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IMG Energy OÜ hüdroelektrijaam ja selle juurde kuuluv pais on viimastel aastatel olnud 

tähelepanu keskpunktis, kuna nii ülaveest kui alaveest võtavad vett erinevad ettevõted ja 

sellega on kaasnenud probleeme Kunda jõe ökosüsteemiga. Töö eesmärgiks oli luua 

eelnimetatud hüdroelektrijaama, selle paisu ja selle juurde kuuluva paisjärve dünaamiline 

mudel. Kasutati Riigi Ilmateenistuse poolt mõõdetud Sämi hüdromeetriajaama andmeid 

aastal 2015 ning T. Tamme ja M. Poolakese mõõdetud veetasemeid IMG Energy OÜ 

hüdroelektrijaama paisjärvel ja Kunda jõel aastal 2015. Modelleerimiseks kasutati 

programmi Vensim PLE. Koostati töötav dünaamiline mudel. Mudelisse on sisestatud 

kõik veetarbijad, paisu läbivoolud ja kaod. Töö käigus tehti mitmeid lihtsustusi. Võrreldi 

mõõdetud veetasemeid modelleeritud veetasemetega ja leiti, et erinevused olid väikesed. 

Koostatud mudelit on võimalik kasutada ka pikkade aegridade korral ja pakkuda välja 

parem lahendus IMG Energy hüdroelektrijaama tööks, sh suurendades toodangut ja 

parandades jõe olukorda. Sarnast mudelit on võimalik ümber tehes kasutada ka teiste Eesti 

paisude ja hüdroelektrijaamade töö optimeerimiseks. 
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IMG Energy OÜ hydropower station and its dam have been in the spotlight due to two 

companies who take water from reservoir and the river and this has led to problems in 

ecosystem of the Kunda river. The aim of this thesis was to create a dynamic model of 

abovementioned hydropower plant, its dam and reservoir. National Weather Service 

measured data in Sämi hydrometric station in 2015 and measured water levels in the river 

by T. Tamm and M. Poolakese in 2015 were used in the model. A working dynamic model 
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SISSEJUHATUS 

 

Kunda jõgi saab alguse Pandivere kõrgustikult ja suubub Kunda lahte. Kunda jõgi on 

66,3 km pikk ja sellel asub viis paisu. Kunda jõge on tugevalt muudetud. 

Ainuke pais, kus toodetakse tänaseni elektrit, on IMG Energy hüdroelektrijaama pais (IMG 

pais), ehk Kunda tsemenditehase pais ja Kunda III pais. IMG Energy hüdroelektrijaama pais 

on kaheavaline: ühte avasse on rajatud hüdroelektrijaam ja teises avas on kaks metallvarja. 

Hüdroelektrijaamale on rajatud ka allaviikpääsutoru ja kalalift. Hüdroelektrijaamade 

eesmärk on võimalikult palju elektrit toota. IMG Energy hüdroelektrijaamas on turbiinide 

töö automatiseeritud paisjärve veetaseme põhjal. Veetaset paisjärves mõõdab 

automaatandur. Automaatika lülitab turbiine vastavalt veetasemele paisjärves sisse ja välja. 

Hüdroelektrijaamas on kokku kolm erineva võimsusega turbiini. Erinevate turbiinide sisse- 

ja väljalülitamisega on hüdroelektrijaamal seitse erinevat töörežiimi. 

Hüdroelektrijaamu ja teisi sarnaseid keerulisi süsteeme peaks adekvaatselt kirjeldama, et 

oleks võimalik nende tööd optimeerida. Optimeerimisega saab ressursse mõistlikult 

kasutada ja majanduslikku kasumit suurendada. Üheks optimeerimise võimaluseks on 

koostada süsteemist dünaamiline mudel. Dünaamilised mudelid kirjeldavad mudelisse 

sisestatud süsteemi ja selle elementide tööd nii tervikuna kui ka eraldi. Dünaamilise 

modelleerimise eesmärk on mõista, kuidas süsteem töötab, kuidas selle tööd oleks võimalik 

muuta ja kuidas süsteem muudatuste korral töötaks. Ühed populaarseimad modelleerimise 

tarkvarad on AnyLogic, Ithink/STELLA, Powersim ja Vensim. 

Kunda jõel on esineb mitmeid probleeme: on täheldatud jõe kuivaks jäämist, mis mõjub 

halvasti jõeelustikule, kui ka põhjajää tekkimist, mis on põhjustanud talviti üleujutusi. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada IMG Energy hüdroelektrijaama ja Kunda paisjärve 

dünaamiline mudel, mis modelleeriks korrektselt nii veetaset IMG paisjärves kui ka IMG 

hüdroelektrijaama tööd. Dünaamiliseks modelleerimiseks kasutati programmi Vensim PLE. 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 

 

Lühendid 

 

Allpool on välja toodud käesolevas töös kasutatud lühendid. 

süsteemidünaamika (System Dynamics) - SD 

hüdromeetriajaam    - HMJ 

allaviikpääsutoru    - AVP 

IMG Energy hüdroelektrijaam  - IMG HEJ 

IMG Energy hüdroelektrijaama pais, Kunda tsemenditehase pais, Kunda III pais  

      - IMG pais 

IMG veehoidla    - IMG paisjärv 

IMG Energy hüdroelektrijaama mudel - IMG HEJ mudel 

normaalpaisutustase    - NPT 

kõrgeim paisutustase    - KPT 

 

 

Tähised 

 

Allpool on välja toodud käesolevas töös kasutatud tähised. Ladina ja kreeka tähed on 

eraldatud rühmadesse. 

𝑎  – varja ava kõrgus 

𝐴  – pindala, ristlõike pindala 

𝑏  – laius 

𝑏𝑒𝑓  – efektiivne laius 

𝑏𝑘  – ahasristlõike keskmine laius 

𝑑, 𝐷, ℎ𝑡𝑟 – siseläbimõõt 

𝑔  – raskuskiirendus 

ℎ  – kõrgus 

𝐻  – staatiline surve 
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𝐻0  – dünaamiline surve 

ℎ𝑐  – ahassügavus 

ℎ𝑐0  – rõhtsa truubi ahassügavus 

ℎ𝑘  – kohtsurvekadu 

ℎ𝑙  – hõõrdesurvekadu 

ℎ𝑠𝑣  – voolu sügavus sissevooluavas 

ℎ𝑡  – survekadu 

𝑖  – lang 

𝐿  – pikkus 

𝑚, 𝐶𝑑  – vooluhulgategur 

𝑚0  – ülevoolutegur 

𝑚𝑟  – rõhtsa truubi vooluhulgategur 

𝑝  – ristlõikes mõjuv rõhk 

𝑃1  – varja kõrgus 

𝑄  – vooluhulk 

𝑟  – raadius 

𝑟𝑑  – sissevoolu ümardusraadius (rounded intake radius) 

𝑅𝑒  – Reynoldsi arv 

𝑧  – ristlõike kõrgussurve 

𝑣  – kiirus, voolukiirus 

𝑣0  – voolu kiirus sissevoolu ees 

𝛼  – kineetilise energia tegur 

𝛥𝑒  – ekvivalentkaredus 

𝜀  – ahendustegur 

𝜂𝑑  – suhteline sissevoolu ümardus (relative inlet rounding) 

𝜃  – sektori nurk 

𝜆  – hõõrdetakistustegur 

𝜇  – suure ava vooluhulgategur 

𝜈  – viskoossus, vedeliku viskoossus 

𝜉  – kohttakistustegur 

𝜌  – tihedus, vedeliku tihedus 
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1. DÜNAAMILISE MODELLEERIMISE AJALUGU 

 

1.1. Süsteemidünaamika olemus 

 

Süsteemidünaamika (SD) tegeleb süsteemi struktuuri ja selle osade vahelise info 

liikumisega. See kirjeldab süsteemi tööd ja käitumist. SD keskendub sellele, kuidas süsteemi 

sisene tagasiside (feedback, feedback-loop) mõjutab süsteemi ajas (Forrester 1992). 

Valdkonna ideeks on tagasisideme mõju ja olemasoleva info põhjal koostada mudel 

(Forrester 1987 ref de Greene 1993: 200). Mudel kirjeldab süsteemi erinevate osade mõju 

üksteisele. 

Süsteemi käitumisest ja muutusest ajas aru saades on võimalik süsteemi struktuuri ja selle 

käitumist mudelis muuta (Forrester 1987 ref de Greene 1993: 199). SD-t on peamiselt 

kasutatud kirjeldamaks juhtimissüsteemide käitumist, keskkonna muutustega seotud 

protsesse, poliitilisi süsteeme, majanduslikult otstarbelist käitumist, meditsiini, tehnikat ja 

paljusid teisi valdkondi. Kombineerides teoreetilise poole (informatsiooni) 

modelleerimisega on võimalik lahendada ja kirjeldada erinevaid maailmas esinevaid 

probleeme. 

Jay Wright Forrester ja tema kolleegid hakkasid 50-ndatel Massachusettsi 

Tehnoloogiainstituudis (Massachusetts Institute of Technology – MIT) uurima tagasiside 

mõju ja reguleerimist majanduse ning ärijuhtimisega seotud probleemides (Forrester 1995 

ref Khan et al. 2007a). Sellega pandi alus SD-le. Esimesed artiklid sellise töö kohta avaldas 

J. W. Forrester 1958-ndal ja 1959-ndal aastal Harvardi Ülikooli poolt välja antavas ajakirjas. 

Alates nende artiklite avaldamisest on SD aidanud inimkonnal mõista, kuidas maailm meie 

ümber töötab. 

J.W. Forrester arendas SD-t oluliselt edasi 60-ndatel. 70-ndatel tegi Club of Rome-i raamat 

Limits to Growth (Meadows et al. 1972 ref Xi, Poh 2013) SD üldsusele tuntumaks. 
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1.2. Süsteemidünaamika eellugu 

 

J.W. Forrester (1992) kirjutab oma autobiograafias, miks ja kuidas jõudis ta SD ja 

dünaamilise modelleerimiseni. Ta õppis Nebraska Ülikooli Tehnikakolledžis 

elektrotehnikat. Elektrotehnika oli sellel ajal ainuke teadusharu, kus õpetati ka teoreetilist 

dünaamikat. Sellega algas Forrester töö süsteemide ja nende käitumise uurimises. Lõpetades 

Nebraska ülikooli astus Forrester MIT-sse. Seal tegi Forrester suurema osa oma elus tehtud 

töö SD kohta. 

Aastal 1956 pakuti Forresterile professori kohta MIT Ärijuhtimise Ülikoolis (MIT 

Managament Sloan School). Seal töötades pöörduti tema poole probleemiga, kus 

töökoormus tehases varieerus väga suurtes piirides. Tehase juhtkonnale oli küll mõistetav, 

et erinevates majandustsüklites on nõudlus erinev, kuid see põhjendus ei olnud neile piisav. 

Forrester intervjueeris eelnimetatud ettevõtte töötajaid ning uuris välja probleemi olemuse. 

Saadud informatsiooni põhjal koostas Forrester oma esimese simulatsiooni ehk mudeli, 

mille koostamiseks kasutas ta küll ainult paberit ja pliiatsit, kuid mudel oli sellegipoolest 

põhjalik. Sellise mudeli põhjal võis Forrester ennetada ettevõtte vajadust koondada ja 

palgata inimesi. Ta järeldas mudeli põhjal, et viivituste ja prognoositavate tellimuste tõttu ei 

kohanenud tootmine sujuvalt tellimustega (Forrester 1992).  

Forrester hakkas sarnast mudelit koostama ka teiste ettevõtete kohta. Selgus, et ettevõtte 

edukus ei sõltu nii väga materiaalsetest muutujatest kui ettevõtte juhtkonna struktuurist, 

ettevõtlikkusest, rajajate iseloomuomadustest, eesmärkidest ja otsuste vastuvõtmise korrast. 

Dünaamilistes mudelites olid muutujad üksteisest sõltuvad ja tekkis nende omavaheline 

vastastikmõju. Et mudeli põhjal ennustada ettevõtte saatust või hoopiski üritada ettevõtet 

edukamaks muuta, on vaja uurida kõiki ettevõtte osasid – juhtidest tooteni. Oluline on 

vaadata kõiki süsteeme tervikuna. Forrester leidis, et tihtipeale on ettevõtte sise-eeskirjad ja 

juhtide poolt loodud strateegia probleemide lahendamiseks vigased ning on hoopiski 

probleemide põhjusteks või süvendavad neid (Forrester 1992). Järgnevate aastate jooksul lõi 

Forrester mitmeid mudeleid ka suuremate probleemide lahendamiseks, näiteks linnade ja 

nende elanike vaesuse vähendamiseks. 
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1.3. Dünaamiline modelleerimine veemajanduses 

 

SD on sobiv meetod simuleerimiseks keerulisi veemajanduses esinevaid probleemseid 

süsteeme ja leidmaks neile parim lahendus. Selliste süsteemide modelleerimise puhul on eriti 

kasulik dünaamilisele mudelile omane võimalus uurida iga mudeli süsteemi osa eraldi. 

Võrreldes tavapäraste simuleerimis- ja optimiseerimisprogrammidega on süsteemi 

dünaamiline lähenemine kasulikum, kuna see näitab, kuidas põhielementide erinevad 

muutused mõjutavad kogu süsteemi dünaamikat. Seetõttu on SD eriti sobiv kompleksete 

sotsiaalsete ja majanduslike süsteemide jaoks (Xu et al. 2002 ref Khan et al. 2007a). 

Süsteemidünaamilist lähenemist on kasutatud ka veeressursside modelleerimises: 

pikaajaliste veeressursside planeerimine ja strateegiline analüüs (Simonovic, Fahmy 1999), 

veehoidla opereerimine (Ahmad, Simonovic 2000), niisutavate alade sooldumine (Saysel, 

Barlas 2001), globaalsete veevarude hinnang (Shiklomanov 2000; Simonovic 2001, 2002 

2003), hüdroelektrijaama hüdrauliline dünaamika (Caballero et al. 2004), hüdroloogia, 

ökoloogia ja ökonoomika seosed (Jordao et al. 1997; Ewers 2005), linna veevarude 

korraldamine (Kao et al. 2005), põhjavee korraldamine ja põhjaveevarud (Khan et al. 

2007b), seosed veevarude, toiduohutuse ja keskkonnasäästlikkuse vahel (Khan et al. 2005) 

jpt (Khan et al. 2007a). 

Dünaamilist modelleerimist on kasutatud paljude hüdroelektrijaamade modelleerimiseks, et 

suurendada nende elektritoodangut: 1) hüdroelektrijaama elektritoodang, toodetud elektri 

erinevus planeeritud toodangust (Modelon AB modelleerimisprogramm Modelica Hydro 

Power Library) (Winkler et al. 2011), 2) Albaania hüdroelektrijaama Shkopeti 

modelleerimine, et elektritootmine oleks ka tulevikus ohutu ja hüdroelektrijaam töötaks 

usaldusväärselt. Modelleerimisega on näha kogu süsteemi ja selle kõigi osade staatilist ja 

dünaamilist käitumist (modelleerimisprogramm MATLAB Simulink) (Prillwitz et al. 2007), 

3) Makedoonia hüdroelektrijaamade Vrutok ja Tikves ning Jugoslaavia hüdroelektrijaamade 

Zvornik ja Baijna Basta modelleerimine, et teada saada, kuidas käituvad 

hüdroelektrijaamade rajatised, nende osad, juurde- ja äravoolud jms kõige sagedamini 

esinevates olukordades (modelleerimisprogramm MATLAB Simulink) (Weber, Prillwitz 

2003). 

Käesoleva tööga sarnaselt on ka mujal maailmas modelleeritud hüdroelektrijaamasid koos 

kõigi nende osadega, sh paisjärve veemaht, -veetase, juurdevool, äravool ja muud peamised 
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veehoidlaga seotud tegurid. Üks selline põhjalik modelleerimine ja hüdroelektrijaama uuring 

tehti Etioopia hüdroelektrijaamale Melka Wakana (Bosona, Gebresenbet 2010). 

Bosona ja Gebresenbeti (2010) poolt teostatud uuringu eesmärgiks oli Melka Wakana 

hüdroelektrijaama tootlikkuse suurendamine. Selleks modelleeriti hüdroelektrijaam koos 

veehoidla. Modelleerimiseks kasutati POWERSIM-i tarkvara. Uuringus keskenduti 

veehoidla efektiivsemale kasutamisele ehk leida veehoidlale optimaalsem reguleerimiskava. 

Sisendandmetena kasutati igakuiseid keskmisi mõõdetud juurdevooluhulkasid, aurumist, 

toodetud elektrit, äravooluhulkasid ja veehoidla veetasemeid. Leiti, et elektritoodangu 

suurendamiseks oleks vaja parandada äravooluhulga ja elektritoodangu suhet. 

 

 

1.4. Vensim ja selle ajalugu 

 

Vensim on dünaamilise modelleerimise programm, mis on loodud ettevõtte Ventana System 

Inc. poolt. See programm võimaldab dünaamilist mudelit koostada, simuleerida, analüüsida 

ja optimeerida. Vensim on lihtne ja paindlik programm, millega saab koostada mudeleid, 

kasutades erinevaid muutujaid, mis on üksteisest sõltuvad. Vensimil on funktsioonid 

tundlikkuse testimiseks, metoodika optimeerimiseks ja kalibreerimiseks. 

Ventana Systems Inc. poolt koostatud Vensimi kasutusjuhendi (2015) kohaselt loodi 

ettevõte koos programmiga Vensim aastal 1985. Ettevõte hakkas välja töötama programmi, 

millega saaks modelleerida ettevõtete ja äritegevusega kaasnevaid probleeme. Vensimi 

prototüüp loodi Microsoft Windowsi versioonile 2. Windowsi uue versiooni 3.0 

avaldamisega otsustas Ventana Systems Inc. teha Vensim üldsusele kättesaadavaks. Aastal 

1991 avaldatigi Vensim 1.50. Versiooniga 1.60 lisati programmile kasutusjuhend, et 

modelleerimine inimestele arusaadavamaks teha. See versioon avaldati kolme erineva 

paketina: Standard, Professional ja DDS, mille eesmärk oli rahuldada erinevate kasutajate 

vajadusi (Ventana Systems Inc. 2015). Järgnevate aastate jooksul loodi Model Reader ning 

avaldati õppe-programmina neljas pakett Vensim PLE (Vensim Personal Learning Edition). 

Vensimi täiendatakse ja uuendatakse tänaseni. 
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2. DÜNAAMILINE MODELLEERIMINE 

 

2.1. Dünaamiliste süsteemide olemus 

 

Üldsuse arusaam põhjusest ja tagajärjest on kujutatud joonisel 1Joonis 1, mida Forrester 

(2009) nimetab n-ö põhjuse ja tagajärje avatud ahelaks (open-loop). Paljud eeldavad, et 

informatsiooni ehk põhjuse (probleemi) lahendamiseks võetakse vastu mingid otsused ja 

nende tulemuseks on tagajärg (lahendus) ja tagajärg on lõplik. 

Informatsioon Toiming Tagajärg
 

Joonis 1. Avatud ahela struktuur (Forrester 2009) 

Forresteri (2009) pikk kogemus on näidanud, et realistlikum on olukord, kus tagajärg ei ole 

lõplik, vaid see toob endaga kaasa uue põhjuse (probleemi). Uue probleemi lahendamiseks 

võetakse vastu uued otsused  ja tulemuseks on uus tagajärg (lahendus) jne. Selliselt kujuneb 

joonisel 2 kujutatud struktuur, mida Forrester nimetab n-ö põhjuse ja tagajärje kinniseks 

ahelaks (closed-loop). Sellisel ahelal ei ole lõppu, igal teol on tagajärg ja iga tagajärje korral 

saadakse uut informatsiooni, mille põhjal võetakse vastu uued otsused. Maailm ja loodus on 

tunduvalt keerulisem kui isegi joonisel 2 kujutatud struktuur. Looduses on kinniseid ahelaid 

tunduvalt rohkem kui üks, seega iga tegu ja muutus looduses on osa järgmisest või suuremast 

kinnisest ahelast. 

Informatsioon

Toiming

Tagajärg

 

Joonis 2. Kinnise ahela struktuur (Forrester 2009)  
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Klaasi veega täitmine ei seisne ainult vee voolamises klaasi (joonis 3). Tavaliselt nähakse 

sellist protsessi ja mõeldakse ainult klaasi täitumisele. Oluline on terve süsteem: kui kiiresti 

klaas täitub, seda näeb silm, aju võtab vastu otsuse, kas see on liiga kiire või aeglane ja käele 

antakse käsklus kraani avada, sulgeda või mitte keerata. Kraani keeramine muudab 

omakorda vooluhulka, mis muudab klaasi täitumise kiirust. Tekib kinnine ahel, kuni 

eesmärk on täidetud. Antud juhul on eesmärgiks vett täis klaas. Joonisel 3 on kujutatud 

dünaamiline süsteem, st süsteem on ajas muutuv. Dünaamilised süsteemid ümbritsevad meid 

igal pool. 

 

Joonis 3. Klaasi veega täitmise dünaamiline skeem (Forrester 2009) 

Mudelisse ei joonistata silmi ega klaase, vaid muutujaid. Mudelis näeb joonisele 3 sarnane 

skeem välja nii nagu on kujutatud joonisel 4. Mudeli koostamisel kasutatakse kahte erinevat 

liiki muutujaid. Forrester (2009) nimetab neid järgmiselt: „vool“/“voog“ (flow) ja 

„kogus“/“tase“ (stock). Erinevates modelleerimise programmides kasutatakse erinevaid 

sõnastusi: vastavalt State ja Rate, Level ja Rate jne. „Voog“ muudab „koguse“ kogust, 

mahtu, taset vms, sõltuvalt „koguse“ tüübist. „Kogus“ omakorda võib muuta „voolu“ kiirust. 

Tekib dünaamiline mudel (joonis 4). Nende kahe muutuja vahe seisneb nende olemuses: 

„voog“ sisaldab enda mõõtühikus ajaühikut, samas kui „kogus“ on lihtsalt maht, tase vms. 
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Joonis 4. Mudeli dünaamiline skeem mudelis (Forrester 2009) 

Joonisel 4 näidatud skeem on väga lihtne ja selle süsteemi tööst saab enamik inimesi aru. 

Päriselus on siiski süsteemid palju keerulisemad. Lihtsamad ja väiksemad süsteemid võivad 

käituda hoopis teisiti kui osana suuremast süsteemist (Forrester 2009). 

 

Joonis 5. Dünaamiline mudel inimkonna, peamiste toodetud esemete, põllumajanduse, 

loodusressursside ja inimeste poolt tekitatud saaste vahel (Forrester 1971 ref Forrester 2009) 

Osa süsteeme on liiga keerulised, et inimene suudaks peale vaadates ennetada süsteemi 

käitumist. Joonisel 5 kujutatud süsteem on vaid viis korda keerulisem kui joonisel 4 
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kujutatud süsteem, st muutujaid „kogus“ on viis korda rohkem. Ühte muutujasse „kogus“ 

võib tulla mitu „voogu“. Lõpmatult akumuleerivaid mahtusid ja tasemeid ei esine, seetõttu 

on tavaliselt igal „kogusel“ lisaks sisse-/juurdevoolule ka välja-/äravool (joonis 5 ja 

joonis 6). 

 

Joonis 6. Voolu ja koguse/mahu põhimõtteline skeem (Choopojcharoen, Magzari 2012) 

Nagu eelnevalt mainitud, on dünaamiline süsteem ajas muutuv ja „voog“ sisaldab enda 

mõõtühikus ajaühikut, st joonisele 6 vastavas võrrandisüsteemis arvestatakse ajaga 

(valem 2.1.). 

 

Nii „Juurdevool“ kui ka „Äravool“ mõjutavad veemahtu muutujas „Kogus“. 

 

 

2.2. Mudeliga töötamine 

 

Mudeliga töötamine koosneb kolmest peamisest etapist: 

1) mudeli koostamine: 

a. ajasammu valimine; 

b. muutujate sisestamine. Kõik muutujad tuleb määratleda. Kõikide muutujate 

võrrandid peavad olema ühiselt mõistetavad. Mõõtühikud peavad olema 

korrektsed; 

c. kalibreerimine/optimeerimine. 

2) mudel käivitamine ja täpsustamine: 

a. sisendandmete sisse lugemine. 

3) tulemuste analüüsimine: 

a. tulemused võivad olla absurdsed: inventar, veetase vannis, õpilaste arv koolis 

on negatiivne. Vead tuleb parandada; 

b. ajasamm on liiga või mitte piisavalt täpne. Tuleb valida uus ajasamm. 

𝑑(𝐾𝑜𝑔𝑢𝑠)

𝑑𝑡
= 𝐽𝑢𝑢𝑟𝑑𝑒𝑣𝑜𝑜𝑙(𝑡) − Ä𝑟𝑎𝑣𝑜𝑜𝑙(𝑡) (2.1.) 
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3. KUNDA JÕGI JA IMG ENERGY OÜ 

HÜDROELEKTRIJAAM 

 

3.1. Kunda jõgi 

 

Kunda jõgi on Lääne-Viru maakonnas. See saab alguse Pandivere kõrgustikult ja suubub 

Kunda lahte. Keskkonnaagentuuri (2016) andmetel on Kunda jõe pikkus 66,3 km, koos 

lisaharudega 80,3 km ja valgala on 535,9 km2. Tähtsamateks lisajõgedeks on Ädara jõgi, 

Voore ja Vaeküla oja. Kunda jõgi on avalikult kasutatav veekogu (Avalikult kasutatavate… 

2012). Jõe keskmine lang on 1,34 m/km ning on suurim suudme-eelses osas (Järvekülg et 

al. 2013:3). Järvekülje et al. (2013) poolt teostatud uuringus on öeldud, et A. Loopmann 

(1979) andmetel on Kunda jõe keskmine vooluhulk alamjooksul 5-6 m3/s, maksimaalne 40-

50 m3/s ning minimaalne 0,7-1,0 m3/s. 

Kunda jõel on hetkeseisuga viis paisu (IMG Energy OÜ… 2015: 3-4): 

1) Aravuse (Rahkna) pais. Pais on suudmest ca 50 km kaugusel (SWECO Projekt AS 

2008); 

2) Kunda mõisa pais (Kunda IV pais), mis on lagunenud ja millel puudub vee 

erikasutusluba. Kunda IV pais on suudmest ca 5,5 km kaugusel; 

3) Kunda tsemenditehase pais (IMG Energy OÜ hüdroelektrijaam, Kunda III pais), 

mille paisutuse mõju ulatub Kunda IV-nda paisuni (joonis 7). „Paisjärve suurim 

sügavus on 4,4 m ja keskmine sügavus on 1,7 m“ (IMG Energy OÜ… 2015: 3). 

Kunda III pais on suudmest ca 2,9 km kaugusel. Kunda III paisjärvest võtab 

jahutusvett Kunda Nordic Tsement AS. Vastavalt AS Kunda Nordic Tsement-le 

väljastatud keskkonnakompleksloale (registreerimisnumber L.KKL.LV-18399) on 

eelnimetatud ettevõttel õigus paisjärvest võtta 2 400 000 m3/a, sh 600 000 m3 igas 

kvartalis ja 6 720 m3/ööp (Keskkonnaamet 2012); 
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Joonis 7. Maa-ameti IMG paisjärve ortofoto (Maa-ameti geoportaali kaardirakendus 2016) 

4) Estonian Cell AS-i kivipuistpais (Kunda II pais). Kunda II pais on nn põhjapais ja 

see on suudmest ca 2,6 km kaugusel. Kunda II paisu tagant võtab vett Estonian Cell 

AS. Vastavalt Estonian Cell AS-ile väljastatud keskkonnakompleksloale 

(registreerimisnumber 1) on eelnimetatud ettevõttel õigus paisjärvest võtta 

3 360 000 m3/a, sh 840 000 m3 igas kvartalis, 10 000 m3/ööp ja 0,116 m3/s 

(Keskkonnaamet 2003); 

5) Kunda HEJ pais (Kunda I pais). Kunda I paisul on veetaseme reguleerimine tänaseks 

lõpetatud. Pais on suudmest ca 2,3 km kaugusel. 

 

 

3.2. IMG Energy OÜ hüdroelektrijaam 

 

Kunda tsemenditehase paisu praeguse hüdroelektrijaama on projekteerinud Inseneribüroo 

Urmas Nugin. IMG HEJ hakkas tööle 2003-ndal aastal ning 2012-ndal aastal rajati IMG 

paisule juurde kalarännet võimaldavad rajatised: allaviikpääsutoru ja kalalift. IMG pais on 

kaheavaline ja hüdroelektrijaam paikneb parempoolses avas (joonis 8 ja joonis 9). IMG 

Energy OÜ hüdroelektrijaama (HEJ) vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hinnangu 

(KMH) (2015) andmetel on IMG HEJ-s kolm erineva läbilaskevõimega 

IMG paisjärv 

IMG pais 

AS Kunda Nordic Tsement 

Kunda linn 
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kompaktturbiingeneraatorit: 1 m3/s (48 kW), 2 m3/s (96 kW) ja 4 m3/s (192 kW), kokku 

7 m3/s (336kW). Hüdroelektrijaam on automatiseeritud. Automaatika on seadistatud jälgima 

IMG paisjärve veetasemeid. Vasakpoolsesse avasse on rajatud kaks hüdrosilindrite abil 

avanevat metallvarja. IMG HEJ juures on alavee ja ülavee veetasemete vahe ~6,4 m ja IMG 

paisjärve NPT on 33,50 m. Vee erikasutusloa järgi on IMG HEJ-l nõue tagada 

sanitaarvooluhulk 2,1 m3/s.  

 

Joonis 8. IMG pais ülavee poolt (J. Käsk)  

 

Joonis 9. IMG pais alavee poolt (J. Käsk) 
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3.3. Kunda jõel esinevad probleemid 

 

Kunda jõel esinevad probleemid võib jagada kaheks: 

1) Kunda jõe halb ökoloogiline seisukord; 

2) põhjajää esinemine. 

Kunda jõe põhjavee osakaal on suur, jõgi on kärestikuline, külma- või jahedaveeline ning 

vooluhulk on aastaringselt suhteliselt suur (K&H AS et al. 2007 ref Energy OÜ… 2015:4). 

Need tingimused teevad Kunda jõe sobivaks elupaigaks lõhelistele. 

Ülaltoodud loetelu esimesel probleemil on mitmeid põhjuseid. Kunda jõel on kokku viis 

paisu, kuid Kunda I paisul puudub kalapääs, st Kunda I pais on esimene rändetõke vee-

elustikule. Lisaks sellele rikub jõe ökoloogilist seisukorda IMG HEJ. Sellest allavoolu on 

veetasemete kõikumine jões väga suur. 

Kunda sanitaarvooluhulk on IMG HEJ vee erikasutusloa järgi 2,1 m3/s. Eelnimetatud 

vooluhulk on IMG paisust allavoolu tagatud ainult juhul, kui IMG HEJ on töös. IMG HEJ 

avarii korral seiskuvad kõik turbiinid ja jões ei ole enam sanitaarvooluhulk tagatud. Selliseid 

avariiolukordi on Kunda jões varem juhtunud, näiteks 07.10.2015 ja 08.10.2015 (Tamm, 

Poolakese 2015). 

Üks päevakohasemaid probleeme Kunda jõega on ülaltoodud probleemide loetelust teine. 

Kunda jõel on täheldatud viimastel aastatel põhjajää tekkimist. Selle peamine põhjus on 

madal kärestikuline jõgi. Põhjajää esinemise tõttu on jõe lammialadel tekkinud üleujutused, 

mis on olnud ohuks nii inimestele kui ka ettevõtetele. 

 

 

3.4. Kunda jõe veetaseme mõõtmised aastal 2015 

 

2015 aastal oli kevadise suurveeaegne vooluhulk võrreldes eelmiste aastatega väike, sellele 

järgnes veevaene suvi. Eelnimetatud põhjustel jäi Kunda jõe vooluhulk väga väikeseks. IMG 

HEJ avarii korral ei olnud sanitaarvooluhulk peale IMG paisu enam tagatud. Eesti 

Maaülikooli Veemajanduse osakonna juhataja Toomas Tamm ja teadusprojektide spetsialist 
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Morten Poolakese koostasid 2015-nda aasta lõpus analüüsi „Veetasemete mõõtmine Kunda 

jõel ja voolurežiimi analüüs“. Eelnimetatud analüüsi tegid Tamm ja Poolakese Kunda jõel, 

neljas positsioonis, veetasemete mõõtmised, ajasammuga 1 minut (joonis 10). Veetasemed 

mõõdeti ajavahemikus 4.05.2015 – 11.10.2015. Veetasemete mõõtmiseks kasutati 

veetasemeandureid OTT Orpheus Mini Water Level Logger. Mõõdetud veetasemed on 

suhtelisel skaalal, st mõõdeti veetaseme muutust, mitte veetaset absoluutkõrgustena (Tamm, 

Poolakese 2015). 

Käesolevas töös kasutati eelnimetatud töö käigus saadud mõõtmistulemusi positsioonides 1 

ja 2 modelleerimistulemuste võrdlusena (joonis 10). 

 

Joonis 10. Uuringute ala skeem (Tamm, Poolakese 2015)  
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4. IMG HEJ DÜNAAMILINE MUDEL 

 

4.1.  Mudeli ülesehitus 

 

Modelleerimiseks kasutati Ventana Systems, Inc. modelleerimise programmi Vensim PLE 

(Personal Learning Edition). Vensim PLE on vabavarana õppe-eesmärgil kasutatav 

programm. Vensimi koostatud mudelid koosnevad paljudest osadest, millest olulisemateks 

on erinevat liiki muutujad, muutujate omavahelised seosed ning analüüsimise võimalused: 

tabelid, graafikud jms. Samuti tuleb mudelis määrata ajasamm. 

Mudeli ajasammuks valiti üks minut, mis on annab arvutustele piisava täpsuse. Ajasamm 

üks minut tähendab, et mudel arvutab kõik muutujad iga minuti tagant. 

Mudeli tööpõhimõte on kirjeldada IMG HEJ tööd. Selleks iseloomustab mudel IMG 

paisjärve veebilanssi, leides selle komponendid (valem 4.2.). 

Veebilanssi on võimalik leida 

 

kus 𝑄𝑗 on juurdevool mm; 

 𝑃 – sademed mm; 

 𝐸𝑇 – evapotranspiratsioon mm; 

 𝑄ä – äravool mm; 

 ∆𝑆 – veevaru muutus paisjärves mm. 

Mudelit on võimalik jaotada erinevate töölehtede vahel. Käesolevas töös koostatud IMG 

HEJ mudel IMG HEJ on jaotatud kuue töölehe vahel: 

1) „IMG HEJ“; 

2)  „Turbiinid“; 

3) „Allaviikpääsutoru“; 

4) „Varjad (alt voolamine)“; 

5) „Varjad (pealt voolamine)“; 

6) „Turbiinide ruumi pealt voolamine“. 

𝑄𝑗 = 𝑃 − 𝐸𝑇 − ∑ 𝑄ä − ∆𝑆 , (4.2.) 
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Mudeli jaotamine töölehtede vahel annab mudelile piltlikult parema tööpõhimõtte 

arusaadavuse, ilusama ülesehituse ning lihtsama mudeli kontrollimise ning muutmise 

võimaluse. Iga töölehe sisu ja olemasolu põhjus on allpool ning järgnevates peatükkides lahti 

seletatud. 

IMG HEJ mudeli põhimõtteline skeem on välja toodud joonisel 11. Mudeli esimesel töölehel 

on kõik jõe ja hüdroelektrijaamaga seotud muutujad (ptk 4.2.). Juurdevooluhulk Qj koguneb 

paisjärve Kasutusmaht, välja voolab äravool Qä, sh kaod (aurumine, filtratsioon jms). 

Summaarseks äravoolu vooluhulgaks on koostatud ülejäänud töölehed, kusjuures iga 

summaarse äravooluosa on eraldi tööleht. Töölehel „Turbiinid“ leitakse iga turbiini eraldi ja 

summaarne läbivool turbiinidest Qt (ptk 4.4.). Töölehel „Allaviikpääsutoru“ leitakse 

läbivool AVP-st Qavp. AVP töötab kolmes erinevas voolurežiimis: surveta, poolsurveline ja 

surveta (ptk 4.6.). Varjade puhul koostati eraldi töölehed pealtvoolamise (Qv1p ja Qv2p) ning 

altvoolamise (Qv1a) jaoks (ptk 4.8. ja ptk 4.10.). Suuremate vooluhulkade korral hakkab 

ülevooluna töötama ka turbiinide ruumi pealne ja selleks koostati tööleht „Turbiinide ruumi 

pealt voolamine“ (ptk 4.12.). Mudeli koostamisel on arvestatud ka aurumist, sademeid, 

filtratsiooni ja AS Kunda Nordic Tsement-i poolt võetud vett. Kõik eelnimetatud tegurid on 

kokku võetud muutujasse Qk, mis näitab n-ö vee kao voolhulka. 

Summaarsest äravoolust võtab vett AS Estonian Cell. Lihtsustades loetakse, et peale AS 

Estonian Cell veevõttu jõuab üle jääv vooluhulk Qjõgi Kunda lahte (joonis 11).



   

 

2
3

 

Sämi Q

Vooluhulga

kordaja

Qj

Veetase (ülavesi)

Turbiinide 

režiim

Turbiinid

Turbiin 2 Turbiin 3Turbiin 1

Qt

Voolurežiim

Allaviikpääsutoru

Pool-

surveline
SurvelineSurveta

Qavp

Varjad

Qv

Alt 

voolamine

Vari 1

Pealt 

voolamine

Vari 2

Turbiinide ruum

Qrp

Pealt 

voolamine

Kadu

Qk

Kasutusmaht Qä

QEstonian Cell AS

Qjõgi

 

Joonis 11. IMG HEJ mudeli põhimõtteline skeem
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4.2. Tööleht „IMG HEJ“ 

 

Antud töölehe muutujate ülesehitus on toodud joonisel 12. 

 

Joonis 12. Mudeli töölehe „IMG HEJ“ muutujate ülesehitus Vensimis 

Mudeli koostamisel kasutati Sämi HMJ-s mõõdetud vooluhulkasid. Vooluhulgad on 

mõõdetud iga tunni tagant täpsusega 0,01 m3/s ja käesoleva töö kasutamiseks antud Riigi 

Ilmateenistuse poolt. 

Sämi HMJ kaugus jõe suudmest on 24,5 km ning IMG paisu kaugus jõe suudmest on 2,9 km 

(IMG Energy OÜ... 2015: 3; Riigi Ilmateenistus 2016). Sämi HMJ on IMG paisust 21,6 km 

ülesvoolu, sellega suureneb valgala 406 km2-lt 492 km2-le, mis tähendab 1,21 kordset 

valgala suurenemist (Riigi Ilmateenistus 2016; Tamm, Poolakese 2015). Mudeli 

kalibreerimisega leiti, et kordaja 1,21 ei ole reaalne ning reaalsemad tulemused annab 

kordaja ~1,05 (valem 4.3.). 

Paisjärve kasutusmaht arvestab juurdevoolu ja äravoolu (valem 4.4.). Kuna kasutusmaht 

järves on muutuv suurus, mis sõltub kasutusmahu väärtusest eelmisel ajahetkel, siis on 

mudeli tööks vajalik algne Kasutusmaht väärtus (Initial Value). Algseks Kasutusmahu 

väärtuseks on võetud null, mis tähendab, et mudeli korrektseks tööks peab mudel n-ö „sisse 
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töötama“ (warm-up). 

Veepeegli pindala on võetud lihtsustusena mudelis konstandiks. Veepeegli pindala on leitud 

Maa-ameti geoportaali kaardirakenduse kaardilt (2016) (joonis 13). Veepeegli pindalaks 

saadi ~ 44 000 m2. 

 

Joonis 13. Kunda paisjärve veepeegli pindala (Maa-ameti geoportaali kaardirakendus 2016) 

Kõik mudeli muutujad on kas otseselt või kaudselt seotud veetasemega IMG paisjärves. 

Veetase ülavesi leitakse mudelis IMG paisjärve kasutusmahu ning veepeegli pindala järgi 

(valem 4.5.). 

Äravool IMG paisjärvest on kõikide äravoolude summa (valem 4.6.). Äravoolud on 

arvutatud töölehtedel 3-7 (ptk 4.1.). 
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4.3. Töölehe „IMG HEJ“ arvutuskäik 

 

Muutuja Qj on IMG paisjärve juurdevooluhulk, mis leitakse valemiga

 

kus 𝑄𝑗 on juurdevool m3/s; 

 𝑆ä𝑚𝑖 𝑄 – Sämi HMJ-s mõõdetud vooluhulk m3/s. 

Muutuja Kasutusmaht kirjeldab IMG paisjärve kasutusmahtu ja leitakse valemiga 

 

kus 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑡𝑢𝑠𝑚𝑎ℎ𝑡 on paisjärve kasutusmaht m3; 

 𝑄ä – äravool m3/s; 

 𝑄𝑘 – kadu paisjärvest m3/s; 

 ∆𝑡 – ajasamm. 

Muutuja Veetase ülavesi on leitakse valemiga 

 

Muutuja Qä on summaarne äravool paisjärvest, mis leitakse valemiga 

 

kus 𝑄ä on summaarne äravool m3/s; 

 𝑄𝑡 – vooluhulk läbi turbiinide m3/s; 

 𝑄𝑎𝑣𝑝 – vooluhulk läbi allaviikpääsutoru m3/s; 

 𝑄𝑣1𝑎 – vooluhulk esimese varja alt m3/s; 

 𝑄𝑣1𝑝 – vooluhulk esimese varja pealt m3/s; 

 𝑄𝑣2𝑝 – vooluhulk teise varja pealt m3/s, 

 𝑄𝑟𝑝 – vooluhulk turbiinide ruumi pealt m3/s. 

 

 

 

𝑄𝑗 = 𝑆ä𝑚𝑖 𝑄 ∗ 1,21 , 

𝐾𝑎𝑠𝑢𝑡𝑢𝑠𝑚𝑎ℎ𝑡 = (𝑄𝑗 − 𝑄ä − 𝑄𝑘)∆𝑡 , 

𝑉𝑒𝑒𝑡𝑎𝑠𝑒 ü𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 =
𝐾𝑎𝑠𝑢𝑡𝑢𝑠𝑚𝑎ℎ𝑡

𝑉𝑒𝑒𝑝𝑒𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎𝑙𝑎 𝐴
 . 

𝑄ä = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑎𝑣𝑝 + 𝑄𝑣1𝑎 + 𝑄𝑣1𝑝 + 𝑄𝑣2𝑝 + 𝑄𝑟𝑝 , 

(4.3.) 

(4.4.) 

(4.5.) 

(4.6.) 
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4.4. Tööleht „Turbiinid“ 

 

Töölehe „Turbiinid“ ülesehitus põhineb lülititel, mis reguleerivad režiimi, millel HEJ töötab. 

Ka tegeliku HEJ turbiinide töö on automatiseeritud. 

IMG HEJ-s on kolm erineva läbilaskevõimega turbiini: 1 m3/ 2 m3/s ja 4 m3/s. Erinevaid 

turbiine sisse ja välja lülitades, ka nende kombinatsioone, on suurim võimalik 

läbilaskevõime IMG HEJ-s läbi turbiinide 7 m3/s. Mudeli koostamisel arvestati, et turbiinide 

läbilaskevõimed on tegelikult väiksemad – ~5%. Igale turbiinile tehti oma muutuja 

Turbiin 1, Turbiin 2 ja Turbiin 3, mis kontrollivad, mis režiimil on IMG HEJ. Vastavalt 

režiimile näitavad Turbiin 1 jne, milline turbiin antud režiimi korral töös on ning kui palju 

voolab läbi selle vett. 

Qt on summaarne vooluhulk läbi turbiinide (valem 4.7.). 

Eelnimetatud lülitid annavad käsu madalam või kõrgem aste sisse lülitada, kui veetase IMG 

paisjärves on ületanud piirid Veetase min ja Veetase max. Need muutujad annavad ette piirid, 

mille vahel IMG paisjärve veetaset reguleeritakse. 

Kui veetase IMG paisjärves on langenud alla reguleeritava veetaseme vahemiku madalaima 

taseme, siis annab Turbiinide lüliti käsu sisse lülitada madalam režiim. Vastupidiselt 

madalama režiimi sisse lülitamisele toimub ka kõrgema režiimi sisse lülitamine. 

Turbiinide režiim täidab Turbiinide lüliti käsku ning lülitab madalama või kõrgema 

turbiinide režiimi sisse. 
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4.5. Töölehe „Turbiinid“ arvutuskäik 

 

Muutuja Turbiinide lüliti kontrollib, kas HEJ peaks režiimi muutma. 

Muutuja Turbiinide režiim näitab, mis režiimil töötab HEJ. 

Muutuja Qt on summaarne vooluhulk läbi turbiinide 

 

kus 𝑄𝑡 on vooluhulk m3/s; 

 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑖𝑛 1 – vooluhulk läbi turbiini 1 m3/s; 

 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑖𝑛 2 – vooluhulk läbi turbiini 2 m3/s; 

 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑖𝑛 3 – vooluhulk läbi turbiini 3 m3/s. 

 

 

4.6. Tööleht „Allaviikpääsutoru“ 

 

Antud töölehe muutujate ülesehitus on toodud joonis 14. 

 

Joonis 14. Mudeli töölehe „Allaviikpääsutoru“ muutujate ülesehitus Vensimis 

AVP töötab kolmel erineval voolurežiimil: 1) surveta, 2) poolsurveline ja 3) surveline. AVP 

sissevoolu sisemise põhja kõrgus on 33,09 m ning siseläbimõõt on 500 mm. AVP koosneb 

𝑄𝑡 = 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑖𝑛 1 + 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑖𝑛 2 + 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑖𝑛 3 , (4.7.) 
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neljast erineva languga osast: 1) pikkus L1=12 307 mm ja lang i1=0,000, 2) L2=1 405 mm ja 

i2=0,692, 3) L3=12 849 mm ja i3=0,402 ning 4) L4=1 754 mm ja i4=0,000. 

Kui surve AVP-s on 0,6 m või alla selle, siis on voolurežiim surveta (valem 4.8.). 

Surveta voolurežiimi korral vaadeldi ainult AVP esimest osa. Surveta AVP läbilaskevõime 

leiti valemiga (valem 4.9.). 

„Vooluhulgateguri väärtus oleneb truubi päise konstruktsioonist ja truubi langust“ (Maastik 

et al. 1995: 199). Rõhtsa AVP vooluhulgategur võeti 0,30, kuna AVP on päiseta. Päiseta 

rõhtsa truubi vooluhulgateguriks on 0,31, kuid seda juhul, kui truup on kanali või kraavi 

põhjas (Maastik et al.1995: 199). AVP-le mõjub külgkitsendus ka toru alt, seetõttu otsustati 

antud olukorras rõhtsa AVP vooluhulgategurit vähendada 0,01 võrra. Vooluhulgategur on 

võrdne rõhtsa truubi vooluhulgateguriga (valem 4.10. ja 4.11.). 

Ahasristlõike keskmine laius on ahasristlõike ja ahassügavuse suhe (valem 4.12.). 

Rõhtsa ümara AVP ahassügavus määrati N. Rosanovi graafiku põhjal (Maastik et al. 1995: 

199). Staatilise surve (𝐻) ja allaviikpääsutoru läbimõõdu (𝐷) suhet on dünaamilise olukorra 

puhul keeruline määrata, seega kasutati suhte määramisel NPT korral olevat survet AVP-le 

ja suhteks saadi 𝐻/𝐷 = 0,82. AVP esimese osa pikilang on i=0,000, seega on AVP 

ahassügavus surveta olukorra puhul võrdne rõhtsa AVP ahassügavusega (valem 4.13. ja 

valem 4.14.). 

Ahasristlõike arvutuskäigu koostamisel lähtuti asjaolust, et ahasristlõige oleks määratav 

surve kaudu. Ahasristlõike leidmisel kasutati ringi segmendi pindala valemit (valem 4.15.). 

Ahasristlõike leidmisel ringi segmendi pindala kaudu esineb kaks olukorda: 

1) ahassügavus on väiksem kui AVP raadius – ℎ𝑐 < 𝑟; 

2) ahassügavus on suurem kui AVP raadius – ℎ𝑐 > 𝑟. 

Kui esineb eelnimetatud olukordadest esimene, siis mudel kasutab ahasristlõike leidmiseks 

valemit 4.16., teisel olukorral valemit 4.17.. 

Dünaamiline surve AVP-le leiti valemitega 4.18. ja 4.19.. 

Raamatus „Wasterwater Hydraulics“ (Hager 2010) on antud poolsurvelise olukorra jaoks 

vahemik (valem 4.20.). Eelnevalt lähtuti piirist 1,2𝐷 ning see jääb ka valemi 4.20. 
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vahemikku, seega jätkatakse selle piiriga. Kui surve AVP-s on üle 0,6 m, siis on voolurežiim 

poolsurveline (valem 4.20.). 

Poolsurvelise voolurežiimi korral on AVP läbilaskevõime leitud valemiga 4.21. ja 

valemiga 4.22. 

Poolsurvelise voolurežiimi vooluhulgateguri määramiseks kasutati valemit 4.23. 

Sissevool on päiseta ja ei ole ümar, seega ümarduse raadius puudub (rounded intake radius) 

ja vooluhulgategur on 𝑚 = 0,64 (valem 4.24. ja valem 4.25.). 

Poolsurvelise voolurežiimi korral on AVP väljavool uputatud, kuid õhk on torus veel sees. 

Voolav vesi hakkab õhku AVP-st välja kandma ning voolurežiim muutub surveliseks ja 

AVP hakkab tööle sifoonina. Mudelisse on õhu väljakandumise ajaks võetud hinnanguliselt 

5 minutit. 

Kui õhk on AVP-st välja kantud, hakkab mudel läbilaskevõimeks kasutama survelise 

voolurežiimi läbilaskevõime valemit 4.26. 

Survelise voolurežiimi voolamist AVP kirjeldab Bernoulli võrrand (valem 4.27.). Bernoulli 

võrrand kohandati AVP jaoks: 1) ristlõigete kõrgussurve asendati staatilise survega ehk 

ülavee ja alavee veetasemete vahega (valem 4.28.), 2) kuna mõlemale veetasemele mõjub 

õhurõhk, siis piesomeetersurved on võrdsed nulliga (valem 4.29.) ja 3) ülavee voolukiirus 

on ligilähedane nullile, seega ülavee kiirussurve on ligilähedane nullile  (valem 4.30.) 

(Maastik et al. 1995: 59-60). Kohandatud Bernoulli võrrandiks saadi valem 4.31. Survekadu 

on võrdne hõõrde- ja kohtsurvekadude summaga (valem 4.32.). Hõõrdesurvekaod leiti Henri 

Darcy võrrandiga (valem 4.33.) ja kohtsurvekaod Julius Wiesbachi võrrandiga 

(valem 4.34.). Tehes lisaasendused saadi lõplikuks Bernoulli võrrandiks valem 4.35. Kuna 

surve on teada, on ainukeseks tundmatuks valemis 4.35. voolukiirus, avaldades voolukiirus 

saadi valemiks 4.36. Kui surveta voolurežiimi puhul vaadeldi ainult AVP esimest osa, siis 

survelise voolurežiimi korral töötab AVP kaasa kogupikkuses. 

Voolukiiruse leidmiseks on vajalik määrata hõõrde- ja kohttakistustegurid. 

Hõõrdetakistustegur määrati A. Altšuli valemiga (valem 4.37.). Eeldati, et voolamine toimub 

ruuttakistuspiirkonnas, seega ei sõltu hõõrdetakistustegr 𝜆 Reynoldsi arvust ja sõltub 

ainuüksi karedusest (Maastik et al. 1995: 84). Selle järelduse põhjal koostati valemist 4.37. 

uus valem 4.38. Kohttakistuste määramiseks kasutati raamatut „Hüdraulika ja pumbad“ 
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(Maastik et al. 1995). Kohttakistustegurid määrati igale ristlõikele eraldi (Maastik et al. 

1995: 89-90): 

1) Sissevool  𝜉1 = 0,5; 

2) Suunamuutus ~44⁰ 𝜉2 = 0,320; 

3) Suunamuutus ~20⁰ 𝜉3 = 0,123; 

4) Suunamuutus ~25⁰ 𝜉4 = 0,158; 

5) Väljavool  𝜉5 = 1,0. 

Tegemist on dünaamilise mudeliga, seega kontrolliti eeldust, et voolamine on 

ruuttakistuspiirkonnas ka kõige väiksema voolukiiruse korral. Väikseim voolukiirus on 

väikseima surve juures, st kui 0,60 < 𝐻 < 0,61. Sellise olukorra korral on voolukiirus torus 

𝑣 = 6,35 𝑚/𝑠. Järgnevalt leiti Reynoldsi arv valemiga 4.39. sellise kiiruse korral. Reynoldsi 

arvuks saadi 𝑅𝑒 = 1,778 ∗ 106. Voolamine on ruuttakistuspiirkonnas kui Reynoldsi arv on 

suurem kui 500 kordne toru sisediameetri ja ekvivalentkareduse suhe (valem 4.40.). Eeldus 

oli tõene, kuna ka kõige väiksema kiiruse juures on Reynoldsi arv suurem kui eelnimetatud 

suhe: 𝑅𝑒 = 1,78 ∗ 106 > 500𝑑 𝛥𝑒⁄ = 1 ∗ 106. Seega ei pea hõõrdetakistustegurit 𝜆 

täpsustama ja arvutus on lõplik. 

Surveta- ja poolsurvelise voolurežiimi korral piisab läbilaskevõime Qavp leidmiseks AVP 

sisemisest põhjakõrgusest ja veetasemest IMG paisjärves Veetase ülavesi. Survelise 

voolurežiimi korral on mudelisse vaja tuua ka alavee veetase Veetase alavesi. Mudelis on 

võetud alavee veetase konstantseks väärtusega 27,50 m. Reaalselt on alavee veetase küll 

muutuv suurus, kuid viga reaalsuse ja mudel vahel ei ole oluline kuna: 1) survelise 

voolurežiimi korral on surve vähemalt 6,19 m, 2) alaveetase muutus ei ole võrreldes ülavee 

veetasemega suur ja 3) alavee veetase muutus on põhjustatud ülavee veetasemest st alavee 

veetase tõuseb või langeb koos ülavee veetasemega. 

Mudelisse on lisatud muutuja Voolurežiimi lüliti, mis jälgib veetaseme tõttu põhjustatud 

survet ning tingimust, et AVP on töötanud poolsurveliselt viis minutit. 

Voolurežiimi lüliti annab AVP läbilaskevõimet arvutavale muutujale Qavp käsu, mis 

valemiga peab vooluhulka arvutama (valem 4.9., 4.22.ja 4.26.). 
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4.7. Töölehe „Allaviikpääsutoru“ arvutuskäik 

 

AVP surveta voolurežiimi korral arvutatakse kui teetruupi. „Surveta truup --- töötab 

uputamata või uputatud läiläviülevooluna“ (Maastik et al. 1995: 197). 

Voolurežiim on surveta, kui täidetud on tingimus (Maastik et al. 1995: 197) 

 

kus 𝐻 on surve truubi ees m; 

 ℎ𝑡𝑟 = 𝐷 – truubi läbimõõt m. 

Surveta voolamist AVP-s kirjeldab võrrand (Maastik et al. 1995: 198) 

 

kus 𝑄 on vooluhulk AVP-s m3/s; 

 𝑚 – vooluhulgategur; 

 𝑏𝑘 – ahasristlõike keskmine laius m; 

 𝑔 – raskuskiirendus s/m2; 

 𝐻0 – dünaamiline surve m. 

Vooluhulgategur määrati võrrandiga (Maastik et al. 1995: 199) 

 

kus 𝑚 on vooluhulgategur; 

 𝑚𝑟 – rõhtsa truubi vooluhulgategur; 

 𝑖𝑡𝑟 – truubi pikilang; 

 ℎ𝑠𝑣 – voolu sügavus sissevooluavas m. 

Kuna AVP pikilang on null, siis 

 

 

 

 

 

𝐻 ≤ 1,2ℎ𝑡𝑟 , 

𝑄 = 𝑚𝑏𝑘√2𝑔𝐻0
3 2⁄

 , 

𝑚 = 𝑚𝑟 (1 + 0,74
𝑖𝑡𝑟ℎ𝑠𝑣

𝐻0 
)

3/2

 , 

𝑚 = 𝑚𝑟  . 

(4.9.) 

(4.10.) 

(4.8.) 

(4.11.) 
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Ahasristlõike keskmine laius leiti valemiga (Maastik et al. 1995: 199) 

 

kus 𝑏𝑘 on ahasristlõike keskmine laius m, 

 𝐴𝑐 – ahasristlõikepindala m2; 

 ℎ𝑐 – ahassügavus m. 

Ahassügavus leiti valemiga (Maastik et al. 1995: 200) 

 

kus ℎ𝑐 on ahassügavus m; 

 ℎ𝑐0 – rõhtsa ümara truubi ahassügavus m. 

AVP pikilang on null, seega 

 

Ringi segmendi pindala leiti valemiga 

 

kus 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 on ringi segmendi pindala m2; 

 𝑟 – raadius m; 

 𝜃 – sektori, mille osa on leitava segmendi pindala, nurk rad. 

Kui ℎ𝑐 < 𝑟, siis 

 

kus 𝐴𝑐 on ahasristlõige pindala m2. 

Kui ℎ𝑐 > 𝑟, siis 

 

kus 𝐴𝑐 on ahasristlõige pindala m2, 

 𝐴𝑟𝑖𝑛𝑔 – ringi pindala m2. 

𝑏𝑘 =
𝐴𝑐

ℎ𝑐
 , 

ℎ𝑐 ≈ ℎ𝑐0 (1 +
𝑖𝑡𝑟ℎ𝑠𝑣

𝐻0
) , 

ℎ𝑐 = ℎ𝑐0 . 

𝐴𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑟2

2
(𝜃 − sin 𝜃) , 

𝐴𝑐 = 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 , 

𝐴𝑐 = 𝐴𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 , 

(4.12.) 

(4.13.) 

(4.15.) 

(4.17.) 

(4.16.) 

(4.14.) 



   

34 

 

𝐶𝑑 = 𝑚 , 

(
𝜋

4
) 𝐷2 = 𝐴𝑡𝑟 ; 

𝐻0 = 𝐻 . 

Dünaamiline surve AVP torule leiti valemiga (Maastik et al. 1995: 198) 

 

kus 𝐻0 on dünaamiline surve m; 

 𝐻 – staatiline surve; 

 ∝ – kineetilise energia tegur; 

 𝑣0 – voolu kiirus sissevoolu ees m/s. 

Voolu kiirus sissevoolu ees on ligilähedane nullile, kuna vee ristlõige on vooluhulgaga 

võrreldes väga suur, seetõttu 

 

Voolurežiim on surveta, kui täidetud on tingimus (Hager 2010: 265) 

 

kus 𝐻0 = 𝐻 on surve truubi ees m. 

Poolsurvelist voolamist AVP-s kirjeldab võrrand (Hager 2010: 267) 

 

kus 𝑄 on vooluhulk AVP-s m3/s; 

 𝐶𝑑 – vooluhulgategur; 

 𝐷 – toru sise läbimõõt m; 

 𝑔 – raskuskiirendus s/m2; 

 𝐻0 – staatiline surve m. 

Kuna eelnevalt on kasutatud teistsugust tähistust, siis tehti valemis 4.21. järgmised 

asendused: 

1)  

 

2)  

 

3)  

𝐻0 = 𝐻+∝
𝑣0

2

2𝑔
  , 

𝐻0 = 𝐻 . 

𝐻0 𝐷⁄ > 1,2 … 1,5 , 

𝑄 = 𝐶𝑑 (
𝜋

4
) 𝐷2(2𝑔(𝐻0 − 𝐶𝑑𝐷))

1/2
 , 

(4.18.) 

(4.19.) 

(4.21.) 

(4.20.) 
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Tulemusena saadi: 

 

Vooluhulga tegur leiti valemiga (Hager 2010: 267) 

 

kus 𝐶𝑑 = 𝑚 on vooluhulgategur; 

 𝜂𝑑 – suhteline sissevoolu ümardus (relative inlet rounding). 

Suhteline sissevoolu ümardus leiti valemiga (Hager 2010: 267) 

 

kus 𝜂𝑑 on suhteline sissevoolu ümardus; 

 𝑟𝑑 – sissevoolu ümardusraadius (rounded intake radius) m. 

Sissevool AVP-sse ei ole ümar, seega raadius puudub ning 

 

Sissevoolu ümardus on võrdne ühega, seega vooluhulgategur on 

 

„Survetruupi --- arvutatakse kui lühikest survetorustikku“ (Maastik et al. 1995: 198). 

Survelise voolamise vooluhulka saab arvutada võrrandiga 

 

kus 𝑄 on vooluhulk m3/s; 

 𝑣 – voolukiirus m/s; 

 𝐴𝑡𝑟 – toru ristlõike pindala m2. 

 

 

 

𝑄 = 𝑚𝐴𝑡𝑟√2𝑔(𝐻 − 𝑚𝐷) . 

𝐶𝑑 = 0,96(1 + 0,5 exp(−15𝜂𝑑))−1 , 

𝜂𝑑 = 𝑟𝑑/𝐷 , 

𝜂𝑑 = 0 . 

𝐶𝑑 = 0,96(1 + 0,5 exp(−15𝜂𝑑))−1 = 0,96(1,5)−1 = 0,64 . 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴𝑡𝑟 , 

(4.23.) 

(4.24.) 

(4.22.) 

(4.25.) 

(4.26.) 
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Survelist voolamist AVP-s kirjeldab reaalvedeliku voolamise Bernoulli võrrand (Maastik 

et al. 1995: 59) 

 

kus 𝑧𝑖 – ristlõike i kõrgussurve m; 

 𝑝𝑖 – ristlõikes i mõjuv rõhk kPa; 

 𝜌 – vedeliku tihedus g/cm3; 

 ∝𝑖 – kineetilise energia tegur; 

 𝑣𝑖 – keskkiirus elavlõikes m/s; 

 ℎ𝑡 – survekadu m. 

Ristlõigete kõrgussurved asendati staatilise survega: 

 

Nii ülemisele kui ka alumisele veetasemele mõjub õhurõhk, seega 

 

Voolukiirus on ülaveel ligilähedane nullile, seega 

 

Tehes eelpool näidatud asendused valemisse 4.27. ja võttes kineetilise energia teguriks üks, 

saadi 

 

kus 𝐻 on staatiline surve. 

 

 

 

𝑧1 +
𝑝1

𝜌𝑔
+

∝1 𝑣1
2

2𝑔
= 𝑧2 +

𝑝2

𝜌𝑔
+

∝2 𝑣2
2

2𝑔
+ ℎ𝑡  , 

𝐻 = 𝑧1 − 𝑧2. 

𝑝1

𝜌𝑔
=

𝑝2

𝜌𝑔
= 0 . 

∝1 𝑣1
2

2𝑔
= 0 . 

𝐻 =
𝑣2

2

2𝑔
+ ℎ𝑡  . 

(4.27.) 

(4.31.) 

(4.28.) 

(4.29.) 

(4.30.) 
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Survekadu on võrdne hõõrdesurvekadude ja kohtsurvekadude summaga, seda kirjeldab 

võrrand (Maastik et al. 1995: 66) 

 

kus ℎ𝑡 on summaarne survekadu m; 

 ℎ𝑙 – hõõrdesurvekadu m; 

 ℎ𝑘 – kohtsurvekadu m. 

Hõõrdesurvekadusid saab kirjeldada Henri Darcy võrrandiga (Maastik et al. 1995: 67) 

 

kus ℎ𝑙 on hõõrdesurvekadu m; 

 𝜆 – hõõrdetakistustegur; 

 𝑙 – toru pikkus m; 

 𝑑 – toru siseläbimõõt m. 

Kohtsurvekadusid saab kirjeldada Julius Wiesbachi võrrandiga (Maastik et al. 1995: 67) 

 

kus ℎ𝑘 on kohtsurvekadu m; 

 𝜉 – kohttakistustegur. 

Asendades valemid 4.32., 4.33.ja 4.34. valemisse 4.31. ning toru sisediameeter tähise 𝑑 𝐷-

ga saadi tulemuseks võrrand 

 

Avaldades voolukiirus saadakse võrrand 

 

 

ℎ𝑡 = ∑(ℎ𝑙 + ℎ𝑘) , 

ℎ𝑙 = 𝜆
𝑙

𝑑

𝑣2

2𝑔
 , 

ℎ𝑘 = 𝜉
𝑣2

2𝑔
 ,  

𝐻 =
𝑣2

2

2𝑔
+ ∑(ℎ𝑙 + ℎ𝑘) =

𝑣2
2

2𝑔
(𝜆

𝑙

𝐷
+ ∑ 𝜉𝑖) . 

𝑣2 = 𝑣 = √
𝐻2𝑔

𝜆
𝑙
𝐷 + ∑ 𝜉𝑖

 . 

(4.33.) 

(4.34.) 

(4.35.) 

(4.36.) 

(4.32.) 
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Hõõrdetakistustegur määrati A. Altšuli valemiga (Maastik et al. 1995: 86) 

 

kus 𝜆 on hõõrdetakistustegur; 

 𝛥𝑒 – ekvivalentkaredus mm; 

 𝑅𝑒 – Reynoldsi arv; 

Sisediameetri tähis 𝑑 asendati tähisega 𝐷-ga ja eeldati, et voolamine toimub 

ruuttakistuspiirkonnas. Uueks valemiks saadi 

 

Kohttakistustegurid (Maastik et al. 1995: 89-90) 

1) Sissevool  𝜉1 = 0,5; 

2) Suunamuutus ~44⁰ 𝜉2 = 0,320; 

3) Suunamuutus ~20⁰ 𝜉3 = 0,123; 

4) Suunamuutus ~25⁰ 𝜉4 = 0,158; 

5) Väljavool  𝜉5 = 1,0. 

Olukorra 0,60 < 𝐻 < 0,61 korral on voolukiirus valemi (4.36.) ja (4.38.) põhjal 

 

Saadud voolukiiruse korral kontrolliti eeldust, et voolamine toimub ruuttakistuspiirkonnas. 

Reynoldsi arvu saab leida valemiga (Maastik et al. 1995: 71) 

 

kus 𝑅𝑒 on Reynoldsi arv; 

 𝑑 = 𝐷 – toru sisediameeter m; 

 𝜈 – vedeliku kinemaatiline viskoossus (m2/s)*10-6. 

 

𝜆 = 0,11 (
𝛥𝑒

𝑑
+

68

𝑅𝑒
)

0,25

 , 

𝜆 = 0,11 (
𝛥𝑒

𝐷
)

0,25

 , 

𝑣 =
√

(33,69 − 27,45) ∗ 2 ∗ 9,81

0,11 (
0,25
500

)
0,25

∗
28,315

0,5
+ (0,5 + 0,320 + 0,123 + 0,158 + 1,0)

= 6,35 𝑚/𝑠. 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑑

𝜈
 , 

(4.37.) 

(4.38.) 

(4.39.) 
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Olukorra 0,60 < 𝐻 < 0,61 korral on Reynoldsi arv valemi (4.39.) põhjal 

 

Voolamine on ruuttakistuspiirkonnas, kui (Maastik et al. 1995: 86) 

 

kus 𝑅𝑒 on Reynoldsi arv; 

 𝑑 = 𝐷 – toru sisediameeter mm. 

Eeldus, et voolamine toimub ruuttakistuspiirkonnas, on tõene, kuna 

 

Seega ei pea hõõrdetakistustegurit 𝜆 täpsustama ja arvutus on lõplik. 

 

 

4.8.  Tööleht „Varjad (alt voolamine)“ 

 

Tööleht „Varjad (alt voolamine)“ töötab sarnaselt töölehele „Turbiinid“. Kui veetase IMG 

paisjärves saavutab teatud taseme, siis hakkab Ava lüliti varja 1 avama. IMG paisjärve KPT 

on 34,00 m. Mudel on loodud selliselt, et vett lastakse varjade alt läbi minimaalselt, st Ava 

lüliti, mis varja 1 tõstmist ja langetamist kontrollib, hoiab veetaset 34,00 m. Varja 1 

avamiseks on loodud uus muutuja Ava kõrguse samm, mis kirjeldab sammu, millega varja 

avatakse. Ava kõrguse samm väärtuseks on valitud 1 cm, st varja 1 avatakse ja sulgetakse 

ühe cm kaupa. 

Mõlema varja mõõtmed on identsed: laius 𝑏𝑣𝑎𝑟𝑖 = 3,4 𝑚 ja kõrgus ℎ𝑣𝑎𝑟𝑖 = 4,6 𝑚. 

Varja alt voolamise korral kasutati võrrandit 4.41. Vooluhulgategur sõltub sellest, millisel 

määral juga ahaneb. Tegemist on suure avaga, mis ulatub põhjani, millel puudub ahendus 

alaservas ja on sujuva sissevooluga külgedelt. Suure ava vooluhulgateguriks valiti 𝜇 = 0,8 

(Maastik et al. 1995: 175). 

𝑅𝑒 =
6,35 ∗ 0,5

1,787 ∗ 10−6
= 1,778 ∗ 106 . 

𝑅𝑒 > 500
𝑑

𝛥𝑒
 , 

500
𝑑

𝛥𝑒
= 500 ∗

500

0,25
= 1 ∗ 106 < 𝑅𝑒 = 1,78 ∗ 106 . 

(4.40.) 
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Mudelis kasutab võrrandit 4.41. muutuja Qv1a, mis näitab, milline vooluhulk varja alt läbi 

läheb. 

 

 

4.9.  Töölehe „Varjad (alt voolamine)“ arvutuskäik 

 

Varja alt voolamist kirjeldab läbilaskevõime võrrand (Maastik et al. 1995: 175) 

 

kus 𝑄 on vooluhulk m3/s; 

 𝜇 – suure ava vooluhulgategur; 

 𝐴 – ava ristlõike pindala m2; 

 𝐻 – surve m. 

Kuna ülavee voolukiirus on ligilähedane nullile, siis võib valemis 4.41. kasutada staatilist 

survet (valem 4.19.). 

 

 

4.10.  Tööleht „Varjad (pealt voolamine)“ 

 

Üle varjade voolamisel esineb kaks olukorda: 1) mõlemad varjad on suletud ning 2) vari 1 

on avatud ja vari 2 on suletud. 

Kui esineb eelnimetatud olukordadest esimene, siis voolab üle mõlema varja võrdne 

vooluhulk, mis leitakse valemiga 4.42. 

Varjade mõõdud on välja toodud peatükis 4.8.  

Ülevoolutegur leiti Theodor Rebocki valemiga 4.43. 

Mõlemal varjal on tõstemehhanism. Tõstemehhanismi varda läbimõõt on 𝑏𝑣𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 = 12 𝑐𝑚. 

Varras vähendab efektiivset varja laiust laiuseni 𝑏𝑒𝑓 = 𝑏 = 3,28 𝑚 (valem 4.44.). 

Kui esineb eelnimetatud olukordadest teine, siis voolab üle varja 2 valemiga 4.42. arvutatud 

vooluhulk. Varja 1 tõstmisega väheneb üle selle voolav vooluhulk, kuna surve väheneb varja 

𝑄 = 𝜇𝐴√2𝑔𝐻 , (4.41.) 
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ava kõrguse võrra (valem 4.45.).  Selle korral arvutab mudel varja 1 pealt voolava 

vooluhulga valemiga 4.46. 

Kuna üle varjade voolamisel esineb kaks olukorda, on mudelisse tehtud mõlemale varjale 

eraldi muutuja: varjale 1 Qv1p ja varjale 2 Qv1p. 

 

 

4.11.  Töölehe „Varjad (pealt voolamine)“ arvutuskäik 

 

Voolamist üle varjade käsitletakse kui õhukest nelinurkülevoolu, millel on vaba juga st ei 

ole surutud- ega liibuv juga. 

Varja pealt voolamist kirjeldab võrrand (Maastik et al. 1995: 186) 

 

kus 𝑄 on vooluhulk m3/s; 

 𝑚0 – ülevoolutegur; 

 𝑏 – varja laius m; 

 𝐻 – staatiline surve m. 

„Ülevoolutegur 𝑚0 oleneb peale ülevoolu kuju ka juurdevoolutingimustest, selle võib 

arvutada --- Theodor Rebocki --- valemist“ (Maastik et al. 1995: 186) 

 

kus 𝑚0 on ülevoolutegur; 

 𝑃1 = ℎ - varja kõrgus m. 

Varja laius on vähendatud tõstemehhanismi varda tõttu ja leitakse valemiga 

 

kus 𝑏 on varja effektiivne laius m; 

 𝑏𝑣𝑎𝑟𝑖 – varja kogulaius m; 

 𝑏𝑣𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 – varda laius m. 

 

𝑄 = 𝑚0𝑏√2𝑔𝐻3/2 , 

𝑚0 = 0,403 + 0,053
𝐻

𝑃1
+

0,0007

𝐻
 , 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑏 = 𝑏𝑣𝑎𝑟𝑖 − 𝑏𝑣𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 , 

(4.42.) 

(4.43.) 

(4.44.) 
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Efektiivne varja laius on 

 

Kui vari on üles tõstetud asendatakse surve järgmise valemiga 

 

kus 𝐻 on surve m; 

 𝑎 – varja ava kõrgus m. 

Kui vari on üles tõstetud, siis tehakse valemisse 4.42 asendus 4.45. ja tulemuseks on 

 

 

 

4.12.  Tööleht „Turbiinide ruumi pealt voolamine 

 

Kui paisjärve veetase tõuseb piisavalt kõrgele, et vesi hakkab üle varjade voolama, siis 

hakkab vesi ka üle turbiinide ruumi voolama. Vooluhulk üle turbiinide ruumi leiti valemiga 

4.47. Ülevooluteguriks 𝑚 võeti 0,320 (valem 4.48., 4.49.ja 4.50.). 

 

 

4.13.  Töölehe „Turbiinide ruumi pealt voolamine“ arvutuskäik 

 

Voolamist üle turbiinide ruumi käsitletakse kui lailäviülevoolu, millel on nii püst- kui ka 

külgsuunaline kitsendus. 

Varja pealt voolamist kirjeldab võrrand (Maastik et al. 1995: 194) 

 

kus 𝑄 on vooluhulk m3/s; 

 𝑚 – ülevoolutegur; 

 𝑏 – ruumi laius m; 

 𝐻0 – dünaamiline surve m. 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑏 = 3,4 − 0,12 = 3,28 𝑚 . 

𝐻 = 𝐻 − 𝑎 , 

𝑄 = 𝑚0𝑏√2𝑔(𝐻 − 𝑎)3/2 , 

𝑄 = 𝑚𝑏√2𝑔𝐻0
3/2

 , 

(4.46.) 

(4.45.) 

(4.47.) 
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Ülevoolutegur 𝑚 leiti võrrandiga (Maastik et al. 1995: 194) 

 

kus 𝑚 on ülevoolutegur; 

 𝜀 – ahendustegur. 

Ahendustegur 𝜀 leiti võrrandiga (Maastik et al. 1995: 194) 

 

kus 𝜀 on ahendustegur; 

 𝑏 – ülevoolu laius m; 

 𝐴𝑗 – juurdevoolusängi elavristlõike pindala m2. 

Juurdevoolusängi ristlõige on võrreldes staatilise surve ja ülevoolu laiuse korrutisega väga 

suur, siis 

 

Voolu kiirus sissevoolu ees on ligilähedane nullile, kuna vee ristlõige on vooluhulgaga 

võrreldes väga suur, seetõttu tehti valemis 4.47. valemis 4.19. toodud asendus. 

 

 

4.14. Tulemused 

 

Käesolevas töös kasutati T. Tamme ja M. Poolekese poolt, ajavahemikul 04.05.2015-

11.10.2015, mõõdetud IMG paisjärve ja Kunda jõe veetasemete andmeid (ptk 3.4). 

Mõõdetud tulemusi võrreldi modelleeritud tulemustega. Võrdluseks valiti kaks 

ajavahemikku: 04.05.2015-31.05.2015 ja 01.06.2015-30.06.2015. Võrdluseks valitud 

ajavahemike valimisel lähtuti asjaolust, et jõe juurdevooluhulk oleks võimalikult suures 

vahemikus, mis omakorda toob kaasa suure turbiinide režiimi vahemiku. Eelnimetatud 

ajavahemikus kõikus Sämi HMJ-s mõõdetud vooluhulk 2,23 m3/s ja 6,24 m3/s vahel ning 

modelleeritud turbiinide režiimid kõikusid 2 ja 7 vahel. 

Iga erineva ajavahemiku modelleerimiseks on vajalik sätestada mudeli lähteparameetrid: 

turbiinide režiim alghetkel, kadude vooluhulk ja juurdevooluhulga kordaja. Lisaks nendele 

muutujatele näitasid modelleeritud tulemused, et päris elus muudetakse ka 

𝑚 = 0,320 + 0,065𝜀2 , 

𝜀 = 𝑏𝐻/𝐴𝑗  , 

𝑚 ~ 0,320 . 

(4.48.) 

(4.49.) 

(4.50.) 



   

44 

 

reguleerimisvahemikku ja reguleerimisvahemiku kõrgust. Seetõttu tuleb ka mudelis enne 

modelleerimist seadistada reguleerimisvahemik. 

Käesolevas töös kasutati Vensim PLE-d, mis on mõeldud õppeprogrammina, siis puuduvad 

sellel paljud funktsioonid, mis on kasutatavad Vensim Professional-is ja Vensim DDS-s. 

Üheks olulisemaks funktsiooniks, mida Vensim PLE ei toeta on optimeerimine, st mudelisse 

on võimalik tuua mõõdetud andmed ja mudel valib ise valitud parameetritele parima 

väärtuse. Seetõttu käesoleva töö raames koostatud mudeli loomisel tehti kõike seda käsitsi 

ja üritati leida suurim sarnases mõõdetud veetasemetele. 

Mudelis on võetud esialgseks kasutusmahuks 0 m3, siis vajab mudel korrektseks tööle 

hakkamiseks „sisse töötamise“ (warm-up) aega, seetõttu tekib mudelis ajanihe ja enamjaolt 

ei sarnane modelleeritud tulemused modelleeritud ajavahemiku alguses mõõdetud 

tulemustega. 

Mudelis on võetud alavee veetase konstantseks, seetõttu võrreldi mõõdetud alaveetaset 

modelleeritud äravooluga, mis on võrdelises seoses. 

2015-nda aasta mai kuu modelleerimisel osutusid parimateks lähteparameetriteks: 

reguleerimisvahemik 17 cm, kõrgustel 33,46 m – 33,63 m, turbiinide režiim alghetkel 7, 

vooluhulgakordaja 1,01 ja kadu 0,20 m3/s – 0,26 m3/s. Varjade ja turbiinide ruumi pealmine 

absoluutkõrgus on 33,50 m, mis tähendab ebatraditsioonilist veetasemete reguleerimist. 

Mõõdetud ja modelleeritud veetase IMG paisjärves on näha joonis 15ja mõõdetud 

alaveetaset ja modelleeritud äravoolu paisjärvest on näha joonis 16.
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Joonis 15. Mõõdetud ja modelleeritud ülavee veetase mai kuus 2015 

 

Joonis 16. Mõõdetud alavee veetase ja modelleeritud äravool mai kuus 2015 
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Joonis 17. Mõõdetud ja modelleeritud ülavee veetase juuni kuus 2015 

 

Joonis 18. Mõõdetud alavee veetase ja modelleeritud äravool juuni kuus 2015 
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Joonis 19. Sämi HMJ-s mõõdetud vooluhulk ja modelleeritud äravool mai kuus 2015 

 

Joonis 20. Sämi HMJ-s mõõdetud vooluhulk ja modelleeritud äravool juuni kuus 2015
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2015-nda aasta juuni kuu modelleerimisel osutusid parimateks lähteparameetriteks: 

reguleerimisvahemik 16 cm, kõrgustel 33,43 m – 33,59 m, turbiinide režiim alghetkel 3, 

vooluhulgakordaja 1,04 ja kadu 0,20 m3/s – 0,26 m3/s. Mõõdetud ja modelleeritud veetase 

IMG paisjärves on näha joonis 17ja mõõdetud alaveetaset ja modelleeritud äravoolu 

paisjärvest on näha joonis 18. 

Suurimad erinevused mõõdetud ja modelleeritud tulemuste vahel on olukordades, kus 

juurdevooluhulk on pikaajaliselt suhteliselt ühtlane ja ühtib ligikaudselt summaarse 

äravooluga (joonis 15- joonis 20). Selle peamisteks põhjusteks on lihtsustused mudelis või 

ebatäpselt valitud parameetrite väärtused. Sellegipoolest sobib mudel pikkade 

ajavahemikkude modelleerimiseks. Mudeli kasutamisel on oluline meeles pidada kõiki 

lähteandmeid ja tegureid. 

Pikkade ajavahemike modelleerimisel oleks võimalik välja pakkuda parem lahendus 

suurendamaks hüdroelektrijaama toodangut. Selleks on mudelis võimalik välja vahetada 

turbiinid ja nende režiimid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada IMG Energy hüdroelektrijaama ja IMG paisjärve 

dünaamiline mudel, mis modelleeriks korrektselt nii veetaset IMG paisjärves kui ka IMG 

HEJ tööd. Modelleerimiseks kasutati programmi Vensim PLE. Vensim PLE on tasuta õppe-

eesmärgil kasutatav programm. 

Töö tulemusena valmis dünaamiline mudel, mis koosnes kuuest erinevast töölehest. Igal 

töölehel on erinev IMG HEJ osa, sh selle muutujad ja hüdraulilised arvutused. IMG HEJ 

mudeli ajasammuks on üks minut, st mudel arvutab kõik sellesse sisestatud muutujad iga 

minuti tagant. Üks minut tagab sellise mudeli puhul piisava täpsuse. Kõiki mudeli osasid on 

võimalik eraldi jälgida ja uurida nende mõju IMG HEJ-le. Mudeli sisendandmeteks on Riigi 

Ilmateenistuse poolt Sämi HMJ-s mõõdetud vooluhulgad. Mudel kirjeldab IMG HEJ tööd 

ning iseloomustab IMG paisjärve veebilanssi. Mudelis on kadudeks loetud aurumine, 

sademed, filtratsioon ja Kunda Nordic Tsement AS-i poolt IMG paisjärvest võetav 

jahutusvesi. Peamiseks äravooluks on läbi turbiinide voolav vooluhulk. Mudeli väljundiks 

on aegrida, kus iga muutuja kohta on igal ajahetkel esitatud arvväärtus. 

IMG HEJ mudeli töö õigsust kontrolliti T. Tamme ja M. Poolakese poolt 2015 aastal 

mõõdetud veetasemetega IMG paisjärvel ja Kunda jõel. Mõõdetud ja modelleeritud 

tulemuste võrdluseks valiti kaks vahemikku: 04.05.2015-31.05.2015 ja 01.06.2015-

30.06.2015. Vahemikkude valimisel lähtuti asjaolust, et ajavahemikkude juurdevooluhulk 

kõiguks võimalikus suures vahemikus, mis toob kaasa suure turbiinide režiimi kõikumise 

vahemiku. Tulemused ja võrdlevad graafikud on töös välja toodud. Nende põhjal järeldati, 

et kuigi erinevus on olemas, ei ole see väga suur ja probleemseks kohaks osutuvad 

pikaajalised stabiilses juurdevooluga ajavahemikud, kus juurdevool on väga sarnane 

summaarse äravooluga. Samuti otsustati, et sellist mudelit võib kasutada ka pikkade 

aegridade korral, et modelleerida IMG HEJ tööd. Pikkade ajavahemike modelleerimisel 

oleks võimalik välja pakkuda parem lahendus suurendamaks hüdroelektrijaama toodangut. 

Selleks on mudelis vajalik välja vahetada turbiinid ja turbiinide režiimid. 
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DYNAMIC MODELLING OF THE IMG ENERGY LTD 

HYDROPOWER STATION USING THE VENSIM 

SOFTWARE 

 

SUMMARY 

 

The aim of this thesis was to create a dynamic model of IMG Energy hydropower station 

and IMG reservoir, which can correctly simulate water levels in the reservoir as well as work 

of the hydropower station. To create this model, Vensim PLE was used. Vensim PLE is a 

freeware program that can be used for educational purposes only. 

The result of this thesis is a dynamic model, which consists of six separate worksheets. Each 

worksheet includes a different part of the hydropower station, including its variables and 

hydraulic calculations. Simulation timestep is one minute. This is accurate enough for this 

type of simulation. Every part of the model can be individually monitored and it allows to 

study their impact to the hydropower station. Flow rates of Sämi hydrometric station were 

used as an input. The model represents the work of IMG hydropower station and describes 

IMG reservoir water balance. Losses in this model include evaporation, precipitation, 

filtration and water used by Kunda Nordic Tsement AS, that takes water from the reservoir. 

The main outflow is flow through the turbines. The output of the model is a time series with 

numeric values for any variable. 

To verify that the model works accurately, measured water levels in 2015 by T. Tamm and 

M. Poolakese were used to compare with the simulated water levels. Two periods of time 

were chosen for comparison: 04.05.2015-31.05.2015 and 01.06.2015-30.06.2015. The 

selection were based on the fact that inflow varies as much as possible during those periods, 

which also leads to large flunctuations in turbine modes. Results and comparative graphs are 

presented in the thesis. Based on the analysis of the output figures it was decided that 

discrepancies between modelled and measured values were relatively small. The figures also 

showed that the biggest difference between measured and simulated data is when the inflow 

is stable in longer periods of time and inflow is very similar to the outflow. Based on the 

results it was also decided that this model could be used for analysing long time series. Such 
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analysis would make it possible to optimize the work of the IMG hydropower station: to 

increase profit. For that turbines and turbine regimes should be replaced. 


