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Energeetikasektori jätkusuutliku arengu tagamise üheks aluseks on taastuvenergia 

tehnoloogiate arendamine. Käesolevas töös keskendutakse fotoelektriliste päikesepaneelide 

abil muundatud elektrienergia kasutamisele. Kuumaveeboiler on energiasalvestina soodne 

lahendus tootmise ja tarbimise vahelise ajalise nihke vähendamiseks. Töö eesmärgiks on 

matemaatilise mudeli abil uurida taastuvenergia arvelt kuumaveeboileris temperatuuri 

tõstmise mõju. Modelleerimisel kasutatakse eramus tarbitud kuuma vee, 

mikrotootmisjaamas mõõdetud muundamisvõimsuste ning uuritava boileri soojuskao 

arvutustest saadud andmeid. Mudeliga teostatud simulatsioonide tulemusel leitakse 

erinevatel temperatuuridel tarbitavad energiahulgad võrgust, muundatud taastuvenergiast 

ning sellest kadude kompenseerimiseks kuluv osa. Tõstes temperatuuri taastuvenergia 

tootmistippude ajal boileris maksimaalselt 90 kraadini, suureneb taastuvenergia omatarve 

aasta jooksul sõltuvalt boileri mahust 1,6–2,4 korda. Seejuures võrgust tarbitav energiahulk 

väheneb 1,3–1,9 korda. Kasulikult akumuleeritud energiahulk aastas on sõltuvalt mahust 

490–1264 kilovatt-tundi. Vastavalt boileri mahule on võimalik säästa 49–120 eurot aastas. 

Lähtuvalt energeetilisest ning majanduslikust potentsiaalist on temperatuuri tõstmine 

kasumlik tegevus, kuid praktilise hinnangu andmiseks tuleks sellist temperatuuri 

juhtimisviisi katsetada reaalsetes tingimustes ning seejuures hinnata ka katlakivi tekke 

mõju kuumaveeboileri ekspluatatsioonile. 

Märksõnad: päikeseenergia, akumuleerimine, veetarve, soojuskaod. 
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energy accumulator. The main aim of this thesis is to research what kind of effect arises 

when the temperature of water heater is increased by the renewable peak productions. A 

mathematical model was developed to estimate the growth of converted energy self 

consumption and what portion of the growth is used to cover the water heater stand-by 

energy losses. In addition, the amount of energy used from the power grid was observed. 

When the temperature was raised from 60 ºC to 90 ºC, the self consumption of renewable 

energy increased 1,6–2,4 times per year, depending on the water heater capacity. The used 

energy amount from the power grid was reduced 1,3–1,9 times. Usefully accumulated 

energy amount per year is 490 kW·h when a water heater with the capacity of 50 liters and 

1264 kW·h when a 200 litre water heater is used. This results in saving 49–120 € annually, 

depending on capacity of the water heater. As the results show, raising the temperature in a 
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SISSEJUHATUS 

 

Taastuvenergiaallikate kasutamine on oluline ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, kuna 

fossiilsete kütuste tootmine ja tarbimine reostavad elukeskkonda ning nende ressurss on 

piiratud. Nii Euroopa Liidus kui Eestis on seatud eesmärgiks keskkonnasõbraliku 

energiamajanduse arendamine. Üheks suurt kasvupotentsiaali omavaks taastuvenergia 

arengusuunaks on fotoelektriliste päiksepaneelidega elektrienergia tootmine. See on kiirelt 

arenev valdkond, kuna uute materjalide ja tehnoloogiate kasutuselevõtt päikesepaneelide 

tootmisel vähendab ühikuhinda ning suurendab energia muundamise kasutegurit. 2010. 

aastast alates on  päikesepaneelidega muundatava elektrienergia omahind megavatt-tunni 

kohta langenud kaks korda ning järgnevaks 10 aastaks ennustatakse veel kahekordset hinna 

vähenemist [1]. 

 

Taastuvenergiaallikate ressursi paremaks kasutamiseks ning tasuvusaja vähendamiseks on 

oluline toodetava elektri maksimaalne tarbimine tootmiskohas. Selle tingib toodetud 

elektrienergia müügi- ja võrgust lisaks tarbitava energia ostuhinna vahe. Üheks 

võtmetehnoloogiaks probleemi lahendamisel on energiasalvestite kasutamine. Vajadus 

selleks tuleneb suurest ööpäevasest ja hooajalisest tootlikkuse kõikumisest ning lisaks 

energia muundamise märkimisväärsest ajalisest erinevusest reaalsete tarbimisaegadega.  

 

Kuumaveeboilerid on kasutusel enamikus kodumajapidamistes ning nende temperatuuri 

reguleerimine ning hoidmine toimub üldjuhul termostaadi abil. Vee soojendamine 

moodustab märkimisväärse osa kodumajapidamiste energiatarbest. Kasutades ära boilerite 

soojusmahtuvust, uuritakse käesolevas töös sellise juhtimismeetodi otstarbekust, mis 

lähtub taastuvenergia toodangust. 

 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada kuumaveeboileri kasutamise energeetiline 

potentsiaal PV-paneelidega muundatava elektrienergia salvestina. Selle uurimiseks 

koostatakse programmi SciLab modelleerimiskeskkonnas Xcos matemaatiline mudel, mille 

abil hinnata taastuvenergia arvelt boileri temperatuuri tõstmise mõju. Mudeli koostamisel 

lähtuti asjaolust, et oleks võimalik hinnata energiatarvet ning boileri akumuleerimise 

potentsiaali erinevate sisendsuuruste korral. 
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Soojuskadude hindamiseks viidi Maaülikooli digitaalelektroonika laboris läbi 

katsemõõtmised, kasutades uurimuse läbiviimiseks laborisse paigaldatud veeboilerit. 

Lisaks analüüsiti Tartus asuvas mikrotootmisjaamas päikesepaneelidega muundatud 

elektrienergia tootmisandmeid ning eramus mõõdetud reaalset kuumaveetarvet. 

Võimalikult realistlike tulemuste saamiseks kasutati mõõtmiste tulemusi simulatsioonide 

teostamiseks autori loodud matemaatilises mudelis. Hinnangu andmiseks kasutati kolme 

erineva mahu ning küttekehade võimsusega boilerite tehaseparameetreid, tõstes boileri 

temperatuuri 60–90 kraadini. Vee temperatuuri mõju katlakivi väljasadestumisele jäetakse 

käesolevas töös arvestamata.  

 

Esimeses peatükis antakse lühiülevaade päikeseenergiat elektriks muundavate 

fotoelektriliste paneelide toimimise üldpõhimõtetest ning eri tüüpide ehituslikest 

erinevustest. Lisaks on kajastatud taastuvenergia kasutamise aktuaalsust Euroopas ning 

Eestis. Tuuakse välja peamised päikeseenergia muundamise efektiivsust mõjutavad tegurid 

ning tootmis- ja tarbimisaegadest tulenevad erinevused. Alajaotises 1.2 tuuakse välja 

energia salvestamise üldpõhimõtted. 

 

Materjali ja metoodika esimeses osas kirjeldatakse loodud matemaatilist mudelit, selle 

seadistamist ning toimimist, et kasutatud keskkonda valdaval inimesel oleks võimalik 

valminud matemaatilist tööriista kasutada. Teises osas kirjeldatakse andmete kogumise 

ning analüüsi protsessi. Kolmandas osas põhjendatakse kasutatud sisendsuuruste valiku 

eelduseid.  

 

Tulemuste esimeses osas tuuakse välja katsemõõtmistel saadud tulemused. Teises 

alajaotises esitatakse modelleerimisel saadud tulemused aastaaegade lõikes ning 

analüüsitakse saadud väärtuseid. Seejärel tehakse kokkuvõtted kogu aasta summana. 

Saadud tulemuste põhjal analüüsitakse  pakutud juhtimisviisi majanduslikku otstarbekust.  
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1. PÄIKESEENERGIA MUUNDAMINE NING 

SALVESTAMINE 

1.1. Päikeseenergia kasutamine 

Päikest võib lihtsustatult käsitleda absoluutselt musta kehana, mille keskmine temperatuur 

on ligi 5777 K ehk 5505 °C. Päikesekiirtega risti oleva Maa atmosfääri pinnaühikule jõuab 

Päikese aktiivsuse miinimumi ajal kiirgushulk intensiivsusega umbes 1360 W/m
2
. [2]  

Kiirguse osa, mis ei haju ümbritsevasse atmosfääri ega neeldu selles, on otsekiirgus. Eesti 

alal jääb aastane otsekiirgusest tulenev energiahulk suurusjärku 1100 kW∙h /m
2 

 [3].  

Päikesepaneelidega toodetakse elektrienergiat peamiselt otsese päikesevalguse toimel. 

Kuigi oluliselt vähemal määral, on siiski tootlikkust mõjutavateks teguriteks ka hajus- ning 

peegeldunud kiirgus. Teatud süsteemid annavad minimaalset toodangut isegi Kuu pinnalt 

peegeldunud valguskiirguse toimel. [4] Päikeselt saadava energiaressursi potentsiaal on 

suur, tuleb vaid edasi arendada tehnoloogiaid selle maksimaalseks rakendamiseks. 

Maale langeva päikesekiirguse energia vahetuks muundamiseks elektrienergiaks 

kasutatakse päikesepaneele, mis koosnevad pooljuhtmaterjalidest valmistatud 

fotogalvaanilistest ehk PV-elementidest. Elemendile laotud metallribade abil püütakse 

elemendist vabanenud elektrone. Potentsiaalide vahe tekkimise tõttu toimub elektronide 

liikumine kindlas suunas  ja selle tulemiks on elektrivool. Päikesepaneelid on teiste 

taastuvenergiaallikatega võrreldes vähe hooldust vajavad ning suhteliselt lihtsalt 

paigaldatav elektrienergiatootmissüsteem. Soetus- ja paigaldamiskulud on suhteliselt 

kõrged, kuid ekspluatatsioonikulud on madalad ning Päike on jätkuvalt tasuta ressurss. 

Varasemalt on vaieldud selle üle, kuivõrd õige on paneelide tööstusliku tootmise ja 

valmistusprotsessis kasutatud kemikaalide tõttu päikeseenergiat pidada roheliseks 

tehnoloogiaks. Tänapäeva tehnoloogiate juures on päikesepaneelide tootmise ökoloogiline 

jalajälg märkimisväärselt vähenenud. [5] 

 

Autonoomne päikesepaneelide lahendus on süsteem, mille järele tekkinud suure vajaduse 

tõttu hakatigi PV-süsteeme esialgselt arendama. Vastava paigaldusviisiga süsteemid 
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võimaldavad elektrienergia olemasolu maakohtades ja piirkondades, kus alternatiivseid 

lahendusi rakendada on keeruline või elektrivõrguga liitumine liiga kulukas. Autonoomsed 

päikesepaneelide lahendused töötavad kõik üldjuhul samal põhimõttel: päikesepaneelidega 

toodetakse elektrienergiat, mis seejärel salvestatakse akumulaatoris, et seda hiljem 

vajaduspõhiselt kasutada.  

 

Elektrivõrguga ühendatud päikesepaneelide lahendus võimaldab tarbijal kasutada päevasel 

ajal muundatavat energiat ning kogu tarbimisest üle jääv elektrienergia, suunatakse 

automaatselt elektrivõrku tagasi. Kui aga päikesest toodetud elektrienergiast jääb puudu, 

saadakse vajalik energia automaatselt elektrivõrgust. Sellise lahenduse puhul on 

elektrivõrk energiasalvesti funktsiooni rollis. Terviklahenduse osadeks on päikesepaneelid, 

inverter, elektrikilp, -tarvik, -arvesti, -kaablid ning -võrk. (Joonis 1.1).   

 

 

Joonis 1.1. Elektrienergia tootmine päikesepaneeliga [6]  

 

PV-paneelid toodavad alalisvoolu, mis muundatakse inverteri abil võrgupingele ning 

sagedusele vastavaks vahelduvooluks. Eestis kehtestatud taastuvenergia toetuse maksmise 

korrast lähtuvalt on seejuures siiski otstarbekas võimalikult suur osa toodetavast energiast 

tootmiskohas ära tarbida. See on tingitud asjaolust, et elektri ostmisel lisanduvad 

võrgutasud, elektrimüüja marginaal ning riiklikud maksud [7]. Otse elektrivõrguga 

ühendatud päikesepaneelide lahendus vähendab tarbija sõltumist suurtest elektriettevõtetest 

ja suurendab sellise tarbitud elektrienergia hulka, mis on toodetud keskkonnasõbralikumal 

viisil. Otseselt vee või õhu soojendamiseks on kasutusel päikesekollektorid. Käesolev töö 

on aga fokusseeritud päikesepaneelidega toodetava elektrienergia kasutamisele ja 
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salvestamisele ning edaspidi on päikeseenergiast ja selle tootmisest juttu just selle 

tehnoloogia võtmes. 

 

1.1.1. Päikesepaneelide erinevad tüübid 

Päikesepaneelides kasutatakse pooljuhtmaterjalist valmistatud fotogalvaanilisi ehk PV- 

elemente, mis võimaldavad toota elektrienergiat otse päikeselt tulenevast kiirgusest, 

vajamata lisaks välist toiteallikat. Päikesepaneelide koostematerjalideks on peamiselt 

amorfne (a-Si) või kristalliline (c-Si) räni. Kristallilist tüüpi päikesepaneelide seas 

eristatakse omakorda mono- ja polükristallilisi. [4] 

 

Peamiselt kasutatakse suurema kasuteguri tõttu kristallilisest ränist päikesepaneele. 

Monokristallilised päikesepaneelid on küll suurima kasuteguriga (11–17%), kuid nende 

tootmine kristallilise räni kasutamise tõttu kulukas. Elemendile laotud metallribade abil 

püütakse vabanenud elektrone. Polükristallilised päikesepaneelid on väiksema 

kasuteguriga (11–15%), kuid veidi odavamad. Erinevalt monokristalsetest, kasutatakse 

polükristallilistes päikesepaneelides ühe suurema elemendi asemel mitut väiksemat 

omavahel ühendatud elementi. [4] 

 

Amorfse kile paneelid (a-Si, thin film) erinevad kristallilistest paneelidest oma struktuuri 

poolest. Lisaks on neid madala kristalliseerumistemperatuuri tõttu võimalik kanda otse 

erinevatele materjalidele, nagu klaas, plastmass või metall. See tehnoloogia on väiksema 

tootmiskuluga ja võimaldab mitmekülgset kasutusviisi, näiteks õhukese kihina eri 

materjalidele kandmist või ka painduvate paneelide loomist. Eeliseks on ka asjaolu, et 

amorfse räni pooljuhtide tootmisprotsess on märksa kiirem. Kilepaneelide suureks 

puuduseks on aga nende kõige madalam kasutegur (3–11%) hetkel saada olevate 

päikesepaneelide hulgas. [4] 

 

1.1.2. Päikesepaneelide kasutamine Eestis ja Euroopas 

Taastuvenergia sfääri aktuaalsus ja areng on Euroopas tõusuteel. Euroopa Komisjoni 2007. 

aastal sätestatud projekti „Three-Twenties“ raames seati eesmärgiks jõuda 2020. aastaks 

energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku energiamajanduse viljeluseni, täiustades 

taastuvenergia efektiivsust 20%, vähendades kasvuhoonegaaside heidet keskkonda 20%-ni 

1990. aasta tasemest ning suurendades taastuvenergiatehnoloogiate osa elektrienergia 
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kogutoodangust 20 protsendini [8]. 2015. aastal teatas Euroopa Komisjon, et EL-i riikides 

liigutakse edukalt 2007. aastal seatud  eesmärkide püstitamise poole [9].  

 

PV-tehnoloogia ei ole veel kõige laialdasemalt kasutuses olev taastuvenergia valdkond 

Euroopas, kuid sellel on kõige enam potentsiaali edasiseks arenguks. Euroopa 

statistikaameti Eurostat andmetel (seisuga 2015) on päikeseenergia teinud drastilise 

arenguhüppe, tõustes 10 aastaga 0,4 TWh tasemelt 85,3 TWh-ni 2013. aastal. Selle aja 

jooksul suurenes päikeseenergia panus taastuvenergiatehnoloogiasse 9,5% võrra. [10] 

Perioodil 2006–2009 suurenes EL-is installeeritud PV-süsteemide võimsus enam kui 5 

korda, saavutades 2009. aasta lõpuks kumulatiivse koguvõimsuse 16,8 GW [8].  

 

2015. aasta riiklik eesmärk oli viia taastuvenergia osatähtsus 13,2% kogutarbimisest. 

Statistikaameti andmetel saavutati 2015. aasta lõpuks 15,3% osa elektrienergia 

kogutarbimisest [11], Eleringi andmetel veidi rohkem – 16,7% [12]. 2020. aastaks on 

vastava taastuvenergia osakaalu sihiks seatud 17,6%. Vaatamata asjaolule, et Eestis on üle 

400 päikesepaneelide omaniku, kellest enamik on mikrotootjad ning 2015. aastaga kasvas 

toodetud elektrienergia maht 524 MWh juurest 1,6 GWh-ni, moodustab päikseenergia 

osakaal siiski vaid marginaalse osa (1,3%) taastuvenergia kogutoodangust. [11] 

 

Eramute puhul on tüüpiliselt levinud päikeseelektrijaam, mille võimsus on kuni 11 kW. 

Selle tingib asjaolu, et just eelnimetatud suurus on seatud mikrotootjaks liigitumise 

ülempiiriks. Tuginedes 2014. aastal läbi viidud uuringule on linna piirkonnas optimistliku 

stsenaariumi ja sobivate paigaldustingimuste korral mikrotootja elektrijaama hinna ja 

paigaldatud võimsuse suhe 1,2 €/W, tasuvusajaga 7 aastat [13].  

 

Taastuvenergia tööstuses kasutamise näiteks saab tuua Jüris asuva AS ABB 

madalpingeajamite tehase katusele paigaldatud päikeseelektrijaama (25 kW), mis muundab 

elektrienergiaks aastas pea 20 000 kW∙h .  Püstitatud päikesejaam võimaldab sealjuures 

tagada kogu madalpinge-süsteemide tehase arvutipargi ja osaliselt ka paiga valgustuseks 

kuluva energiatarbe. Sõmerpalu valla Keema külas asub kohalik suurima installeeritud 

võimsusega (100 kW) Kurenurme päikeseenergiajaam, mis käivitati 2015. aastal. [14] 
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1.1.3. Päikeseenergia muundamise efektiivsust mõjutavad tegurid 

Suurem osa päikeseenergiast, mis jõuab fotogalvaanilise elemendi pinnale, läheb kaduma 

enne selle muundamist elektrienergiaks. Maksimaalne päikesepaneelide efektiivsus 

küündib ligi 30%, kuid harilikult jääb siiski 10-15% vahemikku [15]. PV-elemendi 

efektiivsust piiravad füüsikalised protsessid, millest teatud osa on paratamatud, teised 

jällegi kõrvaldatavad täiustatud disaini abil.  

 

Osa PV-elemendini jõudvast päikesekiirgusest peegeldub selle pinnalt. Töötlemata räni 

peegeldab ligikaudu 36% (või enam) sellele langevast päikesekiirgusest. Üks viis 

peegeldumisest tuleneva kao vähendamiseks on päikeseelementide pindade keemiline 

töötlus ja nendele tekstuuri andmine. Peegeldunud kiirgust saab vähendada ligi 5%. PV-

elementi sisenev valgusenergia võib elementi läbida olulise vastastikmõjuta, või siis 

neelduda ja ergastamise läbi eraldada elektroni aatomsidemest (tekitades päikeseenergia 

elektrienergiaks muundamise jaoks soovitud elektronide-vakantside paari) aga ka neelduda 

määral, mis põhjustab osaliselt energia eraldumise soojusena. Madala kasuteguri võib 

muuhulgas tingida ebapiisav või ülemäärane kiiratud valguse hulk: eri lainepikkusega 

kiirgusel on erinev vastastikmõju PV-elementidega, millest tulenevalt ei ole teatud 

tingimustel elektronvakantside paaride moodustumine päikesepatarei efektiivseks 

toimimiseks optimaalne. [15] 

 

Eestis on vaja arvestada päikesepaneelide talvise tootlikkuse langusega. Ligi 90%  

aastasest energiahulgast toodetakse perioodil märtsist oktoobrini. Praegu kasutatakse Eestis 

päikeseenergiast elektri tootmist peamiselt autonoomsetes süsteemides, kus talvekuudel 

kompenseeritakse vähest päikeseenergiat teiste energiaallikatega, näiteks tuuleenergiaga. 

Lisaks madalale muundamise kasutegurile on päikesepaneelide puuduseks ka sõltumine 

ilmastikust. [14] Joonisel 1.2 on toodud Euroopa erinevate piirkondade keskmine PV- 

paneelide tootlikkuse tagamiseks vajalik päikesekiirguse hulk (W/m
2
) talvisel (a) ning 

suvisel perioodil (b).  
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Joonis 1.2. Geograafilisest erinevusest tingitud päikesekiirguse hulk (W/m2) päikseliste 

tundide keskmisena talve (a) ning suveperioodil (b) [3] 

 

Päikesepaneelide pinnale tekkivad varjud võivad olulisel määral mõjutada elektrienergia 

tootlikkust. Seega on äärmiselt oluline päikesepaneelide paigaldamise asukoht. 

Kohavalikul tuleks lähtuda päikese päevasest liikumisest paneelide suhtes ning sellest 

tulenevalt arvestada võimaliks varjude tekkimise asukohtadega nii, et paneelidele tekkiv 

varjutus oleks võimalikult lühiajaline. Selle saavutamiseks teostatakse objektil eelnevaid 

vaatlusi ning kasutatakse abistavaid arvutiprogramme, mis vastavalt sisestatud 

koordinaatidele ning ümbritsevate objektide paigutusele kuvavad varjutuse mõju. 

Tootlikkust vähendab ka väline saaste (paneelidele kogunenud tolm, puulehed, lindude 

väljaheited). Paneelide puhastamise vajadus ja sagedus selgub toodangu seirel ja süsteemi 

perioodilisel visuaalsel kontrollimisel. Lume mõju aastasele toodangule ei ole väga suur, 

kuid seda saab samuti vähendada paneele puhastades, mis praktikas ei leia siiski väga 

laialdast kasutust. Kõrgel asetsevate paneelide puhastamine võib olla ohtlik ning 

ajamahukas töö ning lisaks sulab paneelide pind suhteliselt kiiresti tänu tumedale värvusele 

ja libedale viimistlusele. [4] 

 

1.1.4. Elektrienergia tootmise ja tarbimise erinevus 

Elektrienergia põhiline tootmine toimub päevasel ajal, olles suurim keskpäeval. Suurem 

osa päikesejaamasid võimaldab energiakasutust vaid päikesepaistelisel ajal [16]. Sooja vett 

ja elektrit tarbitakse aga üldjuhul varahommikul ning õhtul. Joonisel 1.3. on toodud  Põlvas 

asuvas liginullenergiahoones tarbitud elektrienergia hulk (sinisega) ning sama hoone 

mikrotootmisjaamas PV-paneelidega muundatud elektrienergia hulk (oranžiga). Jooniselt 



13 

 

on näha tootmise ning tarbimise vähene kattuvus. Oluline on muuhulgas tähele panna, et 

tippkoormus väljendab seda, kui suurel võimsusel saab päikesepaneeliga elektrienergiat 

muundada Päikese maksimaalse intensiivsuse ajal. Seega 50 W võimsusega päikesepaneel 

ei tooda pidevalt elektrienergiat võimsusega 50 W. 

 

 

Joonis 1.3. Liginullenergiahoone elektrienergia tootmine päikselisel päeval ning tarbimine 

ööpäevas aasta keskmisena [17] 

 

Tiputootmise ning tarbimise ühtlustamine on ka võrguga ühendatud süsteemi korral 

oluline, kuna vastavalt taastuvenergiatoetuste maksmise korrale on tasuvam maksimaalne 

omatarve [7]. Seda saab tasakaalustada majapidamises leiduvate elektritarbijate 

juhtimisega, milleks on sobilikud kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmed ning lisaks veel 

kodumasinad nagu pesu- ja nõudepesumasin. Üheks võimalikuks variandiks on ka energia 

salvestamine. 

1.2. Energiasalvestusviisid  

Olemuslikult on energia salvestamine energia kogumine näiteks soojuse või elektrina, 

mida saab edaspidi kasutada energiavajaduse katmiseks hilisemal perioodil [18]. 

Salvestamine võimaldab eri olukordades efektiivsemalt rakendada energiamuundamise 
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seadmeid ning vähendada ajalisi erinevusi tarbimises ja tootmises. Tabelis 1.1 on toodud 

eri tüüpi elektrisalvestite jagunemine salvestusmetoodika alusel vastavalt Rahvusvahelise 

Elektrotehnika Komisjoni (IEC) liigitusele. 

 

Tabel 1.1. Elektrisalvestite liigitus [19] 

Elektrienergia salvestid 

Mehaanilised Elektrokeemilised Keemilised Elektrilised 

Soojuslikud 

Hüdroakumulatsiooni- 

jaamad (PHS) 
Tavaakud (LA,  

NiCd, MiMH, Li, 

NaS) 

Vesiniku- 

põhised 

Kahekihilised 

ülikondensaatorid 

Suruõhusalvestid 

(CAES) 

Läbivooluakud 

(redoks, hübriid) 

Tehisgaasi-

põhised 

Ülijuht- 

energiasalvestid Hooratas- 

energiasalvestid 

 

Energiasalvestamise esimeseks etapiks on salvestisse energia lisamine, milleks antud 

magistritöö raames oli päikesepaneelidega toodetud elektrienergia. Sellele järgneb 

salvestamise protsess, milles energia muundatakse sobivasse energialiiki. Viimasena 

toimub energia ärajuhtimine, mis näiteks veeboileri kui energiasalvestusseadme puhul 

sõltub oluliselt vee tarbimisest ning süsteemi soojuskadudest. [18]  

 

Vedela või tahke salvestusaine soojendamisel või jahutamisel on tegu tajutava soojuse 

salvestiga. Faasimuutusega aine kasutamisel on tegu latentse salvestiga, mis tarvitavad 

sama energiakoguse salvestamiseks väiksemat mahtu ja massi. Termokeemiliste 

reaktsioonide salvestiga on tegemist siis, kui soojusenergia salvestamiseks ja 

vabastamiseks kasutatakse keemilisi reaktsioone. Sellisel juhul toimub soojuskandja 

siseenergia suurenemine või vähenemine. [20] Lisaks eristatakse soojusülekande 

toimimismehhanismi järgi aktiivset ja passiivset energia salvestusviisi [18]. Aktiivse 

salvestusviisi puhul on soojust salvestav aine sundringluses. Passiivsüsteemi puhul 

võimaldab energiaülekannet soojust salvestavale ainele soojuskandja. Selliste süsteemide 

juures on oluliseks parameetriks energiat salvestava aine soojusjuhtivustegur.  

 

Käesolevas töös keskendutakse faasimuutuseta salvestusviisile, mille korral on olulisteks 

parameetriteks mahu või massi kohta salvestatav soojuse kogus (soojusmahtuvus), seadme 

töötamise temperatuurivahemik, soojuse kihistumine, energiavajadus soojuse juhtimiseks 

salvestisse ja eemaldamiseks sellest, salvestusaine koguseline vajadus, jahtumiskaod ja 
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energiakulud. Jahtumiskaod sõltuvad otseselt uuritava objekti ja väliskeskkonna 

temperatuuride vahest. Siseruumides paikneva kuumaveeboileri korral ei oma niivõrd 

olulist rolli ruumitemperatuuri muutus, mille varieerumine on minimaalne, kuivõrd vee 

temperatuur, mille suurenedes tõusevad soojuskaod märkimisväärselt. Sellest tulenevalt 

suurendab boileris oleva vee tugev termiline kihistumine salvestusseadme energiatarvet.  

 

Sobilik temperatuurivahemik vee soojussalvestina kasutamise puhul on 20–95 °C [18]. 

Vee kasutamist energiasalvestina soosib näiteks vee suhteliselt odav hind ning kõrge 

erisoojus. Salvestusmahutitena on kasutusel metallist või betoonist paagid ning mõningatel 

juhtudel ka looduslikud reservuaarid. Energiasalvesti olulisim parameeter on 

soojusmahtuvus, mis väljendab salvesti maksimaalset energia salvestamise võimet 

kilovatt-tundides. Energiakadu iseloomustatakse isetühjenemise parameetriga [18], mis 

näitab täislaetud salvesti energiakadu ühe päeva jooksul.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Matemaatiline mudel 

Kuumaveeboileri energiasalvestina kasutamise uurimiseks loodi matemaatiline mudel 

vabavaralise SciLab 5.5.2 programmi Xcos modelleerimiskeskkonna abil (Lisa 1). 

Järgnevalt on toodud kirjeldav ülevaade loodud mudeli sisendsuurustest, nende muutmise 

valikutest ning modelleerimiseks vajalike parameetrite seadistustest. Peatüki lõpus on 

kirjeldatud mudeli toimimise hindamiseks kasutatud kriteeriumid. Mudeli põhimõtteskeem 

on kujutatud joonisel 2.1. 

 

 

Joonis 2.1 Mudeli põhimõtteskeem 

 

Mudeli põhiosad on parema ülevaate tagamiseks tähistatud erinevate värvidega sarnaselt 

lisas 1 toodud tervikliku mudeliga. Boileri osa koos kadudega on rohelise taustaga, 

veetarve helesinisega, termostaat punasega ning PV-paneelid koos PI-regulaatoriga 

kollasega. 
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2.1.1. Sisendsuurused 

Mudeli põhiosadeks on PV-paneelid koos PI-regulaatoriga, kuumaveeboiler termostaadiga 

ning veetarve. Muudetavateks sisendsuurusteks on: 

 

1) PV-paneelide elektrienergia tootmisvõimsus 10 minuti keskmisena, W; 

2) varieeruv 50 °C kuuma vee tarve, l/min; 

3) boileri maht, l; 

4) boileri küttekeha võimsus, W; 

5) soojuskadu läbi boileri korpuse, W; 

6) külma vee temperatuur, °C; 

7) maksimaalne temperatuur, mis saavutatakse võrgust tarbitava energiaga °C; 

8) maksimaalne temperatuur, mis saavutatakse PV-paneelide tootmistippude ajal, °C. 

 

Esimest kaht sisendsuurust käsitletakse mudelis ajas muutuvatena ning seetõttu kasutatakse 

mõõdetud arvandmeid. Soojuskadu defineeriatkse kaovõrrandiga ning ülejäänud sisendid 

on defineeritavad konstandid. 

 

2.1.2. Sisendsuuruste muutmine 

Lisaks eespool toodud sisendsuurustele on võimalik muuta modelleerimise ajalist kestust 

vastavalt sisendsuuruste andmemassiivile. Nimetatud suurus defineeritakse Simulation 

menüüst, valides Setup ning Final Integration Time lahtrisse lisatakse perioodi pikkus 

minutites, mis juunikuu näitel vastab arvuliselt 43 200 minutile. Veetarbe ning PV-

paneelide tootmisandmed viiakse mudelisse sisselugemiseks tekstifaili kujule ujukomaga 

numbriformaadis ühes tulbas. Boileri maht, küttekehade võimsus ning kuuma vee 

maksimaalsed temperatuurid on muudetavad Simulation menüüst valides Set Context 

(joonis 2.2). Programmi toimimiseks vajalik tekstikuju parameetrite defineerimisaknas on 

järgmine: 

 

//Muutujad 

V=____ //kg 

P=____ //küttekehade võimsus 

x=____ //maksimaalne termostaadi reguleeritud temp 

MAX=____ //maksimaalne veetemperatuur toodetud elektrienergia abil 
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Ülal defineeritud suuruste osa on vajalik mudelisiseste arvutuste tegemiseks aknas Context 

ning ei vaja muutmist eri sisendsuurustega variantide modelleerimisel.  

 

 

Joonis 2.2 Xcos keskkonna kuvatõmmis sisendsuuruste defineerimisaknast 

 

Primaarselt tarbitakse mudeli toimimispõhimõtte kohaselt päikesepaneelidega toodetavat 

elektrienergiat ning PI-regulaatori abil juhitakse selle rakendamist vastavalt boileris oleva 

vee temperatuurile ning selles seadistatud maksimaalsele temperatuurile. Maksimaalset 

sisendvõimsust piiratakse Ramp ploki abil vastavalt boileri küttekeha võimsusele. 

Veetarbest ning soojuslikest kadudest tulenevat jahtumist kompenseeritakse võrgust 

tarbitava energiaga. Selle juhtimist teostatakse kasutades ploki Hysteresis kaudu, mis 

olemuselt vastab boileri termostaadile. Veetarbest tuleneva temperatuurilangu 

kompenseerimiseks vajalik võimsus leitakse vastavalt valemile 2.1 [21]. 

 

,w pP T W C       (2.1) 

 

kus Pw on veetarbe kompenseerimiseks vajalik võimsus W; 

 ∆T    – külma ja kuuma vee temperatuuride vahe K; 

 W – veekulu l/h; 

 ρ      – vee tihedus kg/l; 

 Cp – erisoojus Wh/(kg∙K). 
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Soojuskadude kaovõimsus on väljendatud lineaarse võrrandina, mis saadi 50-liitrise 

katseboileri mõõteandmetest. Suuremate mahtude jaoks on kasutusel koefitsiendid, mis 

tulenevad arvutuslikul teel saadud soojuskadude võrdlusest tootjaandmetega. 

 

Boileri temperatuuri leidmiseks summeeritakse PV-paneelide tootmisvõimsusest kasutatav 

osa ja võrgust tarbitav võimsus ning eelnevast lahutatakse soojuskadu läbi boileri korpuse 

ja veetarbe kompenseerimiseks vajalik võimsus (valem 2.2). 

 

,kogu PV võ w kaoP P P P P     (2.2) 

 

kus Pkogu on boileri võimsusbilanss W; 

 PPV    – PV-paneelide tootmisvõimsusest kasutatav osa W; 

 Pvõ – võrgust tarbitav võimsus W; 

 Pkao – kaod läbi boileri välispiirete W. 

    

Saadud tulemust kasutatakse boileri temperatuuri leidmiseks vastavalt valemile 2.3. 

 

60
,

kogu

b sis

P
T T

C


 


 
(2.3) 

 

kus Tb on boileri temperatuur °C; 

 C    – boileris oleva vee soojusmahtuvus J/°C; 

 Tsis – trassist tarbitava külma vee temperatuur °C; 

 

Boileris oleva vee soojusmahtuvus vastavalt määratavale boileri mahule leitakse 

defineeritud suuruste all Context menüüs valemi 2.4 [22] järgi. 

 

,pC C V    (2.4) 

 

kus C on soojusmahtuvus J/K; 

 ρ    – vee tihedus kg/l; 

 Cp – vee erisoojus J/(kg∙K); 

 V – vee maht l. 

 

Lisaks on mudelis kasutusel arvandmete sisselugemiseks ning simulatsiooni ajaintervalli 

määramiseks kaks Clock_c plokki. Kuna veetarbe andmed on minuti keskmised, aga 

päikesepaneelide tootmisvõimsused aga 10 minuti keskmised, peab viimaste mudelisse 

lugemiseks kasutama kümme korda pikemat ajaperioodi, kui ülejäänud mudeli osades. 

Täpsemaid seadistusi plokkide kaupa on võimalik uurida tööga kaasas olevalt CD-plaadilt, 

kuhu on salvestatud loodud mudel zcos failivormingus. 
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2.1.3. Mudeli toimimine 

Mudeli toimimise hindamiseks vaadeldi saadavaid tulemusi ja väljundeid osade kaupa. 

Tekkivaid soojuskadusid võrreldi katseandmetega (joonis 2.2) ning need sarnanesid  

ajaliselt mõõtetulemustega (joonis 2.3).  

 

 
Joonis 2.3 Mõõdetud boileri temperatuurilang (GridVis 7 graafiline esitus) 

 

Mõõdetud temperatuuri graafikul on toodud boileri temperatuur termostaadi 60 °C 

seadeväärtuse korral, kus 61,1 °C juurest toimub jahtumine kuni 56,2 °C temperatuurini 92 

minuti jooksul. Modelleerimise tulemusena saadi samade sisendparameetrite korral 

jahtumise ajaks 446 minutit ehk 7 tundi 26 minutit (joonis 2.3). 

 

 

Joonis 2.2 Modelleeritud boileri temperatuurilang  

Ööpäevase pikkuse perioodi jooksul leiti ümbritsevasse ruumi hajunud energiahulk, mis 

ühtis ka Austria Energia Agentuuri tellitud raporti (1998) põhjal leitud väärtusega [23]. 

Nimetatud raportis uuriti kodumajapidamistes kasutatavate kuumaveeboilerite 

soojuskadusid. Selleks kasutati Euroopa kodumasinate tootjate assotsiatsiooni andmebaasi, 

mis hõlmas 2700 boileri andmeid. Andmebaasis kajastuvate boilerite hulk on 

hinnanguliselt 80% kõigist turul saada olevatest mudelitest. 50-liitriste vertikaalse 
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paigaldusviisiga boilerite keskmiseks võimsuseks saadi 0,89 kW∙h  ööpäevas ning 

matemaatilise mudeli järgi oli ööpäevane energiakadu 0,90 kW∙h . Vastavalt raportis 

toodud andmetele leiti koefitsendid, millega mudelis kasutatud kaovõrrandit korrutada 

erinevate boileri mahtude korral. Saadud kordajad  olid järgmised: 

1) 50 liitrit – 1,00; 

2) 150 liitrit – 1,97; 

3) 200 liitrit – 2,33. 

Boileri temperatuurimuutuse ja veetarbe hindamiseks kuvati andmed graafikutel ning 

saadud tulemuse põhjal oli näha ajaline kattuvus (joonis 2.3).  

 

 

Joonis 2.3 Veetarve ning sellest tulenev temperatuurilang nädalase perioodi jooksul 

 

Eraldi graafikul kuvati PV-paneelide tootmisvõimsus ning sellest tarbitav hulk ning tuli 

esile sõltuvus boileri küttekeha võimsusest ja mahust. Joonisel 2.4 on 

esitatudtaastuvenergia tootmisvõimsus ja sellest tarbitud osa ööpäevase perioodi jooksul. 

 

 

Joonis 2.4 Taastuvenergia tootmine ning tarbimine 
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Musta joonega on kujutatud tootmisvõimsus ning rohelisega markeeritud osa tähistab 

sellest tarbitavat hulka, mida piirab boileri küttekeha maksimaalne võimsus. Seejuures 

rakendus võrgust energia tarbimine ainult juhul, kui boileri temperatuur langes 

reguleerimisvahemikust allapoole, millest saab järeldada, et mudel toimis ootuspäraselt. 

2.2. Andmete kogumine ja analüüs 

Matemaatilise mudeli võimalikult reaalsuslähedaseks toimimiseks seati eesmärgiks 

kasutada reaalsete mõõtmisandmete alusel arvutatud soojuskadude, veetarbe ning 

päikesepaneelide tootmisandmeid. Vajalike andmete leidmiseks viis autor magistritöö 

raames läbi kuumaveeboileri katsemõõtmised ning kogutud andmete töötluse ja analüüsi. 

Veetarbe ja taastuvenergia tootmisandmete puhul kasutati töö juhendaja lektor Maido 

Märsi poolt mõõdetud andmeid.  

 

2.2.1. Boileri soojuskadude leidmine 

Esimeseks etapiks andmete kogumisel oli kuumaveeboileri soojuskadude hindamiseks 

mõõtemetoodika valimine ning mõõtmiste teostamine Eesti Maaülikooli 

digitaalelektroonika laboris. Andmete kogumiseks kasutati mõõtekohvrit, mille üheks 

osaks on andmehõiveseade Janitza UMG 605. Mõõdeti kahte parameetrit – küttekeha 

võimsust ja boileris oleva vee temperatuuri. Pinget ning voolu mõõdeti boileri toiteahelast 

ning temperatuuriandur paigaldati koos termostaadi temperatuurianduriga selleks ette 

nähtud torusse (joonis 2.5). Kogu katseperioodi vältel kuuma vee tarvet ei olnud ning 

boiler oli täielikult veega täidetud. [24] Katseliselt uuritava kuumaveeboileri maht on 50 

liitrit. Ülejäänud tootjaandmed on toodud alajaotises 2.3.1. Võimsust sai reguleerida 

vastavast lülitist juhtpaneelil ning selle abil lülitada sisse küttekeha 1 (joonis 2.5) või 

mõlemad korraga. Tegu on vertikaalse paigaldusviisiga boileriga, mille gabariitmõõtmed 

on esitatud joonisel 2.2. Antud boileri termostaat on COTHERM 1100 GTLH0199-20 A, 

mis võimaldas maksimaalselt temperatuuri reguleerida kuni 70 kraadini [25].  
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Joonis 2.5 Boileri põhimõõdud (mm) [24] 

 

Küttekehad  paiknevad eraldi vertikaalsetes torudes. Boileri alumises osas paiknes 

termostaadi temperatuurianduri jaoks toru, kuhu sisestati ka mõõtmiste teostamiseks 

vajalik temperatuuriandur. Toru  mõõtmed ei võimaldanud kahte andurit kõrvuti paigutada, 

mistõttu sisestati esimesena mõõteandur ning vahetult selle järele termostaadi andur. 

Mõõtmisi viidi läbi intervalliga kord sekundis ning katse erinevatel temperatuuridel vältas 

ühtekokku 258 tundi. Selle aja sees kasutati termostaadi viit erinevat väärtust selle 

tööpiirkonnast (joonis 2.6). Igale pöördlüliti positsioonile määrati mõõtetulemustest 

lähtuvalt vastav temperatuuri väärtus. [24] 

 

 

Joonis 2.6 Termostaadi erinevad seadepunktid [24] 

 

Mõõteandmete esmaseks töötlemiseks ning analüüsiks kasutati andmehõiveseadme tootja 

poolt pakutavat tarkvara GridVis 7, mille abil toimub ka UMG 605 seadistamine. 

Programmi graafilises aknas on võimalik kuvada mõõdetud tulemuste graafikuid (joonis 

2.7) ning numbrilisi väärtuseid. Samuti on võimalik mõõteandmeid edasiseks töötluseks 

väljastada csv failina. Boilerit ümbritseva ruumi temperatuuri monitooriti hoone 

automaatika paneelilt ning see muutus katse jooksul ühe kraadises vahemikus. Seetõttu 

kasutati arvutustes leitud keskväärtust 22,7 °C. Esimese kolme reguleerimisasendi korral 

kasutati kuumutamisel vaid üht küttekeha, mille nimivõimsus oli 800 W.  [24] 



24 

 

 

 

Joonis 2.7  Kuvatõmmis GridVis 7 andmete graafilisest esitusest – mõõtmiste kulg, 

temperatuur (must) ning sisendvõimsus (roheline) [24] 

 

Mõõteandmete edasine töötlus teostati Microsoft Office tarkvarapaketti kuuluva 

tabelarvutusprogrammiga Excel. Andmed sorteeriti kuumutus- ning jahtumisprotsesside 

kaupa vastavalt 13- ja 12-ks osaks. Kuumutuse osade juures leiti keskmine võimsus, 

kulunud aeg ning vastavalt neile salvestunud energia. Boileri arvutuslik maht leiti vastavalt 

valemile 2.5 [22].  
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kus Vs on Arvutuslik boileri maht l; 

 Qs – energiahulk J; 

 ρ      – vee tihedus kg/l; 

 Cp – erisoojus J/(kg∙K); 

 ∆T – külma ja kuuma vee temperatuuride vahe K. 

 

Lähtuvalt katse jahtumisetappidest leiti soojuskadu läbi boileri korpuse vastavalt valemile 

2.6 [22]. 
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kus Pkao on soojuskadu läbi boileri välispiirete W; 
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 t1, t2 – jahtumise alg- ja lõpptemperatuur °C; 

 τ      – jahtumise aeg s; 

 

Saadud tulemuste põhjal koostati graafik ning leiti sellele vastav kaovõrrand, mis on 

täpsemalt kirjeldatud 3. peatükis. 

 

2.2.2. Veetarbe andmed 

Veetarbe mudelis simuleerimiseks kasutati 2015. aasta oktoobrikuu nädalase perioodi 

jooksul mõõdetud 50 °C kuuma vee tarbimisandmeid Tartumaal. Mõõtmised mudelis 

kasutatud veetarbe andmete tarvis viis läbi juhendaja Maido Märss. Tarbimise profiil on 

toodud joonisel 2.8. 

 

 

Joonis 2.8 Veetarbe profiil nädalase perioodi jooksul 

 

Uuritud eramusse oli paigaldatud 150-liitrine kuumaveeboiler võimsusega 1800 W ning 

vee tarbijaks oli viieliikmeline perekond. Täpsemad tootjaandmed on toodud peatükis 

2.3.1. Ühtlase temperatuuriga tarbevee tagamiseks oli nimetatud boilerisüsteemi 

paigaldatud termostaat-segamisventiil, mis lisaks mugavusele tagab ka põletuste ohu 

vältimise. Lisaks tagab selline lahendus ohutuse ka külmaveetrassi võimalike 

survelanguste eest, kuna sellisel juhul sulgeb ventiil kuuma vee pealevoolu. 

Andmehõiveseadmena kasutati eelnevas peatükis kirjeldatud mõõtekohvrit Janitza UMG 

605 ning andmete saamiseks digitaalse väljundiga veemõõtjat. Tarbitud vee hulk 

registreeriti 10-sekundilise intervalliga. Esmane andmetöötlus toimus mõõteseadme 
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programmisiseselt, kust väljastati andmed minuti keskmisena. Järgmises etapis viidi 

saadud andmemassiiv Microsoft Excel keskkonnas ujukomaga formaati ning loodi 

olemasolevatest andmetest kuupikkune periood. Seejärel salvestati saadud andmemassiiv 

tekstifaili vormingus mudelisse sisselugemiseks sobivale kujule. 

 

2.2.3. Päikesepaneelidega muundatav elektrienergia 

Testiti Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi hoone katusel paikneva päikesejaama PV-

paneelide tootlikkuse andmemassiivi kasutamist töö eesmärgiks seatud veeboileri 

energiasalvestussüsteemi matemaatilise mudeli kontrollimiseks. Soovitud ulatuslikus 

mahus andmete kasutamine rakenduslikeks eesmärkideks ebaõnnestus, kuna 

andmeserveris olid registreeritud pikaajalised katkestused mõõtmistes ning enam kui mõne 

kuu pikkust järjestikust mõõteperioodi ei leitud. Eelnevast tulenevalt kasutati andmeid 

Tartus asuva eramu mikrotootmisjaamast, mis paiknes geograafilistel koordinaatidel 

58°21’33” põhjalaiust, 26°47’09” idapikkust [7]. Nimetatud päikeseelektrijaam oli 

ühendatud võrku ning selle nimivõimsuseks oli 10 kW. Kirjeldatud mikrotootmisjaama 

põhimõtteskeem on toodud joonisel 2.9. 

 

  

Joonis 2.9 Wiiralti mikrotootmisjaama põhimõtteskeem [7]  

 

Mõõtmised viis perioodil 1.10.13–1.09.2014 läbi töö juhendaja Maido Märss. Uuritav jaam 

koosnes 30-st SANYO HIT-H245E01 245 W nimivõimsusega paneelist, mis olid 

paigaldatud eluhoone katuse idaküljele. Teise osa moodustasid 12 SANYO HIT-

H250E01 250 W nimivõimsusega paneeli abihoone katusel, suunaga lõunasse. PV-

süsteemide kaldenurgad olid vastavalt 25° ja 20°. Võrgukvaliteedile vastava 
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vahelduvvoolu tagamiseks kasutati SMA Sunny Tripower 10000TL-10 inverterit, 

nimivõimsusega 10 kW.  

 

Andmete kogumiseks kasutati sarnaselt üljäänud katsetele andmehõiveseadet Janitza 

UMG 605. Mõõdetud andmete põhjal on koostatud varasemalt „Mikrotootmisjaamaga 

eramu elektrienergia tarbimise ja tootmise analüüs,” [7] mis on avaldatud konverentsi 

Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine XVI kogumikus. 

2.3. Modelleerimiseks valitud suurused 

Modelleerimiseks valitud boilerite mahud olid vastavalt 50, 150 ja 200 liitrit. Valiku 

aluseks oli asjaolu, et soojuskadude hindamiseks kasutati 50-liitrist ja veekulu mõõtmisel 

150-liitrist veeboilerit. Katsetuste eesmärgil paigaldati töö valmimise perioodil 

Maaülikooli digitaalelektroonikalaborisse ka uus 200-liitrine veeboiler. Selleks, et 

käesoleva töö tulemusi oleks võimalik töö edasiarendusena eksperimentaalselt võrrelda ka 

reaalsete katsetulemustega, kasutati matemaatilise mudeli sisendandmetes just nimetatud 

mahuga boilerit. 

 

2.3.1. Boilerite andmed 

50-liitrise boileri puhul kasutati Electrolux EWH-SL seeriasse kuuluvat kodukasutuseks 

mõeldud mahu-tüüpi ventilatsioonita veesoojendiga mudelit, mille parameetrid on esitatud 

tabelis 2.1. Termostaadi abil seadistatav temperatuur jääb tootjaandmete kohaselt 

vahemikku 30–70 °C [26]. Termostaadi pöördlülitil märgitud e-seadistus tähistab 

energiasäästurežiimi, mille korral peaks vee temperatuur püsima 55 °C juures. Nimetatud 

valiku korral lubatakse minimaalseid soojakadusid ning vähimat katlakivi sadestust 

küttekehadele. Mudeli isolatsioonimaterjaliks oli suure tihedusega polüretaanvaht. Kuna 

tegemist oli SL mudeliga, mis tähistab superluksuslikkust, oli võimalik valida ka 

võimsusrežiimi juhtpaneelil paikneva ümberlülitiga.  

 

150-liitrise boileri tootjaks on Thermor ning mudel kuulus tooteklassi Duralis. Antud 

seerias kasutatakse kuumaveepaagi sisekülje kattena tsirkooni. Küttekehad on sarnaselt 

eelmisele boilerile keraamilised ning paiknevad spetsiaalsetes torudes nii, et otsest 

kokkupuudet veega ei teki. Tegu on vertikaalselt seinale paigaldatava mudeliga. 
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Kasutatakse elektroonilist termostaati, mis võimaldab kuni 20% väiksemat energiakulu 

[27]. Isolatsioonimaterjaliks on taaskord suure tihedusega polüretaanvaht. Tehnilised 

parameetrid on toodud tabelis 2.1. 

 

Tabel 2.1 Kasutatud boilerite andmed [26,27,28]  
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50 Electrolux 
EWH-

SL 
800/1600 1,9 489 489 812 22 

150 Thermor Duralis 1800 5,5 800 500 1240 41 

200 Onninen VS 3300 0,5 550 550 1370 72 

 

200-liitrine VS boiler pärines Onnineni [28] omatoodete sarjast. Soojustusmaterjalina on 

samuti kasutusel polüretaanvaht. Tegu on kahesüsteemse boileriga, kus lisaks 

elektriküttekehale on olemas ka spiraalsoojusvaheti.  

 

2.3.2. Valitud temperatuurid 

Modelleerimiseks valiti termostaadi seadeväärtuseks 60 °C, mis vastas katseboileri 

termostaadi ökonoomsele töörežiimile ning mida peetakse ka kirjanduses optimaalseks 

väärtuseks [18,23]. Sellisel temperatuuril on katlakivi teke veel mõõdukas ning tagatakse 

bakterite vohamise vältimine boileris [29]. Vastavalt taastuvenergia tootlikkusele tõsteti 

boileri 60 °C temperatuuri kõrgemaks 5 °C sammuga kuni temperatuurini 90 °C. 

Kõrgemaid temperatuure ei kasutatud, kuna 95 °C juures rakenduvad boilerite 

kaitseseadmed  [27,28]. 
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3. TULEMUSED 

3.1. Boileri katse tulemused 

Katse käigus selgus, et termostaadil märgitud reguleerimisvahemik jääb 

temperatuurivahemikku 27,7–71,2 °C, mis on kooskõlas tootjaandmetega. Termostaadi 

regulaatoril märgitud ökonoomse seadeväärtuse korral saadi keskmiseks temperatuuriks 

60,7 °C, erinevalt tootjaandmetes märgitud 55 °C. Valitud reguleerimispunktide 

temperatuurid on toodud tabelis 3.1, kus katse osadena käsitletakse ühte kuumutus- ning 

sellele järgnevat jahtumistsüklit. 

 

Tabel 3.1 Mõõdetud temperatuurid [24] 

Katse osa 
Kuumutamine, °C Jahtumine, °C 

T1 T2 ∆T T1 T2 ∆T 

1 8,05 61,11 53,06 61,11 56,13 4,97 

2 56,13 61,00 4,87 60,99 56,10 4,89 

3 56,10 60,12 4,02 59,83 56,07 3,75 

4 56,07 70,47 14,40 70,19 66,23 3,96 

5 66,23 71,18 4,94 70,88 66,58 4,29 

6 66,59 70,86 4,27 70,59 66,71 3,87 

7 66,72 70,95 4,23 70,68 27,67 43,01 

8 27,69 40,30 12,61 39,49 35,69 3,80 

9 35,70 40,52 4,83 39,71 34,99 4,72 

10 35,00 39,52 4,52 38,31 35,00 3,31 

11 35,00 50,26 15,26 49,22 46,49 2,73 

12 46,50 50,70 4,21 50,70 46,44 4,26 

 

Temperatuuri hoidmine toimus keskmiselt 4,25 °C suurusvahemikus ja erines vähesel 

määral kõrgematel ning madalamatel temperatuuridel. Mõõtetulemuste järgi saadi 

katseboileri keskmiseks küttevõimsuseks ühe küttekeha kasutamisel 850 W. Kahe 

küttekeha puhul oli seadme keskmiseks võimsuseks 1690 W. Tabelis 3.2 on toodud 

keskmised võimsused, energiakulu ning kuumutamise ja jahtumise aeg katse osade kaupa.  
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Tabel 3.2 Katseliselt leitud keskmised võimsused, energiakulu, kuumutuse ja jahtumise 

ajad ning arvutatud summaarne energiakulu [24] 

Katse 

osa 

Keskmine võimsus, 

W 

Energiakulu, 

kW∙h  

Kuumutuse aeg, 

h:min:s 

Jahtumise aeg, 

h:min:s 

1 840,6 3,3 3:55:21 7:28:14 

2 735,5 0,4 0:30:59 7:27:56 

3 696,8 0,3 0:26:41 6:17:05 

4 794,1 1,0 1:18:52 5:22:48 

5 737,1 0,4 0:33:25 5:35:24 

6 746,3 0,4 0:29:42 4:57:30 

7 759,8 0,4 0:30:36 121:15:45 

8 1227,0 0,7 0:34:31 16:22:08 

9 949,7 0,3 0:17:55 20:51:08 

10 913,1 0,3 0:17:27 17:52:24 

11 1345,7 0,9 0:42:17 8:34:14 

12 854,3 0,3 0:19:49 9:47:59 

 

Boileri soojuskadusid hinnati jahtumise aja ning temperatuuri muutuse alusel arvutusliku 

mahu järgi, kasutades valemit 2.6. Saadud tulemused on esitatud tabelis 3.3. 

 

Tabel 3.3 Soojuskaod erinevatel temperatuuridel 

Katse 

osa 
T1, °C T2, °C Boileri arvutuslik maht, l 

Soojuskadu läbi 

välispiirete, W 

1 61,11 56,13 53,52 41,58 

2 61,00 56,10 67,15 51,36 

3 59,83 56,07 66,44 46,34 

4 70,20 66,23 62,42 53,67 

5 70,89 66,59 71,51 64,16 

6 70,60 66,72 74,48 67,92 

7 70,68 27,67 78,93 32,65 

8 39,50 35,70 48,19 13,05 

9 39,72 35,00 50,62 13,37 

10 38,31 35,00 50,59 10,93 

11 49,23 46,50 53,54 19,90 

12 50,70 46,44 57,75 29,31 

 

Boileri maht arvutati vastavalt valemile 2.5. Igale termostaadi reguleerimisasendi 

keskmisele temperatuurile leiti vastav kaovõimsus, mille alusel koostati graafik (joonis 

3.1). 
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Joonis 3.1 Katseliselt leitud soojuskaod läbi boileri välispiirete  

 

Vastavalt saadud tulemustele leiti kaovõrrand y = 1,383x – 35,16, kus x on võimsuskadu 

ning y selle vastav temperatuur. Saadud võrrandit kasutati loodud mudelis soojuskadude 

simuleerimiseks. 

3.2. Modelleerimisel saadud tulemused  

Simulatsioonid viidi läbi alajaotistes 2.3.1. ja 2.3.2. kirjeldatud boilerite parameetrite ning 

valitud temperatuuride alusel. Mõõdetud päikesepaneelide tootmisandmeid kasutati kuude 

pikkuste perioodidena. Kokku modelleeriti erinevate sisendsuurustega 252 olukorda ning 

saadud tulemused kanti kuude kaupa sorteerituna MS Exceli tabelitesse. Parema ülevaate 

andmiseks on tulemused esitatud aastaaegade kaupa ning peatükis 3.3 on toodud aasta 

kokkuvõte. Tulemusi hinnatakse energeetilisest potentsiaalist lähtuvalt. 

 

3.2.1. Kevad 

Kevadperioodiks loetakse perioodi märtsist maini. Simulatsioonide tulemusena saadud 

energiahulgad on loetletud tabelis 3.4. Vaatamata asjaolule, et kevadel on päikesekiirte 

langemisnurk maale veel suhteliselt väike, tagavad madalamad temperatuurid PV-

paneelide hea tootlikkuse. Summaarselt muundati vaadeldava perioodi jooksul 3101,85 

kW∙h  taastuvenergiat, mis moodustab 38,2% vaadeldava mikrotootmisjaama aastasest 
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kogutoodangust. Seejuures oli tootlikkus vaid 16,6% väiksem kui suveperioodil. 

Taastuvenergia tarbimist piiravateks asjaoludeks boileris vee kuumutamiseks on küttekeha 

võimsus, boileri mahust tulenev soojusmahtuvus ning kuuma vee tarbimise ajaline nihe 

võrreldes tootmisajaga.  

 

Tabel 3.4 Energiahulgad kevadperioodil  

  

Maht, l 

Boileri maksimaalne temperatuur, °C 
 termostaadi seadeväärtus 60 °C 

60 65 70 75 80 85 90 

Muundatud energia, kW∙h  3102 3102 3101 3102 3102 3102 3102 

Muundatud 
energiast 
tarbitav 
energia, kW∙h  

50 322 361 395 427 458 48 520 

150 408 505 599 693 766 833 911 

200 413 543 669 784 883 981 1032 

Võrgust  
tarbitav 
energia,  
kW∙h  

50 494 463 434 407 382 357 331 

150 528 447 367 288 235 188 130 

200 560 450 344 248 174 103 83 

Kogu  
energia  
vee  
soojendamiseks,  
kW∙h  

50 816 822 828 834 840 846 851 

150 936 952 967 981 1001 1021 1042 

200 974 992 1012 1031 1057 1084 1115 

 

Normaalolukorraks nimetatakse käesolevas töös olukorda, kui boileri maksimaalset 

temperatuuri piiratakse veekuumutusseadme tootja poolt paigaldatud termostaadiga 

väärtuseni 60 °C. Tarbimisgraafikutel on see määratud ka alguspunktiks (joonis 3.2). 

Kirjeldatud juhul ei ole suurema boileri kasutamine otstarbekas. Vaatamata asjaolule, et 

suureneb taastuvenergia omatarve, ei kompenseeri see soojuskadudest tingitud 

energiavajadust ning seetõttu suureneb ka võrgust tarbitav energiakogus. Taastuvenergia 

omatarvet saaks boileri mahtu neli korda suurendades tõsta vaid 2,9%. Kui tõsta boileri 

temperatuuri toodetava taastuvenergia arvelt 15 °C, toimub 50-liitrise boileri puhul 

omatarbe suurenemine 3,4%. Viies boileri temperatuurini 90 °C, tõuseb omatarve kokku 

6,4% võrra, mis on 1/6 kogu toodetud energiast. Boileri mahu suurendamine muutub 

kevadperioodi näitel tasuvaks juba temperatuuri tõstmisel 5 °C, kuna sellisel juhul 

tarbitakse võrgust vähem energiat kui 50-liitrise puhul. Nimetatud väärtus on 50-liitrisel 

boileri puhul vastavalt 446 kW∙h, 150-liitrisel 463,4 kW∙h ning 200-liitrise mahuga boileri 

puhul on see väärtus 449,6 kW∙h. 
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Boileris temperatuuri tõstmise mõju paremaks hindamiseks koostati simulatsioonide põhjal 

kogutud andmetest graafik (joonis 3.2). Summaarse energiatarbe tõus temperatuuri 

kasvades tuleneb nii soojuskadude suurenemisest kui ka suurema hulga energia 

salvestamise võimalikkusest. Tänu sellele vähenebki võrgust tarbitava energia hulk, mis 

temperatuuridel üle 85 °C jääb alla 10% summaarsest energiakogusest. Iga esitatud mahu 

energiatarvete ristumispunkt märgib temperatuuri, millest alates taastuvenergia osatähtsus 

on pool kogu tarbitavast energiast. 

 

 

Joonis 3.2 Periood märts, aprill, mai – tarbitud taastuvenergia, võrgust tarbitud energia 

ning nende summa 

 

Suurendades boileri mahtu 50 liitrilt 200-le ning tõstes maksimaalset temperatuuri 

väärtuseni 90 °C, oleks kevadperioodil võimalik taastuvenergia omatarbe (322,2 kW∙h) 

suurendamine enam kui kolmekordselt (kuni 1031,9 kW∙h). Seejuures väheneks 

energiatarve võrgust (494,1 kW∙h) peaaegu kuus korda (kuni 82,9 kW∙h). Seega 

kevadperioodil annaks temperatuuri tõstmine taastuvenergia arvelt märgatava efekti. 
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3.2.2. Suvi 

Suveperioodina käsitletakse kuid juunist augustini. Suvel on nii maale jõudva 

päikesekiirguse hulk kui ka intensiivus kõige suuremad. Sellel perioodil toodetakse PV-

paneelidega elektrienergiat veidi alla poole aastasest koguhulgast. Tootlikkus ning 

energiatarve suvekuudel on esitatud tabelis 3.5. Kolme kuuga muundati 3717,7 kW∙h  

elektrienergiat. Päevane valge aeg on pikem kui muul ajal aastas, mistõttu väheneb 

mõningal määral ka tootmise ja tarbimise ajaline nihe. Normaalolukorras on taastuvenergia 

tarbimine ligikaudu 20% suurem kui kevadperioodil. Suuremate mahtude korral 

moodustab taastuvenergia juba 60 °C temperatuuri juures rohkem kui poole summaarsest 

energiatarbest. Suviste tottmisvõimsuste juures võiks boileri maht ületada ka 200 liitrit, 

kuna periooditi saavutatakse ka 90 °C temperatuuri juures soojusmahtuvuse maksimum 

ning seetõttu on maksimaalne tarbitav taastuvenergia hulk vaid 4,7% suurem kevadisest. 

 

Tabel 3.5 Energiahulgad suveperioodil  

  

Maht, l 

Boileri maksimaalne temperatuur, °C 
 termostaadi seadeväärtus 60 °C 

60 65 70 75 80 85 90 

Muundatud energia, kW∙h  3718 3718 3718 3718 3718 3718 3718 

Muundatud 
energiast 
tarbitav 
energia, kW∙h  

50 392 433 466 499 532 564 595 

150 483 582 675 767 835 904 971 

200 501 630 753 857 953 1033 1081 

Võrgust  
tarbitav 
energia,  
kW∙h  

50 425 391 364 337 311 285 260 

150 453 371 293 217 170 123 79 

200 473 363 260 178 109 58 42 

Kogu  

energia  

vee  
soojendamiseks,  
kW∙h  

50 817 823 830 836 843 849 855 

150 936 953 968 984 1005 1027 1049 

200 974 993 1013 1035 1062 1091 1123 

 

Võrgust tarbitava energiahulga vahe jääb suurema boileri mahu korral ka normaalolukorras 

väiksemaks kui kevadel. Kogu energiakulu vee soojendamiseks on seejuures samas 

suurusjärgus kevade olukorraga. Joonisel 3.3 on näha, et taastuvenergia osatähtsus 

saavutab temperatuuri tõstes maksimaalse valitud väärtuseni juba enamuse energiatarbest. 

Suurimaks jääb vahe 50-liitrise boileri korral (259 kW∙h), kuna väiksem soojusmahtuvus ei 

kompenseeri antud juhul piisavalt veetarbest tuleneva temperatuurilangu tõttu tekkivat 
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energiavajadust õhtusel ajal, mil veetarve on suur, aga taastuvenergia tootlikkus vähene või 

puudub. 150-liitrise boileri mahu korral on vahe 79 kW∙h ning 200-liitrise puhul 42 kW∙h 

kolme kuu summana. 

 

 

Joonis 3.3 Periood juuni, juuli, august  – tarbitud taastuvenergia, võrgust tarbitud energia 

ning nende summa 

 

Boileri mahu ning temperatuuri tõstmine kasutatud suuruste ulatuses maksimumini 

võimaldaks suveperioodil taastuvenergia omatarvet suurendada 2,8 korda, mida on veidi 

vähem kui kevadperioodil. Võrgust tarbitav energia kogus väheneks seejuures 4,8 korda 

ehk 42 kW∙h tasemeni kolme kuu lõikes. Nii kevad- kui suveperioodi andmetest selgus, et 

alates 85 °C aeglustub tarbitava taastuvenergia osatähtsuse kasv. 

 

3.2.3. Sügis 

Sügisese perioodi moodustavad kuud septembrist novembrini. Mõõtmistulemustest 

peegeldus selgelt taastuvenergia tootlikkuse vähenemine, mis oli suvega võrreldes kolm 

korda ning kevadega võrreldes 2,5 korda väiksem. Tootmis- ning tarbimisandmed on 

esitatud tabelis 3.6. Aastasest kogutoodangust moodustab 1237,3 kW∙h 15,2%.  
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Tabel 3.6 Energiahulgad sügisperioodil  

  Maht, l 

Boileri maksimaalne temperatuur, °C 
 termostaadi seadeväärtus 60 °C 

60 65 70 75 80 85 90 

Muundatud energia, kW∙h  1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 

Muundatud 
energiast 
tarbitav 
energia, kW∙h  

50 179 217 245 270 294 317 338 

150 236 316 383 443 492 532 577 

200 241 341 427 501 558 622 660 

Võrgust  
tarbitav 
energia,  
kW∙h  

50 636 602 579 558 537 518 500 

150 684 614 557 508 468 440 406 

200 714 626 553 489 446 398 379 

Kogu  

energia  

vee  
soojendamiseks,  
kW∙h  

50 816 819 823 827 831 835 838 

150 920 931 940 950 960 972 983 

200 954 967 980 990 1004 1020 1038 

 

Joonisel 3.4 toodud graafikult selgub, et 50-liitrise veeboileri mahu korral jääb sügisel 

võrgust tarbitav energiahulk tõstetud temperatuurile vaatamata siiski suuremaks tarbitavast 

taastuvenergiast. 

 

 

Joonis 3.4  Periood september, oktoober, november  – tarbitud taastuvenergia, võrgust 

tarbitud energia ning nende summa 
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150-liitrise mahu korral võrdsustuvad taastuvenergia ning võrgust tabitava energia kogus 

78 °C juures ning 200 l korral vastavalt temperatuuril 74 °C. Temperatuuri tõstmine tagaks 

väikseima kasutatud mahu korral võrgust tarbitava energiavajaduse vähenemise 21%, 

keskmise boileri korral 40% ning suurima puhul 47%. Taastuvenergia tarbimise osakaal 

jääb normaalolukorras 22% juurde 50-liitrise mahu korral ning 25% madalamale 200-

liitrist boilerit kasutades. Seega üksnes boileri mahu suurendamine positiivset efekti ei 

anna, kuna taastuvenergia mõningase omatarbe tõstmise kõrval suureneb võrgust tarbitav 

energiahulk veelgi enam. Boileri temperatuuri tõstmine taastuvenergia arvelt 10 °C võrra 

muudab aga otstarbekamaks juba suuremate mahtude kasutamise. Boileri mahu 

suurendamine ning temperatuuri tõstmine võimaldavad taastuvenergia omatarvet (179,4 

kW∙h) suurendada sügisperioodil 3,7 korda (kuni 659,75 kW∙h). Seejuures väheneb 

võrgust tarbitav 636,1 kW∙h energiakogus 1,7 korda ehk kuni 378,6 kW∙h. 

 

3.2.4. Talv 

Detsembrikuust veebruarini on Eestis päikselisi päevi vähe ning Päikeselt maale jõudev 

kiirgushulk väga väike. Vaadeldud perioodi modelleerimisel kogutud andmed tootmise 

ning tarbimise kohta on esitatud tabelis 3.7.  

 

Tabel 3.7 Energiahulgad talveperioodil 

  Maht, l 

Boileri maksimaalne temperatuur, °C 
 termostaadi seadeväärtus 60 °C 

60 65 70 75 80 85 90 

Muundatud energia, kW∙h  64 64 64 64 64 64 64 

Muundatud 
energiast 
tarbitav 
energia, kW∙h  

50 26 38 44 48 52 54 55 

150 40 52 56 58 59 60 61 

200 41 54 58 59 60 62 63 

Võrgust  
tarbitav 
energia,  
kW∙h  

50 789 777 772 768 765 763 762 

150 849 837 833 831 830 829 828 

200 875 863 859 858 857 856 854 

Kogu  

energia  

vee  
soojendamiseks,  
kW∙h  

50 815 815 816 816 817 817 817 

150 888 889 889 889 890 890 890 

200 916 917 917 917 917 917 917 
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Lisaks lühikesele päevavalgusajale võib sel perioodil PV-paneelide tootlikkust veel 

vähendada paneelidele kogunenud lumi. Nimetatud kolme talvekuu jooksul toodeti vaid 64 

kW∙h  elektrienergiat, mis jääb alla 0,8% aastasest toodangust. Ainuüksi boileriga ei ole 

võimalik ka selle energiatoodangu kogu mahus ärakasutamine, kuna lühiajalised 

tootmisvõimsused ületavad küttekehade maksimaalselt tarbitava võimsuse. Suuremate 

mahtude korral kasvab soojuskadude tõttu märkimisväärselt vaid võrgust tarbitava energia 

hulk, mis jääb vaadeldavatel kuudel kokku siiski väiksemaks kui 100 kW∙h , mis kuu 

keskmisena on ligikaudu 33 kW∙h. 

 

Jooniselt 3.5 on selgelt näha taastuvenergia vähene osatähtsus talvekuudel ning 

temperatuuri reguleerimise puuduv mõju. 

 

 

Joonis 3.5  Periood detsember, jaanuar, veebruar  – tarbitud taastuvenergia, võrgust 

tarbitud energia ning nende summa 

 

Talvekuudel ei ole boileri mahu suurendamine otstarbekas, kuna seeläbi suureneb võrgust 

tarbitavat energiahulka kuni 10%. Temperatuuri tõstmine taastuvenergia arvelt ei oma küll 

märkimisväärset efekti, kuid sellise võimekuse olemasolul võib seda siiski kasutada. 
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3.3. Tarbitav energia aasta lõikes 

Samasuguste vee tarbimismahtude juures (alajaotis 2.2.2. Veetarbe andmed) tõstab suurem 

boileri maht märgatavalt ka energiatarvet. Boileri tavapärase töörežiimi korral saadi 50-

liitrise boileri soojuskadude kompenseerimiseks vajaminev energia kuu keskmisena 24 

kW∙h ning 150- ja 200-liitrise boileri puhul oli see vastavalt 59 kW∙h ja 71 kW∙h. 

Seejuures tuleb lisada, et väikseima mahu korral ei olnud siiski tagatud pidev kuuma vee 

olemasolu ning boileri temperatuur langes tiputarbimise hetkedel alla 30 °C. Temperatuuri 

tõstmisel kuni 90 °C suurenes keskmine energiakulu kadude näol igas kuus 50-liitrisel 

boileril 8,2 kW∙h ning 150- ja 200-liitrise boileri puhul vastavalt 23,6 kW∙h ja 31,3 kW∙h. 

Tabelis 3.8 on kujutatud aastased energiatarbe ja tootmise suurused. 

 

Tabel 3.8 Energiahulgad aastas 

  Maht, l 

Boileri maksimaalne temperatuur, °C 
termostaadi seadeväärtus 60 °C 

60 65 70 75 80 85 90 

Muundatud energia, kW∙h  8121 8121 8121 8121 8121 8121 8121 

Muundatud 
energiast 
tarbitav 
energia, kW∙h  

50 919 1050 1149 1243 1335 1423 1508 

150 1166 1456 1714 1961 2153 2330 2520 

200 1196 1567 1906 2202 2455 2698 2835 

Võrgust  
tarbitav 
energia,  
kW∙h  

50 2344 2234 2149 2071 1995 1923 1853 

150 2515 2269 2051 1844 1703 1579 1444 

200 2621 2301 2017 1772 1585 1414 1358 

Kogu  

energia  

vee  
soojendamiseks,  
kW∙h  

50 3263 3280 3297 3314 3330 3346 3362 

150 3681 3725 3765 3805 3856 3909 3964 

200 3818 3869 3923 3973 4040 4112 4193 

Kasulikult 
tarbitud taastuvenergia,  
kW∙h  

50 919 1032 1114 1193 1268 1340 1410 

150 1166 1412 1630 1837 1978 2102 2237 

200 1196 1516 1801 2046 2233 2403 2460 

 

Kasulikult tarbitud taastuvenergia leidmiseks on kogu kasutatud taastuvenergia hulgast 

lahutatud temperatuuri tõstmise tõttu suurenenud soojuskadude kompenseerimiseks vajalik 

energia. 50-liitrise boileri puhul on temperatuuri tõstes võimalik aasta jooksul 

taastuvenergia tarbimist suurendada 919,4 kW∙h -st 1508,2 kW∙h -ni, millest 1409 kW∙h  
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kasutati ainult tarbevee soojendamiseks. Järelikult akumuleeriti boileris kokku 490 kW∙h  

energiat (tabel 3.9). See võimaldas võrgust tarbitavat energiat vähendada 21%. Boileri 

temperatuuri tõstmine suurendab soojuse hajumist ümbritsevasse ruumi. Aasta lõikes 

suurenes kogu energiatarve 50 liitrise boileri puhul 3%, 150 liitrisel 7,7% ja 200 liitrisel 

8,2%.  

 

Tabel 3.9 Akumuleeritavad energiakogused 

  Maht, l 

Boileri maksimaalne temperatuur, C 
termostaadi seadeväärtus 56-60 C 

60 65 70 75 80 85 90 

Kogu muundatud energia, kW∙h  8121 8121 8121 8121 8121 8121 8121 

Akumuleeritud 
energia,  
kW∙h  

50 0 113 195 273 348 421 490 

150 0 246 464 671 812 936 1071 

200 0 320 605 850 1036 1207 1264 

Energiakulu  
temperatuuri  
tõstmisest  
tingitud  
kadude kompenseerimiseks,  
kW∙h  

50 0 17 34 51 67 83 98 

150 0 44 84 124 175 228 283 

200 0 51 105 156 222 295 375 

Akumuleeritud  
kasulik 
energia, 
kW∙h  

50 0 93 161 222 281 338 392 

150 0 202 379 547 637 708 788 

200 0 269 499 694 814 913 888 

 

Akumuleeritud kasuliku energia puhul on kogu akumuleeritavast energiast lahutatud 

temperatuuritõusust tulenevad kaod. 200-liitrise mahu korral selgus, et temperatuuri 

tõstmine üle 85 °C ei ole enam otstarbekas, kuna kasulikult akumuleeritud energia hulk 

hakkas vähenema. 

 

Boileri mahu suurendamine 150-liitrini võimaldas taastuvenergia tarbimist suurendada 

21%. Seejuures aga suurenes kogu energiakulu 417 kW∙h , mis tähendab võrgust tarbitava 

energia suurenemist 171 kW∙h  võrra. Juhul, kui PV-paneelidega muundatava 

elektrienergiaga boileri temperatuuri tõsta 5 °C, väheneks aasta jooksul võrgust ostetava 

energia kogus 3% ning, vaatamata suuremale mahule. 90 °C juures suurenes kasulikult 

tarbitav taastuvenergia 59% võrra. Akumuleeritud energiakogus suurenes üle kahe korra 

1071 kW∙h -ni. 150-liitrise boileri puhul vähendab temperatuuri tõstmine võrgust tarbitavat 

energia kogust aastas 21%. 
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200-liitrise boileri näitel on joonisel 3.6 toodud kuude kaupa tarbitav energia ning sellest 

moodustuv taastuvenergia osakaal. Ühtlasi tuleb joonisel esile ka taastuvenergiatootlikuse 

suur erinevus kuude lõikes. Teisel graafikul on toodud sama mahu korral kõrgema 

temperatuuriga olukord, millelt peegeldub suhteliselt väike võrgust energia tarbimise 

vajadus perioodil märtsist oktoobrini. 

 

 

 

Joonis 3.6  Kasutatav energia vee kuumutamiseks 200 liitrise boileri näitel kuude lõikes, 

maksimaalse boileri temperatuuriga 60 °C 

 

200-liitrist boilerit kasutades on suurima mahu tõttu ka energia salvestamise potentsiaal 

suurim. Aasta jooksul on võimalik akumuleerida 1264 kW∙h  elektrienergiat, mis on kolm 

korda rohkem kui võimaldab 50-liitrine boiler. Taastuvenergia kasulik tarbimine 

tootmispunktis suureneb temperatuuri tõstmisel kahekordselt 2459 kW∙h -ni, mis on 1,7 

korda rohkem kui 50-liitrise boileri puhul. 200-liitrise boileri puhul vähendab temperatuuri 

tõstmine võrgust tarbitavat enrgia kogust 48%. 
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4. TEMPERATUURI TÕSTMISE MÕJU HINNANG 

4.1. Energeetilise potentsiaali hinnang 

Temperatuuri tõstmise mõju energeetilist otstarbekust hinnatakse aastase perioodi alusel. 

Eeldusteks on toimiva taastuvenergia muundamisvõimekuse (kuumaveeboileri) olemasolu 

mikrotootmisjaamas. Päikeseelektrijaama üheks tasuvuse eelduseks on võimalikult suur 

omatarve tootmiskoha lähedal, et minimeerida kadusid ülekandesüsteemides. Joonisel 4.1 

on toodud omatarbe kasv erinevate boileri mahtude korral sõltuvalt taastuvenergia arvelt 

tõstetavast temperatuurist. 60 ºC loetakse normaalolukorraks, mille juures omatarbe kasvu 

ei ole. Tabelis 3.8 toodud väärtused on algolukorras 50-liitrisel boileril 919 kW·h/aastas, 

150- liitrisel  1166 kW·h/aastas ning 200-liitrisel 1196 kW·h/aastas 

 

 

Joonis 4.1 Taastuvenergia tarbimise kasv (tumedama värvitooniga osa kulub kadude 

kompenseerimiseks) 
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Taastuvenergia tarbimise kasvu esialgsete väärtustega võrreldes on võimalik omatarvet 

suurendada enam kui kaks korda. Seejuures võrgust tarbitava energiahulga vähenemised 

on toodud joonisel 4.2.  

 

 

Joonis 4.2 Võrgust tarbitava energia vähenemine 

 

Võrgust tarbitavate energiahulkade vähenemise (tabel 3.8) võrdlemisel kogu võrgust 

tarbitavate energiahulkadega, mis on normaalolukorras 60 ºC juures 50-liitrisel boileril 

2344 kW·h/aastas, 150-liitrisel 2515 kW·h/aastas ning 200-liitrisel kW·h/aastas selgub, et 

väiksema mahu puhul kahaneb võrgust tarbitava energia hulk 1,2 korda ning suurima mahu 

korral peaaegu kaks korda. 

 

Temperatuuri tõstmine boileris suurendab oluliselt omatarvet ning vähendab võrgust 

tarbitava energia hulka. Positiivse mõju suurus energiabilansile kasvab käsitletud boileri 

mahtude ning veetarbe  korral suuremate boilerite puhul selgelt kiiremini. Selle asjaoluga 

tasub süsteemi planeerides kindlasti arvestada, võttes arvesse prognoositavat veekulu ning 

teisi energiatarbijaid. 
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4.2. Majanduslik hinnang 

Majandusliku hinnangu koostamisel lähtutakse TEUK XVI kogumikus avaldatud artiklis 

„Mikrotootmisjaamaga eramu elektrienergia tarbimise ja tootmise analüüs” toodud 

elektrihinna kujunemise näitest (tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1 Elektrienergia hinna kujunemine 11.07.14 keskpäeval [7] 

Komponent Kirjeldus 
Võrgust ostmine Võrku müük 

Senti/kW∙h  Senti/kW∙h  

Elektrienergia 
Elektribörsi tunnihind + 

elektrimüüja marginaal 
4,9 + 0,24 4,9 – 0,24 

Võrgutasud 

Võrguettevõttele makstav 

tasu võrguteenuse 

osutamise eest, sõltuvalt 

tarbija paketist 

6,65 – 

Elektriaktsiis Riiklik aktsiisimäär 0,447 – 

Taastuvenergia tasu 

Tasu, mille kaudu 

rahastatakse 

taastuvenergiatoetusi 

0,77 – 

Käibemaks Riiklik maks 20% 2,6 – 

Kokku – 15,62 4,67 

 

Vastavalt toodud hindadele teostatud arvutused kanti tabelisse 4.2. Majandusliku mõju 

hinnangus on vaatluse all vaid temperatuuri tõstmise mõju energiabilansile. Elektrihinna 

muutustest ega boileri mahu suurenemisest tulenev mõju ei leia kajastust. Tulemuste 

saamiseks kasutati aastase perioodi summaarseid energiahulki. Võrgust tarbitava energia 

maksumuse leidmiseks erinevate boileri mahtude ning temperatuuride korral korrutati 

vastavad tarbitud energiahulgad näites toodud ühiku hinnaga ning ümardati 0,1 euro 

täpsuseni. Kadude kompenseerimise tõttu saamata jääv tulu leitakse summaarsete kadude 

kompenseerimiseks vajalike energiahulkade korrutamisel müügihinnaga. Tänu 

akumuleerimisele väheneb võrgust energia ostmise vajadus. Suurenenud taastuvenergia 

omatarve koosneb kasulikult kulunud osast ning tekkivate kadude kompenseerimiseks 

kuluvast osast. Tabelis 4.2 on eraldi välja toodud kadude kompenseerimise tõttu saamata 

jääv tulu. Energia salvestamisel saadavaks rahaliseks säästuks ei saa lugeda üksnes 

vähenenud võrgust tarbitava energia kulusid, vaid neist tuleb lisaks ka lahutada suureneva 

omatarbe tõttu võrku müümata jääv osa. Näiteks 200-liitrist boilerit kasutades võimaldab 

juba 5 °C temperatuuri tõstmine taastuvenergia arvelt vähendada võrgust ostetava energia 

maksumust 50 € võrra aastas.  Seejuures peab arvestama, et normaalolukorraga võrreldes 
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lisaks tarbitav taastuvenergia jääb võrku müümata. Seega on tegelik rahaline võit 17,3 € 

võrra väiksem.  

 

Tabel 4.2 Boileri temperatuuri tõstmise majanduslik mõju 

 
Maht, l 

Boileri maksimaalne temperatuur, °C 
termostaadi seadeväärtus 60 °C 

60 65 70 75 80 85 90 

Kogu muundatud energia, 

kW∙h  
8121 8121 8121 8121 8121 8121 8121 

Kulu võrgust 

energia ostmisele, 

€ 

50 366,1 348,9 335,6 323,4 311,7 300,4 289,5 

150 392,8 354,4 320,4 288,0 266,0 246,7 225,5 

200 409,5 359,5 315,0 276,8 247,6 220,9 212,1 

Kadude 

kompenseerimise 

tõttu saamata jääv 

tulu, € 

50 0,0 0,8 1,6 2,4 3,1 3,9 4,6 

150 0,0 2,0 3,9 5,8 8,2 10,6 13,2 

200 0,0 2,4 4,9 7,3 10,4 13,8 17,5 

Taastuvenergia 

müügilt saamata 

jääv tulu, € 

50 0,0 6,1 10,7 15,1 19,4 23,5 27,5 

150 0,0 13,5 25,6 37,1 46,1 54,3 63,2 

200 0,0 17,3 33,2 46,9 58,8 70,1 76,5 

Akumuleerimise 

tulemusel saadav 

rahaline sääst, € 

50 0,0 11,1 19,8 27,5 35,0 42,2 49,1 

150 0,0 24,8 46,8 67,7 80,7 91,8 104,0 

200 0,0 32,7 61,3 85,8 103,1 118,4 120,8 

 

150-liitrise mahu puhul on temperatuuri tõstmise mõjul saadav sääst kuni 2 korda suurem 

kui see on 50-liitrise boileri kasutamisel. 200-liitrise boileri mahu korral on suuremast 

soojusmahtuvusest tulenevalt ka aastane rahaline võit akumuleerimisest 2,5 korda suurem 

kui 50-liitrise boileri puhul.  
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö tulemusena loodi programmi SciLab modelleerimiskeskkonna Xcos abil toimiv 

matemaatiline mudel, mis võimaldab hinnata kuumaveeboilerite energia 

akumuleerimismahtu erinevate sisendparameetrite väärtuste korral. Peamised 

modelleerimisel saadud väljundid olid veetarbest ning soojuskadudest tulenev energiatarve 

ning taastuvenergia ja võrgust tarbitava elektrienergia osatähtsus. 

 

PV-paneelidega päikeseenergiast muundatud elektrienergiat on aasta jooksul võimalik 

boileris oleva vee kuumutamisel 90 °C temperatuurini potentsiaalselt salvestada 50-liitrise 

mahuga  boileri puhul 392 kW∙h. 150- ja 200-liitriste boilerite korral saadi 

akumuleeritavateks energiakoguseks vastavalt 788 ning 888 kW∙h aastas. Temperatuuri 

tõstmise negatiivse mõjuna suurenevad soojuskaod läbi boileri korpuse. Aasta keskmisena 

suurenevad 50-liitrise boileril soojuskaod 3%, 150-liitrisel 7,7% ning 200-liitrisel 8,2%. 

Akumuleeritud taastuvenergia arvelt väheneb võrgust tarbitav energia hulk 50-liitrisel 

boileril kuni 21%, 150-liitrisel kuni 43% ja 200-liitrisel kuni 48%. 

 

Boileri tegelike soojuskadude hindamiseks teostatud mõõtmised õnnestusid. Tulemustest 

selgus, et tehnilises spetsifikatsioonis esitatud soojuskaod on lähedased mõõdetud 

väärtustele. Mikrotootmisjaama elektrienergia tootmisandmete analüüsil tuli selgelt välja 

erinevus kuude ning aastaaegade lõikes. Kevadel muundatakse elektrienergiat 38,2%, 

suvel 45,8%, sügisel 15,2% ning talvel vaid 0,8% kogu aastasest toodangust. 

  

Taastuvenergia toodangu alusel kuumaveeboileri temperatuuri juhtimine on käesoleva töö 

tulemustest lähtuvalt otstarbekas. Edasist uurimist tuleks alustada katlakivi tekke mõjude 

hindamisest boileri temperatuurist sõltuvalt. Seeläbi luuakse eeldused kuumaveeboileri 

temperatuuri tõstmise katsete teostamiseks Maaülikooli digitaalektroonika laboris. 
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WATER HEATER MODEL BASED ON RENEWABLE 

ENERGY SUPPLY 

SUMMARY 

 

Sustainable development of energy sector is set to be the future goal in the European 

Union including Estonia. Main steps on this road are energy usage optimization and the 

growth of using renewable energy sources.  

 

This thesis focuses on using electricity that is converted from solar energy by photovoltaic 

solar cells. Produced electrical energy should be used in the production location as much as 

possible to reduce the losses in power grid. Also the difference between the energy selling 

and buying rate from the power grid makes it economically is much more efficient. 

  

One of the cheapest ways of reducing the time shift between main electricity production 

and main consumption times is to use a water heater as an energy accumulator. The main 

aim of this thesis is to research what kind of effect arises when the temperature of water 

heater is increased by the renewable energy peak productions. A mathematical model was 

developed in program SciLab. Its graphical editor Xcos was used to estimate the growth of 

converted energy self consumption and what portion of the growth is used to cover the 

water heater stand-by energy losses. In addition, the amount of energy used from the 

power grid was observed. To get maximally realistical results measured input data was 

used.  Estimation of heat losses are based on expirimental values. The experiment was 

carried out in Digital Electronics Laboratory wich is located in Estonian University of Life 

Sciences Institute of Technology where heat losses of 50 litre water heater were measured. 

Furthermore solar power conversion data was used from period October 2013 to 

September 2014. The data was measured in Wiiralti 10 kilowatt-hour microconversion 

station at Tartu by the supervisor of this thesis.  In addition measured hot water 

consumption data was used. 

 

When the temperature was raised from 60 ºC to 90 ºC, the self consumption of renewable 

energy increased 1,6-2,4 times per year, depending on the water heater capacity. The used 

energy amount from the power grid was reduced 1,3–1,9 times. Usefully accumulated 
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energy amount per year is 490 kW·h when a water heater with the capacity of 50 liters and 

1264 kW·h when a 200 litre water heater is used. This results in saving 49-120 € annually, 

depending on capacity of the water heater. As the results show, raising the temperature in a 

water heater is beneficial from both an energetical and economic point of view. Therefore, 

practical experiments should be carried out for estimating what kind of effect the formation 

of limescale in the heater would have on the energy consumption and exploitation costs.
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