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During the backwashing of sand filters, significant amount of pool water, which could be 

used for preheating of return water, is pumped into the sewerage. According to this, the 

aim of this master's thesis was to explore the profitability of pool water residual heat 

recovery in Värska Water Park. To achieve the aim consumption data of previous years 

were studied and additional measurements were performed. Pool water theoretical residual 

energy potential was calculated based on obtained data. MS Excel based application was 

made according to heat exchanger theory simplifications to study the heat exchange 

processes in two types of heat exchangers – built in heat storage tank (e coil pipe) and 

external counterflow heat exchanger. Thermal efficiency for both heat exchangers were 

calculated in water park conditions. Based on the efficiency of heat exchanger types, the 

annual energy recovered and gained earnings were found. Based on the calculations of 

potential annual earnings the project profitability was found with simple payback and net 

present value method. Annual theoretical residual energy potential was 678,12 GJ. Due to 

the construction of internal heat exchanger, only 592,56 GJ was available. Residual energy 

recovery efficiency with internal device was 54,1 % and 77,9 % with external device. Due 

to differences in energy potential and efficiency the annual amount of recovered energy 

was 320,57 GJ or 580,26 GJ. Company's planned investment would earn profit in the third 

or fifth year according to net present value. On the basis of this master's thesis installation 

of residual energy recovery unit will be expedient considering that the lifespan exceeds ten 

years. 

Keywords: residual heat, heat recovery unit, heat exchanger, pool water. 
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Veekeskustes basseinivett puhastavate filtrite pesemisel väljutatakse märgatav hulk vett, 

mille jääksoojust saaks kasutada tagastuva vee eelsoojendamiseks. Sellest tulenevalt oli 

magistritöö eesmärgiks uurida basseinivee jääksoojuse kasutamise otstarbekust Värska 

Veekeskuses. Eesmärgi saavutamiseks kasutati veekeskuse eelnevate aastate 

tarbimisandmeid ning teostati täpsustavad mõõtmised. Nende andmete alusel leiti 

basseinivee jääksoojuse teoreetiline energeetiline potentsiaal. Kasutades soojusvaheti 

teooria lihtsustusi koostati MS Exceli põhine rakendus soojusvahetusprotsessi uurimiseks 

kahes erineva tüübilises soojusvahetis – akumulatsioonipaagi siseses (n spiraaltoru) ja 

paagivälises vastuvoolulises soojusvahetis. Koostatud rakenduse abil leiti veekeskuse 

tingimustele vastavas olukorras soojusvahetite energeetiline kasutegur, mille alusel arvutati 

soojustagastussüsteemi aastas tagastatav energiahulk ning rahaline võit. Tasuvusaja 

määramiseks kasutati lihttasuvusaja ja nüüdispuhasväärtuse meetodit. Jääksoojuse 

teoreetiliseks aastaseks potentsiaaliks saadi 678,12 GJ. Paagisisese soojusvaheti korral 

loeti sellest kasutatavaks 592,56 GJ. Jääksoojuse kasutamise efektiivsuseks saadi 

paagisisese soojusvahetiga 54,1 % ning paagivälisega 77,9 %. Tulenevalt erinevatest 

potentsiaalidest ja efektiivsusest tagastuks vastavalt 320,57 GJ või 580,26 GJ energiat 

aastas. Ettevõtte planeeritud investeeringu ja saadava toetuse paigutamisel 

soojustagastussüsteemi hakkaks see nüüdispuhasväärtuse meetodi järgi kasumit teenima 

kolmandal või viiendal aastal. Soojustagastussüsteemi paigaldamine on tasuv arvestades, et 

seadme tegelik eluiga ületab kümmet aastat. 

Märksõnad: jääksoojus, soojustagastusseade, soojusvaheti, basseinivesi. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

a – iga-aastane hinnavõit soojamüüja käest ostmata energialt € 

C1, C2 – soojust äraandva või vastuvõtva keskkonna soojusmahtuvus J/K 

Cmin – väiksema soojusmahtuvusega keskkonna soojusmahtuvus J/K 

c – keha (vedeliku) erisoojus J/(kg·K) 

cmp – keskmine isebaarne erisoojus J/(kg·K) 

d – projekti diskontomäär % 

IRR – tulunrom (Internal Rate of Return) 

I0 – alginvesteering € 

M – aastased rahavood €  

ṁ – keskkonna massikulu ajaühikuks kg/s 

NPV – nüüdispuhasväärtus (Net Present Value) € 

Q – soojushulk J 

Qmax – maksimaalselt võimalik ülekantav soojushulk J. 

Qteg – tegelikult ülekantav soojushulk J 

S – soojusvahetuspinna pindala m
2
 

T – lihttasuvusaeg a 

t1', t1'' – primaarsoojuskandja sisenemis- ja väljumistemperatuur K 

t2', t2'' – sekundaarsoojuskandja sisenemis- ja väljumistemperatuur K 

 U – soojusläbikandetegur W/(m
2
·K) 

α – soojusülekandetegur W/(m
2
·K) 

Δh – keskkonna entalpia muutus J/kg 

Δtv – keskkondade väikseim temperatuurivahe K 

Δtm – keskmine temperatuurivahe K 

Δtmax – soojuskandja suurim temperatuuride vahe soojusvahetis 

Δts – keskkondade suurim temperatuurivahe K 

λ – soojusjuhtivustegur W/(m·K) 

Φ – soojusvool W 
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SISSEJUHATUS 

 

Energia hinnad on pidevalt ühiskonna huviorbiidis. Energiale ligipääsemise tõttu algavad 

konfliktid ja võivad puhkeda sõjad. Lisaks on energiasääst ja keskkonnamõjude 

vähendamine osa poliitikast. Energiakasutamise optimeerimine, vähendamine ja 

taastuvatele energiaallikatele üleminek on rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu siseste lepete 

ning Eesti, kui osa maailmast ja Euroopa Liidust, keskkonnapoliitika osaks.  

 

Energiakasutamise muutuse aluseks on turumajanduslikus ühiskonnas siiski majandusliku 

kasu saamine ning seetõttu on ka poliitiliselt kehtestatud aktsiisid ning dotatsioonid, et 

suunata ettevõtteid majandusliku kasu eesmärgil muutma oma tarbimisharjumusi, 

energiakasutust ja energiaallikaid. Eestis, kui suhteliselt külma kliimaga riigis, on kogu 

energiatarbimisest suur osakaal soojusenergial. Seetõttu on Eestis viimastel aastatel 

pööratud rõhku hoonete energiatarbe vähendamisele soojustamise abil. Lisaks 

soojustamisele on olnud olulisel kohal soojusttagastavate ventilatsioonisüsteemide 

kasutamine. Üldjuhul ei ole rõhku pandud kasutatud sooja veega hoonetest väljaminevale 

energiale, ilmselt peamisel seetõttu, et kogused ja seetõttu ka tagastuva energia potentsiaal 

on seadmete paigalduse ja hinnaga võrreldes liiga madal. Juhul kui veekasutus on suur, 

nagu seda on ujulates ja veekeskustes, võib mastaabiefektiga arvestades veega lahkuva 

jääksoojuse tagastamine osutada otstarbekaks. 

 

Käesolevas magistritöös "Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska Veekeskuses" on 

vaatluse all basseinivee jääksoojuse tagastamise võimalused ja potentsiaal.  

 

Magistritöö teema on valitud seoses autori huvist ujumise ja ujulate vastu ning soovist 

uurida ujulate käidukulude vähendamise võimalust. Autori huvi on suurendanud ka 

kokkupuude Olustveres tegutsenud ujulaga. Efektiivsed soojuse kasutamise ja tagastamise 

vahendid tagavad ujulatele kasumlikuma majandamise ning võivad seetõttu soodustada 

uute ujulate ja veekeskuste rajamist.  
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Käesoleva töö aktuaalsus seisneb praegusel hetkel Euroopa Liidus kehtestatud 

keskkonnanõuetest ja nende saavutamiseks loodud poliitikast, aga ka pikas perspektiivis 

kallinevatest energiahindadest ja ettevõtete pidevast soovist parendada majanduslikke 

tulemusi.  

 

Hetkel valitseb Eestis olukord, kus enamus ujulad pole vee jääksoojuse tagastamiseks 

seadmeid paigaldanud. Uudsusena võib välja tuua, et viimasel ajal on erinevaid 

energiasäästu võimalusi nii kodu-, kui ka töötustarbijatele propageeritud ja uuritud, kuid 

veekeskuste jääksoojuse tagastamise kohta puuduvad avalikud uuringud. Ujulates 

kasutatavate veemahtude korral aga võiks soojustagastamisseadmete paigaldamise 

võimalusi ja tasuvust uurida.  

 

Magistritöö põhitekst jaguneb viieks põhijaotiseks, millest esimeses käsitletakse soojuslevi 

üldisemalt, tutvustatakse soojusvaheti tööpõhimõtet ning soojusvaheti arvutamise valemid. 

Teises jaotises kirjeldatakse uuritavat objekti. Kolmandas põhijaotises käsitletakse 

uurimistöö metoodikat. Neljandas jaotises kirjeldatakse läbiviidud mõõtmisi ning 

mõõtetulemuste töötlust. Viimases, viiendas, jaotises esitletakse töö tulemusi. 

 

Magistritöö metoodika alusel määrati soojushulga valemi ning vajalike veekasutuse 

kitsendusi arvestades veekeskuse aastane jääksoojuse teoreetiline potentsiaal. 

Soojusvahetusprotsessi uurimiseks koostatud MS Exceli põhise rakenduse alusel leiti 

arvutuslik soojusvahetiga tagastatav energiakogus. Energiakoguse ning energia hinna 

alusel arvutati aastane kokkuhoid kuludelt, mida kasutades leiti tasuvusaeg lihttasuvusaja 

ja nüüdispuhasväärtuse meetodil. 

 

Lõputöös kasutati Värska Veekeskuse eelnevate aastate tarbimisandmeid ning viidi läbi 

täiendavad mõõtmised uurimustöö metoodikaga määratud arvutusülesannete 

lahendamiseks vajalike parameetrite leidmiseks.  

 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida Värska Veekeskuse basseinivee jääksoojuse kasutamise 

otstarbekust. 

 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded 

1. Probleemi olemuse käsitlus 
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2. Uuritava objektiga tutvumine 

3. Andmete kogumine ja töötlemine 

4. Arvutusmetoodika valimine 

5. Basseinivee jääksoojuse teoreetilise energeetilise potentsiaali arvutamine 

6. Soojusvaheti arvutusteks MS Exceli põhise rakenduse koostamine 

7. Aastase tagastatava energiakoguse leidmine 

8. Soojusvaheti paigaldamise tasuvuse hindamine 

9. Kokkuvõtte tegemine. 
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1. SOOJUSLEVI JA SOOJUSVAHETID 

 

1.1. Soojuse levimise viisid 

 

Termodünaamikaga antakse teaduslik alus mõistmaks nähtusi soojustehnikas. 

Termodünaamikas käsitletakse energiat ja selle liikide teisendusi. Soojusülekanne, mis 

põhineb termodünaamika teoreetilistel alustel, käsitleb täpsemalt soojuse kandumist ühelt 

kehalt või keskkonnalt teise. Soojusülekande ehk soojuslevi abil võib energia soojuse kujul 

iseeneslikult kanduda ainult kuuemast keskkonnast jahedamasse keskkonda[1; 2]. 

Vastupidise protsessi saavutamiseks on vaja teha tööd ehk mingi seade peab tegema tööd 

soojuse ära võtmiseks külmemalt kehalt – niiviisi toimivad näiteks soojuspump ja 

külmkapp. Soojust võib võrrelda näiteks jõesängist gravitatsiooni tõttu alla voolava veega, 

ka vee puhul on vaja selle ülestõstmiseks teha tööd – kasutada pumpa [3]. Soojus ise pole 

energia, vaid on energia ülekandmise viis [2]. Praktikas kasutatakse siiski tihedalt ka 

terminit soojusenergia. 

 

Soojusülekanne jaguneb juhtivuslikuks, konvektiivseks ja kiirguslikuks. Üheaegselt võivad 

toimuda kõik kolm eelnimetatud soojusülekande liiki. Juhul, kui soojusülekandes esineb 

rohkem kui üks liik, nimetatakse seda liitsoojusülekandeks.  

 

Juhtivuslik ehk konduktiivne soojuslevi toimub aineosade vahetu kontakti olukorras ning 

see võib toimuda nii tahkes, vedelas, kui ka gaasilises kehas [1]. Soojuslevis eristatakse 

statsionaarset ja mittestatsionaarset soojuse levimist, millest esimese korral temperatuur 

ajas ei muutu ja teise puhul muutub [4]. Soojuse levimist iseloomustab mittestatsionaarse 

soojusjuhtivuse korral materjalide soojusjuhtivustegur ehk erisoojusjuhtivus – tähistatakse 

λ. Soojusjuhtivustegur on võrdetegur olukorrale kus soojusvoog on võrdeline 

temperatuurigradiendiga pikkusühiku kohta ja selle ühikuks on W/(m·K). Pinnaühiku 

korral kasutatakse soojusülekandetegurit, selle tähis on α ja kasutatakse ühikut W/(m
2
·K). 

Vaadeldes soojuse liikumist ühest keskkonnast teise läbi neid eraldava vaheseina 

kasutatakse soojusläbikandetegurit, mis tähistatakse tähega U ning selle ühikuks on 

W/(m
2
·K). 
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Käesoleva töö kontekstis on oluline lisaks vee soojusjuhtivustegurile vaadelda ka erinevate 

metallide soojusjuhtivustegurid, sest soojusvahetite soojusvahetuspinnad ehk küttepinnad 

on enamasti metalsest materjalist. Tabelis 1.1 on esitatud erinevate ainete 

soojusjuhtivustegurid. Peab tõdema, et erinevates kirjandusallikates on pakutud samade 

materjalide kohta erinevaid soojusjuhtivuse väärtuseid. Osalt on see põhjendatav sellega, et 

soojusjuhtivustegur võib olla esitatud erinevatel temperatuuridel. Kõikide materjalide 

soojusjuhtivus sõltub temperatuurist ning tavaliselt esitatakse käsiraamatutes need 

väärtused toatemperatuuril, milleks loetakse 20 °C. Gaaside ja vedeliku puhul sõltub 

soojusjuhtivustegur temperatuurist ja rõhust [4]. Metallide korral võivad 

soojusjuhtivusteguri väärtuse vahesid esile kutsuda lisaks temperatuurile ka erinevused 

tiheduses ja koostises [4]. Halvimad soojusjuhid on gaasid ning parimad tahkised, vedelike 

soojusjuhtivused jäävad nende vahepeale [1].  

 

Tabel 1.1. Soojusjuhtivustegurid toatemperatuuril [1] 

Aine 
Soojusjuhtivustegur 

toatemperatuuril, W/(m·K) 

Vesi   0,61   

Veeaur   0,018  

Õhk   0,026  

Alumiinium 237,0    

Kroom  93,7    

Tsink 116,0    

Raud  80,2    

Vask 401,0    

Süsinikteras  62,0    

 

Tabelis 1.1 on esitatud A. Otsa raamatus "Soojustehnika aluskursus" avaldatud 

soojusjuhtivustegureid. Teisalt võiks soojusjuhtivustegurite tegurite valmimisel lähtuda 

kehtivatest standarditest. Enamasti on erinevate materjalide soojusjuhtivustegurid välja 

toodud standardites, kus käsitletakse hoone piirdekonstruktsioonide arvutamist, nagu 

näiteks EVS-EN ISO 6946:2008. 

 

Konvektiivne soojusülekanne kujutab endast vedeliku või gaasi liikumisega kaasneva 

soojusülekande ja juhtivusliku soojuslevi kombinatsiooni. Seisvas vedelikus või gaasis 

levib soojus vaid juhtivuslikult. Reaalses elus on raske saavutada seisvat vedelikku või 

gaasi, sest temperatuurierinevuste tõttu tekib kihistumine ja erinevate temperatuuridega 
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kihid põhjustavad vabakonvektsiooni. Vabakonvektsioon toimub ebaühtlastest 

temperatuuriväljadest tingitud tiheduste erinevuste tõttu vedelikus või gaasis, mis 

gravitatsiooni toimel panevad vedeliku või gaasi liikuma [1]. Konvektiivne soojuslevi võib 

toimuda ka liikuva vedeliku ja tahke keha vahel, näiteks toru torus soojusvahetis [1]. 

Voolav kõrgema temperatuuriga vedelik soojendab toru sise- või välisseina, mis omakorda 

juhib soojuse soojendatava keskkonna piirikihti. Soojusülekande seisukohalt on oluline 

selle piirikihi paksus ja vedeliku enda soojusjuhtivus [1].  

 

Kolmandaks soojusülekande liigiks on kiirgussoojusülekanne. Kiirgussoojusülekannet 

põhjustavad kõik füüsilised kehad, mille absoluutne temperatuur ületab nullväärtuse ka 

juhul, kui kahe keha temperatuur on võrdne – toimub mõlema keha poolt üheaegne energia 

neeldumine ja kiirgamine [1]. Kiirgussoojusülekanne toimub elektromagnetilise 

lainenähtusena. Kiirguslik soojuslevi toimub erinevalt juhtivuslikust ja konvektiivsest 

soojuslevist ka siis, kui puudub otsene kehade vaheline kontakt ning kiirgussoojusülekanne 

toimib ka vaakumis – niimoodi jõuab näiteks tähtedelt soojus planeetidele [1]. 

 

Soojusvahetite korral võib soojuse ülekandmine toimuda kõigi kolme soojuslevi viisi 

kaudu. Enne soojusvaheti arvutamise alustamist tuleb välja selgitada millised soojuse 

levimise viis võis viisid arvutatavas rakenduses esinevad. Näiteks madalatemperatuurilises 

soojusülekandes on kiirguslikult ülekantava soojuse hulk üldjuhul ebaolulise tähtsusega 

ning selle võib arvestamata jätta.  

 

 

1.2. Soojushulk 

 

Soojuselevi seisukohalt on oluline hinnata energiakogust, mis kandub ühest keskkonnast 

teise. Energiakogust nimetatakse soojustehnikas soojushulgaks ning selle tähis on Q. 

Soojushulk temperatuuri muutumisel avaldub läbi keha massi, erisoojuse ja temperatuuride 

vahe korrutise järgmiselt: 

 

                 ,  (1.1) 

kus Q on soojushulk J; 

 m – keha (vedeliku) mass kg; 
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 c – keha (vedeliku) erisoojus J/(kg·K); 

 t2 – algtemperatuur K; 

 t1 – lõpptemperatuur K. 

 

Valem 1.1 võimaldab määrata soojustagastuse teoreetilise potentsiaali arvestades näiteks 

aastas hoonest väljuvat vee kogust ning siseneva ja väljuva vee keskmisi temperatuure. 

Täpsema soojustagastusvõimekuse määramisel lisandub mitmeid tegureid, nagu näiteks 

soojusvaheti efektiivsustegur ja vee vooluhulk. 

 

Erisoojus on soojushulk, mida vajatakse ühe massiühiku temperatuuri tõstmiseks ühe 

kraadi võrra [5]. Keha massi kohta arvutatavat erisoojust nimetatakse masserisoojuseks, 

lisaks on kasutusel ka maht- ja moolerisoojus [1]. Käesolevas magistritöös kasutatakse 

masserisoojust. Alg- ja lõpptemperatuuri võib vaadelda erinevalt, sõltuvalt kas uuritakse 

soojenemist või jahtumist ning seetõttu on otstarbekas ühtsemaks mõistmiseks soojushulga 

arvutamisel väljendada temperatuurimuutust (Δt). 

 

Soojusülekande protsess ei toimu kunagi hetkeliselt, vaid vajab teatud ajakulu [1]. 

Vaadeldes soojusülekannet ajaühikukohta nimetatakse seda soojusvooluks (Φ). 

Soojusvoolu ühikuks on W (W = J/s). Soojusvoolu läbi soojusvahetuspinna ühiku 

nimetatakse soojusvooks (ϕ) ning kasutatakse ühikut W/m
2
.  

 

 

1.3. Soojusvaheti definitsioon ja tööpõhimõte 

 

Soojuse ülekande uurimine teaduse suunana arenes välja 20. sajandi alguses ning suur osa 

tänapäeval kasutatavatest soojusvahetite liikidest kujunesid välja juba aastatel 1920...1950 

peamiselt eksperimentaalsel teel [5]. Suuremad muutused soojusvahetite projekteerimises 

ja valmistamises algasid 1950-ndate lõpul tänu arvutiteaduse arengule ja tuumaenergeetika 

tutvustamisele ning 1970-ndate majanduskriisile [5].  

 

Kirjanduses on soojusvahetit kirjeldatud järgmiselt: "Soojusvaheti on seade, mis kannab 

soojust ühelt keskkonnalt või kehalt teisele" [4]. Soojusvaheti põhimõtteskeem on esitatud 

joonisel 1.1 basseini jääksoojuse tagastamise näitel. 
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Joonis 1.1. Basseinivee jääksoojuse tagastamise põhimõtteskeem 

 

Soojusvahetit läbib enamasti kaks keskkonda. Erialaterminoloogias nimetatakse 

soojusvahetuses osalevaid keskkondi ka soojuskandjateks. Ühelt keskkonnalt võetakse 

energiat (primaar), mis kantakse üle teisele keskkonnale (sekundaar). Joonisel 1.1 esitatud 

näitel on energiat loovutavaks keskkonnaks basseinist väljuv vesi, millel on kõrgem 

temperatuur ning energiat võtvaks keskkonnaks on soojendamist vajav kaevust pumbatav 

vesi. Energiat loovutav kõrgema temperatuuriga vesi kaotab väljudes võrreldes 

sisenemisega energiat – temperatuur langeb. Samal ajal energiat võtva keskkonna 

siseenergia ja temperatuur kasvavad.  

 

 

1.4. Soojusvahetite liigitus 

 

Soojusvaheteid võib klassifitseerida mitmeti. Soojusvaheteid võib liigitada näiteks 

soojusülekande põhimõtte, soojusülekande mehhanismi, läbivate soojuskandjate arvu, 

läbivate soojuskandjate tüübi või soojusvaheti konstruktsiooni järgi [6]. Kõige üldisemalt 

jagunevad soojusvahetid pind- ja segunemissoojusvahetiteks [7]. Soojusülekande 

põhimõtte järgi jagunevad soojusvahetid rekuperatiivseteks, regeneratiivseteks ja 

segunemissoojusvahetiteks [1; 7]. 

 

Regeneratiivses ja rekuperatiivses soojusvahetis antakse soojus edasi pinna abil. 

Soojusvahetuspinnaga soojusvahetis kantakse soojust ühest keskkonnast teise läbi neid 

eraldava pinna – seda pinda nimetatakse küttepinnaks [7].  
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Rekuperatiivseid soojusvaheteid kutsutakse tihti ka lihtsalt plaatsoojusvahetiteks (through-

the-wall non-storing exchangers) [5]. Rekuperatiivse soojusvaheti parimaks näiteks ongi 

plaatsoojusvaheti, kus ühest keskkonnast kantakse soojus teise keskkonda läbi neid 

eraldava vaheseina. Regeneratiivseid soojusvaheteid nimetatakse akumulaatoriteks 

(accumulators, heat storage exchangers) nende tööprintsiibi tõttu, sest toimub tsükliline 

soojusvahetus soojust akumuleeriva keha vahendusel. Segunemissoojusvahetis (direct 

contact non-storage exchangers) on soojust vahetavad keskkonnad omavahelises kontaktis 

ja soojem ning jahedam vedelik segunevad omavahel. 

 

Soojusvahetite liike on mitmeid ja nende valimine sõltub vajatava lahenduse iseloomust. 

Segunemissoojusvaheti basseini jääksoojuse tagastamiseks ei sobi, sest jääksoojusega 

vabanev vesi on filtripesuga väljuv ehk basseini tagasilaskmiseks mittesobilik vesi. 

Regeneratiivne soojusvaheti võiks teoreetiliselt sobida, kuid puudub põhjus selle 

eelistamisel võrreldes rekuperatiivsega. Regeneratiivset soojusvahetit on otstarbekas 

kasutada juhul kus nii sooja, kui ka külma keskkonna liikumine toimub tsükliliselt ühes ja 

samas torus. Basseinivee korral puudub vajadus ja võimalus siseneva ja väljuva vee 

transportimiseks läbi ühise toru. Lisaks ei sobi regeneratiivne soojusvaheti olukorda, kus 

jahtumine ja soojenemise ajad on niivõrd erineva pikkusega. Eelnenud lõigust saab 

järeldada, et soojas vees sisalduva energia ülekandmisel ühest veekeskkonnast teise on 

otstarbekas kasutada rekuperatiivset soojusvahetit. 

 

Soojusülekande mehhanismi järgi jagunevad soojusvahetid konduktiivseks, konvektiivseks 

ja kiirguslikus, kuid nagu varem mainitud, toimuvad erinevaed mehhanismid tihti 

üheaegselt liitsoojusülekandena ja paljusid soojusvaheteid ei saagi mehhanismi järgi 

klassifitseerida. Soojuskandjate arvu järgi liigitusel pole üldjuhul alust, sest suuremal 

enamusel toimub soojusvahetus kahe keskkonna vahel, kuid esineb ka soojusvaheteid, kus 

soojusvahetusprotsessis osaleb rohkem kui kaks keskkonda [1]. Soojuskandjate tüübi järgi 

saab soojusvaheteid jagada näiteks gaas-gaas, aur-gaas, aur-aur; gaas-vedelik; vedelik-

vedelik jt soojusvahetiteks [7]. Järgnevalt käsitletakse täpsemalt soojusülekande põhimõtte 

järgi liigitust.  

 

Vooluskeemi järgi saab soojusvaheteid jagada päri-, vastu-, risti-, sega- ja mitmekordse 

ristivooluga soojusvahetiteks. Joonisel 1.2 on esitatud vastavate tüüpide liikumisskeemid.  
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Joonis 1.2. Soojus vahetavate keskkondade liikumisskeemid soojusvahetis: a) pärivool, b) 

vastuvool, c) ristivool, d) segavool, e) mitmekordne ristivool [1; 7] 

 

Vooluskeemist sõltub suuresti ka soojusvaheti soojusülekannet iseloomustav soojuskandja 

temperatuuri muutumine piki soojusvahetuspinda [1]. Vooluskeemi valiku võrdluse 

aluseks on soojusvahetuspinna suhteline suurus, mis tagab suurima temperatuurimuutusega 

soojuskandja vajaliku temperatuurimuutuse [7]. Vooluskeemi järgi sobib Värska 

Veekeskuses rakendamiseks kõige paremini vastuvoolu soojusvaheti – täpsemalt seletatud 

jaotises 1.6. 
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1.5. Soojusvahetitele esitatavad nõuded 

 

Soojusvahetit projekteerima ja arvutama hakates peab paika panema sellele esitatavad 

nõuded. Osad soojusvahetitele esitatavad nõuded on välja toodud raamatus 

"Soojusgeneraatorid" ning need on järgmised [7]: 

– ökonoomsus ja suur soojustootlikkus; 

– etteantud tehnoloogilise protsessi ja toodangu kvaliteedi tagamine; 

– lihtne ja odav konstruktsioon; 

– kompaktsus ja seadme väike mass; 

– hõlbus montaaž ja remont ning töökindlus ettenähtud ekspluatatsioonieal; 

– nüüdisaegne tehniline ja esteetiline teostus. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et soojusvaheti korral on tema tähtsaim omadus olla 

majanduslikult kasulik. Arvestades pikemajalist kasumlikkust hõlmab see ka paljusid 

eelnevas loetelus välja toodud nõudeid.  

 

Soojusvaheti valimisel ja arvutamisel tuleb lahendada järgmised ülesanded [5]: 

– soojusvaheti tüüp; 

– soojusvahetuspinna paigutus; 

– ülekantava soojuse kogus või ülekandmise kiirus; 

– soojuskadu; 

– temperatuuride vahe soojendava ja soojendatava keskkonna vahel; 

– vajadus keskkonda liigutavate seadme järgi (pump, ventilaator jne.); 

– seadmete ja paigalduse maksumus; 

– käitluskulud; 

– hoolduskulud. 

 

Soojusvaheti valikul on oluline arvestada peamiselt lihtsa ja odava konstruktsiooniga, mis 

peaksid üldjuhul tagama ka madalamad remondi ja hoolduskulud. Kõige olulisem faktor 

soojusvaheti kasutamisel on majanduslik tasuvus. Kui seade paigaldatakse 

olemasolevatesse ruumidesse, peab arvestama ka füüsiliste piirangutega seadme suurusele. 

Samuti peab soojusvaheti suutma töötada soojusvahetusega madalatemperatuuriliste 
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vedelike vahel ning peaks olema lihtsalt puhastatav. Joonisel 1:3 on toodud näide lihtsalt 

puhastatavast soojusvahetist. 

 

 

Joonis 1.3. Alfa Laval kõrge rõhuline spiraalne soojusvaheti SHE [8] 

 

Joonisel 1.3 kujutatud soojusvaheti on lihtsalt puhastatav, sest seda on võimalik täies 

ulatuses avada. Soojusvahetis läbib soojuskandja vaid ühte spiraalset kanalit ja selle disaini 

tagab soojusvaheti isepuhastuvuse. Võrreldes torusoojusvahetitega lubatakse 

majanduslikku kokkuhoidu käitluskuludelt [8]. 

 

Soojusvaheti tüübi ja konstruktsiooni valimisel on oluline hinnata vastavate seadmete 

tehnilis-majanduslikke andmeid [7]. Samuti on olulisel kohal kogemused, mis vastavate 

seadme paigaldamisel on saadud. Raamatus "Soojusgeneraatorid" on võrreldud eri liiki 

soojusvahetite konstruktsioone hinnates igat kategooriat viie palli süsteemis, kus number 

viis tähistab parimat ja number üks halvimat tulemust vastavas kategoorias [7]. 

Võrreldakse erinevaid toru- ja plaatsoojusvaheteid ning ribitatud küttepinnaga 

soojusvaheteid. Mitmete kategooriate hulgast keskendutakse käesolevas töös järgmistele: 

– torude ja kanalite puhastatavus; 

– torude ja kanalite vahede puhastatavus; 
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– küttepinna osaline vahetatavus; 

– remont. 

 

Maksimaalse tulemuse valitud näitajate võrdlemisel saavutab stantsitud laineline 

lahtivõetav plaatsoojusvaheti, mida hinnati antud kirjanduse alusel igas kategoorias 

maksimaalse tulemusega. Paremuselt järgmine soojusvaheti on niisutatav torusoojusvaheti, 

millele järgneb sukeldatav torusoojusvaheti – kummagi soojusvaheti korral ei saa kasutada 

vastuvoolu, mis võib teatud juhtudel takistuseks saada. Kõigi kolme soojusvaheti 

remonditavus on hinnatud väga heaks ja puhastatavus heaks. [1] 

 

Soojussõlmedes kasutatakse näiteks toru torus, plaat ja spiraaltoru soojusvaheteid [4]. 

Basseini jääksoojuse tagastamisel on soojuskandjate soojused üldjuhul soojussõlmede 

soojuskandjate temperatuuridest madalamad. Soojusvaheti valiku põhiseisukohad on 

järgmised [7]: 

– ühefaasilised soojuskandjad – plaatsoojusvaheti; 

– vedeliku kuumutamine kondenseeruva auruga – plaatsoojusvaheti; 

– väikese soojustootlikkusega ja keemiliselt aktiivne keskkond – kuumutussärgiga, 

niisutatav või sukeldatav soojusvaheti; 

– soojuskandjate üksteisest väga erinevad soojusülekandetegurid – ribitoru– või 

uimtorusoojusvaheti; 

– transport – ribitatud plaatidega või kalasabamustriga soojusvaheti. 

 

Eesti ujulatesse on paigaldatud mõned Menerga soojustagastusseadmeid AquaCond 44 

(joonis 1.4). Menerga seadmed koosnevad rekuperatiivsest soojusvahetist ja selle külge 

integreeritud soojuspumbast, millega on võimalik elektri baasil toota odavamat sooja vett 

võrreldes soojamüüja puit- või gaaskütusel toodetava soojaga. Menerga AquaCond 44 

seadmed on sobilikud vee voolukiiruse vahemikule 0,8...5,4 m
3
/h [9]. Nende soojuslikud 

võimsused jäävad vahemikku 25...156 kW ning soojuspumba kompressori elektrilised 

võimsused samal ajal vahemikku 1,8...10,2 kW [9].  
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Joonis 1.4. Soojuspumbaga integreeritud soojusvaheti Menerga AquaCond 44 [9] 

 

Magistritöös lahendatava probleemi seisukohalt pakuvad sellised madalate temperatuuride 

tõstmiseks mõeldud soojuspumbaga integreeritud soojusvahetid loomulikult huvi. Sellised 

soojuspumbaga integreeritud seadmed on aga suurema alginvesteeringuga ja keerulisema 

süsteemiga – hooldus ja remondikulude potentsiaalne kasvamine. Tavaline soojusvaheti 

tõstaks siseneva vee temperatuuri väärtuseni, mis vajab edaspidist soojendamist, olenevalt 

täpsest situatsioonist tuleb tõsta temperatuuri 10...20 kraadi. Siinkohal peab võrdlema 

soojuspumba abil selle 10..20 kraadise temperatuurimuutuse tekitamiseks vajalikku energia 

maksumust olemasoleva küttelahenduse energia hinnaga ja võimalike lepingutingimustega 

tarbija ning soojatootja vahel.  

 

Käesolevas töös uuritava lahenduse eripäraks võrreldes näiteks soojusvahetite kõige 

tavapärasema kasutusalaga soojussõlmedes on suhtelised madalad töötemperatuurid ja 

ebaregulaarne soojustagastusvajadus ning jääksoojust kandva vee mustuseosakeste sisaldus 

(juuksekarvad, nahaosad jne). Selline seade vajab efektiivse töörežiimi säilitamiseks 

puhastamist, järelikult peab valitav seade olema kas lihtsalt lahtivõetav. 
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1.6. Soojusbilansi ja soojusläbikande võrrandid  

 

Soojusvahetite arvutamisel eristatakse konstruktsiooni- ja kontrollarvutust. 

Konstruktsiooniarvutuse abil leitakse soojusvahetuspinna suurus ja soojusvaheti 

põhimõõtmed [1]. Konstruktsiooniarvutust viiakse läbi olukorras, kus pole veel teada 

soojusvaheti konstruktsiooni. Konstruktsiooniarvutuse eelduseks on soojusvaheti 

vooluskeemi, soojuskandjate sisenemis- ja väljumistemperatuuri ning voolukiiruste 

teadmine [1]. Kontrollarvutusega leitakse teadaoleva konstruktsiooniga soojusvahetile 

näitarve nagu küttepinnaga ülekantav soojushulk või soojusvahetit läbivate keskkondade 

temperatuurid. Mõlemad arvutused põhinevad soojusbilansi ja soojusülekande võrranditel. 

 

Soojusbilansi võrrand arvestab keskkonna massikulu ja entalpiaga – soojuskandjate 

entalpia muutusega soojusvahetis (valem 1.2) [1]. Entalpia on keha siseenergia ja 

rõhuenergia summa. Entalpia muutust kehas kutsub esile selle oleku muutus, kusjuures 

juhul kui süsteem saab energiat juurde on entalpia muutus positiivne ning vastupidisel 

juhul negatiivne [2]. Soojushulk avaldub entalpia muutuse ja keskkonna massikulu alusel 

järgmiselt [1]: 

 

         ,  (1.2) 

kus Q on soojushulk J; 

 ṁ – keskkonna massikulu ajaühikuks kg/s; 

 Δh – keskkonna entalpia muutus J/kg. 

 

Kui soojusvaheti lugeda seda ümbritsevast keskkonnast sõltumatuks, loovutab kõrgema 

temperatuuriga soojuskandja täpselt sama suure soojushulga, kui kuumutatav keskkond 

vastu võtab [1]. Sageli soovitakse soojusvaheti arvutustega kanda ühelt keskkonnalt teisele 

kindel soojushulk. Sellisel juhul tuleb arvestada, et kuumutatava keskkonna soojushulk 

peab olema soojuskao võrra suurem [1]. 

 

Käesolevas töös uuritavad soojuskandjad faasi ei vaheta. Ühefaasilises keskkonnas avaldub 

entalpia järgmiselt [1]: 

 

             ,  (1.3) 
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kus Q on soojushulk J; 

 ṁ – keskkonna massikulu ajaühikuks kg/s; 

 cmp – keskmine isobaarne erisoojus J/(kg·K) 

 Δt – temperatuuride vahe (t1'-t1'' või t2''-t2') K. 

 

Valemist 1.3 temperatuuri muutust välja jättes ning kasutades vaid massikulu ja erisoojuse 

korrutist avaldub keskkonna soojusmahtuvus. Ülekantava soojushulga mõju suurema 

soojusmahtuvusega keskkonnale on võrreldes väikese soojusmahtuvusega keskkonnaga 

väiksem. Soojusbilansi võrrand soojushulga leidmiseks avaldub järgmise seosega 

soojusmahtuvuse ja temperatuuride vahe kaudu: 

 

                              ,  (1.4) 

kus Q on soojushulk J; 

 C1, C2 – soojust äraandva ja vastuvõtva keskkonna soojusmahtuvus J/K; 

 t1', t1'' – primaarsoojuskandja sisenemis- ja väljumistemperatuur K; 

 t2', t2'' – sekundaarsoojuskandja sisenemis- ja väljumistemperatuur K. 

  

Valem 1.4 näitab, et soojuskandjate temperatuurimuutuse suhe on pöördvõrdeline 

keskkondade soojusmahtuvusega – C1/C2 = Δt2/Δt1 [1]. Kui mõlemal pool soojuskandjaid 

eraldavat vaheseina on samaväärse soojusmahtuvusega keskkond, muutub mõlema 

keskkonna temperatuur ühepalju. Mõlema keskkonna temperatuur muutub ühepalju näiteks 

lahenduses, kus soojust andev keskkond akumuleeritakse ja väljutatakse soojusvahetisse 

võrdselt soojust võtva keskkonnaga. 

  

Kui ühe keskkonna temperatuur jääb soojusvahetit läbides püsivaks, siis selle keskkonna 

soojusmahtuvus loetakse lähenevaks lõpmatusele. Lõpmatusele lähenev olukord võib 

käesoleva töö raames esineda juhul, kui suure ruumalaga akumulatsioonipaagi sees toimub 

soojusvahetus (näiteks siugtoru või spiraal) ning soojusvahetit läbiva keskkonna ruumala ja 

soojusmahtuvus on märkimisväärselt väiksemad. [1] 

 

Soojusülekande võrrand põhineb soojusülekandeteguri leidmisel. Soojushulk avaldub 

soojusülekandeteguri ja temperatuurimuutuse alusel järgnevalt [1; 10]: 
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           ,  (1.5) 

kus Q on soojushulk J; 

 U – soojusläbikandetegur W/(m
2
·K); 

 S – soojusvahetuspinna pindala m
2
; 

 Δt – temperatuuride vahe K. 

 

Valemi 1.5 lahendamisel nõuab kõige enam tähelepanu temperatuuride vahe arvutamine, 

sest temperatuuride vahe muutub piki soojusvahetuspinda, vt joonis 1.5. Piki soojusvaheti 

küttepinda muutub ka soojusläbikandeteguri väärtus, kuid selle muutus on võrreldes 

temperatuurimuutusega palju väiksem. Sellegipoolest kasutatakse keskkonnalt 

keskkonnale ajaühikus ülekantava soojushulga määramiseks nii keskmist 

soojusläbikandetegurit Um , kui ka keskmist temperatuuride vahet Δtm. 

 

Soojusläbikandeteguri väärtus määrab soojuse levimise ühest keskkonnast teise. 

Magistritöös käsitletava soojusülekande korral tähendab see soojuse liikumist ühest 

veekeskkonnast teise veekeskkonda läbi neid eraldava seina. Soojusläbikandeteguriga 

arvestatakse seega soojusülekandetegurit veelt seinale, keskkondi eraldava seina 

soojusjuhtivustegurit ning soojusülekandetegurit seinalt vette. Arvutuste täpsustamiseks 

tuleks arvestada ka küttepinnale ajapikku tekkivate sadestiste soojustakistust suurendava 

mõjuga. Käesolevas töös ei ole täpsemalt uuritud soojusvahetis kasutatava vee mõju 

sadestiste tekkele. Kirjandus on välja toodud levinumate soojusvahtite sadestisekihi 

termiline takistus – Rsa = 10
-4

...10
-3

 m
2
·K/W [1]. 

 

Keskmise soojusläbikandeteguri saab leida jagades soojusvaheti soojusvahetuspinna 

osadeks ning leides igale osale vastava soojusläbikandeteguri. Nende osade 

soojusläbikandetegurite ja pindalade korrutiste summa jagamisel kogu soojusvahetuspinna 

pindalaga leitakse keskmine soojusläbikandetegur (Um).  

 

Keskmine temperatuurivahe ehk keskmise logaritmilise temperatuurivahe leidmiseks päri- 

ja vastuvoolu korral kehtib järgmine valem [1; 4]: 
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 (1.6) 

kus Δtm on keskmine temperatuurivahe K; 

 Δts – keskkondade suurim temperatuurivahe K; 

 Δtv – keskkondade väikseim temperatuurivahe K. 

 

Valemis 1.6 võib soojusvaheti keskmise temperatuuri leidmisel suurima temperatuurivahe 

asemel kasutada keskkondade temperatuurivahet soojusvahetisse sisenemisel (Δt') ja 

väikseima temperatuurivahe asemel kasutada temperatuurivahet soojusvahetist väljumisel 

(Δt'') [1].  

 

Päri- ja vastuvoolu skeemi ja ühefaasiliste keskkondade korral esinev temperatuurimuutus 

piki soojusvahetuspinda on esitatud joonisel 1.5.  

 

 

Joonis 1.5. Ühefaasiliste keskkondade temperatuurimuutus piki soojusvahetuspinda – a) 

pärivool, b) vastuvool [1] 

 

Pärisvoolulises soojusvahetis on kahe keskkonna temperatuurivahe soojusvahetisse 

sisenedes suur ja väljudes väike ehk temperatuurivahe ja seega ka ülekantav soojusvõimsus 

väheneb piki soojusvahetuspinda. Vastuvoolulises soojusvahetis on temperatuuride vahe 

kahe soojusvahetit läbiva keskkonna vahel piki soojusvahetuspinda konstantne, juhul kui 

mõlema keskkonna soojusmahtuvus on võrdne. Sellisel juhul alaneb ka mõlema keskkonna 

temperatuur piki soojusvahetuspinda võrdselt. Erineva soojusmahtuvuse korral muutub 

kiiremini väiksema soojusmahtuvusega keskkonna temperatuur, kuid ka erineva 

a) b) 
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soojusmahtuvusega keskkondade korral on temperatuurivahe muutus piki 

soojusvahetuspinda vastuvoolulise soojusvaheti korral väiksem [1].  

 

Vastuvooluskeemis on ka keskmine logaritmiline temperatuurivahe alati kõrgem võrreldes 

pärivoolulisega [1]. Seega on ka soojuseülekanne ühest keskkonnast teise intensiivsem ehk 

toimub suurema võimsusega ning vastuvoolulise soojusvaheti soojusvahetuspind võib 

sama võimsuse saavutamiseks võrreldes pärivoolulise soojusvahetiga olla väiksem [1]. 

Vastuvooluseline soojusvaheti on kasutatav ka juhul, kui soojuskandja temperatuurimuutus 

läheneb soojuskandjate sisenemistemperatuuride vahele, järelikult võib soojust võtva 

keskkonna temperatuur soojusvahetist väljumisel läheneda soojust andva keskkonna 

sisenemistemperatuurile [7]. Vastuvooluskeemi korral võib sekundaarsoojuskandja 

(soojust võttev soojuskandja) temperatuur väljumisel ületada primaarsoojuskandja 

väljumistemperatuuri [1]. 

 

Arvutustesse võib sisse tuua teatud lihtsustusi vastavalt olukorrale. Nii vastuvoolu kui ka 

pärivoolu korral võib lugeda temperatuurijooned lineaarseks – vastuvoolu korral tagab 

selline lihtsustus võrde soojusmahtuvusega keskkondade korral konstantse temperatuuride 

vahe ja ülekantava võimsuse piki soojusvahetuspinda. Näiteks joonisel 1.5 esitatud 

pärivoolu skeemil tuleks tõmmata sirge punktide t1' ja t1'' ning t2' ja t2'' vahele. Sel juhul on 

keskmine temperatuurivahe, mille väärtus tuleb sellisel meetodil alati kõrgem kui 

keskmine logaritmiline temperatuurivahe, leitav aritmeetilise keskmise abil [1]. 

Aritmeetilise keskmise kaudu leitav temperatuur ja logaritmiline keskmine temperatuur 

lahknevad alla 1% kui on täidetud järgmine tingimus: Δt'/Δt'' < 0,4 [1]. 

 

Vastuvoolu korral on võrdsete soojusmahtuvusega keskkondade temperatuuride vahe piki 

soojusvahetuspinda muutumatu. Järelikult sisenemis- või väljumistemperatuuride vahe on 

samaväärne keskmise temperatuuride vahe või keskmise logaritmilise temperatuuride 

vahega. 

 

Eelnevalt kirjeldatud arvutuste alusel on võimalik läbi viia konstruktsioon- ja 

kontrollarvutust. Kontrollarvutuste läbiviimiseks on teada soojusvahetuspinna materjal, 

selle suurus ja mõõtmed, keskkondade liikumisskeem soojusvahetis, vooluhulgad ning 

soojuskandjate sisenemistemperatuurid [1]. Nende andmete põhjal soovitakse määrata 

ülekantav soojushulk ja soojuskandjate väljumise temperatuurid. Väärtuse arvutamiseks 
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saab kasutada nii soojusülekande kui ka soojusbilansi võrrandeid. Kontrollarvutustes saab 

soojushulka leida kasutades keskmist logaritmilist temperatuuri, mis tähendab seda, et 

valemid sisaldavad ka otsitavaid temperatuure (tuleb oletada ühe keskkonna soojusvahetist 

väljumise temperatuur) [1]. Saadud tulemuste alusel leitakse soojusläbikandetegur ning 

uued temperatuurid. Selline lahendusviis nõuab mitmekordset arvutamist, kus tulemusi igal 

katsel täpsustades jõutakse lõpuks täpse tulemuseni.  

 

Teise võimalusena kontrollarvutuse tegemiseks on soojusvaheti efektiivsustegurist lähtuv 

meetod (Number of Transfer Units Method). Selles lähtutakse soojusbilansi võrranditest, 

milles on kasutusele võetud keskkondade soojusmahtuvus. Ideaalses soojusvahetis, ilma 

soojuskadudeta soojusvahetis, võib üks sisenevatest temperatuuridest keskkonna võrdse 

soojusmahtuvuse korral tõusta või langeda teise siseneva vooluse temperatuurini [10]. Kui 

soojusmahtuvused pole võrdsed, muutub väiksema soojusmahtuvusega keskkonna 

temperatuur kiiremini. Temperatuuride ühtlustudes lakkab soojusülekanne ning on üle 

kantud maksimaalne soojushulk [1]. Üldjuhul reaalses soojusvahetis temperatuuride 

ühtlustumist ei toimu ning ülekantav soojushulk pole maksimaalne. Sellest tulenevalt 

avaldub soojusvaheti efektiivsus järgmise valemiga [1; 10]: 

 

  
    

    
  

 

 (1.7) 

kus ε on soojusvaheti efektiivsustegur; 

 Qteg – tegelikult ülekantav soojushulk J; 

 Qmax – maksimaalselt võimalik ülekantav soojushulk J. 

 

Valemis 1.7 põhjal leitav soojusvaheti efektiivsustegur (soojusvaheti efektiivsus), mis 

kujutab endast ühelt soojuskandjalt teisele üle kantud soojushulga suhet teoreetiliselt 

maksimaalsesse soojushulka [7]. Valem 1.7 põhineb seosel 1.4 ja põhimõttel, et väiksema 

soojusmahtuvusega keskkonna temperatuur muutub kiiremini. Sellest tulenevalt 

kasutatakse maksimaalselt ülekantava soojushulga leidmisel kahest keskkonnast väikseima 

soojusmahtuvusega keskkonna Cmin ja suurima temperatuurivahe (Δtmax = t1'-t2') korrutist 

[1]. Teades soojusvaheti efektiivsusteguri väärtust saab leida ülekantava soojushulga, mis 

on võrdne efektiivsusteguri ja maksimaalselt ülekantava soojushulga korrutisega (ε·Qmax). 
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Efektiivsusteguri väärtuse abil saab järgmise seosega leida ka väljuvate soojuskandjate 

temperatuurid [1]: 

                   ,  (1.8) 

kus Qteg on tegelikult ülekantav soojushulk J; 

 ε – soojusvaheti efektiivsustegur; 

 Cmin – väiksema soojusmahtuvusega keskkonna soojusmahtuvus J/K; 

 Δtmax – soojuskandja suurim temperatuuride vahe soojusvahetis. 

 

Valemi 1.8 järgi soojuskandjate väljumistemperatuuride leidmiseks on vaja kasutada 

erinevate keskkondade soojusmahtuvusi. 

 

Jaotises 1.6 esitatud teooria abil on võimalik leida vajadusel nii täpsemaid soojustehnilisi 

näitarve, kui ka dimensioneerida oletatavate ja tuntud suuruste abil planeeritavat 

soojusvahetit. Tundmatu soojusvaheti esialgse arvutuse võib läbi viia kasutades 

käsiraamatutes esitatud soojusläbikandetegureid. Kirjanduses on välja toodud erinevate 

keskkondade soojusvahetust läbi viivate soojusvahetite tüüpilised soojusläbikandeteguri 

väärtused. J.P. Holmani raamatus "Heat Transfer" välja toodud soojusläbikandetegurite 

vahemikud on esitatud tabelis 1.2. 

 

Tabel 1.2. Soojusvahetite soojusläbikandetegurid [10] 

Soojusvaheti Soojusläbikandetegur, W/(m
2
·K) 

Aurukondensaator 1100...5600 

Toitevee eelsoojendi 1100...8500 

Vesi – vesi 850...1700 

Ribitatud toru (vesi torus, õhk ümber torude) 25...55 

Vesi – Õli 110...350 

Aur - kerge õli 170...340 

Aur - raske õli 56...170 

Aur - bensiin või lennukikütus 280...1140 

Ribitatud toru (õhk torus, vesi ümber torude) 28...280 

Ammoniaagi kondensaator (vesi torudes) 850...1400 

Alkoholi kondensaator (vesi torudes) 255...680 

Gaas – gaas 10...40 

 

Tabelis 1.2 esitatud väärtused on A. Otsa raamatus "Soojustehnika algkursus" esitatud 

väärtustega lähedased või täpselt ühtivad, näiteks on mõlemas vesi - vesi soojusvaheti 
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soojusläbikandeteguri vahemik 850...1700 W/(m
2
·K). Ka raamatus "Soojusgeneraatorid" 

esitatud soojusläbikandetegur on samas suurusjärgus – 1200 W/(m
2
·K) [7]. Samas on seal 

välja toodud, et soojusläbikandetegur võib plaatsoojusvahetites olla keskmiselt kolm korda 

suurem [7].  

 

Käesoleva magistritöös puuduvad ennem teoreetilise tasuvuse leidmist ja selle alusel 

soojusvaheti ehitamiseks pakkumuste võtmist soojusvaheti liiki, ehitust või mõõtmeid 

kirjeldavad näitajad. Seetõttu kasutatakse soojustagastusseadme teoreetilise tasuvuse 

leidmisel mitmeid käesolevas jaotises esitletud lihtsustusi ja piirolukordi. 
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2.VÄRSKA VEEKESKUSE KIRJELDUS JA ALGANDMED  

 

2.1. Üldkirjeldus 

 

Värska Sanatoorium ja Veekeskus asub Põlva maakonnas Värska vallas Väike-Rõsna 

külas. Sanatooriumi ja veekeskuse hooneid haldab AS Värska Sanatoorium. Joonisel 2.1 

on ära näidatud sanatooriumi hoonete ja veekeskuse hoone paiknemine. Veekeskus asub 

sanatooriumi hoonetest 300 meetri kaugusel.  

 

 

Joonis 2.1. AS Värska Sanatooriumi hooned [11] 

 

Värska Sanatooriumi hoonete ehitusega alustati 1976. aastal ning esimesed külastajad võeti 

vastu 1980. aastal. Veekeskus avas uksed 2007. aasta juulis.  

Sanatooriumi  

hoonete kompleks 

Värska Veekeskus 
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Värska Sanatooriumis ja Veekeskuses on kahe hoone peale kokku 127 tuba, millest 101 

asub sanatooriumi hoones ja 26 veekeskuse hoones [12]. Veekeskuse hoones on 

majutuskohti 47. inimesele [12]. 

 

Ehitusregistris on veekeskuse hoone nimetuseks Mineraalvee SPA Hotell (ehitusregistri 

kood: 110020676). Hoone ehitusalune pind on 2312,9 m
2
 ning veekeskusel on maapealseid 

korruseid kaks [13]. Hoone on 81,7 m pikk ja 41,1 m lai ning selle kõrgus on 12 m [13]. 

Suletud netopinnaks on veekeskuse hoonel on 2925,1 m
2
, millest põhimõtteliselt kõik on 

köetav pind [14]. Hoone maht on 21689,4 m
3
 [13]. 

 

2016. aasta 21. märtsi seisuga on veekeskuse kodulehel välja toodud järgmised veekeskuse 

avamisajad [12]: 

– Hommikusaun ja -ujumine toimub esmaspäevast reedeni kella 8...10ni; 

– Hommikuujumine esmaspäevast reedeni kella 10...14ni; 

– Veepark ja saunad on avatud esmapäevast reedeni kella 12...22ni, laupäeval 10...22ni 

ning pühapäeval 10...20ni. 

 

Lisaks on kõigil päevadel nädalas avatud jõusaal kella 8...22ni. Koolivaheaegadel ja 

riiklikel pühadel on veepark ja saunaud avatud esmaspäevast reedeni alates kella 12. Iga 

kuu teisel esmaspäeval on hoolduspäev ja siis avatakse ujula kell 14 [12].  

 

Värska Sanatooriumis peetakse oluliseks tagada klientide rahulolu ning selle 

saavutamiseks tehakse investeeringuid. Lähiajaloo suurimaks investeeringuks oli 

veekeskuse hoone ehitamine 2007. aastal. Paari viimase aasta suurim investeering on 

sanatooriumi hoone ravila korpuse rekonstrueerimine ja lisakorruse juurde ehitamine. 

Sanatooriumi renoveerimis- ja juurdeehitustööd lõputöö esitamise hetkel, 2016. aasta mais, 

veel käivad. Investeeringud on kindlasti klientuuri suurenemise ja suurema tulu teenimise 

üheks eelduseks. Nagu enamus ettevõtteid otsib ka Värska Sanatoorium võimalusi 

majandustulemuste parendamiseks.  

 

Majandustulemuste parendamise üheks võimaluseks on rahalise kokkuhoiu saavutamine 

energiakasutuselt. Selleks saavutamiseks taotleti 2016. aastal 8000 euro suurust toetust 

basseinivee jääksoojuse tagastamise süsteemi paigaldamiseks MTÜ Piiriäärne 

Energiaarendus projekti "Energeetiliselt sõltumatu Setomaa!" raames. AS Värska 
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Sanatooriumile võimaldati toetuse kasutamine. Projekti omafinantseeringuks arvestati 

11500 eurot, mis teeb plaanitava investeeringu kogumaksumuseks 19500 eurot. Tasuva 

soojustagastusseadme paigaldamine oleks vastukaaluks Vabariigi Valitsuse poolt plaanitud 

majutusasutuste käibemaksumäära tõstmiseks 5% võrra 2017. aastal [14]. Basseinivee 

veekasutuse suureks mõjutajaks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud basseinidele 

esitatavad nõuded, millega määratakse erineva kasutusega basseinide veetemperatuurid 

ning reguleeritakse veekasutust. 

 

 

2.2. Basseinid 

 

Värska Veekeskuses on kokku üheksa basseini ja vanni. Kaks suuremat bassein on ujumis- 

ja lõbustusbassein, millega ühes veevarustussüsteemis paikneb ka lastebassein. Lisaks 

nendele basseinidele on veekeskuses ka eelnevatest eraldi veevarustussüsteemis sooja ja 

külma vee mullivann, külma vee bassein, mineraalvee lesila ning pesuruumides sauna 

kõrval olev külm bassein. Terviseameti registris on Värska Veekeskuse ujumis-, lõbustus- 

ja lastebassein. Kõigis kolmes basseinis on kasutusel tavavesi ehk mineraalveega võrreldes 

väiksema soolasisaldusega vesi. Nende basseinide kirjeldus on esitatud joonisel 2.2.  

 

 

Joonis 2.2. Värska Veekeskuses tavavee basseine kirjeldavad näitajad  

 

Vaadeldavate basseinide kogumaht on 700 m
3
. Veetemperatuuriks lastebasseinis on 34 °C, 

lõbustusbasseinis 32 °C ning ujumisbasseinis 28 °C. Veekeskuse õhutemperatuur on 

aastaringselt 28 °C. Kuigi joonisel 2.2 on kujutatud kolme basseini näitajaid, võib teatud 

juhtudel järgnevates mõõtmistes ja arvutustes arvestada vaid kahe suurema basseini ehk 

lõbustus- ja ujumisbasseini veekasutusega. Teiste, eraldi süsteemis paiknevate, basseinide 

veekasutus on võrreldes kahe suurema basseiniga oluliselt väiksem [15]. 
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Värska Veekeskuse veesüsteemi eripäraks on basseini- ja dušivesi eraldi kanaliseerimine, 

sest asula veepuhastussüsteem ei suuda vastu võtta kogu veekeskuse veehulka.  

 

Basseinide kütteks kasutatakse gaasikatlamajast ostetavat soojusenergiat. Veekeskuse 

tehnilises ruumis on basseinide ja mullivannide jaoks kokku neli erinevat soojusvahetit. 

Mullivannide, ujumis- ja lõbustusbasseinide kütmiseks on paigaldatud kolmsoojusvahetit 

võimsusega 120 kW. Lastebasseini vee soojendamiseks on kasutusel soojusvaheti 

võimsusega 65 kW. Külma mineraalvee basseinil puudub küte. Veekeskuse vesi 

tsirkuleerib pidevalt läbides oma teekonnal vett puhastavaid filtreid, mis eemaldavad vette 

sattunud osakesed. Ülipeenete osakeste püüdmiseks kasutatakse koagulanti, mis seob 

väikesed osakesed nii, et need jäävad liivafiltrisse kinni Lõbustusbasseini vesi läbib 

tsirkuleerides ka bakterite ja mikroorganismide hävitamiseks ultraviolettkiirguspuhastit, 

mis võimaldab vähendada kloori kasutust ning seetõttu ka seotud kloori ning selle lõhna 

teket. Teisest küljest vajab ultraviolettkiirguspuhasti pidevalt 4 kW elektrienergiat. 

 

Filtrite pesemine on toimunud väljakujunenud graafiku alusel. Vajadusel pestakse filtreid 

ka väljakujunenud graafiku väliselt – selliseid olukordi võib esineda näiteks suurenenud 

külastajate arv, kes võivad vee kvaliteeti halvendada. Ujumis- ja lõbustusbasseini filtreid 

on seni pestud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Igapäevasel pestakse ühte lasebasseini 

filtrit ning teises veevarustussüsteemis paiknevat sooja ja külma mullivanni filtrit. Filtri 

pesemise protseduur kestab 5,5 minutit – see hõlmab endas viie minuti pikkust pesu ning 

30 sekundi pikkust loputust. Filtripesu ajaks pannakse veevarustussüsteem vastupidiselt 

tööle ning basseinist väljuv ja liivafiltrisse alt sisenev vesi peab kergitama liiva ülesse. Kui 

liiv kerkib, võimaldab see sinna kogunenud orgaanilised osakesed filtrist kanalisatsiooni 

uhtuda. Loputus on vajalik liiva setitamiseks, vastasel korral satuks liiv basseini. 

Filtripesuprotsessi vajadusel pikendatakse kuni liiva liikuma saamiseni. 

 

Filtripesu on Värska Veekeskuses toimunud üldjuhul hommikuti – filtrite pesemisega 

alustatakse tavaliselt umbes pool seitse. Pärast eelnevalt kirjeldatud rotatsiooniga 

(filtripesu kõigile filtritele kolmel korral nädalas) pesu väljutatakse basseinidest umbes 40 

m
3
 vett ning see veehulk taastub 4...6 tunniga. Eelkirjeldatud juhul pestakse igal filtripesu 

päeval kõik suuremate basseinide filtrid – kuus filtrit. Värska Veekeskus oli 

mõõtmisperioodi jooksul nõus katsetama nende enda poolt välja pakutud tavapärasest 
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erinevat filtripesu rotatsiooni, mis võimaldas vähendada ühe korraga väljavoolava vee 

hulka. Uus ja testitud filtripesu rotatsioon on esitatud tabelis 2.1. 

 

Tabel 2.1. Filtripesule kuluv aeg nädalas 

Bassein 

Vana rotatsioon Testitud rotatsioon 

Filtripesule kuluv 

aeg nädalas, min 

Basseini 

temperatuur, °C 

Filtripesule kuluv 

aeg nädalas, min 

Basseini 

temperatuur, °C 

Lõbustusbassein 66 32 77 32 

Ujumisbassein 33 28 38,5 28 

Lastebassein* 11,8 34 11,8 34 

Kokku 110,8 - 127,3 - 
 

* Lastebasseini nädala filtripesuaeg on tegelikult 38,5 minutit nädalas – vähendatud veekulu erinevuse tõttu 

 

Filtripesule kuluva ajaga saab üsna täpselt hinnata kulutatud vett – kahe suurema basseini 

korral on selleks umbes 6,5 m
3
 vett filtri kohta ning lastebasseini filtripesu kuluks loetakse 

2 m
3
. Lisaks eelnevale aurustub ja veetakse inimeste poolt välja 2 m

3
 vett ööpäevas (aastas 

arvestuslikult 700 m
3
). Basseinide vett (700 m

3
) vahetatakse ühel korral aastas. Seega tuleb 

soojustagastusvõime arvutustel arvestada 1400 m
3
 võrra väiksema veekogusega ja sellest 

tulenevalt ka väiksema energiakogusega. Nädalas võtab kuue filtri pesemine veekeskuses 

kasutusel olnud rotatsiooni korral aega 99 minutit. Sellest 66 minutit nädalas ehk 22 

minutit päevas kulutatakse lõbustusbasseini filtrite pesuks ja 33 minutit nädalas ehk 11 

minutit filtripesu päevas kulutatakse ujumisbasseini filtrite pesuks. Lasebasseini nädalast 

filtrite pesemise aega on veekulude suhte järgi vähendatud 3,25 kordselt, et see veekulu 

järgi ühtlustada teiste basseinidega.
 

 

Korraga väljutatava veekoguse vähendamine on kasulik nii soojustagastusseadme 

paigaldamise korral, kui ka basseinis oleva vee temperatuuri ning katlamaja koormuse 

ühtlustamiseks. Mõõtmisperioodil katsetati filtripesu graafiku järgi, kus igapäevaselt 

pestakse kaks lõbustusbasseini ja üks ujumisbasseini filter. Lastebasseini filtripesu 

rotatsiooni ei muudetud. Maksimaalne ühekordne veekasutus langeb filtripesul 40 m
3
-lt 

20 m
3
-le. Nädalane veekulu tuli aga seetõttu suurem, et testitud rotatsiooniga vajati kahe 

suurema basseini filtrite pesuks varasema 99 minuti asemel 115,5 minutit (veekasutus kasv 

võrreldes eelneva olukorraga 17%). Nädalane kogupesuaeg tõusis 137,5 minutilt 154 

minutile. Veekasutuse leidmiseks ümber arvestatud aeg tõusis 110,8 minutilt kuni 127,3 

minutini. Filtripesu aja kasv uue rotatsiooni järgi tuleneb sellest, et nädalas pestakse kolm 

filtrit (16,5 minutit) rohkem.  
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2.3. Basseinidele esitatud nõuded  

 

Tervisekaitseamet kontrollib veekeskuseid ja nende basseinide vastavust Eesti Vabariigis 

kehtestatud nõuetele. Basseinidele kehtivad nõuded on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 

määrusega nr 80 "Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele"[16]. 

Määruse reguleerimisalas on tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele, 

nende ruumidele, ohutusele ja veele. Seega määratletakse sellega ka nõuded basseiniveele, 

mis tingib ka veekorrashoiuks vajalikud toimingud, mis omakorda tekitavad vajaduse 

ujulate veevahetusele ja veevahetuse tõttu kanalisatsiooni lastav vesi oma jääksoojusega 

toob meid käesoleva uurimistööni. 

 

Määrusega kehtestatakse muuhulgas ka nõuded ujula ja veekeskuse ruumidele, mida 

siinkohal ei ole vaja täpsemalt käsitleda. Vee puhtuse seisukohalt võib oluline olla nõue, et 

arvestuslik veepindala ühe basseinikasutaja kohta peab olema vähemalt 6,2 ruutmeetrit, 

lastebasseinis 3,5 ruutmeetrit. Määrusega on sätestatud ka erineva otstarbega basseinides 

nõutud veetemperatuurid [16]: 

– sportimiseks kasutatavates basseinides vähemalt +25 °C; 

– koolibasseinides vähemalt +28 °C kuni +32 °C; 

– suplemisbasseinides +28 °C kuni +32 °C; 

– väikelaste basseinides +32 °C kuni +36 °C; 

– muudes soojaveebasseinides +32 °C või rohkem; 

– külmaveebasseinides alla +25 °C. 

 

Basseiniveeks lisanduv vesi peab vastama joogiveele kehtestatud nõuetele. Terviseameti 

kodulehel on öeldud järgmiselt [17]: "Basseinivesi peab olema epidemioloogiliselt 

(nakkushaiguste levimise suhtes) ohutu ning keemiliselt kahjutu. Mikroorganismide 

hävitamiseks, orgaaniliste ainete jääkide kõrvaldamiseks ja vetikate vohamise 

takistamiseks vajab basseinivesi desinfitseerimist." Vee desinfitseerimiseks kasutatakse 

desinfektsioonivahendeid nagu kloor, kloori ja osooni kombinatsioon, broom ja 

ultraviolettkiirgus [17]. Eestis ujulates kasutatakse kõige sagedamini kloori – Värska 

Veekeskuses kasutatakse lisaks kloorile ka ultraviolettkiirgust ja lastebasseinis osonaatorit. 

Igapäevaselt tuleb kontrollida vee pH-taset, hägusust, temperatuuri ja vaba ning seotud 

kloori taset [17]. Vaba ja seotud kloori summa moodustavad kogukloori. Basseinivee 
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laboratoorsed uuringud tuleb läbi viia vähemalt ühelt korral kuus [17]. Tervisemeti laboris 

kontrollitakse lisaks eelnevalt nimetatud näitajatele ka mitmete teiste määrusega 

kehtestatud mikrobioloogiliste ja füüsikalis-keemiliste näitajate vastavust normidele. Vesi 

ei tohi sisaldada ka parasiite ega nende mune, samuti Legionella spp, Mycobacterium spp, 

entero-, herpesviirust, A-hepatiidi viirust ega muid patogeenseid mikroorganisme [16]. 

 

Terviseamet jagab basseinide normidele vastavuse või mittevastavuse informatsiooni oma 

kodulehel paiknevas basseinide loendis. Terviseameti andmebaasis oli 2016. aasta 1. mai 

seisuga 351 basseini [17]. 

 

Veekeskuste jaoks on parimaks vee korrasoleku indikaatoriks pidevalt jälgitavad näitajad 

nagu vaba kloor, seotud kloor ja vee happelisus. Vaba kloor on veel reageerimata kloor, 

mida lisatakse veele, et see oleks vajadusel võimeline reageerima potentsiaalselt vette 

sattuvate orgaaniliste ainetega. Orgaanilised ained, nagu higi, uriin, surnud naharakud, 

bakterid, kreemid jne, satuvad vette peamiselt basseini kasutajate kehadelt [18]. Seotud 

kloor ehk klooramiinid tekivad vabast kloorist pärast seda, kui vaba kloor on reageerinud 

vette sattunud orgaaniliste ainete ja nende ammooniumiühenditega [18]. Seotud kloor 

tekitab ujulates nn kloorihaisu ja vastupidiselt vabakloorile võib tekitada ka naha ja 

silmade ärritust. Klooramiinide tekke vähendamisel on olulisel kohal võimalikult korralik 

keha pesemine enne vette minekut. 

 

Basseinivee desinfektsioonivõime tagamiseks peab vees olema alati vaba kloori reservis, 

nagu üleval esitletud füüsikalis-keemiliste ainete normide loetelu näitab, peab vees olema 

vaba kloori alati vähemalt 0,5 mg/l [16]. Seotud kloorile on kehtestatud ülempiirid. 

Veetemperatuuril kuni 31 °C on ülempiiriks 0,4 mg/l ning temperatuuril üle 31 °C on 

maksimaalseks lubatud seotud kloori koguses 0,5 mg/l [16]. Suurem seotud kloori kogus 

viitab selle, et vesi on reostunud ja võib olla indikaatoriks, et basseinitehnika ei tööta 

korrapäraselt. Vee reostumise vältimiseks tuleb pumbata piisavalt puhastatud või värsket 

vett [18]. Basseinivee tsirkulatsioonile, ajale mil kogu basseinis olev vesi on läbinud 

puhastussüsteeme, on kehtestatud nõuded vastavalt veetemperatuurile [16]: 

– veetemperatuuril kuni +28 °C mitte rohkem kui 4 tundi; 

– veetemperatuuril kuni +32 °C mitte rohkem kui 30 minutit; 

– veetemperatuuril kuni +36 °C mitte rohkem kui 10 minutit; 

– veetemperatuuril kuni +41 °C mitte rohkem kui 6 minutit. 
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Lisaks eelnevalt kirjeldatud veevahetuskiirustele tuleb arvestada basseini tegeliku 

koormusega ning iga basseinikasutaja kohta tunnis peab asendama 2 m
3
 vett puhastatud 

veega. Basseinidele, milles pole võimalik eelnevalt kirjeldatud veevahetusenõuded täita, 

kehtib nõue, millega sätestatakse, et basseinivee vahetus puhastatud veega peab toimuma 

vähemalt kaks korda ööpäevas. Iga basseini kasutaja kohta tuleb ööpäevas lisada vähemalt 

30 liitrit värsket vett, soojaveebasseinides 60 liitrit. Puhastatud vee segunemine basseinis 

oleva veega peab olema kogu basseini ulatuses võimalikult ühtlane [16]. 

 

Basseinivee puhastusfiltritele, milles puhastatakse vett temperatuuriga alla 36 °C, on 

filtreerimise kiirus kuni 30 m
3
/h ühe filtripinna ruutmeetri kohta ning liivakihi paksus peab 

olema vähemalt üks meeter. Kõrgema temperatuuriga vee korral on vee filtreerimise kiirus 

kuni 40 m
3
/h ühe filtripinna ruutmeetri kohta ja liivakihi paksus filtris vähemalt 1,2 

meetrit. Liivafiltreid peab pesema vastavalt vajadusele, kuid ei tohi toimuda harvemini kui 

kaks korda kuus. [16] 

 

Tulenevalt kehtestatud nõuetest peab Värska Veekeskuse tavabasseini 320 m
3
 vett läbima 

puhastussüsteeme vähemalt nelja tunniga, lõbustusbasseini 360 m
3
 vett poole tunniga ja 

lastebasseini 20 m
3
 vett mitte rohkem kui kümne minutiga. 

 

 

2.4. Külastajate arv ja veekulu 

 

Magistritöö autori käsutusse usaldati mitmed Värska Veekeskust ja selle kasutamist 

kirjeldavad andmed, mis pärinesid aastate vahemikust 2008...2015. Järgnevalt esitatakse 

veekeskust iseloomustavad joonised, millel on näidatud perioodi sisse jäävate andmete 

kuude aritmeetilised keskmised ning tuuakse ka välja muutumise piirid – maksimaalne ja 

minimaalne tulemus. Kuupõhised andmed on esitatud lisas A. 

 

Alates 2008. aastast on keskmised basseinide külastused kuude lõikes esitatud joonisel 2.3. 

Külastajate loendamiseks kasutatakse turnikeesid, mille abil on võimalik tuvastada 

inimesed, kes pesu- ja saunaruumidest liiguvad basseinidesse. Külastuste arv sõltub 

valitsevast majandusolukorrast, ilmast ja korraldatud kampaaniatest. Külastajate arvu 

mõjutavad ka mõnel aastal veekeskuses toimunud pikemaajalised hooldus- ja remonditööd. 
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Joonis 2.3. Külastused Värska Veekeskuses aastatel 2008...2015 – musta vertikaaljoone 

otsad kujutavad perioodi minimaal- ja maksimaaltulemust 

 

Jooniselt 2.3 on võimalik näha, et keskmiselt kõige vähem on külastajaid olnud soojematel 

kuudel – maist kuni septembrini. Vaadeldaval perioodil keskmiselt kõige rohkem 

külastajaid on olnud märtsis (9501 inimest) ning kõige vähem septembris (3219 inimest). 

Suvekuude nagu juuli ja augusti keskmiselt suurem külastuste arv, võrreldes ümbritsevate 

soojemate kuudega, on põhjendatav sellega, et inimeste puhkused on enamasti nendel 

suvekuudel. Märtsi suur külastajate arv on tingitud koolivaheajast. Keskmine külastajate 

arv oli väga varieeruv, näiteks kõigi aastate keskmine külastuste arv kuus oli 6052 inimest 

ning keskmine ekstreemumite vahe oli samal ajal 2710 inimest. Külastajate koguarv aastas 

on viimasel viiel aastal ületanud 74000 inimest. 

 

Basseinide veetarbimise andmete keskmised alates 2011. aastast on esitatud joonisel 2.4. 

Täpsemalt hõlmab veenäit kolme basseini veekasutust, milleks on lõbusuts-, ujumis- ja 

lastebassein. Kasutatavad andmed on saadud veekeskuses kasutatavate veearvestite 

igakuiste näitude ülesmärkimise põhiselt. Basseinide vee tarbimine sõltub peamiselt filtrite 

pesust. Teisalt mõjutab veekasutust ka külastajate arv. Vastavalt tervisekaitsenõuetele tuleb 

iga külastaja kohta lisada teatud kogus värsket vett sõltuvalt basseinivee temperatuurist. 
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Samuti viib iga külastaja oma kehaga vett basseinist lahkudes välja. Tegelik veekasutus ei 

olene peamiselt siiski külastajate arvust. Suurimaks mõjutajaks on basseinivee vahetamine. 

 

 

Joonis 2.4. Basseinivee keskmine tarbimine Värska Veekeskuses aastatel 2011...2015 – 

musta vertikaaljoone otsad kujutavad perioodi minimaal- ja maksimaaltulemust 

 

Joonis 2.4 näitab, et veekasutus erinevate samade kuude lõikes väga erinev. Selle 

põhjuseks on see, et vaadeldaval perioodil on aastane summaarne veetarbimine pidavalt 

kasvanud ning kõik madalamad tulemused pärinevad perioodi esimesest aastat. 2011. aasta 

septembris tarvitati perioodi väikseim kogus vett – 250 m
3
. Perioodi suurim veekasutus 

samuti septembris – 2015. aastal tarvitati selles kuus 1297 m
3
 vett, millega ületati järgmine 

kõrgeim veekasutus 406 m
3
-ga. Suure veekulu põhjustas kõikide basseinide vee 

vahetamine ühe kuu jooksul. 

 

 

2.5. Elektri- ja soojusenergia 

 

Lisaks külastajate arvu ja veekasutuse andmetele olid töö autori käsutuses ka elektri ja 

soojuse tarbimist kirjeldavad andmed. Joonisel 2.5 on kujutatud kuude keskmine 

elektrienergia kasutamine alates 2010. aastast. Elektrienergia andmed on saadud igakuiste 
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energiaarvesti näitude põhiselt. Elektrienergiat kasutavad mitmed seadmed, nagu näiteks 

pumbad ja mullivannide kompressroid, kuid vaatamata neile seadmetele sõltub 

elektrienergia tarbimine külastajate arvust. Külastajate arv mõjutab suuresti 

basseinitehnikaseadmete elektrienergia kulu. Paljud veekeskuse külastajad veedavad ka öö 

veekeskusega ühes hoones paiknevates hotellitubades ning iga külastaja suurendab oma 

isikliku tarbimisega elektrienergia kogukulu. 

 

 

Joonis 2.5. Elektrienergia keskmine tarbimine Värska Veekeskuses aastatel 2010...2015 – 

musta vertikaaljoone otsad kujutavad perioodi minimaal- ja maksimaaltulemust 

 

Jooniselt ilmneb, et elektrienergia kasutamine vastavas kuus erinevatel aastatel oli 

suhteliselt sarnane. Suuremad vahed miinimaal- ja maksimaalväärtuse vahel olid jaanuaris, 

veebruaris, oktoobris ja detsembris. Vaadeldava perioodil kasutati kõige rohkem 

elektrienergiat 2013. aasta detsembris, mil tarvitati 68,7 MW·h. Samas kuus oli ka kõige 

suurem tulemuste erinevus – 2010. aasta detsembris võrreldes sama ajaga 2015. aastal 

tarbiti 16,3 MW·h võrra vähem energiat. Aastatel 2010...2015 kasutati elektrienergiat 

kõige vähem 2010. aasta veebruaris, mil registreeriti elektrienergia kasutuseks 44,4 MW·h. 

Üldiselt on madalam elektrikasutus olnud aprillist kuni septembrini. See on põhjendatav 

sellega, et sellesse perioodi jääb kevad ja suvi ning potentsiaalsed külastajad veedavad 

rohkem aega õues – tegeletakse kevadtöödega ja suvel ujutakse pigem meres ja järvedes. 
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Joonisel 2.6 on esitatud kuude keskmised soojuskasutuse andmed alates 2010. aastast. 

Soojuskasutuse andmed on saadud igakuiste soojusarvesti näitude põhjal. Soojuse 

kasutamine sõltub paljustki välistemperatuurist. Värska Veekeskuse soojuskasutuse 

andmed esindavad kogu veekeskuse hoone soojuskasutust – lisaks basseinide 

soojendamisele ka hoone ruumide kütmise ja tarbevee soojendamise energiat. Kõrgema 

välistemperatuuri korral on mõlema jaoks vaja vähem energiat, kui välistemperatuuri 

muutus mõjutab rohkem hoone sisetemperatuuri hoidmiseks vajatavat energiat. 

Soojuskasutusandmetest ilmnebki, et kõrgema keskmise temperatuuriga kuudel vajatakse 

ka vähem energiat. Kuna tegemist on veekeskusega ei lange suvine soojuse kasutus 

võrreldes talvekuudega drastiliselt, sest ka suvel vajatakse energiat endiselt basseinivee ja 

dušivee soojendamiseks ning ruumide kütteks. Nii basseinivee temperatuur (28...34 °C), 

kui ka basseiniruumide õhutemperatuur on selgelt kõrgemad võrreldes Eesti ööpäeva 

keskmise temperatuuriga suvel. 

 

 

Joonis 2.6. Keskmine soojuse tarbimine Värska Veekeskuses aastatel 2010...2015 – musta 

vertikaaljoone otsad kujutavad perioodi minimaal- ja maksimaaltulemust 

 

Jooniselt 2.6 on näha, et soojusenergia kasutamises tekivad suurimad vahed miinimumi ja 

maksimumi vahel pigem külmemal perioodil – jaanuaris, veebruaris, märtsis, novembris ja 
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detsembris. Need vahed tulenevad peamiselt sellest, et nende kuude välisõhutemperatuurid 

on erinevatel aastatel väga palju kõikunud. Erilisem on juuli, eriti võrreldes seda juuli ja 

augusti ekstreemumitega. Juuli soojuse kasutamise viib alla 2010. aastal selles kuus 

toimunud remonditööd saunades. Remonditööd toimusid kuu aega ning tegelikult 

puudutasid ka osa augustist – mõlema kuu külastajate arv jäi keskmisele alla (joonis 2.3). 

Suurim ekstreemumite vahe oli detsembris. 2012. aasta detsembris kasutati 66,4 MW·h 

rohkem energiat kui 2013. aasta detsembris. Kõige rohkem vajati soojusenergiat 2013. 

aasta jaanuaris (205,0 MW·h) ning kõige vähem 2010. aasta juulis (56,7 MW·h). 

 

 

2.6. Tarbimisandmete omavahelised seosed 

 

Tabelis 2.2 on välja toodud viimase kuue aasta (v.a veekulu) aastapõhised külastajate 

arvud ning elektri, soojuse ja vee kasutamise näitajad. Tabelis on välja toodud ka 

vaadeldava perioodi keskmised. Magistritöö teema sisukohalt pakub õige enam huvi 

basseinivee tarbimine ja soojusenergia kasutamine. Nende kõrval ei saa tähelepanuta jätta 

külastusi, sest just eeldatavalt peaks külastajate arv mõjutama nii vee, kui ka soojuse 

kasutamist. Nagu varem öeldud, sõltub soojuse kasutamine välistemperatuurist. Seega on 

tabelisse lisatud Tartu piirkonna kraadpäevad tasakaalutemperatuuri 10 °C suhtes [19].  

 

Kraadpäev kujutab endast ööpäeva keskmise temperatuuri ja tasakaalutemperatuuri 

omavahelist seost. Valitud päeva tasakaalutemperatuurist madalama keskmise 

ööpäevatemperatuuri ja tasakaalutemperatuuri vahe on antud päeva kraadpäevad. Antud 

juhul ei arvestada kraadpäevadena ööpäeva keskmisi temperatuure juhul kui ööpäeva 

keskmine temperatuur on 10 °C või kõrgem, sest sel juhul puudub eelnevalt kirjeldatud 

vahe. Aasta kraadpäevad saadakse erinevate päevade kraadpäevi summeerides. 

Kraadpäevad annavad võimaluse omavahel võrrelda erinevate kuude või aastate 

välistemperatuuridest sõltuvate parameetrite väärtuseid. 
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Tabel 2.2. Värska Veekeskust kirjeldavad näitajad aastal 2010...2015 

Aasta 

Elektrienergia 

tarbimine, 

MW·h 

Soojuse 

tarbimine, 

MW·h 

Külastused, 

in 

Basseinivee 

tarbimine, 

m
3
 

Kraadpäevad 

tasakaalutemperatuuri 

10 °C suhtes, KP [19] 

2010 613,6 1527,6 59597 - 2745 

2011 669,0 1510,3 75919 3505 2051 

2012 677,3 1540,9 79632 5627 2407 

2013 686,0 1526,9 84708 7564 2173 

2014 701,2 1433,6 78214 8749 1986 

2015 715,2 1448,0 74659 9309 1623 

Arit. 

keskmine 
677,0 1497,9 75455 6951 2164 

Viimase 3 

aasta arit. 

keskmine 

700,8 1469,5 79194 8541 1927 

 

Tabelist 2.2 selgub, et elektrienergia ning basseinivee kasutus on vaadeldaval perioodil 

aasta-aastalt kasvanud. Soojusvajadus on viimastel aastatel (2014...2015) võrreldes 

varasemaga vähenenud, mis on põhjendatav sellega, et need aastad on olnud soojemad. 

Külastajate arv on, jättes välja kaks ekstreemumit, olnud suhteliselt stabiilne. 

Soojustagastuse seadmete paigaldamise tasuvuse ja energeetilise potentsiaali arvutamiseks 

on vaja kasutada väärtusi, mis vastaksid tulevasele tarbimisele. Vaadeldes tabeli 2.2 

andmeid ilmneb, et varasemate aastate tarbimise andmeid ei ole selleks puhuks otstarbekas 

kasutada. Elektri-, soojus- ja veetarbimises on toimunud muutused, mille tagasipöördumist 

pole näha. Lisaks on AS Värska Sanatoorium investeerinud veekeskuse lähistel paikneva 

sanatooriumi hoone rekonstrueerimisse ja juurdeehitusse, mis eeldatavasti toob kaasa ka 

veekeskuse külastajate arvu kasvu.  

 

Tabeli 2.2 tulemuste hindamiseks ja hilisemaks normaliseerimises oli vaja leida andmete 

omavahelisi seoseid. Seosed on esitatud tabelis 2.3. Huvipunkt oli külastajate arvu ja 

erinevate tarbimisandmete suhetes. Kahes veerus vaadeldakse elektri ja soojuse kasutust 

1000 m
3
 vee kohta ning viimases veerus soojuse kasutamise ja välistemperatuuri seost 

10 °C tasakaalutemperatuuriga kraadpäevade suhtes. 
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Tabel 2.3. Värska Veekeskust kirjeldavate andmete omavahelised suhted aastatel 

2010...2015 

Aasta 

Elektri- 

energia 

kasutus 

1000 

külastaja 

kohta, 

MW·h 

Soojuse 

kasutus 

1000 

külastaja 

kohta, 

MW·h 

Veekasutus 

1000 

külastaja 

kohta, m
3
 

Elektri- 

energia 

kasutus 

1000 m
3
 

vee 

kohta, 

MW·h 

Soojuse 

kasutus 

1000 m
3 

vee 

kohta, 

MW·h 

Soojuse 

kasutus 

kraadpäevade 

kohta 

2010 10,3 25,6 - - - 0,56 

2011 8,8 19,9 46,2 190,9 430,9 0,74 

2012 8,5 19,3 70,7 120,4 273,8 0,64 

2013 8,1 18,0 89,3 90,7 201,9 0,70 

2014 9,0 18,3 111,9 80,2 163,9 0,72 

2015 9,6 19,4 124,7 76,8 155,6 0,89 

 

Tabelist 2.3 on näha, et soojuse ja elektri kasutamine sõltuvad suuresti külastajate arvust, 

sest vaatamata külaliste arvu muutusele on nende suhtarvud aastate lõikes suhteliselt 

sarnased (v.a soojuse kasutamine 2010. aastal). Vee kasutamine külastajate kohta on aasta-

aastalt kasvanud. 2015. aasta suhtelise veekasutuse kasvu on toonud kõikide basseinide vee 

vahetamine sama aasta septembris. Soojuse ja elektri tarbimine sõltuvalt veekulust on 

vaadeldaval perioodil pidevalt langenud. Soojust on 2015. aastal kasutatud kraadpäevi 

arvestades tunduvalt rohkem kui varasematel aastatel. Kraadpäevade järgi kõige 

külmematel aastatel, 2010 ja 2012, on soojust kasutatud jällegi vähem. 

 

Tabelite 2.2 ja 2.3 põhjal otsustati, et soojusvaheti arvutustes ja tasuvuse hindamisel 

kasutatakse viimase kolme aasta keskmisi tulemusi, mis on esitatud tabeli 2.2 viimasel 

real. Seega on keskmiste tulemuste juures sisse arvestatud vaadeldava perioodi 

rekordkülastuste aasta, suurima vee kasutusega aasta ning kõige väiksemate kraadpäevade 

summaga aasta. Keskmiste arvutamisel ei olnud otstarbekas sisse arvestada varasemaid 

aastaid, kuna veekeskuse tarbimisprofiil oli võrreldes varasemate aastatega tunduvalt 

muutunud. Kolme viimase aasta keskmine külastajate arv oli 79194 inimest, elektrienergiat 

kasutati keskmiselt 700,8 MW·h ning soojust 1469,5 MW·h. Magistritöö seisukohalt kõige 

olulisem näitaja on kolme viimase aasta keskmine veekasutus, milleks oli 8541 m
3
 aastas.  
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2.7. Soojuse hind 

 

Veekeskuse vajatav soojusenergia ostetakse seda teenindavast gaasikatlamajast 

Soojusenergia hind koosneb kahest komponendist – võimsustasust ja energia hinnast. 

Võimsustasuks on aastaringselt muutumatu suurus ning sellele lisandub kütuse (gaasi) 

maksumus. Praegune võimsustasuga leping kehtib aastani 2021 ning pärast seda võib olla 

võimalik soojuseenergia ostmine ainult hinnast sõltuvalt. Hinna kujunemine pärast 2021. 

aastat sõltub näiteks katlamaja võimalikest täiendavatest investeeringutest. Võimsustasu 

tõttu on soojuse ühiku hind soojematel kuudel kõrgem. Külmematel kuudel ja suurema 

tarbimise juures on soojusenergia ühiku hind madalam, sest võimsustasu jaotub rohkemate 

energia ühikute vahel. 

 

Magistritöö autoril on võimaldatud ligipääs soojusenergia kasutamise ja selle maksumuse 

igakuistele hindadele alates 2010. aastast. Kõige kõrgem kütuse koguhind ja kütuse ühiku 

hind oli 2014. aastal. Alates 2010. aastast on kütuse võimsustasu osa kõikunud, aasta 

keskmist hinda arvestades on see olnud vahemikus 19,17...21,39 €/MW·h. Võimsustasu 

suurus vaadatakse üle igal aastal ning seda tõstetakse või langetatakse vastavalt 

tööstustoodangu tootjahinnaindeksile. Võimsustasu on alates 2010. aastast olnud 

vahemikus 2499...2587 eurot kuus, kusjuures kõige kõrgem võimsustasu on alates 2015. 

aasta juulist. Viimase kolme aasta keskmiseks võimsustasuks saadi 2552 eurot kuus.  

 

Viimase kolme aasta keskmine MW·h hind oli 67,89 eurot, millest keskmine võimsustasu 

oli 20,86 €/MW·h. Energiatalgude kodulehe andmetel on gaasi hinna tõusuks 

tarbijahinnaindeksi järgi järgmistel aastatel prognoositud 2,8% aastas (kaasa arvatud 2015. 

aasta) – prognoos pärineb 2012. aastast [20]. Möödunud 2015. aasta aga näitas, et kütuse 

maailmaturu hinnad võivad üllatada ka suure langusega. Pikemas perspektiivis ei ole 

jällegi võimalik ette prognoosida, et need hinnad ei kasvaks eriti võrreldes 2015. aasta 

seisuga.  
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3. METOODIKA 

 

3.1. Jääksoojuse potentsiaal ja selle määramist abistavad mõõtmised 

 

Jääksoojuse potentsiaali määramiseks oli vaja kasutada lisaks jaotises 2.4 leitud 

veekasutusele ka siseneva ja väljuva vee temperatuuri. Sisenevate ja väljuvate 

veetemperatuuride ning veevoogude määramiseks viidi läbi täiendavad mõõtmised, mida 

kirjeldatakse täpsemalt neljandas jaotises. Filtripesul ja muul ajal majast lahkuva vee 

eristamiseks kasutati veekeskuse töötajate ülesmärgitud veenäitusid mõõtmisperioodil.  

 

Siseneva vee arvesti näidu alusel oli võimalik määrata jääksoojust kandva väljuva vee 

kogus. Väljuva ja siseneva vee kogus loeti võrdseks. Siseneva vee temperatuuri leidmiseks 

eemaldati mõõdetud tulemuste alusel andmemassiivist ebaolulisi väärtuseid ning alles 

jäänud andmete aritmeetilise keskmise järgi määrati siseneva puurkaevu vee temperatuur. 

Siseneva vee temperatuuri leidmiseks eemaldati andmeread, milles temperatuur ületas 

10 °C ning read, mille temperatuuri ekstreemumite vahe mõõtevälba (kümme minutit) 

jooksul ületas 0,1 °C. Esimene andmete eemaldamine sooritati teadmises, et Värska 

Veekeskusesse siseneva vee temperatuur on alla 10 °C. Suure ekstreemumite vahega 

mõõtepunktide eemaldamine tagas stabiliseerinud temperatuuriga mõõtepunktide 

kasutamise. 

 

Väljuva vee temperatuuri mõõdeti kontrolliks, kuid väljuva vee temperatuur määrati 

kaalutud keskmise temperatuuri alusel filtripesule kuluva aja ja basseinidele määratud 

veetemperatuuri järgi. Kaalutud keskmisega arvestati filtripesule kuluvat aega nädalas ja 

vastava basseini vee temperatuuri. Filtripesu aeg määrab üsna täpselt väljuva vee koguse ja 

nädalase tsükli kasutamine tasandab ka võimalikud veekoguste erinevused.  

 

Värska Veekeskuse aastane filtripesul lahkuva vee jääksoojuse teoreetiline energeetiline 

potentsiaal oli leitav valemi 1.1 põhjal, kasutades aastast filtripesul väljutatava vee kogust, 

siseneva vee aritmeetilist keskmist temperatuuri, väljuva vee kaalutud keskmist 

temperatuuri ja temperatuurivahemikule sobivaid erisoojuse ning vee tiheduse väärtuseid. 
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Teoreetilise potentsiaali saavutamine reaalses seadmes pole tõenäoline, sest reaalne 

soojusvaheti või vett akumuleeriv paak ei ole ideaalsed (esinevad soojuskaod), samuti pole 

soojusvaheti efektiivsustegur võrdne ühega ning esinevad erinevused massivoogudes ning 

seega ka soojuskandjate soojusmahtuvuses. Lisaks hakkavad ajapikku soojusvaheti 

soojusvahetuspindadele tekkima sadestised, mis takistavad soojusvahetust.  

 

 

3.2. Soojusvaheti arvutus 

 

Basseinivee jääksoojuse tagastamise potentsiaali täpsemaks hindamiseks koostati MS 

Exceli põhine rakendus, millega oli võimalik hinnata soojusvahetusprotsessi kulgu ajas. 

See rakendus võimaldas lihtsalt muuta erinevaid parameetreid ja valida kahte eri tüüpi 

soojusvaheti vahel ning näha muutuste mõju soojusvahetusprotsessile. Koosatud MS 

Exceli põhine rakendus on töövälise lisana (lisa B) esitatud laserplaadil, mis kuulub kokku 

köidetud magistritööga. 

 

Arvutuste aluseks oli soojushulga arvutamise valem (valem 1.1), millele lisaks kasutati 

soojusvaheti valemeid 1.5 ja 1.7. Arvutustes käsitleti kahte soojusvaheti kontseptsiooni 

(joonis 3.1).  

 

 

Joonis 3.1. Soojusvaheti arvutamise kontseptsioonid – vasakul akumulatsioonipaagi sisene 

soojusvaheti ning paremal akumulatsioonipaagi väline vastuvooluline soojusvaheti 

 

Esimene soojusvaheti (joonisel 3.1) kujutab endast akumulatsioonipaagi sisest 

soojusvahetit ning teine vastuvoolulist akumulatsioonipaagi välist soojusvahetit. Mõlema 



47 

 

soojusvaheti tüübi kasutamisel viidi sisse jaotises 1.6 tutvustatud lihtsustusi, sest 

magistritöö kirjutamise ajal polnud veel teada soojusvaheti liik, mõõtmed või tehnilised 

karakteristikud. Akumulatsioonipaak ja soojusvaheti loeti ümbritsevast keskkonnast 

sõltumatuks ning soojuskadusid ruumiõhku ei arvestatud – vähemagi paagi soojustamise 

korral on ruumi õhu ja paagi vee temperatuuride väikse temperatuurivahe tõttu soojuskadu 

ruumiõhku väike. Lihtsustustena loeti temperatuurimuutused piki soojusvahetuspinda 

lineaarselt kulgevaks. Keskkondade temperatuurid arvestati kogu keskkonna ulatuseks 

võrdseks. Akumulatsioonipaagi välise vastuvoolulise soojusvaheti korral loeti seda läbivad 

massivood alati võrdseks ning kasutati ära vastuvoolulise soojusvaheti piirolukord. Nimelt 

on vastuvooluline soojusvaheti ainsana kasutatav ka siis, kui mõlema soojuskanda 

temperatuurimuutus läheneb sisenemistemperatuuride vahele [1]. Akumulatsioonipaagi 

sisese soojusvaheti korral loeti paagis oleva keskkonna soojusmahtuvus lähenevaks 

lõpmatusele, kuna ajahetkel vaadatuna ongi akumulatsioonipaagi temperatuuri ja 

mahtuvuse muutus võrreldes seda läbiva keskkonnaga pea olematu. Kogu protsessi korraga 

vaadeldes paagisisene temperatuur ja paagi energiasisaldus siiski langevad. Vaatamata 

sellele, et soojusvahetis toimuv protsess on mittestatsionaarne, kasutati lahenduses 

statsionaarseid võtteid – igal sekundil sooritatud arvutuse jaoks protsess peatati ja soojuse 

ülekandumine lahendati statsionaarsete võtetega. 

 

Koostatud Exceli arvutusprogrammis arvutuste sooritamiseks vajatakse järgnevaid 

parameetreid: 

– soojusvahetusprotsessis osaleva keskkonna erisoojus (soojuskandjad peavad mõlemal 

pool soojusvahetuspinda olema samad); 

– soojusvahetusprotsessis osaleva keskkonna tihedus (soojuskandjad peavad mõlemal pool 

soojusvahetuspinda olema samad); 

– jääksoojust kandva keskkonna maht; 

– jääksoojust kandva keskkonna temperatuur (väljuv basseinivesi); 

– soojust võtva keskkonna temperatuur; 

– soojust võtva keskkonna massivoog; 

– soojusvahetuspinna pindala; 

– soojusvaheti soojusläbikandetegur. 

 

Lisaks eelpool nimetatud parameetritele võimaldati arvesse võtta soojusvahetusprotsessis 

osaleva keskkondade ekstreemumerisoojuste ja -tiheduste aritmeetiline keskmine. 
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Soojusvaheti soojusläbikandetegurina kasutati väärtust 1000 W/(m
2
·K), mis jääb 

käsiraamatute alusel jaotises 1.6 välja toodud vesi - vesi soojusvaheti 

soojusläbikandetegurite vahemiku alumisse ossa. 

 

Arvutustes loeti muutumatuks suurusteks soojuskandjate soojusvahetisse sisenemise 

temperatuurid. Oli teada ka massivoog ning korraga väljutatav jääksoojust kandva vee 

maht. Ülekantav energia sõltus seega soojusvahetit läbivate keskkondade 

soojusmahtuvusest ja soojusvaheti soojusvahetuspinnast – soojusvahetuspinna pindala, 

soojusläbikandetegur ja temperatuuride vahe määrasid soojusvaheti võimsuse. 

Akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti korral voolas soojusvahetusprotsessi jooksul vaid 

üks keskkond. 

 

Läbiviidud arvutustes lahutati igas sekundis paagis olevast energiast maha soojusvaheti 

võimsusega ülekantav või massivooga lahkuv soojushulk. Paagisisese soojusvaheti korral 

leiti tulenevalt võimsusega ülekantud soojushulgast paagis oleva vee uus temperatuur. 

Paagivälise soojusvaheti korral paak tühjenes sissetuleva massivooga võrdse massivoo 

võrra ning seega lahkus paagist igas sekundis energiakogus mida see massivoog kandis. 

Paagis oleva vee temperatuur oli muutumatu.  

 

Rakenduse kasutajat abistavad soojusvahetuspinna ja voolukiiruse soovitused juhul, kui 

vähemalt üks neid on sisestatud. Kui on sisestatud nii soojusvahetuspinna pindala kui ka 

voolamiskiirus, aitavad soovitused neid optimeerida saavutamaks parimat soojusülekande 

tulemust. Lisaks on arvutusprogrammi sisse viidud mitmeid vigu otsivaid ja neid kasutajale 

kuvavaid funktsioone.  

 

Samadel põhimõtetel, nagu MS Excelis, koostati ka Scilab 5.02-s akumulatsioonipaagi 

sisese soojusvaheti mudel, mille abil sai arvestada akumulatsioonipaaki ümbritseva 

keskkonna temperatuuri alusel soojuskadu ruumiõhku. Ekraanitõmmis Scilabis koostatud 

mudeli skeemist on esitatud lisas C, millelt on näha kuue tunnise simulatsiooni 

lõpptulemused. 
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3.3. Tasuvusarvutused 

 

Tasuvuse arvutamisele saab läheneda mitmeti. Kõige paremini arusaadav ja lihtsaim 

meetod on lihttasuvusaja meetod, millega leitakse tasuvusaeg alginvesteeringu maksumuse 

ja valitud perioodi suhte alusel. Murru nimetajas oleva vaadeldava perioodi valimine sõltub 

lahendatavast ülesandest. Käesolevas magistritöös uuritava seadme korral tasub kasutada 

aastaid. Lihttasuvusaja arvutamise võrrand on sel juhul järgmine [21]: 

  
  
 
  

 

 (3.1) 

kus T on lihttasuvusaeg a; 

 I0 – alginvesteering €; 

 a – iga-aastane hinnavõit soojamüüja käest ostmata energialt €. 

 

Käesolevas töös ei ole alginvesteeringu maksumus teada ning seetõttu kasutatakse tasuvuse 

valemit vastupidiselt. Kasutatakse iga-aastase hinnavõidu ja erineva pikkusega perioodide 

korrutisi, mille abil saab leida võimaliku tasuva investeeringu algmaksumuse vastava 

pikkusega perioodi jaoks.  

 

Valemi 3.1 abil saab hinnata investeeringu tasuvust ja teatud juhtudel võib selle valemi 

kasutamisest piisata – juhul, kui investeeringu tasuvust uuritakse lühikese perioodi kohta. 

Valemi kasutamine pikema perioodi jaoks võib tuua sisse palju ebatäpsuseid ning viia 

valede hinnanguteni, sest ei arvesta mitmete tasuvusaega mõjutavate teguritega (intressid, 

remondi- ja hoolduskulud jms). Intressiga arvestatakse näiteks diskonteeritud tasuvusaja 

meetodil tasuvust leides – intressi olemasolul tasuvusaeg pikeneb võrreldes lihttasuvusaja 

meetodiga. 

 

Soojustagastusseade on ootuspäraselt tasuvusajast pikema elueaga [21]. Hindamaks 

seadme eluea jooksul toodetud tulu või kulu on mõistlik kasutada nüüdispuhasväärtuse 

meetodit (Net Present Value). NPV arvestab projekti eluea jooksul diskonteeritud iga-

aastaste tulude ja kuludega. Nüüdispuhasväärtuse leidmiseks kasutatakse järgmist valemit 

[22]: 
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  (3.2) 

kus NPV on nüüdispuhasväärtus €; 

 I0 – alginvesteering €;+ 

 M – aastased rahavood € ; 

 d – projekti diskontomäär %. 

 

Valem 3.2 näitab, et NPV meetod põhineb sellel, et negatiivsele alginvesteeringule 

hakatakse iga aastaselt liitma diskonteeritud aastatulu. Investeering on tagasi teenitud 

hetkel kui NPV väärtus on null ning alates sellest hetkest hakkab see tootma tulu. 

Aastatulu hulka võib arvestada lisaks seadme teenitud kasumile ka selle iga-aastased 

hoolduse, remondi jm kulud. Kasutusel on ka tulunormi meetod (Internal Rate of Return). 

IRR-i abil saab leida ajaperioodi maksimaalse intressimäära, mille korral aastaste 

rahavoogude nüüdisväärtus võrdub alginvesteeringu maksumusega[3]. IRR-i väärtuse 

leidmiseks on mõistlik kasutada MS Exceli funktsiooni IRR.  

 

Käesolevas töös vaadeldi tasuvust ettevõtte poolelt. Tegelikust alginvesteeringu 

maksumusest (I0) arvestati tasuvusaja valemite kasutamisel toetuse väärtus maha. 

Soojustagastussüsteemi enda tasuvuse leidmiseks tuleks arvestada projekti tegelikku 

maksumust. 
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4. MÕÕTEANDMETE KOGUMINE 

 

4.1. Mõõtmiste üldkirjeldus 

 

Hoonest väljuvate ja sisenevate soojusvoogude teada saamiseks tuli läbi viia mõõtmised. 

Küttesõlmedes kasutatakse väljastatud või tarbitud soojushulga mõõtmiseks 

soojusarvesteid, mille näidu saamiseks kasutatakse kahte temperatuuriandurit ja ühte 

veekulumõõturit [23]. Soojusarvesti näidu arvutamiseks registreeritakse ühel soojusvaheti 

poolel, üldjuhul primaarpoolel, kulumõõturit ning soojuskandja algtemperatuuri ja 

temperatuuri pärast soojusvaheti läbimist. 

 

Sarnaselt soojusarvestile tuleb basseini jääksoojuse energeetilise potentsiaali määramiseks 

registreerida temperatuure ja vooluhulka. Primaarsoojuskandjaks on antud juhul basseinist 

väljuv vesi. Käesoleva uurimistöö seisukohalt oleks parim üheaegselt registreerida nelja 

järgmist parameetrit: 1) basseinist väljuva vee temperatuuri, 2) väljuva vee vooluhulka, 3) 

siseneva vee temperatuuri ja 4) siseneva vee vooluhulka.  

 

Magistritöö autoril puudus vajaminev hulk seadmeid, et mõlemaid voogusid ja 

temperatuure üheaegselt registreerida. Hoonest väljuvat veekulu üldjuhul ei mõõdeta, sest 

vajaliku teabe, hoone veetarbimise, saab määrata siseneva vee kulumõõturiga. Teisalt on 

kanalisatsioonitorustiku suure ristlõike tõttu sinna veemõõtja paigaldamine 

komplitseeritud. Antud juhul oleks väljuva vooluhulga registreerimine andnud hea pildi 

väljuvatest veevoogudest. Kuna selline võimalus puudus, registreeriti veekulu vaid 

siseneva vee kulumõõturi impulssväljundilt. Üheaegselt siseneva veekulu registreerimisega 

toimus ka veetemperatuuri logimine. Väljuva vee korral õnnestus registreerida vaid selle 

temperatuuri, sest mõõtepunktide suure vahemaa tõttu puudus võimalus samaaegselt 

siseneva vee arvesti impulssväljundi impulsside registreerimine. Läbiviidud mõõtmisi 

assisteerisid igapäevased veemõõtja näitude ülesmärkimised. Igapäevaselt registreeriti 

veemõõtja näit enne filtripesu ja näit pärast algse veetaseme taastumist.  
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Mõõtmistel kogutud tulemuste alusel oli võimalik määrata siseneva vee temperatuur ja 

hinnata kaalutud keskmise alusel leitud veetemperatuuri. Oli võimalik jälgida hoone 

veekasutuse dünaamikat mõõteperioodi jooksul. Saadud tulemuste alusel oli võimalik 

tuvastada filtripesu järgse veetaseme taastumiseks kuluv aeg ja leida siseneva vee 

massivoog. Mõõtetulemused võimaldavad kontrollida ka filtripesu eelse ja järgse 

veemõõtja näidu ülesmärkimise tulemusi ning vastupidi.  

 

Mõõtmised Värska Veekeskuses viidi läbi kolmes etapis. Mõõtmistega alustati 25. 

jaanuaril 2016. aastal ning lõpetati 10. märtsil 2016. aastal. 25. jaanurist kuni 12. 

veebruarini registreeriti siseneva vee temperatuuri ja veearvesti impulssväljundi abil 

veekulu – mõõtmiste esimene etapp. Teise etapiga alustati 12. veebruaril, mil mõõteseade 

tõsteti ümber registreerimaks väljuva vee temperatuuri. Esimese kahe etapi ajal toimusid 

näitude registreerimised iga kümne minuti järel. Pärast andmetega tutvumist selgus, et teise 

etapi mõõtmised ei kandud soovitud tulemust. Kümne minutine mõõteintervall ei andud 

selget pilti väljuva vee temperatuurist. Seega seadistati mõõteseade ümber registreerimaks 

temperatuure iga minuti tagant. Kolmas etapp ehk teistkordne väljuva vee temperatuuri 

registreerimine toimus 3. märtsist kuni 10. märtsini. Kõikide mõõtmiste ajal registreeriti 

valitud mõõtevahemiku (kümme minutit või üks minut) keskmist temperatuuri, millele 

lisandus mõõtevahemiku maksimaalse ja minimaalse temperatuuri registreerimine.  

 

 

4.2. Mõõteseadmed ja andurid 

 

Mõõteseadmena kasutati võimsusanalüsaatorit (Power Quality Analyser) Janitza UMG 605 

(joonis 4.1). Janitza UMG 605 võimsusanalüsaator oli integreeritud mõõtekohvrisse, mis 

tagas mõõteseadmele kaitse põrutuste, löökide, vee ja niiskuse eest. Analüsaatori 

seadistamiseks, andmete mahalaadimiseks ja mõõtmistulemuste jälgimiseks kasutati 

ethernet ühendust ja arvutiprogrammi GridVis (versioon 6.0.5). Temperatuuriandur 

ühendati mõõteseadme temperatuuri mõõtmise sisendile ning veemõõtja impulsside 

registreerimiseks kasutati ühte kahest digitaalsisendist.  

 

Temperatuuri mõõtmiseks on seadmel analoogsisend. Analoogsisendisse saab paigaldada 

takistustermomeetreid (Resistance Temperature Detectors), mille kogutakistus koos 
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ühendusjuhtmetega on 400...4000 oomi. Seadme käsiraamatu alusel on sobivad 

temperatuurisensorid PT100, PT1000, KTY83 ja KTY84 [24]. Ühendusjuhtmete 

maksimaalseks pikkuseks varjestamata kaabli korral on 30 meetrit, varjestatud kaabli 

korral võivad ühendusjuhtmed ületada 30 meetrit. Ühendusjuhtmete ristlõige võib olla 

0,08...1,5 mm
2
. Uurimistöö raames tehtud mõõtmistel kasutati plaattina 

takistustermomeetrit PT100 ehk takistustermomeetrit, mille takistus 0 °C korral on 100 Ω. 

Takistustermomeetriga PT100 on võimalik temperatuure mõõta vahemikus –99...500 °C, 

mil termomeetri takistus muutub vahemikus 60...180 Ω-i. Takistustermomeetrid on 

positiivse temperatuuriteguriga, mis tähendab, et temperatuuri tõustes takistus kasvab. 

Janitza käsiraamatus on välja toodud, et mõõtemääramatus PT100-ga mõõtes on ± 1,5%-i. 

 

 

Joonis 4.1. Võimsusanalüsaator Janiza UMG 605 esipaneel[24] 

 

Temperatuuri mõõtmiseks oli kasutusel plaattina takistustermomeeter (PT100) ning 

veekogust registreeriti veemõõtja Zenner MTKD-N, nimikuluga 10 m
3
/h, 

impulssväljundilt. Sama veemõõtja tavanäidikut kasutasid tehnikud veenäitude 

üleskirjutamiseks. Zenner MTKD-N on seitsme kohalise näidikupaneeliga mitmejoaline 
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tiivikveearvesti (Multi-Jet Meter) paigaldamiseks nii vertikaalselt, kui ka horisontaalselt 

[25]. Üldjuhul on sellised arvestid mõeldud horisontaalselt paigaldamiseks, sest asendi 

muutus suurendab tiivikarvestitel hõõrdumist ja kulumist ning seetõttu suurendab 

mõõteviga [26]. Zenner MTKD-N täpsusklass on A, kuid vastupidiselt tavapärasele on 

tema täpsusklass horisontaalse paigutuse korral B [27]. 

 

Takistustermomeetri ja impulsigeneraatori (veemõõtja impulssväljund ja 9 V alalisvoolu 

adapter) ühendamise skeemid on esitatud joonisel 4.2.  

 

              

Joonis 4.2. Takistustermomeetri PT100 (vasakul) ja veemõõtja impulssväljundi (paremal) 

ühendusskeemid [24] 

 

Nagu jooniselt on näha, kasutati temperatuurianduri ühendamiseks kolmejuhtmelist 

ühendust, mis tagas võrreldes kahejuhtmelise ühendusega täpsema tulemuse. 

Kolmejuhtmeline ühendusskeem tagab mõõtmistulemusi mõjutavate juhtmete takistuse 

mõju vähenemist [28].  
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4.3. Mõõtmisprotseduur 

 

Värska Veekeskuses toimusid mõõtmised kahes erinevas situatsioonis. Esmalt registreeriti 

siseneva vee temperatuur toru pinnalt. Teisel juhul oli temperatuuriandur paigaldatud otse 

veekeskkonda. Temperatuurianduri ja veemõõtja impulssväljundi ühendamiseks 

mõõteseadmega kasutati kurviklemme. Joonisel 4.3 on esitatud kasutatud mõõtevahendite 

ühendamine. Rohelise punktiirjoonega on kujutatud veemõõtja impulssväljundi 

ühendusjuhtmed. 

 

 

Joonis 4.3. Mõõtevahendite ühendamine analüsaatoriga kasutades kruviklemme 

 

Joonisel 4.4 on näidatud täpsema temperatuuri mõõtetulemuse saamiseks kasutusele 

võetud vahendid. Temperatuurianduri paigaldamiseks puudus mõõtetasku ja seetõttu tuli 

andur paigaldada toru metallosa välisküljele. Suurema soojusjuhtivuspinna ja parema 

soojusjuhtivuse tagamiseks toru pinna ja temperatuurianduri korpuse vahel paigaldati 

andur termopastasse ning kaeti fooliumteibiga. Vaba metalne pind temperatuurianduri 
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lähistel kaeti ka isoleermaterjaliga. Anduri reageerimisaja sobivuse hindamiseks sooritati 

kontrollmõõtmised sarnastes tingimustes. 

 

 

Joonis 4.4. Temperatuurianduri paigaldamine siseneva vee temperatuuride 

registreerimiseks – ülevalt alla: algolukord, termopasta lisamine, soojuslikult isoleeritud 

temperatuuriandur ja torustik 

 

Kontrollmõõtmistel oli veetoru imiteerimiseks kasutusel keedupott, mille välisküljele 

termopasta sisse kinnitati isoleerteibiga temperatuuriandur. Poti isoleerimiseks võimalused 

puudusid ja seega tuleb katsetulemuste juures sellega arvestada. Anduri 

temperatuurimuutuse kiirust katsetati kolmel korral. Kõigis katsetes käitus andur sarnaselt, 

joonisel 4.5 on esitatud viimase katse tulemused. Pärast anduri kinnitamist keedupotile 

oodati kuni keedupott ja andur selle küljes saavutasid ruumitemperatuuri. Järgnevalt avati 

kraani ja lasti jahedal, 6...7 °C veel potti voolata. Vee ja õhutemperatuure kontrolliti 

multimeetriga ühendatud termobaariga. Ruumitemperatuur katsete ajal oli 18,5...20 °C. 

Mõõtetulemusi jälgiti GridVis tarkvara abil arvutist. Oodati kuni anduri poolt mõõdetav 

temperatuurnäit stabiliseerus. 
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Joonis 4.5. Temperatuurianduri temperatuurimuutus jahutava vesikeskkonna toimel 

 

Jooniselt 4.5 on näha, et algtemperatuur oli 18,70 °C ning lõpptemperatuur oli 7,76 °C, mis 

saavutati 179 sekundiga. Teades, et filtripesul väljutatava vee taastumiseks läheb üldjuhul 

aega üle kahe tunni, oli temperatuurianduri reageerimine kümne minutiliste 

salvestamisvahemike korral sobilik. 

 

Värska Veekeskuses toimunud väljuva vee temperatuuri mõõtmiseks ja registreerimiseks 

oli võimalik takistustermomeeter paigalda otse vette. Hoonest lahkuv veekogus voolas 

võrreldes sama koguse siseneva veega mitu korda kiiremini. Seetõttu oli väljuva vee 

temperatuuri mõõtmiseks katseseade ka ümber seadistada, et see registreeriks temperatuure 

iga minuti järelt. Andurit ümbritseva keskkonna olek oli katse jooksul muutuv. 

Ajaperioodidel, pikkusega kuni 15 minutit, mil filtripesu läbi viies suunatati vett 

kanalisatsiooni, oli andur veekeskkonnas. Enamik ajast oli aga andur veest tühjas torus ehk 

gaasikeskkonnas. Andur oli oma korpuse tõttu suhteliselt suure massiga sellepärast sooviti 

anduri reageerimist temperatuurimuutusele eraldi katseliselt vaadelda. Temperatuurianduri 

reageerimiskiiruse sobivuse hindamiseks sooritati kontrollmõõtmised. 

 

Kontrollmõõtmistel oli veetoru asemel kasutusel keedupott, mis oli täidetud 35...36 °C-se 

veega. Ruumitemperatuuril olev temperatuuriandur sisestati vette ja oodati 

temperatuurinäidu stabiliseerimist. Katse teises järgus tõsteti andur veest välja ning lasti 

seda kuivatamata jahtuda kuni stabiilse temperatuurinäidu saavutamiseni – jäljendati 
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olukorda, kus andur paiknes veest tühjas torus. Joonisel 4.6 on esitatud kirjeldatud katse 

tulemused. 

 

 

Joonis 4.6. Temperatuurianduri temperatuurimuutus soojendava veekeskkonna ja jahutava 

gaasikeskkonna toimel 

 

Takistustermomeetri näit enne veekeskkonda asetamist oli 19,70 °C. Soojendava 

keskkonna toimel kasvas anduri takistus 43 sekundit, kuni saavutati temperatuur 36,87 °C. 

Pärast stabiilse temperatuurinäidu saavutamist tõsteti andur veest välja ja lasti ruumiõhus 

kuivada ja soojeneda ning uus stabiilne olukord saavutati 495 sekundit pärast veest välja 

tõstmist. Lõpptemperatuur oli sel hetkel 17,31 °C, mis oli madalam kui algtemperatuur (t1), 

sest andur oli sel hetkel veel märg. Katse tõestab, et minutiliste intervallidega temperatuuri 

registreerimine väljavoolus on piisav, et mõõta väljavoolutorus esinevaid 

temperatuurimuutusi.  

 

Katsetega kontrolliti temperatuurianduri käitumist Värska Veekeskuses toimunud 

mõõtmistega sarnastes olukordades. Katsed kinnitavad ka fakti, et gaasikeskkond on 

halvem soojusjuht võrreldes veekeskkonnaga, mida näitab eriti ilmekalt joonis 4.6, kus 

soojenemine vees toimub üle kümne korra kiiremini kui jahtumine õhus. Mõõtmistel 

kasutatud temperatuurimõõtevahendi valik, selle seadistus ja paigaldus, tagasid soovitud 

tulemuste saavutamise Värska Veekeskuses läbiviidud mõõtmistel.  
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5. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED 

 

5.1. Läbiviidud mõõtmiste tulemused 

 

Mõõtmistega registreeriti tulemusi kokku 13774 korral, millest 3699 tulemust esindasid 

kümne minutiliste välpade tagant sooritatud andmelogimist ning 10075 korral registreeriti 

mõõtetulemusi kasutades ühe minutilist andmete logimise vahemikku.  

 

Esimeses etapis, 25. jaanuarist kuni 12. veebruarini, registreeriti siseneva vee temperatuuri 

ja siseneva vee kogust mõõtva veearvesti impulssväljundi impulsse. Kolm nädalat 

väldanud mõõtmisi on valitud iseloomustama ajavahemikul 1. veebruar kuni 3. veebruar 

registreeritud tulemused, mis on esitatud joonisel 5.1. 

 

Joonis 5.1. Ajavahemikul 1. veebruar kuni 3. veebruar mõõdetud siseneva vee temperatuur 
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Joonis esindab kahte erineva rotatsiooniga filtripesu – alates 3. veebruarist kuni 12. 

veebruarini pesti filtreid uue rotatsiooni alusel (tabel 2.1) ning seetõttu langes ka 

ühekordne veekasutus 40 m
3
-lt 20 m

3
-ni. Jooniselt ilmneb, et mõõdetud temperatuur 

muutus püsivaks juhul, kui toimus pidev vee voolamine. Enne igat pikema vahe järgset vee 

voolamist toimus registreeritud temperatuuri kukkumine, mis on põhjendatav sellega, et 

torus seisev vesi oli maa sees jahtunud alla puurkaevust tuleva vee temperatuuri. Pikemate 

voolamiste vaheaegadel tõusis temperatuurianduri näit ruumitemperatuurini. Samuti näitab 

joonis, et filtrite pesemisega alustati kella kuue ja seitsme vahel hommikul. Perioodil 25. 

jaanuar kuni 12. veebruar kogutud andmetest on näha, et ainult ühel korral, 6. veebruaril, 

toimus filtrite pesemine lisaks hommikule ka kella kümne ajal õhtul.  

 

Siseneva vee temperatuuri määramiseks filtreeriti andmemassiivist välja osad 

mõõtetulemused. Vastavalt registreeritud ekstreemumtemperatuuride vahele ja Värska 

Veekeskuse esindaja poolt hinnatud puurkaevu veetemperatuurile eemaldati mõõtepunktid, 

kus oli registreeritud 10 °C-st kõrgemaid temperatuure. Katse käigus oli logitud 

mõõtetulemusi iga kümne minuti järel. Sellel ajavahemikul registreeritud 

ekstreemumtemperatuuride alusel eemaldati tulemused, kus kümne minuti minimaalse ja 

maksimaalse temperatuuri vahe ületas 0,1 kraadi. Sooritatud filtreerimised tagasid selle, et 

siseneva temperatuuri määramiseks kasutati mõõtepunkte, mis olid vähemalt kümne minuti 

jooksul pidevad. Filtreerimise järgselt jäi alles 180 andmerida, mis esindasid sisenevat 

veetemperatuuri. Siseneva vee temperatuuriks määrati alles jäänud temperatuuripunktide 

aritmeetilise keskmise alusel 7,99 °C. Nii jooniselt 5.1 kui ka lõputöö autori poolt 

koostatud kogu esimese etapi mõõtmistulemusi kujutavalt jooniselt on näha, et 

horisontaaljoon temperatuuril 7,99 °C läbib kõiki temperatuurigraafiku pideva vee 

voolamise ajal kujunenud horisontaalseid temperatuuri registreerimise lõike. 

 

Joonisele 5.1 on märgitud ka voolamise kestvust kujutav vahemik T ning samal 

ajavahemikul voolanud veekogust kujutav tähis V. Nende suhe (V/T) kujutab endast 

veekulu ajaühikus ning vee tiheduse arvestamisel massivoogu. Filtripesul eemaldatava vee 

kogused, tagastumise ajad ja voolukiirused on esitatud tabelis 5.1. Tabelis on esitatud 

eemaldatud veekoguse ja selle taastumise aja järgi leitud siseneva vee voog. Siseneva vee 

vood erinevatel päevadel on omavahel suhteliselt sarnased. 
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Tabel 5.1. Värska Veekeskusesse siseneva vee voog  

Kuupäev 
Väljutatud vesi, 

m
3
 

Kell 

alguses 

Kell 

lõpus 

Voolamise 

aeg, h 

Voolamise 

aeg, min 
Veevoog, l/s 

27. jaan 37,27 6:40 11:20 4:40 280 2,22 

29. jaan 40,65 6:30 11:40 5:10 310 2,19 

1. veebr 39,53 6:30 11:20 4:50 290 2,27 

3. veebr 18,64 6:50 9:10 2:20 140 2,22 

4. veebr 18,55 7:00 9:20 2:20 140 2,21 

5. veebr 18,89 7:10 9:30 2:20 140 2,25 

 

Lisaks tabelis 5.1 esitatud veevoogudele leiti ka iga registreeritud mõõtepunkti ehk kümne 

minutilise tsükli voolamiskiirused. Maksimaalseks voolamise kiiruseks oli 2,65 l/s (esines 

kahel korral). Voolukiiruseid 2,5 või rohkem liitrit sekundis esines 46-l korral ehk 460-l 

minutil. Soojusvaheti arvutamisel on mõistlik kasutada ikkagi pikaajalist keskmist 

voolamise kiirust, milleks oli 2,2 l/s. Leitud voolukiiruse järgi kulub filtripesu järgseks 

veetaseme taastumiseks 40 m
3
 vee eemaldamisel 303 minutit ehk 5,05 tundi ja 20 m

3
 vee 

eemaldamisel 151,5 minutit ehk 2,53 tundi. 

 

Igapäevane veekulu leiti ka veearvesti näitude põhiselt. Veenäit kirjutati üles enne filtrite 

pesemise alustamist ja pärast veetaseme taastumist. Filtripesul eemaldatav igapäevane 

veekogus on esitatud tabelis 5.2.  

 

Tabel 5.2. Veemõõtja ülesmärgitud tulemused filtripesukorra veekulu määramiseks  

Jrk. 

nr. 
Kuupäev 

Veekulu 

päeval, m
3
 

Veekulu 

öösel, m
3
 

Jrk. 

nr. 
Kuupäev 

Veekulu 

päeval, m
3
 

Veekulu 

öösel, m
3
 

1 24.jaan 3 3 14 6.veebr 21 3 

2 25.jaan 43 5 15 7.veebr 23 3 

3 26.jaan 2 3 16 8.veebr 22 2 

4 27.jaan 39 2 17 9.veebr 20 2 

5 28.jaan 2 2 18 10.veebr 21 1 

6 29.jaan 41 2 19 11.veebr 1 7 

7 30.jaan 2 3 20 12.veebr 44 3 

8 31.jaan 2 4 21 13.veebr 2 4 

9 1.veebr 40 2 22 14.veebr 2 4 

10 2.veebr 2 2 23 15.veebr 39 2 

11 3.veebr 21 2 24 16.veebr 3 3 

12 4.veebr 21 2 25 17.veebr 38 2 

13 5.veebr 22 2 26 18.veebr 2 3 
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Tabeli 5.2 järg 

Jrk. 

nr. 
Kuupäev 

Veekulu 

päeval, m
3
 

Veekulu 

öösel, m
3
 

Jrk. 

nr. 
Kuupäev 

Veekulu 

päeval, m
3
 

Veekulu 

öösel, m
3
 

27 19.veebr 42 3 38 1.märts 2 2 

28 20.veebr 2 3 39 2.märts 39 3 

29 21.veebr 2 3 40 3.märts 1 1 

30 22.veebr 41 2 41 4.märts 41 2 

31 23.veebr 2 3 42 5.märts 1 4 

32 24.veebr 38 2 43 6.märts 2 4 

33 25.veebr 3 2 44 7.märts 39 2 

34 26.veebr 44 1 45 8.märts 2 2 

35 27.veebr 2 3 46 9.märts 40 1 

36 28.veebr 3 5 47 10.märts 2 - 

37 29.veebr 42 1 
    

 

Tabeli 5.2 järgi võib järeldada, et vana rotatsiooni korral oli ühekordne veekulu 40 m
3
 ning 

testitud rotatsiooni korral 20 m
3
. Eelneva tabeli järgi oli võimalik määrata filtripesul 

kulutatav protsentuaalne veekogus kogu veekasutusest. Arvestades kuue täisnädala pikkust 

perioodi alates 25. märtsi hommikust kuni 6. märtsi õhtuni oli päevane veekasutus 785 m
3
 

ning öine 117 m
3
, järelikult kogu veest 14,9% tarbiti öisel ajal. Päevase veekasutuse sisse 

on arvestatud kahe suurem basseini filtrite pesu, lastebasseini filtrite pesu ja inimestega 

basseinist välja veetava ja aurustuva vee kogus. Arvestades veekasutust kahe suurema 

basseini filtripesu veekulu järgi, kasutati filtrite pesemiseks 742 m
3
 vett ja muul ajal 160 

m
3
 vett – muul ajal kasutati 21,6% tarbitud veest. Veemõõtja näitude abil leitud 

protsentuaalsed veekogused kujutavad endast kahe erineva rotatsiooni segu. 

 

Jaotises 2.4 määrati veekeskuse keskmiseks aastaseks veekasutuseks 8541 m
3
. Arvestades 

keskmisest veekasutusest maha 700 m
3
 basseinide vee vahetamiseks kuluvat vett aastas ja 

700 m
3
 inimestega välja kantavat või aurustuvat vett saadi tulemuseks 7141 m

3
 – selle 

veekasutuse järgi saab protsentuaalselt leida päevasel ajal ja kahe suurema basseini 

filtripesul kuluva veehulga aastas. Protsentuaalsete veekasutusejärgi oleks hoone päevane 

veekasutus 6077 m
3
 ning kahe suurema basseini filtripesul eemaldatav veekogus 5598 m

3
 

aastas. Tegelik filtripesu veekulu võib aga olla suurem, sest vahel pestakse filtreid kauem 

ning mõnikord viiakse läbi lisapesusid.  
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Teise ja kolmanda mõõtmiste etapi ajal oli temperatuuriandur paigutatud kanalisatsiooni 

mineva toru sisse (selle põhja). Saadud mõõteandmetest otsiti temperatuure, mis oleksid 

lähedased lõbusuts- ja ujumisbasseini veetemperatuurile. 12. veebruarist kuni 19. 

veebruarini registreeriti temperatuure nagu varasemaltki kümne minutiliste vahede tagant. 

Andmeid töödeldes eemaldati temperatuuripunktid, kus temperatuur oli madalam 26 °C-st 

ning ekstreemumite vahe ületas 0,1 °C. Saadud tulemustest selgus, et mõõtmiste logimised 

toimusid liiga harva ning seetõttu ei jõudnud mõõdetud temperatuur ära stabiliseeruda ning 

ei saadud ka usaldusväärseid mõõtmistulemusi väljuvate temperatuuride määramiseks. 

Pärast andmete filtreerimist jäi algsest 1036 andmerest alles 19. Saadud tulemuste alusel 

oli küll võimalik näha millal toimus vee eemaldamine veekeskusest aga saadud andmeid ei 

saanud aluseks võtta väljuva vee temperatuuride leidmisel. 

 

Väljuva vee temperatuuri registreerimiseks paigaldati mõõteseade samale kohale tagasi 3. 

märtsil ning eemaldati 10. märtsil. Mõõtetulemused registreeriti iga minuti järel ning 

seetõttu saadi kolmanda mõõtmisetapi käigus 10075 anderida. Pärast andmete filtreerimist 

jäi 259 andmerida. Andmeridade järjestust ja kellaaegu ning temperatuure vaadeldes oli 

selge, et need andmed esindasid suures osas lõbustus- ja ujumisbasseinist eemaldatud vee 

temperatuure – samast kanalisatsioonitorust väljutatakse ka teiste basseinide nagu näiteks 

mullivannide vett. Enamus allesjäänud andmepunkte pärinesid hommikusest kella 6...7 

vahelisest ajast ning mitu välja filtreeritud andmerida olid järjestiku, st andmeread 

pärinesid sama päeva järjestikustest minutitest. Filtreeritud andmete töötlemisel MS Exceli 

andmete analüüsi funktsiooniga Descriptive Statistics leiti allesjäänud andemassiivi 

kirjeldavad näitajad. Madalaim ja kõrgeim temperatuur olid vastavalt 26,6 °C ning 35,6 °C 

(aritmeetiline keskmine 32,6 °C) – esimese puhul võis tegemist olla mitme erineva basseini 

vee seguga, näiteks ujumisbasseini ja külma vee basseini. Kõrgeim temperatuur esindas 

mullivanni vett.  

 

Kuna väljuva vee mõõdetud temperatuurid ei andud piisavalt infot uuritavate objektide 

kohta, leiti väljuva vee kaalutud keskmine temperatuur filtripesule nädalas kuluva aja ning 

basseinide määratud temperatuuride alusel. Filtripesu rotatsioonid on esitatud tabelis 2.1. 

Vana rotatsiooni järgi arvutades saadi kaalutud keskmiseks veetemperatuuriks 31,02 °C 

ning testitud rotatsiooni korral 30,96 °C. Kahe suurema basseini filtripesu aja järgi 

arvutades, mis moodustasid 90% kogukulust, saadi vee kaalutud keskmiseks 

temperatuuriks 30,67 °C. Arvutustes kasutati kahe suurima basseini kaalutud keskmist 
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temperatuuri, sest nende veekasutus ületab lastebasseini veekasutust, osadel juhtudel ei saa 

lastebasseini filtripesu vett soojustagastuseks efektiivselt kasutada, tulemused on omavahel 

võrreldavamad ning madalama temperatuuri valik on tasuvusaja määramise korral parem, 

kui ülehindamine. Filtripesu rotatsioonide muutmine muudab aastas filtripesule kuluva vee 

hulka. Erinevate rotatsioonide veekulu on esitatud tabelis 5.3. 

 

Tabel 5.3. Aastane kahe suurema basseini filtripesu veekulu rotatsiooni järgi 

Rotatsioon 

Ühekordne 

veekulu,  

m
3
 

Pesukordade 

arv nädalas, 

tk 

Nädala 

veekulu, 

m
3
 

Filtripesu 

veekulu aastas, 

m
3
 

Vana  40 3 120 6240* 

Testitud 20 7 140 7280* 

Kohandatud 20 6 120 6240* 

* Laste basseini veekuluga (2 m
3
 päevas) arvestamisel tuleb liita 728 m

3 

 

Tabelisse 5.3 on lisatud kohandatud filtripesu graafik, millega kahe suurema basseini 

veekasutus viidud vana rotatsiooniga samale tasemele. Arvestati sellega, et vana 

rotatsiooni järgi pesemisel pole esinenud probleeme vee kvaliteediga. Kahe suurema 

basseini veekasutuseks saadi kohandatud rotatsiooni alusel 6240 m
3
 aastas (koos 

lastebasseiniga 6969 m
3
). Võrreldes saadud veekasutuse tulemusi tulemustega, mis leiti 

tabeli 5.2 alusel, on näha, et veekogustes esineb lahknemisi. Tabeli 5.2 alusel leitud 

väärtused sõltusid viimase kolme aasta aritmeetilisest keskmisest veekogusest. Ainult 

2015. aasta veekoguse järgi arvutades saadi omavahel sarnased aastased veekulud. 

 

 

5.2. Jääksoojuse tagastamise potentsiaal 

 

Teoreetiline jääksoojuse tagastamise potentsiaal leiti basseinide kolme aasta keskmise 

veekasutuse järgi, millest oli maha lahutatud aurustuv ja inimeste poolt välja veetav ja 

aastas vahetuv veehulk – kasutati veekogust 7141 m
3
. Valemi 1.1 abil arvutati 

potentsiaalne energia siseneva 7,99 °C vee ja väljuva 30,67 °C vee vahel. Arvutustes 

kasutati vee tihedust 1000 kg/m
3
 ja vee erisoojust 4187 J/(kg·K). Kasutatud erisoojuse ja 

tiheduse väärtused olid temperatuurivahemiku 8...34 °C alumiste ja ülemiste väärtuse 

aritmeetilised keskmised. Erisoojuse väärtused olid vahemikus 4178...4196 J/(kg·K) ning 

vee tiheduse väärtused vahemikus 1002...998 kg/m
3
 kohta [29].  
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MS Exceli rakenduse abil vaadeldi soojusvahetusprotsessi kulgemist kahes erinevas 

soojusvahetis – akumulatsioonipaagi siseses ja akumulatsioonipaagi välises 

vastuvoolulises soojusvahetis. Esimene neist tuli käesoleva teksti autoril mõttesse, kuna 

soojustagastusseadme paigaldamine Värska Veekeskusesse nõuab akumulatsioonipaagi 

kasutamist. Lihtsaim viis akumulatsioonipaagist energia kättesaamiseks tundus olevat 

soojusvaheti paigaldamine akumulatsioonipaagi sisse ning siseneva vee juhtimine läbi 

selle. Vastuvoolse soojusvaheti arvutus viidi läbi seetõttu, et teooria põhjal peaks uuritava 

objekti tingimustes olema see sobivaim lahendus. 

 

Aastase veekasutuse 7141 m
3
 korral saadi teoreetiliseks basseinivee jääksoojuse 

energeetiliseks potentsiaaliks 678,12 GJ (188,36 MW·h). Kahe suurema basseini filtripesu 

aja vahendusel leitud eemaldatava vee (6240 m
3
) järgi arvutades saadi aastaseks 

potentsiaaliks 592,56 GJ (164,60 MW·h). Kogu jääksoojuse teoreetilist potentsiaali ei ole 

reaalsetes tingimustes võimalik tagastada. 

 

Teoreetiliselt võib mõlema jaotises 3.2 tutvustatud soojusvahetiga kogu energia 

ülekandmise saavutada. Akumulatsioonipaagi sisese soojusvahetiga oleks võimalik kogu 

energia ülekandmine saavutada pika piisavalt aja jooksul, kuni paagisisene ja seda läbiv 

voolus saavutavad võrdse temperatuuri. Protsessi käigus temperatuuride vahe ja võimsus 

pidevalt vähenevad. Vastuvoolulise soojusvaheti korral võib soojust võtva keskkonna 

väljumise temperatuur läheneda soojust andva keskkonna sisenemistemperatuurini ehk 

sisuliselt on võimalik vastuvoolulises soojusvahetis viia läbi maksimaalne 

temperatuurimuutus. Käesoleva töö raames uuriti soojusvaheti energia ülekandmise 

efektiivsust ehk soojusvahetuse protsessi efektiivsust kindlaks määratud aja jooksul, 

milleks on voolu hulga 2,2 l/s korral basseini veetaseme taastumiseks kuluv aeg.  

 

Soojusvahetusprotsesse soojusvahetites uuriti MS Exceli põhise rakendusega. Arvutustes 

simuleeriti olukordi, kus teatud hulk jääksoojust kandvat määratud temperatuuriga 

(30,67 °C) vett oli akumulatsioonipaaki paigutatud ning kaevust voolav määratud 

temperatuuriga (7,99 °C) soojust võttev keskkond hakkas akumuleeritud veest soojust 

ammutama. Määratud olid ka arvutustes kasutatav soojusläbikandetegur (1000 W/(m
2
·K)), 

erisoojus (4187 J/(kg·K)) ning vee tihedus (1000 kg/m
3
). Akumuleeritud veekogustena 

uuriti olukordi, kus väljutati 40 m
3 

või 20 m
3
 vett korraga. Voolukiirus ja väljutatud vee 

maht seadsid arvutamisele piirangu – basseini veetaseme taastumisel lõppeb vee pealevool 
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soojusvahetisse ning soojuse tagastamise protsess lõppeb. Kõik suurused peale küttepinna 

pindala olid seega praktiliselt ette määratud. 

 

Küttepinda S ja massivoogu ṁ sai optimeerida vastavalt nende suhtele, seega oli muudetav 

suurus vaid soojusvaheti soojusvahetuspind. Suurema massivoo korral võib küttepind olla 

suurem ja vastupidi. Nende maksimaalse suhte väärtus sõltub soojusvaheti 

soojusläbikandetegurist ja protsessis osaleva keskkonna erisoojusest. Suurema 

soojusläbikandeteguri korral peab küttepinda vähendama või massivoogu suurendama. 

Erisoojuse kasvades võib aga küttepinda suurendada või massivoogu vähendada. Eelnev 

põhineb sellel, et teatud väärtuste (S, ṁ) korral saavutab soojust võttev keskkond soojust 

andva keskkonnaga sama temperatuuri ja soojusvahetusprotsess lõpetab toimimise. 

Suurema erisoojusega keskkond suudab aga sama temperatuurivahe korral rohkem energiat 

vastu võtta, suurema küttepinna korral aga saab see keskkond energiat kiiremini kätte.  

 

Massivoog 2,2 kg/s suudab vastu võtta kindla suuruse energiat kuni temperatuuri 

tõusmiseni soojust andva keskkonna temperatuuri lähistele – vee korral iga kraadi 

temperatuuritõusu kohta vajatakse vee erisoojuse jagu energiat. Vastavalt arvutustes 

kasutatud massivoole (2,2 kg/s) oli soojusvaheti maksimaalne soojusvahetuspinna suurus 

9,21 m
2
 – käesolevas töös nimetati see ideaalseks küttepinnaks. Sellise pinna korral oli 

soojusvahetiga ülekantav võimsus maksimaalne ning mõlema arvutatava soojusvaheti 

korral väljus soojusvahetist basseini sealt väljunud veetemperatuuriga lähedase 

temperatuuriga vesi. Soojusvaheti efektiivsus oli maksimaalne. Soojusvahetuspinna 

vähendamine mõjutas soojusvahetusprotsesse mõlemas uuritud soojusvaheti liigis. 

Akumulatsioonipaagi välise soojusvaheti korral polnud enam võimalik saavutada kogu 

energia ülekandmist, sest väljavoolavalt veelt ei suudeta ammutada soojusvahetis 

paiknemise aja jooksul kogu potentsiaalselt energiat ning kuna välja voolav vesi suundub 

kanalisatsiooni, on see energia kaotatud. Mitteideaalse küttepinna korral suudab 

akumulatsioonipaagi sisest soojusvahetit läbiv keskkond võtta sama aja jooksul vähem 

energiat (piisava aja vältel kasutataks ära 100% paagis olnud energiast).  

 

Tulenevalt soojusvahetite liigist vaadeldi arvutustes energia ülekandmise efektiivsust 

erinevalt. Akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti korral võis vaadelda paaki alles jäänud 

energiat – kogu ülejäänud energia oli soojuskadudeta süsteemi korral üle kantud sisenevale 
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veele. Energia ülekandmise efektiivsus (protsessi efektiivsus) oli paagist kasutatud energia 

ja paagis alghetkel olnud energia suhe – kaotatud energia on paaki alles jääv energia.  

 

Akumulatsioonipaagi välise soojusvaheti korral vaadeldi ülekantud energiat hetkvõimsuste 

summa järgi ning protsessi efektiivsus võrdus soojusvaheti efektiivsusega. Ülekantud 

hetkvõimsuste summa suhe alghetkel paagis olnud energiasse loeti sel juhul energia 

ülekandmise efektiivsuseks – kaotatud energia oli paagis alghetkel olnud energia ja 

ülekantud energia suhe, mis suurenes küttepinda vähendades. Efektiivsustegur ei olene 

väljutatud veekogusest, juhul kui siseneva vooluse massivoog ei muutu ning soojuskadusid 

keskkonda ei esine. Järelikult võib vastava soojusvaheti energia ülekandmise efektiivsuse 

üle kanda jääksoojuse aastasele potentsiaalile. Välise soojusvaheti korral oli kaotatud 

energia kõigil käsitletud juhtudel väiksem ja seetõttu ka energiaülekande efektiivsus 

suurem. Kõik kirjeldatud tähelepanekud on tabeli kujul esitatud lisas D. Tabelis on 

võrreldud soojusülekandeprotsesse ideaalse (9,21 m
2
) ja ideaalsest poole (4,6 m

2
) 

moodustava küttepinna korral. Protsesse vaadeldi ka juhul kui siseneva 

primaarsoojuskandja ja väljuva sekundaarsoojuskandja temperatuuride vahe oli viis kraadi 

– küttpind 7,18 m
2
. Soojusvahetite soojusülekande protsessi efektiivsuse sõltuvus 

küttepinna suurusest on esitatud joonisel 5.2. 

 

 

Joonis 5.2. Soojusvaheti efektiivsusteguri sõltuvus küttepinnast (U = 1000 W/(m
2
·K)) 
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Tagastatava energia määramiseks kasutati küttepinda suurusega 7,18 m
2
. See tagas 

siseneva soojust võtva keskkonna ja väljuva soojust võtnud keskkonna temperatuuride 

vaheks viis kraadi – hinnati reaalselt saavutatavaks temperatuuride vaheks. 

Akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti korral saavutati selline temperatuuride vahe vaid 

alghetkel. Valitud küttepinna suurus moodustas 77,9% ideaalsest küttepinnast – seega jäi 

22,1% varu. Energia ülekandmise efektiivsuseks saadi paagivälise soojusvaheti korral 

77,9% ning paagisisese soojusvaheti korral 54,1%.  

 

Kahe soojusvaheti erinevus tulenes sellest, et vastuvoolulises soojusvahetis oli 

soojusvahetisse sisenevate vooluste temperatuuride vahe muutumatu. Akumulatsioonipaagi 

sisese soojusvaheti korral hakkas soojusvahetusprotsessi kulgedes paagisisene 

veetemperatuur langema ning seetõttu langes ka temperatuuride vahe ja võimsus. 

Soojusvaheti soojusvõimsus sõltus läbiviidud arvutuste korral võrdse soojusülekandeteguri 

ja küttepinna korral vaid temperatuuride vahest – soojusvõimsus langeb vastavalt 

temperatuuride vahele vähenemisele. 

 

 

Joonis 5.3. Temperatuuride vahe (t1'-t2') ning võimsuse muutus kuue tunni jooksul 
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Jooniselt 5.3 on näha, kuidas MS Excelis koostatud rakenduse abil saadud tulemused 

muutuvad kuue tunni vältel. Tegelik basseini täitumise aeg 20 m
3 

eemaldamisel ja 

keskmise voolukiiruse korral oli 9090 sekundit ehk 2,53 tundi. Kui voolamine kestaks 

lõpmatult kaua, läheneks paagisisese soojusvaheti temperatuuride vahe nullile. 

 

Arvutatud soojusvaheti majanduslike arvutuste vastamisel ootustele peab paigaldatava 

seadme võimsus voolukiiruse 2,2 l/s korral olema vastavalt joonisele 162,8 kW. Selle 

võimsusega tagatakse temperatuuride vahe viis kraadi (t1''-t2'') ning soojusvahetist väljuva 

basseini siseneva vee temperatuur (t2'') läheneks 25,67 °C-le ning soojusvahetist 

kanalisatsiooni suunatava vee temperatuur (t1'') 12,99 °C-le. 

 

Vastuvoolulise soojusvaheti korral saab kasutada kogu basseinidest lahkuva jääksoojuse 

potentsiaali. Paagisisese soojusvaheti (siugtoru, spiraal jms) korral on problemaatiline 

kogu jääksoojuse potentsiaali kasutamine, sest filtripesu veelt soojuse tagasisaamiseks 

dimensioneeritud paagi ja seda läbiva soojusvaheti korral sõltub veega kokkupuutuva 

soojusvahetuspinna suurus paagi täituvusest. Seetõttu arvutati soojustagastuse potentsiaal 

kasutades filtripesu rotatsiooni järgi leitud aastast veekasutust, milleks oli 6240 m
3
. 

 

Tabel 5.4. Erinevate soojusvahetitega tagastatav energiakogus Värska Veekeskuses. 

Võrreldav suurus 
Paagisisene 

soojusvaheti 

Paagisisene 

soojusvaheti 

Teoreetiliselt tagastatav 

energiakogus, GJ 
678,12 592,56 

Energia ülekandmise 

efektiivsus 
0,779 0,541 

Soojusvahetiga tagastatav 

energia, GJ 
580,26 320,57 

 

Nii tabelist 5.4, kui ka jooniselt 5.2 on näha, et akumulatsioonipaagi välise soojusvahetiga 

oli võimalik saavutada paremaid soojustagastamise tulemusi. Aastane energiavõit 

paagivälise soojuvahetiga oli 161,18 MW·h ning paagisisese soojusvahetiga 89,04 MW·h. 

Scilabi akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti mudeli abil saavutati sama tulemus, mis 

MS Exceli tabelarvutusega. Tagastuv energia moodustas välise soojusvaheti korral 77,9% 

ja sisese soojusvaheti korral 47,3% teoreetiliselt jääksoojuse potentsiaalist. Kolme aasta 

keskmisest soojusenergia kasutamisest moodustas tagastuv energia vastavalt 6,1% ja 

11,0%. 
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Lisas C paiknevalt Scilabi jooniselt on näha tulemused kuue tunni möödumisel – kui 

massivool 2,2 kg/s oleks võimalus voolata kuus tundi, kantaks üle 84,3 % paaki alghetkel 

akumuleeritud energiast.  

 

Soojusvaheti paigaldamise kasumlikkus sõltub selle majanduslikest näitajatest. Võib 

juhtuda, et teatud energia hindade korral on madalama efektiivsusega ja lihtsama 

konstruktsiooniga ning väiksema alginvesteeringuga soojusvaheti paigaldamine kasulikum. 

Selle teada saamiseks tuli läbi viia majanduslikud arvutused. 

 

 

5.3. Tasuvus 

 

Paigaldatava seadme kasumlikkus sõltub lisaks alginvesteeringu maksumusele ka selle 

elueast ja ekspluatatsioonikuludest. Värska Veekeskuse poolse tasuvusaja lühendamisele 

aitab kaasa MTÜ Piiriäärne Energiaarendus käest saadav 8000 euro suurune toetus. Koos 

toetuse küsimisega toodi välja omapoolne investeerimismaht, milleks oli 11500 eurot. 

Seega kogu soojustagastussüsteemi arvestuslik hind peaks jääma 19500 euro kanti. Värska 

Veekeskuse arvamusel võiks seadme tasuvusaeg olla kolme aasta lähistel. 

 

Aastane rahaline võit arvutati tabelis 5.4 leitud tagastatava energiakoguse ning viimase 

kolme aasta keskmise energiahinna alusel, millest oli maha arvestatud sama perioodi 

keskmine võimsustasu – 47,03 €/MW·h. Võimsustasu arvestati maha, sest see ei sõltu 

energiakasutusest. Kõrgema efektiivsusteguriga seadme korral makstaks aastas 6901 eurot 

ja madalama efektiivsusega seadme korral 4188 eurot vähem võrreldes praeguse 

olukorraga. Planeeritud investeerimismahu (11500 €) korral oleks lihttasuvusaeg vastavalt 

1,7 või 2,7 aastat. Soovides kolme aastast tasuvusaega võiks alginvesteeringu maksumused 

lihttasuvusaja järgi olla ka 28703 või 20563 eurot.  

 

Nüüdispuhasväärtuse meetodiga arvutades oli võimalik leida seadme eluea jooksul 

teenitud tulu. Seadme elueaks arvestati kümme aastat. Maagaasi energia komponendi 

hinnatõususuks arvestati 2,8% aastas [20]. Seadme hooldamist peaksid üldjuhul olema 

võimelised läbi viima veekeskuse töötajad. Hoolduse, remondi ning seadme 

amortisatsiooni kogukuludeks arvestati 1200 eurot aastas (iga kuu kohta 100 eurot). 
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Soojustagastusseadme tasuvusaja korral kehtib paradoksaalne olukord, kus selle tasuvuse 

määramisel on energia hinnatõus seadme tasuvusele positiivse mõjuga, kuigi ettevõtte 

majandustulemustele siiski negatiivse mõjuga. Diskonteerimismäära võib seetõttu 

madalaks jätta, sest raha väärtuse langus ning gaasi hinna tõus ja võimalike remondikulude 

suurenemine tasakaalustavad üksteist. Diskonteerimismääraks loeti 3% – see vähendab 

paigaldatava seadme arvutuslikku tuleviku tulu. 

 

Tabelis 5.5 on esitatud nüüdispuhasväärtuse ja maksimaalse diskontomäära väärtused 

alates 11500 euro investeerimisest kuni kümne aasta möödumiseni.  

 

Tabel 5.5. NPV ja IRR omafinantseeringul 11500 eurot 

Aasta 
Sisene soojusvaheti Väline soojusvaheti 

NPV, € IRR, % NPV, € IRR, % 

0 -11500 - -11500 - 

1 -8599 - -5965 - 

2 -5783 - -591 - 

3 -3048 - 4626 22,8% 

4 -393 1,6% 9691 34,4% 

5 2184 9,4% 14609 40,5% 

6 4687 14,4% 19383 44,0% 

7 7116 17,7% 24019 46,1% 

8 9475 19,9% 28519 47,3% 

9 11765 21,5% 32889 48,1% 

10 13988 22,6% 37131 48,6% 

 

Tabelist 5.5 selgub, et mõlema uuritud soojusvaheti liigi korral ning MTÜ Piiriäärne 

Energiaarendus toetuse kasutamisel oleks 19500 eurot maksev soojustagastussüsteem tasuv 

ning kasumit hakataks vastavalt seadme liigile teenima alates kolmandast või viiendast 

aastast. NPV oleks näiteks paagisisese soojusvaheti korral nullis neljanda aasta lõpuks, kui 

arvutustes oleks kasutatud diskontomäära 3% asemel 1,6% (IRR). Omafinantseeringu 

19500 eurot korral ületaks mõlema seadme NPV järgne tasuvus kolme aastat – tulu 

hakataks teenima alates neljandast või kaheksandast aastast.  
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5.3. Arutelu 

 

Planeeritud mahuga investeering hakkaks NPV järgi kasumit teenima hiljemalt viiendal 

aastal. Üldjuhul loetakse normaalseks tasuvusajaks 5...7 aastat ning tehniliste süsteemide, 

nagu on ka soojustagastussüsteem, elueaks loetakse 15...20 aastat [3; 21]. 

Tasuvusarvutustes arvestati seadme elueaks vaid kümme aastat ning soojusvaheti 

soojustagastusvõime arvutamisel kasutati ka teisi arvutuslikku tasuvust alla viivaid 

väärtuseid. Järelikult ei tohiks soojusvaheti NPV järgne tasuvusaeg jääda alla viia aasta. 

 

Läbiviidud arvutustes kasutati üldistusi ja lihtsustusi. Kõigi soojusvaheti hinnatud või 

käsiraamatust leitud väärtuste kasutamisel valiti suurused vahemike alumisest osast. 

Arvutustes kasutatud soojusülekandetegur 1000 W/(m
2
·K) oli kirjanduses välja pakutud 

vahemiku alumises piirkonnas. Akumuleeritava basseinivee temperatuuriks valiti 30,67 °C, 

mis oli leitud kahe suurema basseini kaalutud keskmise alusel, mis moodustasid 90% 

veekasutusest. Kaalutud keskmine temperatuur, arvestades ka lastebasseini 34 °C 

veetemperatuuri, oli 30,96 °C. Kasutati 0,9% madalamat temperatuuri ja jääksoojuse 

teoreetilist potentsiaali. Arvutustes kasutati arvutuslikust ideaalsest küttepinnast 22,1% 

väiksemat küttepinda, et saavutada soojusvahetites (paagisisese korral vaid alghetkel) 

siseneva primaarsoojuskandja ja väljuva sekundaarsoojuskandja temperatuuride vaheks 

5 °C (teoreetilisel võiks ka nullile läheneda) – loeti reaalselt saavutatavaks temperatuuride 

vaheks. 

 

Akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti korral arvestati tagastatavaks soojuseks vaid kahe 

suurema basseini filtrite pesul eemaldatud veekogus, mis oli 12,6% väiksem, kui 

vastuvoolse soojusvaheti arvutamisel arvestatud veehulk. Arvestades eelnevas lõigus 

kirjeldatud arvutamisel kasutatud madalamaid algandmeid ja akumulatsioonipaagi sisese 

soojusvaheti veekasutuse, kitsendust võib selle soojusvahetiga saadud tulemusi pidada 

madalaimateks võimalikeks. Akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti kolme aastase 

lihttasuvusaja korral võis seadme maksumus koos toetusega olla 20564 eurot ning NPV 

järgi hakati kasu teenima alates viiendast aastast.  

 

NPV leidmisel kasutati igaaastaseid negatiivseid rahavooge 1200 eurot, mille sisse 

arvestati seade remondi ja hooldamise kulud. Reaalset hakkavad seadet hoolda ja vajadusel 
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lihtsamaid remonditöid läbi viima veekeskuse tehnikud, mis tegelikku lisakulu ei tekita. 

Teisest küljest jäeti arvestamata soojustagastussüsteemi osaks olevate võimalike 

elektriseadmete, näiteks pumba, aastane kulu. Pumba elektrikulu oleks võrreldes 

tagastatava soojuse kuluga madal. Näiteks 1 kW pumba korral, kui 20 m
3
 vett pumbataks 

maksimaalse võimsusega, kolm tundi järjest, alla 1%. 

 

MS Excelis koostatud arvutustes ei arvestatud akumulatsioonipaagi või torustiku 

soojuskaoga. Akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti soojusvahetusprotsessi uurimiseks 

koostati ka mudel keskkonnas Scilab, millega oli võimalik arvestada ka paaki ümbritseva 

keskkonna mõju. Ümbritseva keskkonna mõju välja jättes saadi soojusvahetusprotsessi 

arvutamisel MS Exceliga võrdsed tulemused. Scilabi keskkonnas soojuskao uurimisel 

arvestati paagi välispindalaks 50 m
2
 ning paaki ümbritsevaks soojusisolatsioonikihi 

paksuse 0,05 m ning materjali soojusjuhtivusteguri 0,05 W/(m·K) korral oleks ainult 

isolatsioonikihi korral paagi soojusläbikandeteguriks 1 W/(m
2
·K). Kogu paak eraldaks 

soojust 50 W/K. Kasutades Scilabis loodud akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti 

mudelit leiti, et toatemperatuuril 20 °C oli kuue tunni (vana filtripesu rotatsiooni järgne vee 

tagasivoolamise aeg) lõpuks soojuskadu 20 m
3
 vee akumuleerimisel alla 0,3% paagis 

alghetkel olnud energiakogusest. Hoidmaks soojuskadu alla 1% peaks isolatsioonikihi 

paksus olema vähemalt 0,03 meetrit. Lõputööautor soovitab valida paagi vähemalt 0,05 

meetri paksuse isolatsioonikihiga. 

 

Arvestades magistritöös arvutatud tulemustega tasuks Värska Veekeskusesse paigaldada 

basseinivee jääksoojuse tagastamissüsteem juhul, kui sobiva süsteemi väärtus jääb 

planeeritud investeerigu mahu (11500 €) lähistele – soojustagastussüsteemi hinnanguline 

ostuhind koos toetusega 19500 eurot. 

 

Alginvesteeringu mahtu kuuluvad seadmed nagu akumulatsioonipaak, soojusvaheti, 

võimalik automaatika ja veepump jms. Investeeringumahu vähendamiseks paagi arvelt 

soovitatakse filtrite pesemiseks kasutada testitud või kohandatud rotatsiooni, millega 

alandatakse ühekordne eemaldatav veehulk 40 m
3
-lt kuni 20 m

3
-ni. Soovitav oleks 

kasutada kohandatud rotatsiooni, sest nii viiakse nädalane filtripesul kulutatav veehulk 

samale tasemele varem kasutatud pesugraafikuga ning sama veekasutuse tõttu peaks 

säilima ka basseinivee kvaliteet. Väiksema akumulatsioonipaagi paigaldamine hoiab kokku 

nii ruumi kui raha. Kaaluda võiks ka võimalusi, et filtrite pesemine viia läbi õhtusel ajal, 
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mis tagaks ühtlasema koormuse gaasikatlamajale ning stabiilsema veetemperatuuri ja 

taseme päevasel ajal. Akumulatsioonipaagil peaks olema soojusisolatsioonikiht paksusega 

0,05 meetrit.  

 

Kõige lihtsama lahenduse, akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti korral võib puududa 

vajadus näiteks pumba, kontroll- ja juhtimisseadmete järgi. Vee äravoolu paagist võib 

korraldada manuaalselt kraani avade, akumuleeritud vesi lastakse paagist välja õhtul tööl 

lahkudes või vastava vee temperatuuri järgides. Sama protseduuri võib automatiseerida 

kasutades automaatika juhtimiseks temperatuuri või kellaaega. Akumulatsioonipaagi välise 

soojusvaheti korral vajataks pumpa, millega oleks tagatud pidev vee äravoolu kiirus 2,2 l/s.  

 

Ettevõtte peaks küsima erinevatelt veevarustussüsteemidega tegelevatelt ettevõtetelt 

hinnapakkumisi soojustagastusseadmele ja selle paigaldamisele. Seade peaks olema lihtsa 

süsteemiga ning kergesti hooldatav. Magistritöös leitud tasuvuse tulemuste saavutamiseks 

peaks valitava seadme võimsus olema viie kraadise temperatuuride vahe (t1''-t2'') korral 

162,8 kW või selle lähedane. 

 

.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida Värska Veekeskuse basseinivee jääksoojuse 

kasutamise tasuvust. Lähtudes magistritöö eesmärgist võib teha järgmised kokkuvõtted, 

järeldused ja soovitused. 

1. Värska Veekeskuse basseinide aastane veekasutus oli 8541 m
3
, sellest 7141 m

3
 oli 

kasutatav soojuse tagastamiseks. 

2. Filtrite pesemisel eemaldatav vesi tuli akumuleerida. 

3. Basseinidesse siseneva vee voolamiskiirus oli 2,2 m/s. 

4. Filtrite pesemisel oli eemaldatud 40 m
3
 vett korraga ning basseinide veetaseme 

taastumiseks kulus 303,0 minutit. Mõõteperioodi ajal katsetati filtrite pesemist muudetud 

graafiku alusel, millega eemaldati 20 m
3
 vett korraga ning veetaseme taastumiseks kulus 

151,5 minutit. 

5. Basseinidesse siseneva kaevuvee temperatuur oli 7,99 °C ja väljuva basseinivee 

temperatuur 30,67 °C. 

6. Basseinivee jääksoojuse teoreetiline potentsiaal oli 188,36 MW·h aastas. 

7. Arvutusliku akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti efektiivsus oli 54,1% ja 

arvutusliku paagivälise vastuvoolulise soojusvaheti efektiivsus 77,9%. 

8. Akumulatsioonipaagi välise soojusvahetiga oli võimalik tagastada 161,18 MW·h 

energiat aastas, mis moodustas 77,9% jääksoojuse teoreetilisest potentsiaalist. 

 9. Akumulatsioonipaagi sisese soojusvahetiga oli võimalik tagastada 89,04 MW·h energiat 

aastas, mis moodustas 47,3% jääksoojuse teoreetilisest potentsiaalist. 

10. Veekeskuse hoones tarvitati keskmiselt 1469,5 MW·h soojust aastas. Paagivälise 

soojusvahetiga oli sellest tagastatav 11,9% ning paagisisesega 6,1%. 

11. Värska Veekeskuse planeeritud investeeringu maht soojustagastusseadme 

paigaldamiseks oli 11500 eurot. Koos saadava toetusega oli võimalik investeerida 19500 

eurot. Sooviti saavutada kolme aasta lähedast tasuvusaega. 

12. Soojusenergia hinnaks oli 47,03 €/MW·h. 

13. Aastane rahaline võit, mis saavutati ostmata jäänud energialt, oli paagivälise 

soojusvaheti korral 6901 eurot ja paagisisese korral 4188 eurot. 

14. Lihttasuvusaeg 11500 euro investeerimisel oli vastavalt 1,7 või 2,7 aastat. 
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15. Nüüdispuhasväärtus Värska Veekeskuse planeeritud alginvesteeringu 11500 euro 

korral oli kümne aastaseks loetud soojusvaheti eluea jooksul paagi välisel seadmel 37131 

eurot ja paagi sisesel seadmel 13988 eurot. Kasutati diskonteerimismäära 3% ja arvestati 

iga-aastaste kuludega 1200 eurot. 

16. NPV järgi hakkas 11500 eurot maksnud investeering kasumit teenima paagivälise 

soojusvaheti korral kolmandal aastal ning paagisisese soojusvaheti korral viiendal aastal. 

17. Soojustagastusseadme paigaldamine basseinivee jääksoojuse tagastamiseks on 

otstarbeks koos toetusega alginvesteeringu 19500 eurot korral ning hakkab ettevõttele 

kasumit teenima hiljemalt viiendal aastal. 

18. Töö analüüsimisel võib teha järgmisi soovitusi: 

– filtrite pesemisel tuleks kasutada ühekordset veekulu vähendavat rotatsiooni; 

– ettevõte peaks kaaluma võimalusi filtrite pesemine aeg nihutada hommikust õhtusse; 

– soojustagastussüsteemi akumulatsioonipaagi isolatsioonikiht peaks olema 0,05 meetrit; 

– paigaldatava soojusvaheti soojusvõimsus peaks olema 162,8 kW või selle lähistel. 

 

Käesoleva magistritöö edasiarendusena võiks uurida kõigi Eestis paiknevate ujulate 

basseinivee jääksoojuse kasutamise kogupotentsiaali. Uuringu alusel võiks proovida 

tuvastada minimaalsed ujula parameetrid, nagu veetemperatuur ja veekogus, kasumliku 

soojustagastusseadme paigaldamiseks.. 
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POOL WATER RESIDUAL HEAT RECOVERY IN VÄRSKA 

WATER PARK 

 

Summary 

 

In water parks, while washing the sandfilters meant for cleaning the pool water, a 

noticeable amount water consisting of residual heat is directed to the sewerage. Using 

pools residual heat for preheating the incoming water of the pool may assure the 

improvement of economic results and secures environmental sustainability. 

 

The aim of this master's thesis was to explore the profitability of pool water residual heat 

recovery in Värska Water Park. 

 

In order to achieve the purpose, the data describing the consumption of prior years was 

used and additional measuring was compiled. According to the given data and their 

processing, the average yearly water consumption was defined as well as inlet and outlet 

water temperatures. To determine the effectiveness of heat recovery, the simplification of 

the heat exchanger theory was developed using a MS Excel based application for the 

investigation of the heat exchange process. The running of the heat exchange process was 

observed in the inner (for example a spiral or a serpentine tube) and outer counterflow heat 

exchanger of the accumulation tank. The effectiveness of heat recovery was actually the 

heat quantity ratio of the accumulation tank of transferred heat. According to the found 

effectiveness, a yearly recovery energy amount and the financial benefit of non-purchased 

heat was calculated. According to simple pay back method, the cost of initial investment 

was found to achieve a three-year pay back as desired by the water park. According to the 

net present value method, the profitability of heat recovery was determined in the situation 

of the waterpark’s planned investment volume and achieved support.  

 

The theoretical energetic yearly potential of using pool’s water residual heat was 

682.12 GJ. The total of theoretical energetic potential was applicable with the outer heat 

exchanger. The theoretical recovery energetic potential was specified as 592.56 GJ with 
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the outer heat exchanger of the accumulation tank. The difference between theoretical 

recovery energy amounts was derived from the construction difference of heat exchangers 

– it was impossible to preheat the water with the inner heat exchange due to the fact that 

the water in the tank could not cover a significant part of the heating surface. The 

effectiveness received from the inner heat exchanger of the accumulation tank was 54.1% 

and the effectiveness of outer upstream heat exchanger was 77.9%. Considering all various 

energetic potentials and the effectiveness of heat exchangers, 320,57 GJ energy would be 

recovered with the inner heat exchanger and 580,26 GJ with the outer one in a year. To 

maintain the payback time of three years, the installed device could cost 20564 € or 

28703 € with the support of 8000 €. Considering the planned investment of 11500 € and 

the support, the heat recovery system starts gaining some profit in three years with the 

outer device and in five years with the inner device. During a 10-year life of the device, it 

could make a profit of 37131 € or 13988 € respectively with the cost of exploitation and 

discount rate.  

 

Relying on the calculation conducted in the thesis, the instalment of the heat recovery unit 

is beneficial because the life of the device exceeds the payback period and it could make 

the enterprise some profit. 
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Lisa A. Värska Veekeskuse tarbimisandmed  

 

Lisa A.1. Külastused aastatel 2008...2015 (inimest) 

  Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember 

2008 6 434 6 764 8 466 4 911 4 229 4 519 5 580 4 586 3 862 5 766 5 639 6 035 

2009 6 022 5 024 6 809 5 598 3 349 3 122 4 626 4 883 3 915 6 547 5 973 5 610 

2010 5 719 4 828 6 608 4 626 3 890 4 975 3 721 3 739 3 219 6 308 6 561 5 403 

2011 6 932 6 020 8 424 5 873 4 805 4 680 5 794 5 023 4 619 7 962 7 482 8 305 

2012 8 650 6461 8806 6646 4651 4749 4279 6510 5848 7239 8624 7169 

2013 8 342 6731 9501 6523 5332 5277 6879 6672 5097 7039 9186 8129 

2014 8320 7637 9182 5536 4806 5586 5652 5645 3690 7561 8166 6433 

2015 7464 6319 7115 5744 4909 4721 6928 4890 3752 7607 7409 7801 

 

Lisa A.2. Veetarbimine aastatel 2011...2015 (m
3
) 

  Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember 

2011 340 335 325 310 300 280 270 255 250 270 260 310 

2012 340 369 508 504 514 318 676 319 351 387 756 585 

2013 620 531 588 588 544 603 532 537 825 891 580 725 

2014 716 708 784 691 694 606 691 662 925 770 707 795 

2015 843 707 825 706 784 638 741 704 1297 653 708 703 

 

 

 

 



 

 

 

Lisa A järg 

 

Lisa A.3. Elektri tarbimine aastatel 2010...2015 (kW·h) 

  Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember 

2010 50 886 44 434 52 833 53 108 51 837 50 865 52 443 51 421 49 281 49 281 54 732 52 429 

2011 57 363 48 771 59 226 56 010 55 121 53 176 55 669 53 005 52 529 59 228 57 031 61 845 

2012 61 152 56 040 62 952 59 318 55 749 49 777 46 294 56 864 53 731 57 817 57 739 59 904 

2013 61 908 56 744 61 652 55 520 53 571 51 327 53 734 53 552 50 800 56 126 62 336 68 739 

2014 65 837 60 306 64 059 55 315 54 615 53 425 56 124 55 910 48 174 61 395 62 590 63 493 

2015 65 224 58 020 62 566 57 412 56 231 53 191 55 919 57 527 54 160 64 969 62 504 67 438 

 

Lisa A.4. Soojuse tarbimine aastatel 2010...2015 (MW·h) 

  Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember 

2010 181,8 159,6 164,0 129,2 102,4 87,9 56,7 67,1 108,5 142,1 147,8 180,5 

2011 166,5 180,9 159,1 123,1 97,7 81,1 74,7 88,2 108,6 129,1 146,8 154,5 

2012 165,9 181,0 156,7 136,5 106,4 81,6 70,8 77,4 99,2 122,5 158,5 184,4 

2013 205,0 176,3 202,6 138,4 103,1 79,7 82,6 76,5 94,7 122,4 118,5 127,1 

2014 160,1 136,4 139,0 121,8 104,9 93,8 78,7 81,9 98,5 125,2 136,7 156,6 

2015 166,9 152,8 156,5 132,0 107,1 90,9 90,3 83,6 105,2 129,9 114,8 118,0 
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Lisa B. Soojusvahetusprotsessi kulgemist kirjeldav MS Exceli põhine rakendus 

 

  



 

Lisa C. Akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti mudel Scilabis  

 

 

Joonis C.1. Akumulatsioonipaagi sisese soojusvaheti mudel Scilabi keskkonnas 



 

86 

 

Lisa D. Soojusvahetite küttepinna muutmise võrdlus 

 

Tabel D.1. Soojusvahetite küttepinna muutmise võrdlus  

Akumulatsioonipaagi sisene soojusvaheti 

Basseinist väljutatud veekogus, m
3
 20 40 20 40 20 40 

Basseini täitumise aeg ( tagasivoolul 2,2 l/s), s 9090 18181 9090 18181 9090 18181 

Küttepinna pindala, m
2
 9,21 9,21 7,18 7,18 4,60 4,60 

Algne energiasisaldus mahutis, MJ 1899 3798 1899 3798 1899 3798 

Mahutis tagastamata energiat (basseini 

täitudes), MJ 
699 1398 871 1742 1153 2305 

Mahutist tagastatud* energia (basseini 

täitudes), MJ 
1200 2401 1028 2056 747 1493 

Sisenevale veele üle kantud energia (basseini 

täitudes), MJ 
1200 2401 1028 2056 747 1493 

Mahutist eemaldatud energia osakaal (basseini 

täitudes), % 
63,2 63,2 54,1 54,1 39,3 39,3 

Sisenevale veele ülekantud energia (basseini 

täitudes), % 
63,2 63,2 54,1 54,1 39,3 39,3 

Tagastamata energia (basseini täitudes), MJ 699 1398 871 1742 1153 2305 

Akumulatsioonipaagi väline soojusvaheti (vastuvoolne) 

Basseinidest väljutatud veekogus, m
3
 20 40 20 40 20 40 

Basseini täitumise aeg ( tagasivoolul 2,2 l/s), s 9090 18181 9090 18181 9090 18181 

Küttepinna pindala, m
2
 9,21 9,21 7,18 7,18 4,6 4,6 

Algne energiasisaldus mahutis, MJ 1899 3798 1899 3798 1899 3798 

Mahutis tagastamata energiat (basseini 

täitudes), MJ 
0 0 0 0 0 0 

Mahutist väljunud* energia (basseini täitudes), 

MJ 
1899 3798 1899 3798 1899 3798 

Sisenevale veele ülekantud energia (basseini 

täitudes), MJ 
1899 3798 1480 2961 948 1897 

Mahutist eemaldatud energia osakaal (basseini 

täitudes), % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sisenevale veele ülekantud energia (basseini 

täitudes), % 
100,0 100,0 77,9 77,9 49,9 49,9 

Tagastamata energia (basseini täitudes), MJ 0 0 419 838 951 1902 
 

* Erinev väljend kasutusel tulenevalt erineva põhimõttega soojusvahetitest 
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