinide tööolukorral võib tekkida vali müra, mis on vahetus läheduses elavatele 

inimestele häiriv. Avameretuuleparkide puhul puudub antud probleem. Uued disanid ja 

tehnoloogiad on teel vähendamaks müra teket. Kuna tuulikud võivad olla koguni 100m ja 

enam kõrgused, tekib ka probleem maastiku visuaalse väljanägemisega. Samuti võib tuulik 

põhjustada ebameeldivaid varje ning tuuliku labadelt võib tekkida peegeldus. 
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1.1.4. Tuuleenergia Eestis 
 

Viimase kümnendi jooksul on tuuleenergia osakaal kogu elektritoodangust Eestis tõusnud 

märkimisväärselt.  

 

 
Joonis 1.1. Tuuleenergia kogutoodang Eestis aastatel 2004-2013 [4] 

 

Jooniselt 1.1 võib välja lugeda, et aastal 2004 oli tuuleenergia kogutoodang kõigest 8 

GWh. Juba järgmise aasta jooksul tõusis kogutoodang pea seitsmekordseks. Aastaks 2013 

oli kogutoodang tõusnud 552 GWh-ni. Viimaste andmete põhjal oli tuuleenergia 

kogutoodang aastal 2014 576 GWh. 2014 aasta tuuleenergia kogutoodang moodustas 6% 

tervest Eesti energiatarbest [4]. Võrreldes eelnevate aastatega on tõus aastate 2013 ja 2014 

vahel märkimisväärselt madal, 24 GW. Seda võib seletada sellega, et tõenäoliselt ei 

toimunud 2013. aasta jooksul suuremahulisi tuulegeneraatorite püstitamisi.  
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Joonis 1.2. Keskmine tuule kiirus aastas 10 meetri kõrgusel Eestis [5] 

 

Jooniselt 1.2 võib välja lugeda, et Eesti sisemaa tuulekiirused on liiga väikesed 

tuuleenergeetika arendamiseks. Sisemaal on suuremad kiirused vaid reljeefselt kõrgemates 

piirkondades ning suuremate siseveekogude kallastel ja pinnal (Peipsi järv, Võrtsjärv). 

Heade väljavaadetega piirkonnad tuuleparkide püstitamiseks on rannikuäärsed alad. Kuna 

rannikuäärsetel aladel on enamasti asundus hõredam, siis tuulikute poolt tekitatav müra- ja 

valgussaaste ei ole oluliseks probleemiks. Arvestades ka ökosüsteemiga, sealhulgas 

lindude, loomade ja taimedega, on sobivaid lagedaid alasid tuulikute püstitamiseks kokku 

114000 ha ehk hinnanguliselt 7,9% kogu rannikuvööndist. Kuna antud pindala 

rannikuvööndit on suuremases osas kasutusele võetud, siis juba praegu kavandatakse 

avamere tuuleparke Loode-Eesti rannikumerre [6]. 

 

 

1.2. Päikeseenergia 
 

1.2.1. Päikeseenergia olemus ja tootmine 
 

Kõige külluslikum energiaallikas taastuvenergiaallikate hulgas on päikeseenergia. 

Päikeseenergiasüsteemidega on võimalik toota soojust, valgust ja elektrit. Päikeseenergia 

tootmine on elujõuliselt rakendatav piirkondades, kus esineb rikkalikult päikesepaistet. 
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Isoleeritud piirkondades on energia tootmine päikesest üks parimaid lahendusi. Seoses 

elektrivõrgust ostetava elektrihinna kallinemisega, kasvab päikesepaneelide paigaldamise 

populaarsus nii eratarbijate kui ka tööstuslike tarbijate hulgas. Arvestades fakti, et 

päikeseenergiat toodetakse vaid päeval, on vaja ööpäevaringseks elektriga varustamiseks 

talletada ülejäänud energia energiasalvestusseadmetesse või olla ühenduses üldise 

elektrivõrguga. 

Päikesest tulenev potentsiaalne energiahulk on väga suur. Hoolimata peaaegu piiramatust 

päikeseenergiaressursist, väljendab tootmine endas siiski väljakutset. Efektiivsus on 

piiratud seoses päikesest energiat tootvate elementidega. Päikesepaneelid toodavad 

energiat läbi individuaalsete ridapaigutusega fotoelementide.  Päikesepaneelide efektiivsus 

on määratud pooljuhi materjalist ning ka sellest, kuidas on konstrueeritud fotoelemendid. 

Enamikel kaubanduslikel päikeseelementidel jääb konverteerimisefektiivsus 10% kuni 

20% vahemikku. Seoses tehnoloogia arenguga ning viimaste läbimurretega 

päikesepaneelide arengus näitavad olulisi edusamme, jääb paneeli efektiivsus siiski alla 20 

protsendi piirkonda. Madala paeelide efektiivsuse tõttu on päikeseenergia tootmisel väga 

palju ruumi arenemiseks. Tehnoloogia on pidevas arenduses ning innovaatiliste 

läbimurretega nanotehnoloogias on võimalik päikesepaneeli väljundvõimsust isegi 

neljakordistada. [14] 

Päikeseenergiat toodetakse otse allikast kahe tehnoloogia kaudu: päikese soojusenergia 

salvestamine (päikesekollektorid) ning päikese fotoelektrilisest energiast elektri 

muundamine (päikesepaneelid). Antud töös uuritakse vaid elektri tootmist [14]. 

Fotoelektrilisi muundureid valmistatakse pooljuhtmaterjalidest. Levinuim kasutatav 

materjal on räni. Fotoelektrilisteks muunduriteks loetakse ka [14]: 

1. ventiilfotoelemendid; 

2. vaakum- ja gaastäitega fotoelemendid; 

3. fototransistorid ja -türistorid; 

4. elektroskeemilised vedelikelemendid. 

Energeetikas kasutatakse elektri tootmiseks ainult ventiilfotoelemente. Teiste muundurite 

kasutegur on energeetilisest seisukohast lähtudes liiga madal. Teisi muundureid 

kasutatakse valgusmõõtetehnikas ja valgusele reageerivais automaatikaseadmetes [14]. 
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Päikesepaneelidest elektri tootmine seisneb pooljuhtide fotoefektil. Lisades pooljuhile 

sobiv isolaator, põhjustab päikesekiirgus elektronide liikumist. Kui seadmele on lisatud ka 

väline vooluahel, tekib pooljuhis elektrivool. Ühe fotoelemendi paksus on tavaliselt 0,2 

kuni 0,3 mm ning suuruselt tavaliselt 15 cm2. Sobiva pinge ja voolu saamiseks 

ühendatakse fotoelemendid jada- ja rööpühenduse kombineerimise teel mooduliteks, need 

aga omakorda patareideks või patareisektsioonideks [14]. 

Järgnevalt on toodud välja fotoelemendi ehitus: 

 
Joonis 1.3. Ränifotoelemendi ehitus: 1 - peegeldusvastane kiht, 2 - ribaline NiCr-

elektrood, 3 - n-pooljuht (näiteks fosfordoteeringuga räni) paksusega umbes 2µm, 4 - p-n-
siire, 5 - p-pooljuht (näiteks boordoteeringuga räni), 6 - metallelektrood, 7 - footon ja selle 

toimel tekkivate laengukandjate paar [14] 

 

Seoses erinevate nähtustega neelduvad fotoelemendis mingi osa footoneid ilma laengut 

tekitamata ning elektrit tootmata. Küll aga tekib siis soojusenergia, mida loetakse 

energiakaoks. Seoses ka teiste tekkivate energiakadudega, on ränifotoelemendi kasutegur 

teoreetiliselt umbes 28%. Laboratoorsetel katseobjektidel on reaalselt suudetud saavutada 

kasutegur 24% ning tööstuslikel objektidel 14% kuni 17% [14]. 

Järgnevalt tuuakse välja päikesepaneelide efektiivused erinevatest materjalidest 

pooljuhtide korral: 
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Tabel 1.1. Päikesepaneelide efektiivsused erinevate materjalide puhul 

Materjal Efektiivsus, % 

Amorfne räni 5-7 

Kristalne räni 14-18 

µc-Si 9 

CIGS 6-12 

CdTe 9-11 

HIT 19 

Tabelist 1.1. võib välja lugeda, et suurim kasutegur on kristalse räniga ehitatud 

päikesepaneelil. Madalaim kasutegur on silikoonist valmistatud päikesepaneelil. 

Päikesepaneelide paigaldamisel arvestatakse ka süsteemi jahutusega, kuna madalamatel 

temperatuuridel on tootlikus kõrgem. 

 

 

1.2.2.  Päikeseenergia eelised 
 

Vastupidiselt fossiilsetele kütustele, ei ole võimalik päikeseenergiavarusid ammendada. 

Päikesest saab energia toota nii kaua, kuni päike paistab. Potentsiaal päikeseenergia 

valdkonnas on suur. Päikesepaistelise ilma korral võib erikiirgusvõimsus tõusta üle 1000 

W/m2, pilvise ilma korral 100 kuni 500 W/m2. Siseruumidesse kiirgub 1 kuni 10 W/m2 

[14]. 

Seoses päikeseenergia tootmisega, vähenevad keskkonnamõjud fossiilsete kütuste 

põletamise ja maavarade kaevandamise osas. Kuigi vähesel määral põhjustatakse 

kasvuhoonegaaside emissiooni seoses päikeseenergiasüsteemide ehituse, transportatsiooni 

ning paigaldusega, on need suurused minimaalsed. Päikeseenergia küllus ja piiramatud 

ressursid loovad head väljavaated jätkusuutliku energiaallika jaoks tulevastele 

põlvkondade jaoks, kuna päikeseenergiat ei ole võimalik liigtarbida. Samuti on 

päikeseenergia suur samm edasi olemaks sõltumatu fossiilsetest energiaallikatest [15,16]. 
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Päikeseenergia on kättesaadav mitte ainult piirkondadele ligemal ekvaatorile, vaid kogu 

maailmas. Päikeseenergia on kasutatav kohapeal, mistõttu on võimalik seda toota ka 

eraldatud piirkondades, kui puudub vajadus  ja võimalus olla ühenduses elektrivõrguga. 

Poliitiliselt tähtis roll seisneb päikeseenergia puhul selles, et tänu sellele on võimalik olla 

energiavarustusest lähtuvalt sõltumatud teistest riikidest [15,16]. 

Päikesepaneelid on väga kasutajasõbralikud. Paneele on lihtne paigaldada nii väikeste kui 

ka suurte tootmiste puhul. Aina rohkem levib eramajades nii päikesepaneelide kui ka 

päikesekollektorite kasutamine. Uusimaks trendiks on läbipaistvad päikesepaneelid, mida 

on võimalik ka paigaldada akendele. Suureks eeliseks on ka see, et päikeseenergia 

tootmine ei põhjusta müra ning on visuaalselt aktsepteeritavam kui tuulikud  [15,16]. 

Päikesepaneelide hind võib olla veidi kõrge, kuid hoolduskulud on suhteliselt madalad. 

Peamiseks hoolduseks on päikesepaneelide puhastamine mõned korrad aastas. 

Päikeseenergia tootmist on kaudselt võimalik prognoosida, mistõttu on kerge otsustada, 

kas tasub antud piirkonnas päikeseenergiat toota või mitte. Aegadel, mil päike paistab 

tugevamini, toodab ka päikesepaneel rohkem. Kui antud energiahulka kohe ära ei tarbita, 

on loodud süsteemid mikrojaamade liitmisega elektrivõrguga, mis võimaldab üle toodetud 

energiat müüa elektrivõrku [15,16]. 

 

 

1.2.3.  Päikeseenergia puudused 
 

Päikeseenergia tootmine sõltub palju sesoonsusest. Talvekuudel üle maailma on 

päikesepaneelide toodang väike, kuna päikesepaistelist aega on vähe. Päikeseenergia ei ole 

otstarbekas põhienergiaallikaks. Võrreldes tuuleenergiaga, on päikeseenergia kergemini 

prognoositav [15,16]. 

 

Päikeseenergiat on võimalik toota vaid päevasel ajal. Päevasel valgel ajal on aga tarbimine 

madal, mistõttu ei pruugi toodetud energia kohapeal ära kuluda. Energia salvestamise 

tehnoloogiad on kallid, kuid aitavad ühtlustada energia varustust ning nõudlust [15,16]. 

Päikesepaneelid on kallid. Ehitusel kasutatakse kalleid ning väheleiduvaid materjale. 

Samuti nõuab päikesepaneelide ehitus spetsialiseeritud tööjõudu. Seoses kõrge hinna ja 
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suure ressursikuluga, on paneelide tasuvusaeg pikk, kui puuduvad erinevad toetused 

[15,16]. 

Päikesepaneelide mahukas paigaldamine võib nõuda suure maaala hõivatust. Samuti on 

hetkel kasutatavate päikesepaneelide tehnoloogia ebaefektiivne. Hinnatakse, et vaid 20 

protsenti paneelile langevast päikeseenergiast muundatakse elektrienergiaks [15,16]. 

 

 

1.2.4. Päikeseenergia Eestis 
 

Päikesekiirguse intensiivsus ja päikesepaiste kestus on seotud kohaliku kliimaga, 

aastaajaga ning laiuskraadiga ekvaatori suhtes. Kuna Eesti asub kõrgel laiuskraadil, on siin 

päikesekiirguse ressursid madalad. 3 kuud aastas talveperioodil toimivad päikesepaneelid 

30% võimsusel ja alla selle. Otstarbekas on kasutada päikeseenergia tootmist nii soojuseks 

kui ka elektriks kombineeritult teiste allikatega. Suveperioodil on Eestis aga 

päikeseenergeetika hästi rakendatav, kuna on suurenenud päikesekiirguse intensiivsus ning 

ka päikesepaiste aeg. Päikesetehnoloogia tootmisaja pikendamiseks soovitatakse rakendada 

PV paneelide kahepositsioonilist eksponeerimist. Seda peamiselt ühe PV paneeli korral, 

toodangu suurenemine ligikaudu 10 kuni 20%. Tootes sooja majapidamisvett, on 

otstarbekas kasutada erineva karakteristikuga kollektorite jadaühendust, toodangu 

suurenemine kuni 15% [18]. 
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Joonis 1.4. Päikesepaiste kestuse keskmine jaotus aasta lõikes Eesti territooriumil aastatel 

1949-2000  [19] 
 
Jooniselt 1.4 võib välja lugeda, et valdaval osal Eesti territooriumist on päikesepaiste 

kestus ligikaudu 1700 tundi aastas. Pikem päikesepaiste kestus on Tallinna ja Pärnu 

ümbruses. Pikim päikesepaiste kestus on Vilsandi ja Saaremaa läänepoolses piirkonnas. 

Lühim päikesepaiste kestus on Tõravere  ja Võru piirkonnas.  
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2. TAASTUVENERGIAALLIKAD HOONE TARBEVEE 
SOOJENDAMISEKS 
 

2.1. Ilmastikuolud 
 
Põhiline näitaja, millest PV paneelide  tootlikkus sõltub, on päikesekiirguse hulk 

vaadeldaval perioodil. Mida rohkem langeb päikesekiirgust maale, seda rohkem on 

päikesepaneelid võimelised tootma elektrienergiat. 

 

 
Joonis 2.1. Summaarse kiirgusenergia tunnikeskmiste summa 2010 aastal Tõravere 

mõõtepunktis [21] 
 

Joonisel 2.1 on esitatud päikesekiirguse tunnikeskmiste summa Tõravere mõõtepunktis. 

Graafikult võib välja lugeda, et reaalselt on kõige kasulikum päikesepaneele rakendada 

päikeserikkamatel kuudel, eelkõige aprillis, mais, juunis, juulis ja augustis. Kuna 

suvekuudel tavaliselt tõuseb soojavee tarbimise hulk, saab toodetud elektrienergiat 

efektiivselt ära kasutada soojaveeboileri varustamiseks. Päikesekiirguse hulk on väga 

madal jaanuaris, veebruaris, novembris ja detsembris. Aasta keskmine vaadeldavale 

piirkonnale langeva energiahulga tunnikeskmiste summa ühe m2 kohta on 81276,46 Wh.  

Talvekuudel saab päikesekiirguse vähesust kompenseerida tuuleenergiaga. 
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Tuulest energia tootmine on juhuslikum, kui päikesest tootmine. Kuna tuuleenergia on 

väga kõikuv, oleks oluline üleliigselt toodetud energia salvestada. Elektrituulikutes 

toodetav võimsus on otseses sõltuvuses tuule kiirusest. Suuremate tuulekiiruste korral 

peaks tuulik teoreetilist tootma rohkem. 

 

 
Joonis 2.2. Keskmised tuule kiirused 2010 aastal Virtsu mõõtepunktis [21] 

 
Joonisel 2.2 on näha, et tuule kiirused vaadeldaval perioodil olid suhteliselt madalad. 

Reaalses asukohas, kus tuulik asub, võivad tuulekiirused olla teistsugused. Teoreetiliselt 

oleks võimalik toota tuuleenergiat aastaringselt, kuna keskmised tuule kiirused ületavad 2 

m/s, mille juures enamus tuulikuid tööle hakkab. Keskmine tuulekiirus on alla 3 m/s 

jaanuaris, juulis ja augustis. Vaadeldava perioodi aasta keskmine tuulekiirus oli 3,34 m/s. 

 

 

2.2. Soojaveeboileri energiatarbimine 
 

Kursuseprojektis võeti uurimise alla kõrge elektrienergia tarbimisega pere soojaveeboiler. 

Soojaveeboileri tarbimise andmed on saadud vastavast kasutatud kirjandusest [22, 23]  ja 

professor Andres Annukilt. Boileri tarbimise andmed on aasta tunnikeskmiste summa. 
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Joonis 2.3. Soojaveeboileri tarbimine aasta lõikes 

 

Joonisel 2.3 on välja toodud uuritava soojaveeboileri elektrienergia tarbimisgraafik aasta 

lõikes. Jooniselt võib välja lugeda, et tarbimine suve- ja talveperioodil on erinev. 

Külmematel kuudel on sooja tarbevee kasutus suurem, kui soojematel kuudel. Kõrge 

tarbimisega kuud on: jaanuar, veebruar, märts, oktoober, november, detsember. Madalama 

tarbimisega kuud on: aprill, mai, juuni, juuli, august ning september. 

Tabel 2.1. Soojaveeboileri elektritarbimine kuude kaupa 

Kuu Tarbitud energia 
kWh 

Jaanuar 404,12 
Veebruar 397,48 

Märts 402,35 
Aprill 340,91 
Mai 335,8 

Juuni 334,42 
Juuli 345,44 

August 338,31 
September 333,14 
Oktoober 401,39 
November 398,55 
Detsember 404,96 
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Tabelist 2.1 on näha, et kõige rohkem tarbis soojaveeboiler jaanuaris 404,1 kWh 

elektrienergiat. Kõige vähem tarbis boiler juunis 334,4 kWh elektrienergiat. Külmal 

perioodil on keskmiselt tarbimine 60 kWh võrra kõrgem.  

Soojaveeboileri kogutarbimine vaadeldava perioodi kestel oli 4436,9 kWh. Kõikide kuude 

keskmine tarbimine oli  367,9 kWh. 

 

 

2.3. Soojaveeboileri varustamine tuuleenergiast 
 

Tuulekiiruste andmed on mõõdetud Virtsu tuulepargis 2010. aastal [21]. Tuulekiiruste 

andmed on registreeritud tunnikeskmistena. Tuuleandmeid kasutada Windspot 3.5 kW 

tuulikul põhinevate elektritootmis andmerea modelleerimiseks (joonis 2.4). 

 
Joonis 2.4. Tuulegeneraator Windspot 3,5 kW tunnusjoon [24]. Power - väljundvõimsus; 

Wind - tuulekiirus 
 
 
Joonisel 2.4. on välja toodud tuulegeneraatori Windspot 3,5 kW tunnusjoon. Jooniselt võib 

välja lugeda, et tuuliku väljundvõimsus kasvab oluliselt kuni tuulekiiruseni 12 m/s. 12 m/s 

tuulekiiruse korral on tuuliku väljundvõimsus 3697 W. Suuremate tuulekiiruste korral 

tõuseb tuuliku väljundvõimsus aeglaselt.  
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Tuulegeneraatori aasta arvutuslik elektritoodang on skaleeritud samale tasemele 

soojaveeboileri aastase tarbimisega. Antud juhul on arvutuslik tuulegeneraatori 

installeeritud võimsus 3,7 kW. 

 

 
Joonis 2.5. Soojaveeboileri varustamine tuuleenergiast 

 
Jooniselt 2.5 võib välja lugeda, et tuuleenergia võimaldab varustada soojaveeboilerit seitse 

kuud aastas. Veebruaris, juulis, augustis, oktoobris ning detsembris langeb tuuleenergia 

tootmine madalamale soojaveeboileri tarbimisest. Kõige kõrgem tuuleenergia tootlikus oli 

märtsis 602,39 kWh. Madalaim tootlikus oli augustis, mil tuulik suutis toota vaid 207,94 

kWh elektrienergiat. 

Tabel 2.2. Soojaveeboileri varustamine tuuleenergiast juhul, kui tootmine ja tarbimine on 

skaleeritud samale tasemele 

Kuu Toodetud 
energia kWh Tarbitud energia kWh Energia müük/ost kWh 

Jaanuar 546,41 404,12 +142,29 
Veebruar 389,61 397,48 -7,86 

Märts 602,39 402,35 +200,04 
Aprill 422,35 340,91 +81,44 
Mai 362,11 335,80 +26,31 

Juuni 344,75 334,41 +10,33 
Juuli 210,67 345,43 -134,75 

August 207,93 338,31 -130,37 
September 365,37 333,14 +32,22 
Oktoober 217,96 401,39 -183,41 
November 409,63 398,55 +11,07 
Detsember 359,56 404,96 -45,40 
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Tabelist 2.2. võib välja lugeda, et seitse kuud aastas on tuuleenergia tootmine suurem 

soojaveeboileri tarbimisest. Soojaveeboiler tarbib tuuleenergia tootlikkusest rohkem viiel 

kuul aastas: veebruaris, juulis, augustis, oktoobris ning detsembris. Selle perioodi jooksul 

on tarvis võrgust juurde osta kokku 501,82 kWh elektrienergiat, kui puuduvad 

salvestusseadmed eelnevate kuude ülejääkide salvestamiseks. Kokku moodustab võrgust 

ostetav energia 11,31%. Kõige suurem ülejääk tekkis märtsis, mil toodeti veeboileri 

vajatavast energiakogusest 200,04 kWh võrra rohkem. Tuulegeneraator tootis vaadeldaval 

perioodil kokku 4438,79 kWh elektrienergiat. Keskmiselt toodeti iga kuu 369,9 kWh. 

Soojaveeboileri kogutarbimine vaadeldava perioodi kestel oli 4436,88 kWh. 

Järgnevalt skaleerin tuuleenergia aastase arvutusliku elektritoodangu erinevatele 

tasemetele: 0,25 - 1,75 kordseks soojaveeboileri tarbimisest. 

 

 
Joonis 2.6. Tuuleenergia arvutuslik tootmine skaleeritud erinevatele suurustele 

Jooniselt 2.6 võib välja lugeda, et skaleerides tuuleenergia arvutuslik tootmine 1,75 

kordseks soojaveeboileri tarbimisest, suudetakse varustada soojaveeboilerit 11 kuud aastas. 

Tuulikute koguvõimsus peab vastavalt olema 6,45 kW. Oktoobris tuleb võrgust juurde osta 

19,94 kWh elektrienergiat. Skaleerides arvutusliku tootmise 1,5 kordseks, jääb 

tuuleenergia toodang madalamale boileri tarbimisest kolmel kuul: juuli, august ja 

november. Tuulikute võimsus peab vastavalt olema 5,53 kW. Järgnevalt tuuakse tabelis 

välja kõikide skaleeritud suuruste väärtused, vastaval juhul süsteemide võimsused ning 

energiahulk, mida on tarvis võrgust juurde osta või võrku võrku tagasi müüa. Positiivsete 
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arvudega on tähistatud võrku müüdav energia hulk, negatiivsete arvudega on tähistatud 

võrgust ostetav energiahulk. 

 

Tabel 2.3. Skaleeritud suuruste väärtused tuuleenergia puhul 

Kuu 
Tarbitud 
energia, 

kWh 
Toodetud energia, kWh 

Süsteemi 
võimsus, 

kW 
 0,922 1,843 2,765 3,687 4,608 5,53 6,452 

Skaleeritud 
tasemele  0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 

Jaanuar 404,12 136,60 273,20 409,81 546,41 683,02 819,62 956,23 
Veebruar 397,48 97,40 194,80 292,20 389,61 487,01 548,41 681,81 

Märts 402,35 150,59 301,19 451,79 602,39 752,99 903,59 1054,2 
Aprill 340,91 105,59 211,18 316,77 422,36 527,95 633,54 739,13 
Mai 335,80 90,53 181,06 271,59 362,17 452,65 543,18 633,70 

Juuni 334,42 86,19 172,38 258,57 344,75 430,94 517,13 603,31 
Juuli 345,44 52,67 105,34 158,01 210,68 263,35 316,02 368,68 

August 338,31 51,98 103,97 155,95 207,94 259,92 311,91 363,89 
September 333,14 91,34 182,69 274,03 365,37 456,72 548,06 639,4 
Oktoober 401,39 54,49 108,99 163,48 217,97 272,46 326,95 381,45 
November 398,55 102,40 204,81 307,22 409,63 512,04 614,45 716,85 
Detsember 404,96 89,89 179,78 269,67 359,56 449,45 539,34 629,23 

Kokku 4436,88 1109,69 2219,35 3329,1 1,91 5548,49 6658,15 7767,9 

 
 

Energia müük/ost, kWh 

Jaanuar 404,12 -267,51 -130,91 +5,692 +142,29 +278,9 +415,50 +552,11 
Veebruar 397,48 -300,08 -202,68 -105,27 -7,86 +89,53 +189,93 +284,34 

Märts 402,35 -251,75 -101,16 +49,44 +200,04 +350,64 +501,24 +651,83 
Aprill 340,91 -235,32 -129,73 -24,14 +81,45 +187,04 +292,62 +398,21 
Mai 335,80 -245,27 -154,75 -64,22 +26,31 +116,84 +207,37 +297,9 

Juuni 334,42 -248,23 -162,04 -75,85 +10,34 +96,53 +182,71 +268,9 
Juuli 345,44 -292,77 -240,1 -187,42 -134,75 -82,09 -29,41 +23,25 

August 338,31 -286,33 -234,34 -182,35 -130,37 -78,39 -26,41 +25,58 
September 333,14 -241,80 -150,46 -59,11 +32,23 +123,57 +214,92 +306,26 
Oktoober 401,39 -346,89 -292,40 -237,91 -183,41 -128,93 -74,43 -19,94 
November 398,55 -296,15 -193,74 -91,33 +11,08 +113,48 +215,89 +318,3 
Detsember 404,96 -315,07 -225,18 -135,29 -45,40 +44,49 +134,38 +224,27 

Kokku 4436,88 -3327,18 -2217,48 -1107,8 1,914 +1111,6 2221,3 3331,1 
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Joonis 2.7. Võrku müüdava tuuleenergia ja võrgust ostetava energia hulka illustreeriv 
joonis erinevate tuuliku toodangute suhte korral boileri tarbitavasse energiasse 

 
Joonisel 2.7 on näidatud võrku müüdava ja võrgust ostetava energia kogused. Kõige 

rohkem on teoreetiliselt võimalik müüa võrku 1,75 kordse suhte korral märtsis, mil toodeti 

üle tarbimise 651,83 kWh elektrienergiat. Kõige rohkem on teoreetiliselt tarvis osta 

võrgust 0,25 kordse suhte korral oktoobris, mil oli puudujäägi suuruseks 346,9 kWh 

elektrienergiat. 

 

 

2.4. Soojaveeboileri varustamine päikeseenergiast 
 

Päikeseenergia summaarse kiirguse andmed on mõõdetud Tõravere mõõtepunktis 2010. 

aastal. [21] Päikeseenergia summaarse kiirguse andmed on registreeritud 

tunnikeskmistena. Päikeseenergia toodangu on arvutatud 10 DelSolar päikesepaneelidega 

koguvõimsusega 2,5 kW. Andmed on saadud professor Andres Annuk´i käest, mis oli 

moddelleeritud nooremteadur Priit Pika poolt. Päikesepaneeli aastane arvutuslik 

elektritoodang on skaleeritud samale tasemele soojaveeboileri aastase tarbimisega. Antud 

juhul on arvutuslik päikesepaneelide installeeritud võimsus 3,6 kW. 
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Joonis 2.8. Soojaveeboileri varustamine päikeseenergiast 

Jooniselt 2.8 võib välja lugeda, et antud päikeseenergia tootmise süsteem on efektiivne 

vaadeldava soojaveeboileri varustamiseks vaid suvekuudel: aprillis, mais, juunis, juulis, 

augustis ning septembris. Talvekuudel on päikeseenergia tootmine märkimisväärselt 

madal. Kõige vähem tootis päikesepaneel elektrienergiat detsembris, mil muundati 49,72 

kWh elektrienergiat. Kõrgeim päikesepaneeli tootlikus oli juulis, mil muundati 721,77 

kWh elektrienergiat.  

Tabel 2.4. Soojaveeboileri varustamine päikeseenergiast juhul, kui tootmine ja tarbimine 

on skaleeritud samale suurusele 

Kuu Toodetud 
energia kWh Tarbitud energia kWh Energia müük/ost kWh 

Jaanuar 52,43 404,12 -351,68 
Veebruar 161,34 397,47 -236,14 

Märts 384,78 402,35 -17,56 
Aprill 386,42 340,91 +45,51 
Mai 630,24 335,80 +294,43 

Juuni 692,75 334,41 +358,34 
Juuli 721,77 345,43 +376,33 

August 641,64 338,31 +303,33 
September 430,25 333,14 +97,10 
Oktoober 195,83 401,38 -205,55 
November 89,574 398,55 -308,98 
Detsember 49,71 404,96 -355,248 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800
kW

h

Toodetud päikeseenergia

Soojaveeboileri tarbimine

 29 



Tabelist 2.4 on näha, et päikesepaneel suudab  kuuel kuul aastas täielikult rahuldada 

soojaveeboileri tarbimist, mille jooksul toodeti päikeseenergiat 1475,07 kWh võrra 

rohkem. Suurim ülejääk tekkis juulis, mil PV toodang on 376,33 kWh võrra suurem. 

Suurim puudujääk tekkis detsembris, mil võrgust on tarvis juurde osta 355,25 kWh 

elektrienergiat. Kokku oleks aasta lõikes vaja juurde osta 1475,18 kWh elektrienergiat. 

Võrgust ostetav energiahulk moodustab 33,25% soojaveeboileri tarbimisest. 

Päikesepaneelidega toodeti vaadeldaval perioodil kokku 4436,77 kWh elektrienergiat. 

Soojaveeboiler tarbis vaadeldaval perioodil kokku 4436,88 kWh elektrienergiat..  

Järgnevalt skaleeritakse päikeseenergia aastane arvutuslik elektritoodang erinevatele 

tasemetele: 0,25 - 1,75 kordseks soojaveeboileri tarbimisest. 

 

Joonis 2.9. Päikeseenergia arvutuslik tootmine skaleerituna erinevatele suurustele  
 
Jooniselt 2.9 võib välja lugeda, et skaleerides arvutusliku päikeseenergia toodangu 1,25 

kordseks boileri tarbimisest, varustatakse sooja vee tarbimine seitse kuud aastas: märts, 

aprill, mai, juuni, juuli, august ja september. Suuremaks skaleerides toodetakse rohkem 

elektrienergiat võrku müügiks, kuid soojaveeboileri tarbimist rohkem kuid aastas ära ei 

kaeta. Järgnevalt tuuakse tabelis välja kõikide skaleeritud suuruste väärtused, vastavalt 

süsteemide võimsused ning energiahulk, mida on tarvis võrgust juurde osta või võrku 

võrku tagasi müüa.  
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Tabel 2.5. Skaleeritud suuruste väärtused päikeseenergia puhul 

Kuu 
Tarbitud 
energia, 

kWh 
Toodetud energia, kWh 

Süsteemi 
võimsus, 

kW 
 0,904 1,809 2,713 3,618 4,522 5,427 6,331 

Skaleeritud 
tasemele  0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 

Jaanuar 404,2 13,11 26,21 39,33 52,43 65,54 78,65 91,76 
Veebruar 397,47 40,33 80,67 121 161,33 201,67 242 282,33 

Märts 402,35 96,2 192,39 288,59 384,78 480,98 577,18 673,37 
Aprill 340,91 96,6 193,21 289,82 386,43 483,04 579,64 676,25 
Mai 335,80 157,56 315,12 472,68 630,24 787,8 945,36 1102,92 

Juuni 334,41 173,19 346,4 519,57 692,76 865,95 1039,14 1212,33 
Juuli 345,43 180,44 360,89 541,33 721,77 902,21 1082,66 1263,1 

August 338,31 160,41 320,82 481,23 641,65 802,06 962,47 1122,88 
September 333,14 107,56 215,13 322,69 430,25 537,8 645,38 752,94 
Oktoober 401,39 48,96 97,91 146,87 195,83 244,79 293,75 342,7 
November 398,55 22,39 44,78 67,18 89,57 111,97 134,36 156,76 
Detsember 404,96 12,429 24,86 37,29 49,72 62,145 74,57 87 

Kokku 4436,88 1109,19 2218,39 3327,58 4436,8 5545,96 6655,16 7764,35 

  Energia müük/ost, kWh 

Jaanuar 404,12 -391,01 -377,9 -364,79 -351,69 -338,58 -325,57 -312,36 
Veebruar 397,48 -357,14 -316,81 -276,48 -236,15 -195,8 -155,48 -115,15 

Märts 402,35 -306,15 -209,96 -113,76 -17,57 +78,63 +174,83 +271,02 
Aprill 340,91 -244,31 -147,7 -51,09 +45,52 +142,12 +238,73 +335,34 
Mai 335,80 -178,24 -20,68 +136,88 +294,44 +452 +609,56 +767,12 

Juuni 334,41 -161,23 +11,96 +185,15 +358,34 +531,53 +704,72 +877,91 
Juuli 345,43 -164,99 +15,45 +195,89 +376,34 +556,78 +737,22 +917,67 

August 338,31 -177,9 -17,49 +142,92 +303,33 +463,74 +624,16 +784,57 
September 333,14 -225,58 -118,02 -10,46 +97,11 +204,67 +312,23 +419,79 
Oktoober 401,39 -352,43 -303,47 -254,51 -205,56 -156,6 -107,64 -58,68 
November 398,55 -376,16 -353,77 -331,37 -308,98 -286,59 -264,19 -241,8 
Detsember 404,96 -392,54 -380,11 -367,68 -355,25 -342,82 -330,39 -317,96 

Kokku 4436,88 -3327,7 -2218,49 -1109,3 -0,108 +1109,1 +2218,3 +3327,47 

 31 



 

Joonis 2.10. Võrku müüdava päikeseenergia ja võrgust ostetava energia hulka illustreeriv 

joonis erinevate skaleeringute korral  

 

Joonisel 2.10 on näidatud võrku müüdava ja võrgust ostetava energia kogused. Kõige 

rohkem on teoreetiliselt võimalik müüa võrku 1,75 kordse skaleeringu korral juulis, mil 

toodeti üle tarbimise 917,66 kWh elektrienergiat. Kõige rohkem on teoreetiliselt tarvis osta 

võrgust 0,25 kordse skalleeringu korral detsembris, mil oli puudujäägi suuruseks 392,54 

kWh elektrienergiat.  
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3. SOOJAVEEBOILERI SOOJUSKADUDE ARVUTUSED 
 

Soojaveeboileri soojuskadude arvutuse aluseks on eelnevalt mainitud soojaveeboiler. 

Tegemist on lihtsustatud arvutusega, mille käigus ei võeta arvesse soojusisolatsiooni 

paksust, soojusisolatsiooni soojustehnilisi omadusi, soojuse ülekandetegureid 

metallkorpusele ning soojuse ülekandetegureid metallkorpuselt soojusisolatsioonile. Kuna 

antud soojaveeboileri konkreetsed nimiandmed on teadmata, võetakse aluseks jägnevad 

teoreetilised suurused: eeldame, et boiler on horisontaalses asendis, pikkusega 1,5 m ja 

läbimõõduga 0,7 m. Soojusisolatsioon on 10 cm paks. Ruumi õhutemperatuuriks võetakse 

25°C, kuna tavaolukorras asub soojaveeboiler soojas ruumis. Temperatuuriks boileri pinnal 

isolatsiooni olemasolul võetakse 45°C ning veetemperatuuriks boileris 90°C. Arvutatakse 

soojaveeboileri soojuskadu juhul, kui boileril on soojusisolatsioon. [20]  

Esiteks arvutatakse õhu piirikihi keskmine temperatuur boileri pinnal Kelvinites: 

  𝑇𝑇𝑝𝑝õ = 0,5 ∙ �𝑡𝑡𝑝𝑝 + 𝑡𝑡õ� + 273,15 = 308,15 𝐾𝐾,    (3.1) 

kus Tpõ on õhu piirikihi keskmine temperatuur boileri pinnal, K; 

 tp - temperatuur boileri pinnal, 45 °C; 

 tõ - õhutemperatuur, 25 °C. 

Soojusülekandeteguri arvutamiseks on vaja leida Grashofi ning Nusselti arv: 

  𝐺𝐺𝐺𝐺 = ��𝑔𝑔∙𝑑𝑑
3 ∙∆𝑡𝑡�

𝑣𝑣𝑝𝑝õ2 ÷ 𝑇𝑇𝑝𝑝õ� = 0,8 ∙ 109,     (3.2) 

kus g on standardne raskuskiirendus 9,81 m/s2; 

 d - soojaveeboileri läbimõõt 0,8m; 

 ∆t  - boileri pinna- ning õhutemperatuuri vahe 20°C; 

 vpõ - soojuskandja kinemaatiline viskoossustegur 16,49 ∙ 10−6 m2/s; 

 Gr - Grashofi arv. 

  𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐶𝐶 ∙ (𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 𝑃𝑃𝐺𝐺)𝑛𝑛 = 83,07,     (3.3) 

kus C on Nusselti arvu kordaja 0,54; 
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 Pr - prandtli arv 0,7; 

 n - Nusselti arvu astendaja 0,25 

Järgnevalt arvutatakse soojusülekandetegur: 

  𝛼𝛼 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ �𝜆𝜆𝑝𝑝õ ÷ 𝑑𝑑� = 3,312 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾,     (3.4) 

kus α on soojusülekandetegur W/m2·K; 

 𝜆𝜆põ - rõhutõusuaste 2,7918 ∙ 10−2 W/m·K. 

Soojuskadu 1m2 kohta väljendub: 

φ1 = α ∙ ∆t = 66,26 W/m2,      (3.5) 

kus φ1 on soojuskadu 1 m2 kohta. 

Soojaveeboileri pindala avaldub: 

  𝐴𝐴 = 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ �𝑑𝑑
2

4
� + 𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑 ∙ 𝑧𝑧 = 5,027 𝑚𝑚2,     (3.6) 

kus z on soojaveeboileri pikkus 1,6 m; 

 π - 3,14159.  

Kogu boileri soojuskadu: 

𝑄𝑄1 = 𝜑𝜑1 ∙ 𝐴𝐴 = 333,1 𝑊𝑊,       (3.7) 

kus Q1 on soojusisolatsiooniga soojaveeboileri soojuskadu. 

Arvutustest selgub, et soojaveeboileri puhul on soojusisolatsioon väga tähtis. 

Isolatsiooniga boileri soojuskadu on 333,1 W.  

Järgnevalt analüüsitakse energiakadude osakaalu tuule- ja päikeseenergiast, kui tootmine ja 

tarbimine on skaleeritud samale suurusele. Aluseks võetakse soojusisolatsiooniga 

soojaveeboileri energiakadu. 
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Joonis 3.1. Soojaveeboileri energiakao osakaal päikeseenergia toodangust 

 
Joonisel 3.1 võib välja lugeda, et jaanuaris, veebruaris, oktoobris, novembris ja detsembris 

ületab soojaveeboileri energiakadu päikeseenergia toodangut. Igakuiselt on soojaveeboileri 

energiakao suurus 241,36 kWh. Aastane teoreetiline soojaveeboileri energiakadu on 

2899,56 kWh.  

 

Joonis 3.2. Soojaveeboileri energiakao osakaal tuuleenergia kogutoodangust 

 

Jooniselt 3.2 võib välja lugeda, et juulis, augustis ja oktoobris ületab soojaveeboileri 

energiakadu tuuleenergia kogutoodangut.  
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KOKKUVÕTE 

 
Bakalaureuseastme lõputöö eesmärgiks oli uurida taastuvenergiaallikate (päikese- ja 

tuuleenergia) abil sooja tarbevee varustamist. Lõputöö koosneb 43 leheküljest, sisaldab 16 

joonist ja 6 tabelit. Arvutuslikus osas leiti soojaveeboileri soojuskadu. 

Järgnevalt on lähtutud käesoleva töö eesmärkide põhjal saadud tulemustest, järeldustest ja 

soovitustest. 

Töös kasutatud päikeseandmed on mõõdetud Tõravere mõõtepunktis 2010 aastal. 

Energiaandmete aluseks oli 10 päikesepaneeli DelSolar koguvõimsusega 2,5 kW. Töös 

kasutatud tuuleandmed on mõõdetud Virtsu mõõtepunktis 2010. aastal. Energiaandmete 

aluseks oli 3,5 kW Windspot tuulik. 

Kursusetöös võeti uurimise alla kõrge tarbimisega soojaveeboiler. Soojaveeboileri 

arvutuslikud andmed saadi koostöös Andres Annukilt ning kirjandusest. Soojaveeboileri 

kogutarbimine vaadeldava perioodi jooksul oli 4436,9 kWh. Keskmiselt tarbis 

soojaveeboiler iga kuu 367,9 kWh. Kõrgeim tarbimine esines jaanuaris, mil kulus 404,1 

kWh. Madalaim tarbimine esines juunis, mil kulus 334,4 kWh. Keskmiselt oli külma 

perioodi ja sooja perioodi kuutarbimise vahe 60 kWh. Arvutati ka lõputöös kasutatud 

analoogse soojaveeboileri soojuskadu. Isolatsiooniga soojaveeboileri 

soojuskaokvõimsuseks saadi 333,1 W, mis teeb aastaseks energiakaokskaoks 2899,56 

kWh. 

Tuuliku aastane arvutuslik elektritoodang skaleeriti samale suurusele soojaveeboileri 

aastase tarbimisega. Skaleeritud suuruste korral peaks tuulikute koguvõimsus olema 5,33 

kW. Skaleeritud suuruste korral võimaldas tuuleenergia varustada soojaveeboileri tarbimist 

7 kuud aastas. Veebruaris, juulis, augustis, oktoobris ja detsembris langes tuuleenergia 

tootmine madalamale soojaveeboileri tarbimisest. Kõrgeim tootlikkus oli märtsis, mil 

toodeti 602,39 kWh elektrienergiat. Madalaim tootlikkus esines augustis, mil toodeti vaid 

207,94 kWh elektrienergiat. Töös uuriti ka muid olukordi, mille korral skaleeriti 

tuuleenergia toodang soojaveeboileri tarbimise suhtes erinevatele suurustele. Kõige 

rohkem oli võimalik võrku müüa 1,75 kordse skaleeringu korral märtsis 651,83 kWh 
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elektrienergiat. Kõige rohkem oli tarvis võrgust osta oktoobris, mil oli puudujäägi 

suuruseks 346,9 kWh. 

Päikeseenergia aastane arvutuslik elektritoodang skaleeriti samale suurusele 

soojaveeboileri aastase tarbimisega. Skaleeritud suuruste korral peaks päikesepaneelide 

koguvõimsus olema 3,6 kW. Samale tasemele viidud suuruste korral võimaldas 

päikeseenergia varustada soojaveeboileri tarbimist 6 kuud aastas. Jaanuaris, veebruaris, 

märtsis, oktoobris, novembris ja detsembris langes päikeseenergia tootmine madalamale 

soojaveeboileri tarbimisest. Kõrgeim tootlikkus oli juunis, mil toodeti 721,7714 kWh 

elektrienergiat. Madalaim tootlikkus esines detsembris, mil toodeti vaid 49,7163 kWh 

elektrienergiat. Töös uuriti ka muid olukordi, mille korral skaleeriti päikeseenergia toodang 

soojaveeboileri tarbimise suhtes erinevatele suurustele. Kõige rohkem oli võimalik võrku 

müüa 1,75 kordse skaleeringu korral juulis 917,66 kWh elektrienergiat. Kõige rohkem oli 

tarvis võrgust juurde osta 0,25 skaleeringu korral detsembris, mil oli puudujäägi suuruseks 

392,54 kWh. 
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HEATING OF HOT TAP WATER IN BUILDING FROM 
RENEWABLE SOURCES SUMMARY 
 
The aim of this thesis was to research the possibilities of providing elecricity to hot water 

heater from renewable sources. The work includes 42 pages, including 17 figures and 6 

tables. Hot water heater losses were found by calculations. 

Based on the goal of the thesis, are presented the results, conclusions and 

recommendations included in the work. 

Solar data used is acquired from Tõravere measurement point in 2010. The base of these 

measurements was a 3,5 kW Windspot wind turbine. Wind data used is acquired from 

Virtsu measurement point in 2010. The base of these measurements was a collection of 10 

DelSolar solar panels. 

A hot water heater with high consumption rate is examined in this thesis. Water heaters 

data was acquired from Andres Annuk and literature. Hot water heaters consumption 

during the observed period was 4436,9 kWh. On average, 367,9 kWh of energy was 

consumed each month. Highest consumption occurred in January with 404,1 kWh. Lowest 

consumption occurres in June with 334,4 kWh. On average, the difference between warm 

and cold period consumption was about 60 kWh. Also, heat loss of analogous water heater 

was calculated. Isolated water heaters heat loss was found to be 333,1 W, which is 2899,56 

kW per year. 

Wind generators annual production was scaled to the same level as water heater´s 

consumption. Scaled wind generators were calculated to be with power output of 5,33 kW. 

Scaled data was able to provide all the needed electricity for 7 months per year. In 

February, July, August, October and December, wind production could not cover water 

heaters consumption. Highest production occured in March with 602,39 kWh produced. 

The lowest production occured in August with 207,94 kWh produced. Also, wind energy 

production was scaled to different levels of water heater production and energy bought 

from the grid and sold to the grid is displayed.  
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Solar panels annual production was scaled to the same level as water heater´s consumption. 

Scaled solar energy panels were calculated to be with total power output of 3,6 kW. Scaled 

data was able to provide all the needed electricity for 6 months per year. In January, 

February, March, October, November and December, wind production could not cover 

water heaters consumption. Highest production occured in June with 721,77 kWh 

produced. The lowest production occured in December with 49,72 kWh produced. Also, 

solar energy production was scaled to different levels of water heater production and 

energy bought from the grid and sold to the grid is displayed.  

To increase production and availability of energy, it is recquired to increase the systems 

output power. 
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