
EESTI MAAÜLIKOOL
Tehnikainstituut

Maido Vellamäe

ERAMU PÄIKESEKÜTTEGA ORC
MIKROTOOTMISSEADE

SOLAR HEATED MICRO ORC UNIT FOR RESIDENTIAL
BUILDING

Bakalaureusetöö
Tehnika ja tehnoloogia õppekava

Juhendajad: professor Andres Annuk, PhD
nooremteadur Alo Allik, MSc

Tartu 2016



Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte

Autor: Maido Vellamäe Õppekava: Tehnika ja tehnoloogia

Pealkiri: Eramu päikeseküttega ORC mikrotootmisseade

Lehekülgi: 59 Jooniseid: 28 Tabeleid: 4 Lisasid : 4

Osakond: Energeetika
Uurimisvaldkond: ETIS: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17 Energeetikaalased uuringud 
                             CERC: T140 Energeetika 
Juhendaja(d): professor Andres Annuk, nooremteadur Alo Allik
Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2016

ORC tootmisseadmeid kasutatakse tööstuslikuks otstarbeks, kuid eramutes leiavad nad
kasutust harva, kuna eramu tarbeks mikrotootmisseadmed levinud pole. Töö eesmärgiks
on  välja  selgitada,  kas  päikeseküttel  ORC  mikrotootmisseade  on  kasutatav  Eesti
päikesetingimustes. Antud töö sisaldab päikesekiirguse uurimist ja analüüsi Kagu-Eestis.
Töös  kajastatakse  erinevaid  päikesekütte  allikaid  ja  võrreldakse
päikeseküttekollektoreid.  Uuritakse  erinevate  orgaaniliste  töövedelike
kasutusotstarbekust  antud  süsteemis.  Võrreldakse  elektrienergia  tootmist  tarbimisega.
Arvutused on teostatud tabelarvutustena.  Töös antakse ülevaade päikeseküttega ORC
mikrotootmisseadme komponentidest,  analüüsitakse nende plusse ja miinuseid. Ainult
päikeseküttega ORC mikrotootmisseadmega eramu energiatarvet ei taga, suvekuudel on
tagatud  ligikaudu  50  %,  kevadel  ning  sügisel  20...30  %,  talvel  5...10  %.  ORC
tootmisseadme maksimum väljundvõimsuseks saavutati 783 W kui orgaaniliseks aineks
on  R245fa.  Soojuslik  kasutegur  on  7  %  ja  eksergiline  kasutegur  7,5  %  80  ºC
sisendtemperatuuri  juures.  Arvutusliku  prototüübi  põhjal  on  võimalik  edastisteks
uuringutest  valmistada  katsestend.   Kollektorite  asukoha  ja  kaldenurkade  edasisel
täpsemal uurimisel oleks võimalik ORC mikrotootmissüsteemi efektiivsemaks muuta.

Märksõnad: päikesekiirgus; orgaanilised vedelikud; aurujõuseade; efektiivsus; Rankine´i
tsükkel
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ORC units are widely usable in industrial purposes, but very rare in residential buildings.
The aim of the Bachelor’s thesis was to investigation solar heated micro ORC unit usage
in the Estonian climate conditions. This thesis consists research and analyses of solar
irradiance  for  South-Eastern  Estonia.  Different  solar  heated  sources  are  defined  and
comparison of solar collectors are included in this thesis. Different organic fluids are in
comparison to determine the best solution for the ORC unit under the certain input data.
Electricity production of the ORC unit has been compared to the electricity consumption
of the residential building in this thesis. Solar heated micro ORC unit is insufficient for
the electricity consumption of the residential building. Approximately 50 % electricity
has been covered with the ORC unit in summer. It´s 20...30 % in spring and autumn and
only 5...10 % in winter time. Maximum electrical power was 783 W with this empirical
calculation model of ORC unit with working fluid R245fa. Thermal efficiency was 7 %
and exergy efficiency was 7,5 % at the inlet temperature 80 ºC in evaporator exit. This
calculation model  can be the basis  of the real  test  bench.  It  is  believed that  further
investigation of collector´s position and tilted angle have the good impact to achieve
better performance for solar heated micro ORC unit.
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SISSEJUHATUS

Praegusel ajal on nii maailmas kui ka Eestis võetud suund säästvamaks energiatootmiseks,

kasutades  vähem  loodusvarasid  ning  minimeerides  keskkonnamõju.  Säästvamad

energiatootmisviisid  on  taastuvatel  energiallikatel  põhinevad  päikese-,  tuule-,  hüdro-  ja

bioenergia. Eesti on seadnud siseriiklikult eesmärgiks tõsta taastuvenergia osakaalu 25 %-

ni  lõpptarbimisest  aastaks 2020 [1].  Populaarsemaks on muutumas koostootmine,  mille

puhul väljastatakse ühest seadmest kaht liiki energiat. Nendeks on soojus ja mehaaniline

energia, mis muundatakse tavaliselt elektriks. Samuti on üha rohkem levimas mikro- ja

hajatootmist,  sellised  tootmistehnoloogiad  sobivad  eelkõige  maapiirkondadesse.

Mikrotootmiseks nimetatakse tootmist, mille kolmefaasiliste seadmete võimsus ei ületa 11

kW. Hajaenergeetika tähendab seda, et kogu toodetav elektrienergia tarbitakse võimalikult

tootmiskoha ligidal. Mikrotootmisseadmed aitavad vähendada sõltuvust võrgust või tagada

autonoomne elektrienergia varustatus eramutele.

Antud töös käsitletav päikeseküttega ORC (orgaanilisel Rankine´i ringprotsessil) koosnev

seade kuulub mikrotootmisseadmete hulka. Tegu on suhteliselt uudse tootmisprotsessiga,

mis  pole  veel  laialt  levinud,  kuid  millel  nähakse  tulevikus  potentsiaali.  Komplektseid

mikrotootmisseadmeid  pakuvad  hetkel  väga  vähesed  ettevõtted  maailmas,  kuid

päikeseküttel põhinevaid ORC mikroseadmeid ei pakuta müügikomplektina veel kusagil.

Aastane päikesepaisteliste päevade arv Eestis on 1600...1900 tundi, mis on ligi kaks korda

vähem kui Vahemereäärsetel aladel, aga ometi on see piisav, et toota elektrienergiat. 

Käesolev töö kirjeldab päikeseküttega ORC seadme tööpõhimõtet, võrreldakse erinevaid

seadme  komponente,  et  valida  neist  välja  mõistlikuim  lahendus  projekteeritavale

prototüübile. Samuti uuritakse seadme kasutusvõimalusi ja teostatavust Eesti oludes. ORC

mooduli auruturbiini väljundvõimsuseks on projekteeritud 1 kW, mille abil on võimalik

ostetavat  energiatarbimist  eramus vähendada.  Arvutustesse on võetud üks eramu Kagu-

Eestis  Mooste  alevikus,  mille  elektrienergia  tarbimist  analüüsitakse  ja  mille  tarbimist

võrreldakse seadme poolt toodetavaga. 
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1. ORGAANILINE RANKINE´I RINGPROTSESS

1.1. Ringprotsessi üldiseloomustus

ORC on üks uuemaid elektritootmise tehnoloogiaid. Soojus muundatakse mehaaniliseks

energiaks  Rankine´i  tsükli  abil.  Rankine´i  tsükkel  on  termodünaamiline  protsess,  kus

madalatemperatuuriline  soojus  kasutatakse  orgaanilise  vedeliku  aurustamiseks  ning

auruturbiini ja sellega ühenduses oleva elektrigeneraatori käitamiseks. Protsessi lõppolek

on sama, mis algolek. Rankine´i ringprotsessi skeem on näidatud joonisel 1.1. [2]. 

 

Joonis 1.1. Rankine´i ringprotsessi Ts-diagramm: d – jahtunud vedelik; e – pumbatud

jahtunud vedelik; a – kuumenenud vedelik; b – kuumenenud aur; c – kondenseerunud aur

Protsess  võib  toimuda  kolmel  tüüpviisil:  1)  ringprotsess  küllastunud  auruga;  2)

ringprotsess  ülekuumendatud  auruga,  kus  algtemperatuur  ületab  algrõhule  vastava

küllastustemperatuuri;  3)  ringprotsess  auruga,  mille  algparameetrid  on  kõrgemad

kriitilistest. [3]

Töötsükli saadusteks on soojus ja elekter. Suurimad ORC seadmete tootjad on Saksmaa

firma GET ja  Itaalia  firma Turboden.  Viimasel  ajal  on ilmunud juurde palju  erinevaid

väiksemaid tootjaid üle maailma. Eestis on ORC koostootmisjaamad vähe levinud, kuid

Euroopas  on  hetkeseisuga  üle  120  koostootmisjaama.  Nad  sobivad  väiksema

elektritootmismahu jaoks, kuni 2400 kW. Eestis on näiteks Rankine´i protsessil põhinev

Kuressaare koostootmisjaam, mis valmis 2013. aastal  [4].  Samuti on hakatud kasutama

seda süsteemi ka mikrokoostootmisjaamade puhul, mille võimsus jääb vahemikku 5...50
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kW.  Neist  tuntuim  on  ameeriklaste  Infinity  Turbine,  mis  pakub  hetkel  seadmeid

võimsusega  10  ja  50  kW.  Euroopas  pakub  mikrotootmisseadmeid  Prantsusmaa  firma

Enogia, millede võimsus jääb vahemikku 5...100 kW. 

ORC  koostootmisjaam  koosneb  kahest  ringprotsessist.  Primaarpooleks  nimetatakse

termaalõli või mõne muu soojuskandja ringlust, mille kaudu toimub orgaanilise vedeliku

soojendamine ja  aurustumine,  kas  katla,  päikesekütte  või  jääksoojusega.  Katelde  puhul

võib kasutada mistahes kütust,  kuid levinuim on biokütus,  sest  biokütus  on odavam ja

loodussõbralikum. Termaalõli asemel kasutatakse ka kuuma vett või madalarõhulist auru,

mille  temperatuur  on  80...150  °C  ja  soojus  kantakse  üle  orgaanilisele  vedelikule

soojusvahetis,  mis ringleb kinnises sekundaarpooles.  Soojust kandvaks kehaks on ORC

seadme  puhul  mitmesugused  külmaained,  alkoholid  või  muud  orgaanilised  keemilised

ühendid. Soojusvahetis aurustub orgaaniline soojuskandja ning seejärel toimub paisumine

turbiinis.  ORC seadme skemaatiline  tööpõhimõte  on  näidatud  joonisel  1.2.  Turbiin  on

ühendatud  generaatoriga,  mille  kaudu  toimub  elektritootmine.  Turbiinist  väljudes

kondenseerub aur soojusvahetis uuesti vedelikuks. Jahutamine toimub tavaliselt, kas vee

või  õhuga.  Kondenseerumise  soojus  antakse  üle  näiteks  kaugkütte  süsteemile.  Peale

kondesaatorit pumbatakse jahtunud vedelik edasi aurustisse ja kogu protsess algab uuesti. 

Joonis 1.2. Orgaanilise Rankine´i ringprotsessi tehnoloogiline skeem [5]

ORC eelisteks on [6]:

• madalal  rõhul  töötav  termaalõli,  mille  tõttu  seadmel  puuduvad  aurule  omased

piirangud;

• ORC mooduli lisamine juba olemasolevale katlale on suhteliselt lihtne;

• seadmed on automatiseeritavad ja võivad töötada autonoomselt; 
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• keemilist vee ettevalmistust pole vaja;

• kõrge töökindlus;

• töötamisel tekitab vähe müra;

• omab väga laia koormusulatust;

• orgaanilistel  vedelikel  on  suurem  molekulaarmass  kui  veel.  See  suurendab

vedeliku  massivoolukiirust turbiinis.  Suurem  molekulaarmass  annab  parema

turbiini efektiivsuse ja kaod turbiinis on väiksemad [7]; 

• aurusti  ja  kondensaatori  vaheline  temperatuuride  erinevus  on  väike,  seega

surveaste on madalam ja saab kasutada üheastmelisi turbiine.

ORC puudusteks on [6]:

• orgaanilised vedelikud kergesti süttivad, süsteemid peavad olema lekkimiskindlad;

• suhteliselt  kõrged investeeringud, seade peab olema koormatud maksimaalse aja

jooksul;

• tootjate vähesus.

Eeliseid on oluliselt rohkem kui puudusi, kuid peamise puudusena võibki nimetada suuri

alginvesteeringuid, mis saavad tihti saatuslikuks taolise seadme kasutusotstarbe puhul.

1.2. Päikeseküttega ORC mikrotootmisseade

Päikeseküttega  ORC  seadmes  kasutatakse  päikese  kiirgust  orgaanilise  töövedeliku

soojendamiseks ja aurustamiseks kõrgel rõhul, mille abil käitatakse turbiini. Turbiini võlli

pöörlemist saab kasutada otseselt  pumpade ringiajamiseks või generaatori kaudu elektri

tootmiseks. Joonisel 1.3. on näidatud üldine põhimõtteskeem tootmisseadmest. 

Joonis 1.3. Päikeseküttega ORC mikrotootmisseade skeem
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Antud töös on töövedeliku jahutus planeeritud külma veega,  mis saadakse krundi piiril

olevast ojast. Soojusvahetis soojenenud jahutusvesi juhitakse tagasi ojja. 

Päikesekütte allikateks võib olla vaakumkollektorid ehk toru-kollektorid, lamekollektorid

või  kontsentreeritud päikeseenergia  tehnoloogia.  Viimati  nimetatud tehnoloogia jaguneb

neljaks  grupiks:  paraboolsilinderpinnal  põhinevate  rennpeeglitega,  lineaarsed  Fresneli

peeglitega,  taldrikukujulised  kollektorid  ja  päikese-  ehk  energiatornid.  Energiatornid

(joonis  1.4.)  on  heliostaatilised  elektrijaamad,  milles  valgus  suunatakse  torni  ümber

asetsevatest peeglitest torni tipus olevale soojuskollektorile. 

Joonis 1.4. Päikesetorn Mojave kõrbes [8]

Tornis saavutatakse kõrgem temperatuur kui paraboolsetes kollektorites,  mis  võimaldab

soojust  paremini  elektrist  muundada.  Kuna  nad  mõeldud  peamiselt  siiski  otseseks

elektritootmiseks  ja  tööstuslikuks  otstarbeks,  siis  energiatorne  antud  töös  päikesekütte

valikul ei arvestata.

Päikeseküttel  ORC tootmisjaamad veel  levinud pole,  kuid mõningad on siiski ehitatud.

Kirjandusest  leitud  allikates  on  näitena  toodud  Saguaro  tootmisjaam  Ameerika

Ühendriikides, mis alustas 2006 aastal. Jaama võimsus on 1 MW ja päikese paraboolide

pindalaks  on  10  340  m2  [9].  Mikrotootmise  näitena  võib  tuua  Lesothos  asuva  3  kW

võimsusega prototüübi, mille päikesekollektorite pindala on 75 m2 [10]. Eestis ühtegi sellist

süsteemi autorile teada pole. Eestis ei ole kahjuks niivõrd häid tingimusi päikesekütteks

kui  eelpool  toodud kirjandusest leitud näidetes  asuvates riikides,  seega siinmail  on see

süsteem  vähem  efektiivne.  Olulist  rolli  mängib  seadme  efektiivsusel  veel  orgaanilise

vedeliku  valik  ja  päikesekütte  elementide  paigutus.  Efektiivsust  oleks  võimalik  tõsta

töörõhu  suurendamisega,  kuid  siin  seab  omad  piirid  päikeseküttega  soojendatav

soojuskandja  ja  kasutatavad  mikroturbiinid.  Pealegi  suurem  rõhk  nõuaks  paremaid  ja
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vastupidavamaid  turbiine  ja  muid  komponente,  mis  tõstaksid  märkimisväärselt  toote

maksumust. Kuna antud tootmisseade on plaanitud kodusesse majapidamisse, siis on lõplik

toote maksumus tähtis ja seega tuleks arvestada vähem efektiivsete vahenditega.

2. SOOJUSVAHETID

2.1. Soojusvahetite tööpõhimõte

Soojusvahetitega  kantakse  energiat  soojuse  kujul  üle  ühest  keskkonnast  teise.  Energia

liikumise  ühest  keskkonnast  teise  põhjustab  keskkondade  temperatuurierinevus.

Soojusülekannet  vahendab näiteks  gaas,  aur,  vedelik kui  ka tahke materjal.  Antud töös

käsitletakse  rekuperatiivseid  soojusvaheteid,  kus  soojust  vahetavad  kaks  voolavat

vedelikku  või  gaasi  soojust  läbilaskva  seina  kaudu.  Sel  juhul  kõrgema  temperatuuriga

vedelik  loovutab  soojuse  seinale,  kust  soojus  kandub  seina  pinnalt  madalama

temperatuuriga  keskkonnale.  Sellisteks  seadmeteks  on  näiteks  aurugeneraator  ja

jahutuskondensaator. Soojusülekanne võib olla kahte liiki: konvektiivne või kiirguslik. See

sõltub  soojuskandja  parameetritest.  Rekuperatiivsetes  soojuvahetites  on  mitmesugused

voolamisskeemid soojust vahetavate keskkondade vahel. Tüüpilisemad on: vastu-, päri-,

risti-,  ja  segavoolusskeem.  Vastuvooluskeemi  puhul  liiguvad  soojust  vahetatavad

keskkonnad  rööbiti,  sel  juhul  sisenevad  soojuskandjad  eri  pooltelt.  Kui  mõlemad

keskkonnad  liiguvad  ühes  ja  samas  suunas,  siis  on  tegemist  pärivooluskeemiga  ning

soojuskandjad  sisenevad  soojusvahetisse  ühelt  poolt.  Ristvooluskeemi  puhul

soojuskandjate voolude suunad ristuvad. Segaskeemi puhul liiguvad osa teekonnast ühes

suunas ja teise osa aga vastassuunas. [3] 

Soojusülekannet  iseloomustab  soojuskandja  temperatuuri  muutumine  mööda

soojusvahetuspinda, mida väljendatakse keskkondade temperatuuri muutustega diagrammil

kogu pinna ulatuses. Diagrammi kuju sõltub keskkondade omavahelisest liikumisskeemist.

Keskkonnalt  loovutatav  või  saadav  soojushulk  väljendub  protsessis  osalevate  vedelike

entalpia muutuses, mis isobaarses termodünaamilises protsessis on kehale antav ja sealt

võetavat  soojushulk.  Eeldades,  et  soojusvaheti  on  väliskeskkonnast  isoleeritud,  siis
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loovutab kuumutav keskkond sama suure soojushulga kui kuumutatav keskkond omandab.

Kui  aga  ülekandega  kaasneb  teatud  soojuskadu  ümbritsevasse  keskkonda,  siis  peab

kuumutatava aine soojushulk olema soojuskao võrra suurem. Seda võib arvesse võtta kui

soojusvaheti kasutegurina. [3]

2.2. Plaatsoojusvahetid

Plaatsoojusvahetid (joonis 2.1.) on antud töös valitud nii aurustiks kui ka kondensaatoriks.

Plaatsoojusvahetid koosnevad plaatide monteeritud reast,  millede vahel  on kaks kanalit

külma  ja  kaks  sooja  keskkonna  jaoks.  Keskkonnad  liiguvad  omavahel  vastassuunas.

Vastuvooluskeemi puhul on küttepind kõigis δtmax (vajalik temperatuuri muutus) ja ΔTmax

(sisenemistemperatuuride  vahe)  väärtuste  juures  minimaalne.  Lisaks  sellele  on  taoline

skeem  kasutatav  alas,  kus  ühe  või  mõlema  keskkonna  temperatuurimuutus  läheneb

soojuskandjate sisenemistemperatuuride lähedale. Plaatsoojusvaheti plaadid on valmistatud

vasestatud pinnaga roostevaba terasest, see tagab kõrge vastupidavuse korrosioonile. 

Joonis 2.1. Plaatsoojusvaheti [11]

Plaatsoojusvahetitel on kõrgem soojusülekandetegur (U) kui teistel soojusvahetitel, kuna

neil on küllaltki suur kontaktpind. Samade kasutatavate vedelike soojusülekande väärtus

on  neil  suurem  kui  torusoojusvahetites  ning  spiraalsoojusvahetites.  Samuti  on  nad

kompaktsemad kui teised soojusvahetid. Neid on lihtsam hooldada, kuna plaate on lihtne

lahti võtta. Plaatsoojusvahetid töötavad hästi väikeste temperatuuri erinevuste puhul külma

ja sooja vedeliku vahel. Kuid neil on ka mõningaid miinuseid. Nimelt on neil suurem risk

leketeks kui toru- või spiraalsoojusvahetites. Samuti on neil kõrgem rõhu langus kui teistel,

kuna neil on kitsad voolukanalid. Mida suurem soojusülekande väärtus, seda suurem ka

rõhu langus, mis toob kaasa suuremad kulud vedeliku pumpamisel. Suurte keskkondade
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temperatuuri erinevuste ning kõrgete töövedelike temperatuuride puhul ei tööta ta nii hästi

kui teised soojusvahetid. [12]

3. PÄIKESEKÜTE ORC SEADMELE

3.1. Kontsentreeritud päikeseenergia tehnoloogia

Käesolevas  töös  on  päikeseenergia  mõeldud  ORC  süsteemi  orgaanilise  vedeliku

soojendamiseks ja aurustamiseks. Selle jaoks on olemas mitmeid erinevaid tehnoloogiaid

nagu  üleeelmises  peatükis  põgusalt  mainitud.  Päikesekütte  valikul  on  määravateks

parameetriteks uuritava objekti asukoht ja tarbimise võimsus. Objekti asukoht määrab ära

päikesepaisteliste päevade arvu ja maale saabuva päikesekiirguse. 

Kontsentreeritud  päikeseenergia  tehnoloogias  kasutatakse  kõrge  töötemperatuuriga

kollektoreid, mille vajalik temperatuur saavutatakse päikeseenergia suunamisega peeglite

või  läätsetega  ühte  punkti,  milles  soojendatakse  töövedelikku.  Kollektoreid  on

mitmesuguse kujuga: ketta-, parabooli- või taldrikukujulisi. Kollektorid, mille rennpeeglite

fookuses paikneb suure neeldumisvõimega terastoru,  nimetatakse paraboolsilinderpinnal

baseeruvate rennpeeglitega kollektoriteks (joonis 3.1.). 

 Joonis 3.1. Paraboolsilinderpinnal baseeruvate rennpeeglitega kollektor PTC 3000 [13]

Terastoru  on  täidetud  umbes  300...400  ºC  kuumeneva  soojuskandjaga.  Enamasti  on

soojuskandjaks sünteetiline õli. Kirjanduses leidub ka madalama temperatuuriga parabool

rennpeeglitega kollektoreid,  mille temperatuurivahemik on 100...250 ºC. Rennikujulised

peeglid paigutatakse põhjast lõunasse kulgevale horisontaalsele teljele. Renni reguleerib

ajam, mis pöörab renni samasuguse nurkkiirusega nagu päike liigub taevas. [13]
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Fresneli  lineaartehnoloogia  puhul  kasutatakse  rennpeeglite  asemel  rööpsetes  ridades

asuvaid  Frseneli  tasapeegleid  (joonis  3.2.).  Muus  osas  on  tööpõhimõte  sama  mis

rennpeeglite puhul. Soojuskandja temperatuurivahemik on 100...400  ̐C. [14] 

Joonis 3.2. Fresneli lineaar tasapeegel [14]

Nende  eeliseks  parabool  rennpeegli  ees  on:  madalamad  investeerimiskulud,  pikem

kasutusiga, parem maapinna kasutus ja kergem hooldus. Omakorda parabool rennpeeglite

eelisteks  on  kõrgemad  temperatuurid  parema  kontsentreerumise  teel.  Nendest  kahest

efektiivsuse suhtes parem on rennpeeglitega paraboolkollektor, mis kajastub ka graafikul

(joonis 3.3.).

Joonis 3.3. Fresneli tasa- (LF) ja parabool rennpeeglite (PT) kasuteguri sõltuvus

temperatuurist [15]

Rennpeeglite  soojuslik  kasutegur  on  suurem kui  tasapeeglite  omal,  alles  väga  kõrgetel

temperatuuridel kahaneb nende efektiivsus, kuid jääb siiski paremaks. Graafikust (joonis

3.3.) selgub, et mida suurem on päikesekiirgus pinnale, seda efektiivsem on rennpeegel

võrreldes tasapeegliga.

Kontsentreeritud  päikeseenergia  tehnoloogia  on  mõeldud  tööstuslikuks  kasutamiseks.

Nende puudusteks on paneelide kõrge hind ja hooldus ning kuna uuritava seadme ORC
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töövedeliku  temperatuur  on  madal,  siis  ei  sobi  kontsentreeritud  päikeseenergia

tehnoloogial  põhinevad  kollektorid  antud  seadmele.  Seega  on  nad  jäetud  edaspidi

võrdlustest  välja  ühe  erandiga  -   firma  Solitem  väikesemõõduline  paraboolkollektor

PTC1800, mille töötemperatuurivahemik on 100...250 ºC [13].

3.2. Lame- ja vaakumkollektorid

Lame- ehk plaatkollektor (joonis 3.4.)  meenutab väliselt  elektrit  tootvat päikesepaneeli,

kuid  tööpõhimõte  on  erinev.  Päikesekiirgus  soojendab  kollektori  plaati,  mis  soojendab

plaadi  all  olevat  soojusvahetis  ringlevat  vedelikku.  Peamine  element  on  absorber  ehk

kiirgusneelaja, mis määrab ära kollektori tootlikuse ja vastupidavuse. Absorber koosneb

vask  või  alumiinium metall-lehest  ja  torudest.  Absorberi  all  paiknevad  torud  koguvad

kokku kiirgusneeleja poolt toodetud soojuse. Torud võivad paikneda nii paralleelsest kui ka

looklevalt.  Põhiliselt  kasutatakse  paralleelselt  torustikku,  mis  tagab  tõhusa  soojuse

kogumise ja väikese takistuse. Korpus ja kollektori kaitseklaas kaitsevad kollektorit väliste

mõjude eest ja tagavad väiksema soojakao. Klaas peab taluma lund, tuult jne. Samuti peab

ta tagama suure päikesekiirguse läbilaskvuse kollektorisse. [16, 18]

Joonis 3.4. Plaatkollektori ehitus: 1 – tihendiga raam; 2 – karastatud klaas; 3 – absorber; 4

– torustik; 5 – fiiberklaasist raam; 6 – isolatsioon; 7 – ühendused; 8 – korpus [16]

Vaakumkollektor (joonis 3.5.) koosneb vaakumtorudest, mis on ümbritsetud kahekordse

klaasiga, mille vahele moodustub vaakum. Toru sees on spetsiaalne kattekiht, mis laseb

päikesekiirgust  läbi,  kuid  tagasi  ei  peegelda.  Samuti  tagab  kattekiht  infrapunakiirguse

ammutamise ehk lubab toota hajusast kiirgusest soojusenergiat. Seetõttu toimib süsteem ka

pilvise  ilmaga.  Vaakumkollektori  keskel  on  vasest  toru,  milles  paikneb  soojust  juhtiv
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vedelik.  Torus  olev  vedelik  aurustub  ning  aur  tõuseb  toru  ülaosas  paiknevasse

kuuljahutisse,  kust  soojus  kandub  üle  kogu  süsteemi  läbivale  soojuskandjale.  Aur

kondenseerub  ning  vajub  tagasi  põhja  ja  protsess  algab  otsast  peale.  Sellist  süsteemi

nimetatakse  soojustorusüsteemiks.  On  olemas  ka  U-toru  süsteem,  kus  soojuskiirgus

antakse edasi vasktorudes liikuvale soojuskandjale, mis liigub läbi terve süsteemi. [18]

Joonis 3.5. Vaakumkollektor [17]

Plaatkollektorid  on  suvel  tootlikumad,  kuna  siis  on  rohkem otsest  päikesekiirgust,  aga

talveperioodil on vastupidi Vaakumkollektoritel on suuremad kasutusriskid õrnema klaasi

tõttu.  Miinuseks  vaakumkollektori  puhul  on  ka  neelava  absorberi  pindala  kogupindala

suhtes, mis on plaatkollektorist väiksem. Samuti on vaakumkollektorid kallimad. Joonisel

3.6. on näha, et Eesti tingimustes on aastane tootlikkus lõuna suunast kuni asimuudini +/-

67,5º 30 kWh kõrgem vaakumkollektoritel, mis on vertikaalselt 40 ja 50º nurga all. [18]

Joonis 3.6. Plaatkollektori Vitosol 200-F ja vaakumkollektori Vitosol 200-T tootlikkuse

võrdlus [18]

Alates eelmainitud asimuudi nurgast tootlikkuse erinevus väheneb.  Vaakumkollektor  on

asukoha  muutmise  suhtes  tundlikum  kui  plaatkollektor  ning  tema  tootlikkus  väheneb

kiiremini. Kõige madalam tootlikkuse vähenemine on mõlema kollektori puhul vertikaalse

kaldenurgaga 30º. 
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Soojuskandjana  tuleks  Eesti  tingimustes  eelistada  vedelikke,  mis  miinuskraadidega  ei

külmuks. Seega tuleks kasutada glükooli-, piirituse- või muid spetsiifilisi lahuseid. Lahus

ei tohi olla oksüdeeriv, sest vastasel korral võib tekkida süsteemis rooste ja katlakivi, mis

ummistavad  süsteemi.  Lahused  peavad  olema  kõrge  keemistemperatuuri  ja

soojusmahtuvusega.  Samuti ei  tohi lahus  olla keskkonna-  ja tuleohtlik.  Eesti  oludes on

soovitatav kasutada glükooli 40..50 % vesilahust. Sellise lahuse külmumistemperatuur on

-37 ºC, seega pole vaja karta torustiku lõhki külmumist.

3.3. Päikesekiirguse tingimused Eestis

Päikesekütte süsteemi efektiivsust mõjutavad järgmised tegurid: päikesepaiste, selle ajaline

kestvus  ja  aastane  varieeruvus,  õhutemperatuur,  sademed,  lumikatte  paksus  ja  ajaline

pikkus. Kõige olulisem tegur on päikesepaiste, mille võimsuse mõõduks on tema eritihedus

W/m2.  Eristatakse  otsest  ja  hajusat  kiirgust.  Otsekiirgus  on  kõige  paremini  üle  kandev

energiallikas, kuid ka hajuskiirgus annab energiat, muundades päikesekkollektorite abiga

soojuseks. Mida kõrgemal on päike maapinna horisondi suhtes, seda suurem on päikeselt

saadav energia hulk. Kuna uuritav objekt asub Kagu-Eestis, siis lähim ilmavaatluspunkt on

Tõravere,  mille  andmeid  kasutatakse  antud  töös.  Tõraveres  on  summaarne  kiirgus  970

kWh/m2  [19]. Aastane päikesepaiste kestvus on Eestis keskmiselt 1650...1900 tundi [20].

Lääne-Eestis ja saartel on aastane päikesekiirgus suurem kui Kagu-Eestis. Eesti jaguneb

päikesekiirguse järgi enamvähem pooleks, ida pool on vähem kiirgust kui läänepoolsetel

aladel.  Kõige  suurem on  Lääne–  ja  Loode-Eesti  rannikul  ning  saartel.  Eesti  keskmine

päikesepaistvuse kestvus on 1765,8 tundi [21].

Süsteemi  efektiivsust  mõjutab  veel  välisõhu temperatuur.  See  mõjutab  kollektori  pinna

temperatuuri ja soojuskadusi torudes. Kollektori puhul on tootlikkuse mõistes soosituim

kõrge  õhutemperatuur  ning  väiksem  temperatuuride  vahe  väljundis  ja  sisendis.  See

vahemik on suurem kevadel ja sügisel, kui ööpäevaste temperatuuride vahe on suur. Sel

juhul on kollektoril vaja rohkem aega soojenemiseks töö alustamisel. Samuti mõjutavad

sademed ja pilved kollektori tootlikkust. Sademed jahutavad kollektori pinda, seega kulub

kollektoril rohkem aega töötemperatuuri saavutamiseks. Arvutuste lihtsustamiseks ei ole
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sademete hulka arvestatud käesolevas töös kollektorite tootlikuse määramisel.

3.4. Päikesekiirguse kogus etteantud pinnale

Arvutustes on aluseks võetud 2012 aasta päikesekiirguse andmed Tõravere ilmajaamast.

2012 aasta  sobib selle  tõttu,  et  ka  siis  oli  veebruaris  29 päeva nagu 2016 aastal,  kust

pärinevad elektrienergia tarbimisandmed veebruari kohta. Graafikult (joonis 3.7.) on näha,

et  mais,  juunis  ja  juulis  on  kõige  suurem päikesekiirgus  pinnale  (keskpäeval  vastavalt

581,8, 592,0 ja 597,6 W/m2) ning talvekuudel kõige väiksem. Kolmele suurima kiirgusega

kuule järgnevad aprill ja august ning järgmise suurusjärgu võrra madalamad näitajad on

märtsis ja septembris. Kõige halvemad kiirgusnäitajad olid detsembris ja novembris, kui

päevane suurim kiirgus ühes tunnis jäi alla 80 W/m2. Veebruar ja oktoober olid paremad,

vastavalt 210,9 ja 168,4 W/m2. Kella 10:00 ja 12:00 vahel on kuude lõikes kõige suurem

päikesekiirgus, ehk kollektori tootlikkus on sel ajahetkel suurim. Summaarne kiirgus kuude

lõikes oli kõige suurem juulis 168,3 kW/m2 ja madalaim oli detsembris 8,35 kW/m2. 

Joonis 3.7. Keskmine päevane päikesekiirgus tunnis horisontaalpinnale (2012 Tõravere)

Kuna graafikul  (joonis  3.7.)  esitatud  andmed on horisontaalpinna  kohta,  siis  kollektori

pinna  jaoks  tuleb  need andmed teisendada,  sest  kollektorid  asuvad katusel  alati  teatud

kalde all, mistõttu horisontaalpinna andmed ei sobi arvutusteks. Teisendamiseks on olemas

sobiv geomeetriline faktor Rb,, mis näitab ära horisontaal- ja kaldpinna omavahelise suhte.
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Kaldpinnale kanduv summaarne kiirgus on leitav valemiga [22]

Gb ,T=G b⋅Rb (3.1)

kus Gb,T kaldpinna kiirgus W/m2;

       Rb on geomeetriline faktor;

       Gb on horisontaalpinna kiirgus W/m2.

Teades horisontaalpinna kiirgust ja koefitsendi väärtust, saame leida kaldpinnale langeva

kiirguse hulga. Geomeetrilise faktori avaldatud valem on [22]

Rb=
cos (ϕ−β)⋅cosδ⋅cosω+sin (ϕ−β)⋅sinδ

cos ϕ⋅cosδ⋅cosω+sin ϕ⋅sinδ
, (3.2.)

kus φ objekti laiuskraad;

      β on objekti kaldenurk kraadides;

      δ on päikese deklinatsiooninurk kraadides;

      ω on päikese tunninurk kraadides.

Päikese tunninurk ω näitab päikese nurga nihet ida või lääne suunal kohalikul meridiaanil,

mis on tingitud maa pöörlemisest ümber oma telje, milleks on 15º tunnis. Hommikul on

väärtus negatiivne ja pärastlõunal positiivne. Näiteks hommikul kell 10:30 on ω väärtus

-22,5. Päikese deklinatsiooninurga saab leida seosest [23]

δ=23,45⋅sin (
360⋅284+n

365
) , (3.3.)

kus δ on päikese deklinatsiooni nurk kraadides;

       n on teatud päeva arv aastas.

Seega  igal  päeval  aastas  on  deklinatsiooninurk  erinev.  Soovitatavad  kuu  keskmised  n

väärtused on toodud tabelis 3.1. Kuid eeltoodud valemiga 3.2. saadavad koefitsendid on

ebareaalsed  päikesetõusu  ja  -loojangu ajal.  Seega  tuleb  arvutada  koefitsendid  keskmise

päevase väärtuse järgi nendele tundidele, kus esineb päikesetõus või -loojang. Keskmine

päevane väärtus leitakse valemiga [22]

Rb ,ave=
a
b

, (3.4.)

kus a ja b on koefitsendid. 

Koefitsendid a ja b on leitavad. Koefitsent b leitakse valemiga [22]

b=(cos δ⋅cos ϕ)⋅(sinω2−sinω1)+(sin δ⋅sinϕ)⋅
1

180
⋅(ω2−ω1)⋅π , (3.5.)

ja  järgmise  valemiga  on  võimalik  leida  koefitsent  a,  teades  päikesetõusu  ja  -loojangu
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nurkasid. Kui need nurgad on teada, siis koefitsent a leitakse valemiga [22]

a=(sinδ⋅sin φ⋅cosβ−sinδ⋅cosφ⋅sinβ⋅cos γ)⋅
1

180
⋅(ω2−ω1)⋅π

+(cosδ⋅cosφ⋅cosβ+cosδ⋅sinφ⋅sinβ⋅cos γ)⋅(sinω2−sinω1)

+(cosδ⋅cosφ⋅cosβ+cosδ⋅sinφ⋅sinβ⋅cos γ)⋅(sinω2−sinω1) (3.6.)

kus γ on pinna asimuudi nurk;

      ω1 on päikesetõusu nurk;

      ω2 on päikeseloojumise nurk.

Päikesetõusu ja -loojumisnurgad on võimalik leida  Time and Date veebileheküljelt, kust

saab valida vastavalt asukohale aasta ja kuupäeva järgi päikese loojumise ja tõusu nurgad

[24].  Käesolevas  töös  on  valitud  Tartu  asukoha  järgsed  nurgad,  kuna  päikesekiirguse

andmed pärinevad Tõravere ilmajaamast.

Tabel 3.1. Soovitatavad keskmise päeva n väärtused kuude lõikes1

Kuu N-nda
kuupäev

Keskmine päev kuus

Kuupäev n Deklinatsiooninurk,
δ

Jaanuar i 17 17 -20,9

Veebruar 31+i 16 47 -13,0

Märts 59+i 16 75 -2,4

Aprill 90+i 15 105 9,4

Mai 120+i 15 135 18,8

Juuni 151+i 11 162 23,1

Juuli 181+i 17 198 21,2

August 212+i 16 228 13,5

September 243+i 15 258 2,2

Oktoober 273+i 15 288 -9,6

November 304+i 14 318 -18,9

Detsember 334+i 10 344 -23,0
                                  1 Klein (1977), mitte kasutada kui φ > 66,5º.

Võttes  aluseks Tõravere horisontaalpinna kiirguse andmed graafikult  (joonis 3.7.),  saab

leida valemiga 3.1.  kaldpinnal asetseva kollektorile tuleneva summaarse kiirguse.  Tartu

laiuskraad φ = 58,383 ning kollektorid asuvad katusel 40º kalde all. Nendest algandmetest
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tulenevalt  ja  mõõdetud  horisontaalpinnal  päikesekiirguse  suurustest  on  arvutatud

kaldpinnale  langeva  kiirguse  hulgad,  mis  on  esitatud  graafikuna  (joonis  3.8.)  ja  mille

arvutustulemused  on  esitatud  lisas  1.  Keskpäeval  on  kiirguse  hulk  suurim,  ulatudes

suvekuudel  üle  680  W/m2.  Suurim  kiirgus  oli  mais  kell  11:00  721,4  W/m2.  Talve-  ja

sügiskuudel  on  päikesekiirgus  madalam,  jäädes  novembris  keskpäeval  alla  300 W/m2  .

Erandiks oli veebruar, kus päikesekiirgus keskpäeval oli üle 450 W/m2.

Joonis 3.8. Keskmine päevane päikesekiirgus tunnis kaldpinnale (2012 Tõravere)

Kevadkuudel jääb päikesekiirgus keskpäeval vahemikku 500...600 W/m2. Suvekuudel on

päikesekiirgust  umbkaudu kaks  korda rohkem kui  sügis-  ja  talvekuudel  va.  veebruaris.

Kiirguste väärtused suurenevad kiirelt päikesetõusust kuni keskpäevani, mil päike saavutab

oma kõrgeima punkti maapinna suhtes ja edasi hakkavad väärtused kiiresti langema kuni

päikeseloojanguni.

3.5. Päikesekütte allikate arvutuslik võrdlus

Päiikesekütte  allika  kalkulatsioonides  on  arvestatud  nii  parabool  rennpeeglitega

kollektorite  kui  ka  plaat-  ning  vaakumkollektoritega.  Autori  arvates  on  need  kolm

sobivaimat  kollektorit,  mis  on mõeldud eratarbeks  kasutamisel.  Arvutustes  leitakse ühe

kollektorilt või paraboolilt saadav võimsus ning võimsus ühe ruutmeetri kohta. Arvutuste

põhjal  saab  otsustada,  milline  on  optimaalseim  päikesekütte  allikas.  Samuti  uuritakse

20

00
:0

0

02
:0

0

04
:0

0

06
:0

0

08
:0

0

10
:0

0

12
:0

0

14
:0

0

16
:0

0

18
:0

0

20
:0

0

22
:0

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember

Kellaaeg

P
äi

ke
se

ki
irg

us
  W

/m
²



päikesekütte  allika  kasuteguri  sõltuvust  välistemperatuurist  kui  keskmine  kollektori

soojuskandja temperatuur püsib konstantsena. 

Võimsus, mis saadakse ühelt päikesekütte allikalt on leitav valemiga [25]

Qkol=A⋅G⋅ηkol , (3.7.)

kus Qkol on päikeseküttelt saadav võimsus W;

       A on päikesekütte allika pindala m2;

       G on päikesekiirgus pinnale W/m2;

       ηkol on päikesekütte allika kasutegur.

Päikesekiirguseks pinnale on võetud arvutustes vaikimisi 700 W/m2, et lihtsustada arvutusi.

Selline väärtus on valitud seetõttu,  et  päikesepaistelisematel päevadel on päikesekiirgus

Eestis kollektorile just samaväärne (joonis 3.8.). Teades kollektorite soojuskaotegureid ja

otsest kasutegurit, millised on leitavad kollektorite spetsifikatsioonidest, siis päikesekütte

allika kasutegur leitakse valemiga [25]

ηkol=η0−α1⋅(
T m−T a

G
)−α2⋅(

(T m−T a)
2

G
) , (3.8.)

kus η0 on päikesekütte allika otsene kasutegur;

      α1 on soojuskaotegur W/m2K;

      α2 on soojuskaotegur W/m2K2;

      Tm on päikesekütte allika keskmine temperatuur K;

      Ta on väliskeskkonna temperatuur K.

Päikesekütte  allika  keskmine  temperatuur  on  soojuskandja  sisenemistemperatuuri  ja

väljumistemperatuuri keskmine väärtus, mis leitakse valemiga

T m=
T ins+T out

2
, (3.9.)

kus Tm on kollektori keskmine temperatuur K;

       Tins on soojuskandja sisenemistemperatuur päikesekütte allikasse K;

       Tout on soojuskandja väljumistemperatuur päikesekütte allikast K.

Arvutuste  teostamiseks  on  vaja  määratleda  mõningad  algparameetrid.  Soojuskandja

sisenemistemperatuuriks  Tins on  70  ºC  ja  väljundtemperatuuriks  Tout on  110  ºC.  Õhu

temperatuuriks Ta on 7,6 ºC, mis oli 2015 aasta keskmine temperatuur Eestis [19].
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Alljärgnevasse  tabelisse  3.2.  on  koondatud  autori  poolt  valitud  päikesekütte  allikate

andmed  kasuteguri  ja  võimsuse  arvutuste  teostamiseks  koos  arvutustulemustega.

Võrdlusesse  on  kaasatud  nii  Eestis  müüdavad  plaat-  ja  vaakumkollektorid  kui  ka

importturgudel saadaolev parabool rennpeeglitega kollektor.

Tabel 3.2. Päikesekütte kollektorite võrdlus

Kollektori tüüp Vaakum Plaat Plaat Parabool Vaakum

Kollektori
mark

Haining  ILHC-
5815 [26]

SilverSun
2.02 [26]

Regulus KPG1
ALC [26]

Solitem PTC
1800 [13]

Viesmann Vitosol
200-T SP2A [26]

η0 0,621 0,764 0,759 0,65 0,801

a1  W/m2K 2,11 3,953 3,48 0,112 1,103

a2  W/m2K2 0,0057 0,008 0,0161 0,00128 0,007

A m2 1,403 1,83 2,392 9,04 3,19

ηkol 0,32 0,22 0,19 0,62 0,6

Qkol W 311,7 283,2 323,5 3949,2 1347,1

Qkol/m2  W/m2 222,13 154,75 135,23 437,06 422,28

Rennpeeglitega  paraboolkollektor  on  parima  kasuteguriga,  märkimisväärselt  hea

kasuteguriga  on  ka  Viesmann  Vitosoli  vaakumtorudega  kollektor  tänu  topelttorudega

soojusvahetile.  Vaakumtorudega  kollektorid  on  samas  paremate  kasuteguritega  kui

plaatkollektorid. Välistemperatuuri tõustes paraboolkollektori  eelis vaakmukollektori ees

väheneb (joonis 3.9.) ja samuti väheneb vaakumkollektorite eelis plaatkollektorite ees. Kui

suvistel  kuumadel  päevadel  edestab  Vitosol  kollektor  kasuteguri  poolest

paraboolkollektorit,  siis  talvistes  tingimustes  kui  päikesekiirgus  on  madal,  on

paraboolkollektor efektiivseim. 

Joonis 3.9. Päikesekollektorite kasuteguri sõltuvus välistemperatuurist
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Võttes  arvesse  uuritava  eramu  ümbritsevat  maad  ja  katusepinda,  siis  edaspidisteks

arvutusteks kasutatakse päikesekütte allikana vaakumkollektorit Vitosol 200-T SP2A, kuna

viimase  saab  paigaldada  katusele  ja  kasutegurid  võrreldes  Solitem PTC1800  on  antud

välistingimustes samas suurusjärgus. 

4. AURUJÕUSEADME VALIK

4.1. ORC tootmisseadmetes kasutatavad aurujõuseadmed

Saadaval on mitmeid erinevaid aurujõuseadmeid, millised võib jagada kahte suurde rühma:

kiiruslikul  baasil  põhinevad  turbiinid  ja  mahu  baasil  põhinevad aurujõuseadmed  [27].

Turbiiniks nimetatakse seadmeid, kus auru paisumine toimub aerodünaamilisel koostoimel

rootori  labadega.  Need  jagunevad  omakorda  aksiaal-  ja  radiaalturbiinideks.  Selliseid

seadmeid kasutatakse peamiselt võimsates ORC süsteemides, üle 100 kW võimsustel ja üle

150 ºC temperatuuri  juures. Neid ei  kasutata eriti  alla 50 kW süsteemides nende suure

pöörelmiskiiruse ja kõrge hinna tõttu [28]. Mahu baasil põhinevates seadmetes toimub auru

paisumine  kambri  ruumala  muutumise  teel.  Need  aurujõuseadmed  on  sobivaimad

väikesemõõdulistele  ORC tootmisseadmetele,  kuna nende võimsusvahemik jääb 1...100

kW  juurde.  Viimati  nimetatud  seadmed  jagunevad  mitmesse  tüüpi:  kolb-,  kruvi-,

rootorlabadega  ja  spiraalaurujõuseadmed.  Sellised  seadmed  on  kõik  juba  levinud

kompressorites, kuid aurujuõuseadmete puhul on olemas ainult mõned üksikud mudelid ja

prototüübid.  Mikroturbiinid  on  väikesed  ja  seetõttu  vajavad  väga  täpselt  valmistatud

alamdetaile,  et  kogu  seade  kokku  panna,  mis  omakorda  kergitab  hinda.  Mahu  baasil

põhinevate aurujõuseadmede eelised võrreldes turbiinidega on [6]:

• väikese mahutavusega, võimalik töötada madalate vedelike voolamiskiiruste juures;

• suur rõhu langus ühes seadmes;

• madalad pöörded (3000 min-1);

• küllaltki madalad töörõhud;

• hermeetilisemad, töötavad madalamatel rõhkudel ja pöörlevad väiksema kiirusega.
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Mahu baasil aurujõuseadmete puudusteks on [6]:

•  sisemised hõõrdekaod, mis vähendavad efektiivsust ja vastupidavust seadmel;

•  õlitamise vajadus, kuigi on olemas uued õlivabad süsteemid;

•  suur mass võrreldes võimsuse ja efektiivsusega (eriti kolb- ja kruviaurujõuseade);

• sisemised ja välimised lekked vähendavad efektiivsust.

Turul  olemasolevad  aurujõuseadmed,  mis  on  spetsiaalselt  välja  töötatud  ORC

mikrotootmisseadmete jaoks, on kallid. Vähem maksva kompressori ümber seadistamine

aurujõuseadmeks  on  võimalik,  aga  sel  juhul  on  seadme  efektiivsus  madal,  seetõttu

ümberehitatud seadmeid antud töös ei uurita. Nende puhul on arvutusteks raske leida ka

vajalikke kasutegureid ja mahusuhet.

4.2. Rootorlabadega aurujõuseade

Praeguse  seisuga  ei  ole  autori  teada  ühtegi  spetsiaalselt  ORC  seadme  jaoks  tehtud

rootorlabadega  aurujõuseadet  (joonis  4.1.),  kuid  standardse  suruõhumootori võib

kohandada selleks otstarbeks. 

Joonis 4.1. Rootorlabadega aurujõuseadme põhimõtte skeem: 1 – silinder; 2 – rootor; 3 –

labad; 4 – ristisooned; A, B – sisendkanalid; C, D - väljundkanalid [29]

Peamised elemendid on silinder ja rootor. Väikeste mõõtmeliste seadmete puhul on rootori

diameeter  0,02...0,05  m.  Rootor  on  monteeritud  eksentriliselt  silindrisse  laagrite  peale.
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Eksentrilisus  võib  varieeruda,  olenedes  masina  disainist.  Suurendades  eksentrilisust,

suureneb ka töökambri maht, kuid see tekitab lisa lekkeid ja vähendab efektiivsust. Väike

eksentrilisus (0,01 m) vähendab töökambri mahtu ja võimsust, kuid suurendab efektiivsust

läbi väiksemate kadude. Labad on paigutatud risti- või kaldsoontesse freesitud rootorisse.

Labad püsivad lähikontaktis silindriga tsentrifugaaljõu mõjul, või on surutud vastu silindri

pinda vedrude abil. Kaldsooned on eelistatuimad, kuna tsentrifugaaljõud rootoris tekitavad

lisa riski kinni kiilumiseks. Mida rohkem labasi, seda ühtlasemalt toimib seade, kuid samas

suurenevad hõõrdejõud. Optimaalne on 4...20 laba. Sisend- ja väljundkanalid (A, B, C ja

D) on masina nö. juhtimisääred. Sisendkanalid peavad olema valmistatud selliselt, et gaas

saab liikuda läbi töökambri ilma suuremate rõhu kadudeta. Väljundkanalid peavad olema

tehtud selliselt, et gaas saaks väljuda kambrist kiirelt ilma pööristeta. [29]

Rootorlabadega aurujõuseadme tööpõhimõte on lihtne. Töövedelik siseneb parameetritega

pin ja Tin pöörlevasse töökambrisse läbi avatud sisendkanali.  Toimub töökambri täitmine

kahe laba vahel. Rootori pöörlemisega toimub kambri ruumala suurenemine ja gaas paisub.

Kui esimene laba jõuab väljundavani, siis kamber avaneb ja gaas väljub väljundkanalist.

Rootorlabadega  aurujõuseadmel on  mitmeid  eeliseid  võrreldes  teiste  mahu  baasil

aurujõuseadmetega [6]:

• väga lihtne disain;

• suur võimsus võrreldes dimensioonidega;

• sobilik niiske auru tingimustele;

• seadme mass väike;

• madal hind võrreldes teiste aurujõuseadmetega.

Vastavalt  kirjandusele  on  masina  kasutegur  ηm =  0,7...0,75  (risti  labadega)  ja   ηm =

0,75...0,82 (kaldsoontega labadega) [30].
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4.3. Spiraalaurujõuseade

Spiraalaurujõuseadmete vastu on viimasel  ajal  hakatud rohkem huvi  tundma,  kuna nad

koosnevad vähestest osadest ja on küllaltki odavad võrreldes teistega antud grupis. Spiraal-

aurujõuseadmeid saab kohandada kompressoritest, pannes viimase tagurpidi tööle, kuid sel

juhul  kannatab  efektiivsus.  Spiraalaurujõuseade  (joonis  4.2.)  koosneb  kahest  omavahel

põimuvatest spiraalidest, milledel on samasugune kuju, kuid omavahel on nad 180° nihkes.

Joonis 4.2. Spiraalaurujõuseadme tööpõhimõte [31]

Üks spiraal  on fikseeritud,  samal  ajal  kui  teine pöörleb  eksentriliselt  ümber oma telje.

Pöörlemise käigus  tekib kahe  spiraali  keskele  väike  kamber,  mis  pöörlemisel  suureneb

spiraalselt  väljaspoole.  Aurujõuseadme sisend  on  spiraalide  keskel,  kust  vedelik  liigub

paisudes mööda laienevat spiraali tsentrist eemale kuni lõpuks väljub spiraali äärealal. 

Spiraalaurujõuseadme eelised on [6]:

• madal pöörlemiskiirus;

• vähe liikuvaid osi;

• kõrge vastupidavus;

• sujuv ja vaikne töötamine;

• suur isoentroopiline efektiivsus.

Puudustena  võib  välja  tuua  valmistamise  keerukuse,  kuna  spiraalide  kokkusobitamine

nõuab  täpseid  tolerantse.  Kui  see  pole  saavutatud,  siis  kaasnevad  lekked  (külg-  ja

radiaalleke) ja efektiivsus väheneb. Radiaalleke on spiraali ja korpuse põhja või katuse

vaheline lõtk. Külglekkeks on lõtk spiraali ja korpuse külje vahel. [31]

Spiraalaurujõuseadme puhul on turul olemas firma Air Squared seadmed võimsusega 1, 5

ja 10 kW. Nende mahusuhe on 3,5. Spiraalaurujõuseadmete mahusuhe üldiselt on 1,5...5.

[32]
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4.4. Kruviaurujõuseade

Kruviaurujõuseade  koosneb kahest  kruvirootorist  (joonis  4.3.)  lõtkuga  50 μm,  isane  ja

emane rootor, mida ümbritseb korpus. Kui rootorid pöörlevad, siis töövedelik moodustab

kambri  kruvide  ja  korpuse  vahel.  Kui  vedelik  siseneb  sellesse  vahemikku  ühest  kruvi

otsast, siis tema maht kas kasvab või kahaneb, olenedes pöörlemise suunast, kuni lõpuks

väljub teisest kruvi otsast. [6]

Joonis 4.3. Kruviaurujõuseade ehitus [33]

Kruviaurujõuseadmeid on arendatud üle 20 aasta. Tasuvad on nad võimsuse vahemikus

20...50  kW. Nende  levikut  piirab  keerukas  rootori  tihendamine  töövedeliku  jaoks.

Kruviaurujõuseadmete  eeliseks  on  lihtne  disain,  keskmised  hõõrde-  ja  lekkekaod  ja

keskmine müratase.  Miinusena võib välja tuua väga kõrge hinna.  Nende surveaste jääb

vahemikku  2...10  [34]  ja  mahusuhe  2..8  [35].  Kruviaurujõuseadet  ei  ole  otstarbekas

kasutada väiksematel kui 10 kW võimsusega süsteemides lekkekadude ja täpse ning kalli

valmistamistehnoloogia pärast. [6]

4.5. Kolbaurujõuseade

Kolbaurujõuseadmeid  kasutatakse  praegustes  elektri  koostootmisjaamades.

Kolbaurujõuseadmes  toimuvad  protsessid  võib  jagada  kolmeks:  sisselase,  paisumine,

väljalase. Aurustunud töövedelik siseneb sisendava kaudu silindrisse ja täidab kambri, kus

aur  hakkab paisuma.  Auru paisumine paneb omakorda kolvi  liikuma väljundava poole,
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kuni  väljundklapp avaneb ja aur  väljub,  ning kolb liigub tagasi  algasendisse.  Seadmed

võivad  töötada  kõrgetel  rõhkudel  (9  MPa)  ja  temperatuuridel  (kuni  560  ºC).  Nende

seadmete  mahusuhe  on  6..14  [32].  Nende  eelisteks  on  suurem  mahusuhe,  kõrgemad

töörõhud, temperatuurid ja väikesed pöördekiirused [6]. Miinusteks on suured hõõrdekaod

ja täpsust vajav balansseerimine, et seadme kolb ja kamber oleks kontsentrilised [6].

4.6. Mikroturbiinid

Suure kiirusega aur liigub läbi turbiini pannes labadega rootori pöörlema. Aksiaalturbiinid

on  kasutusel  suurte  massivoolukiiruste  ja  madalate  rõhulangude  juhul.  Radiaalturbiine

kasutatakse  aga  seal,  kus  on  vaja  madalamaid  massivoolukiiruseid  ja  suuremaid  rõhu-

langusi.  Radiaal-aksiaal  turbiinil  on  mõningad  eelised:  kompaktne  struktuur,  kerge

konstruktsioon,  suur  entalpia  langus.  Väikestel  võimsustel  töötavatel  turbiinidel  on aga

suur  pöörlemiskiirus  ja  nad  on  võrreldes  eelnevatega  kallimad.  Praegusel  hetkel  on

saadaval  firma  Infinity  Turbine  mikroturbiinid  võimsusega  kuni  10  kW.  Veel  on  turul

saadaval Prantsusmaa ettevõtte Enogia mikroturbiinid võimsusvahemikus 5...10 kW. [6]

4.7. Aurujõuseadme valik ORC mikrotootmisseadmele

Mahu baasil põhinevatest aurujõuseadmetest on parimad kruvi- ja spiraalaurujõuseadmed.

Rootorlabadega  seade  on  kõige  ebasobivaim  suurte  lekete,  hõõrdekadude,  madala

võimsuse  ja  madala  isoentroopilise  efektiivsuse  pärast  [27].  Mikroturbiinid  ja  kruvi-

aurumootorid sobivad pigem suuremate võimsuste juures (üle 10 kW), seega need ei sobi

antud  töös  esitavatele  tingimustele.  Käesolevas  töös  on  valitud  edasisteks  arvutusteks

spiraalaurujõuseade, kuna see on kõige sobivaim seade etteantud tingimustes. Seadmel on

küllaltki  madal  hind  ja  kõrge  isoentroopiline  efektiivsus  võrreldes  teistega.  Samuti  on

olemas  töötav  mudel,  mida  on  võimalik  osta  tootjalt.  Spiraalauruseade  on  kruvil

põhinevast  seadmest  lihtsama  geomeetriaga,  kuna  viimane  on  kolmemõõtmelise

geomeetriaga,  aga  spiraal  on  kahemõõtmelise  geomeetriaga.  Samuti  töötavad  nad

vaiksemalt.
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5. ORGAANILISED TÖÖVEDELIKUD

5.1. ORC tootmisseadmetes kasutatavad orgaanilised vedelikud

Orgaanilise vedeliku valik määrab olulist rolli kogu süsteemi efektiivsusel. Arvestada tuleb

ainete  kriitilist  ja  keemistemperatuuri  ning  töörõhke.  ORC  süsteem  võib  töötada  nii

küllastunud auruga või  mõne Celsiuse kraadi  võrra  ülekuumendatud auruga algolekust.

Selles  uurimuses  on  välja  jäetud  ülekuumendatud  aur,  kuna  eesmärk  on  minimeerida

seadme  kulusid.  Kasutatavad  vedelikud  peavad  olema  ohutud  keskkonnale.  ORC

seadmetes  kasutatakse  väga  erinevaid  vedelikke:  süsivesinikud,  fluorosüsivesinikud

(külmutusagensid),  siloksaanid,  alkoholid,  aldehüüdid,  amiinid,  eetrid  [6].

Klorofluorosüsivesinikud  (CFC)  ja  vesinik  klorofluorosüsinikühendid  (HCFC)  on

kahjulikud osoonikihile,  kuid fluorosüsivesinikud (HFC) ja hüdrofluoro-eetrid (HFE) ei

ole.  Tänapäeval  asendatakse  HCFC-d  järkjärgult  välja  HFC-de  vastu,  mis  on

keskkonnasõbralikumad.  Seega  peab  vedeliku  valikul  arvestama,  et  aine  ei  oleks

järkjärgulisel  kõrvaldamisel  tootmisest.  Vedelikul  peaks  olema  suur  entalpia  muutus

turbiinist väljumisel, kuna mida suurem entalpia muutus, seda parem efektiivsus süsteemil.

Võimalikud vedelikud,  mis  võiksid sobida antud seadmele on toodud tabelis  5.1.  koos

nendele  iseloomulike  parameetritega.  Tegemist  on  peamiselt  külmainetega,  mida

kasutatakse  ka  kompressorite  toiteks  kliimaseadmetes  Valikusse  on  võetud

enamlevinuimad vedelikud,  millede  soojuslikud ja  füüsikalised parameetrid  on leitavad

Ameerika Ühendriikide NIST (National Institute of Standards and Technology) leheküljelt

[36]. 

Kogu  süsteemi  etteantavad  sisendandmed  mõjutavad  vedeliku  valikut.  Nendeks  on

kuumutava ja jahutava aine sisendtemperatuurid ning aurujõuseadme maksimaalne töörõhk

ja kapasiteet. Tabelis 5.1. on selekteeritud välja uuritava süsteemi parameetritele sobivad

vedelikud. Peamiseks piirajaks vedeliku valikul sai süsteemis kasutatav turbiini küllaltki

madal  töörõhk  ,milleks  on  13  bar  [37],  ning  kondenseerumis  ja  jahutusvee

sisendtemperatuuride vahe.
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Tabel 5.1. Orgaaniliste vedelike omadused [36]

Aine Kriitilised omadused Molaarmass
M g/mol

Keemistemperatuur
K

Mahterisoojus
Cp kJ/kgK

Rõhk P
MPa

TemperatuurT
K

R123 3,6618 456,83 152,93 300,97 1,023

R245ca 3,9250 447,57 134,05 298,28 1,332

R245fa 3,6400 427,2 134,05 288,05 1,318

R236ea 3,5020 412,44 152,04 279,34 1,219

R142b 4,0700 410,26 100,5 264 1,219

R113 3,4390 487,25 187,38 320,75 0,945

R236fa 3,2000 398,07 152,04 271,71 1,205

R124 3,6240 395,43 136,5 262,35 1,130

R141b 4,4600 479,96 116,95 305,2 1,163

Metanool 8,1040 513,35 32,04 337,55 1,440

Benseen 4,8940 564,2,1 78,11 353,25 1,750

Tolueen 4,1260 591,8 92,14 384,15 1,717

Pentaan 3,3700 469,7 72,15 309,15 1,664

Sobivaima  vedeliku  leidmiseks  tuleb  kalkuleerida  kogu  süsteemi  kasutegur  ja

väljundvõimsus tabelis 5.1. toodud ainetele. Joonis 5.1. näitab, et väljundvõimsus on kõige

suurem maksimaalse turbiini sisendtemperatuuri juures. Näitena on kasutatud ainet R123.

Seega tuleks päikesekütte süsteemi hoida maksimaalse temperatuuri juures, et saavutada

kõrgem kasutegur  ja  võimsus kogu süsteemis.  Maksimaalseks  päikesekütte  töövedeliku

temperatuuriks on arvestatud 120 ºC.

Joonis 5.1. Päikesekütte väljundtemperatuuri sõltuvus turbiini võimsusest
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Mida  väiksem on  temperatuuride  vahe  ΔT1  aurustisse  siseneva  kuumutava  vedeliku  ja

väljuva  kuumutatava  vedeliku  vahel,  seda  suurem  väljundvõimsus  saavutatakse,  kuna

joonisel 5.1. on näha, et ΔT1 = 5 juhul on kõige suuremad võimsuse näitajad. Mida suurem

on aurustisse siseneva aine temperatuur, seda suurem on ka väljundvõimsus, kuid samas

suureneb ka aurusti võimsus.

Optimaalse  efektiivsuse  tagamiseks  on  vaja  määrata  sobiv  töörõhk  ORC  süsteemile.

Töörõhk  mõjutab  samuti  süsteemi  maksumust.  Mida  kõrgem  rõhk,  seda  suuremat

soojusvahetit on vaja. Samuti tuleb arvesse võtta turbiini mahuvoolukiirust väljundis, sest

viimane  mõjutab  samuti  süsteemi  suurust  ning  maksumust.  Tuleks  valida  madalama

mahuvoolukiirusega vedelik, sest sel juhul saab kasutada väiksemat pumpa ja vähendada

hõõrdekadusi torudes. 

5.2. Sobivaima töövedeliku valiku põhimõtted

Uuritav  süsteem kasutab  orgaanilise  vedeliku  ringiajamiseks  pumpa,  lisaks  veel  kahte

soojusvahetit ja spiraalaurujõuseadet. Et leida uuritavale süsteemile sobivaim töövedelik,

on  vaja  arvutada  komponentide  vajalikud  soojushulgad,  võimsused  ning  süsteemi

kasutegurid. Süsteemi eksergia on arvutatud kasutades entalpia ja entroopia väärtusi aurusti

sisendis ja kondensaatori väljundis. Esimese termodünaamika seaduse järgi on arvutatud

iga  süsteemi  komponendi  soojuslikud  ja  võimsuse  parameetrid.  Teise  termodünaamika

seaduse järgi on arvutatud kogu süsteemi sisend- ja väljundvõimsus ning süsteemi sisse

tulev ja välja antav soojushulk. Süsteemi soojuslikud ja võimsuse parameetrid arvutatakse

alljärgnevate valemite abil 

Töövedeliku  kuumutamiseks  ja  aurustamiseks  kuluv  soojushulk  soojusvahetis  leitakse

valemiga [3]

Qaur=m⋅(h1−h4) , (5.1.)

kus Qaur on aurusti vajalik soosjushulk W;

       m on massivoolukiirus kg/s;

       h1 on aurustist väljuva töövedeliku auru entalpia J/kg;

       h4 on aurustisse siseneva töövedeliku entalpia J/kg.
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Aurujõumasinast  väljuva  auru  jahutamiseks  ja  veeldamiseks  kuluv  soojushulk

kondensaatoris leitakse valemiga [3]

Qkond =m⋅(h2−h3) , (5.2.)

kus Qkond on kondensaatori vajalik soojushulk W;

       h2 on kondensaatorisse siseneva töövedeliku auru entalpia J/kg;

       h3 on kondensaatorist väljuva töövedeliku entalpia J/kg.

Aurujõuseadme väljundvõimsus leitakse valemiga [38]

W t=m(h1−h2s)ηis⋅ηel , (5.3.)

kus Wt on aurujõuseadme väljundvõimsus W;

       h2s on aurujõumasinast väljuva töövedeliku auru entalpia ideaaljuhul J/kg;

       ηis on aurujõuseadme isoentroopiline kasutegur;

       ηel on aurujõuseadme elektriline kasutegur.

Töövedeliku ringluses hoidmiseks on vaja pumpa. Pumba võimsus leitakse valemiga [38]

W p=m(h4s−h3)/ηp (5.4.)

kus Wp on pumba võimsus W;

       h4s on pumbast väljuva töövedeliku entalpia ideaaljuhul J/kg;

       h3 on pumpa siseneva töövedeliku entalpia J/kg;

       ηp on pumba isoentroopiline kasutegur.

Kogu süsteemi kasulik võimsus väljendub aurujõuseadme ja pumba võimsuste vahena. 

Seega kogu süsteemi võimsus leitakse valemiga [25]

W out=W t−W p (5.5.)

kus Wout on süsteemi kasulik võimsus W.

Soojuslik kasutegur aitab valida sobivaimat vedelikku süsteemile, leitakse valemiga [25]

ηth=
W out

Qaur

, (5.6.)

kus ηth on süsteemi soojuslik kasutegur.

Eksergiline  kasutegur  aitab  võrrelda  erinevate  töövedelike  efektiivsust  süsteemis.

Eksergiline kasutegur leitakse valemiga [39]

ηexg=
W net

EQin

, (5.7.)

kus ηexg on süsteemi eksergiline kasutegur;

       EQin on aurusti eksergia.
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Aurusti eksergia on aga leitav valemiga [39]

EQin=Qaur⋅(1+
1
3
⋅(

T 0

T
)

4

−
4
3
⋅(

T 0

T
)) , (5.8.)

kus Eqin on aurusti eksergia;

      T0 on ümbritseva keskkonna temperatuur K;

      T on päikese temperatuur tema pinnal K, milleks on võetud 5800 K [39].

Et  hinnata  kui  suurt  pinda  on  vaja,  et  päikeseküte  suudaks  toita  aurustit  vajaliku

soojushulgaga, tuleb leida kollektorite pindala. Kollektorite pindala saab leida päikesekütte

väljundvõimsuse kaudu, mis on teisendatav seosest [25]

W sol=ηkol⋅G⋅Ac , (5.9.)

kus Wsol on päikesekütte väljundvõimsus W;

      ηkol on kollektori kasutegur;

      G on päikesekiirgus kollektorile W/m2;

      Ac on kollektorite pindala m2.

Päikesekütte väljundvõimsus ei tohi olla väiksem kui aurusti vajalik soojushulk Wsol=Qaur..

Arvutuste lihtsustamiseks on võetud arvesse alljärgnevad eeldused:

• Elektriline väljundvõimsus aurujõuseadmel on 1 kW [37].

• Kuumutava vedeliku sisendtemperatuur aurustisse on vahemikus 80...120 ºC.

• Jahutatava vedeliku sisendtemperatuur on 10 ºC.

• Aurujõuseadme efektiivsusteks on võetud ηis = 80 % ja ηel = 85%.

• Pumba efektiivsuseks on võetud ηp  = 70%.

• Päikesekollektori efektiivsuseks on võetud ηkol  75%.

• Arvesse ei ole võetud rõhukadusid väljaspool aurujõuseadet.

• Maksimaalne töörõhk peab olema väiksem kui 13 bar, kuna arvutustes kasutatav

aurujõuseadme maksimaalne lubatav töörõhk on 13 bar [37].

• Esialgsed arvutused on tehtud aurujõuseadme maksimaalsetel pööretel 3600 min-1

ja mahusuhtega 3,5 [37].

33



5.3. Arvutuslik meetodika

Soojuslikud ja füüsikalised vedelike parameetrid on leitud NIST veebikeskkonnast [36].

Arvutused  on  tehtud  OpenOffice  Calculation tabelarvutusena.  Küllastunud  auru

algparameetrid  on  leitud  kasutades  küllastuspunkti  omadusi  aurustisse  tulevast

sisendtemperatuurist.  Niiviisi  on  leitud  turbiini  siseneva  auru  entalpia  h1,  entroopia  s1,

tihedus ρ1, erimaht υ1 , rõhk P1.  Teada on aurujõuseadme mahusuhe, siis selle põhjal saab

leida  seadmest  väljuva  auru  erimahu  υ2  ja  tiheduse  ρ2. Eeldades,  et  seadmes  toimub

isoentroopiline protsess, on võimalik leida turbiinist väljunud auru parameetrid kasutades

isohoorilise protsessi omadusi: vastava tiheduse juures leitakse auru entalpia h2s, P2, T2.

Tegelik  entalpia  h2 leitakse  seadme  kasutegurit  arvestades.  Edasi  järgneb  isobaariline

jahtumine küllastuspunktini kondensaatoris. Seega isobaarilise protsessi omaduste kaudu

saab leida T3 ja s3,, mis on süsteemi lõpptemperatuur, milleni vedelik jahtub ja madalaim

entroopia väärtus.  Järgnevalt  toimub auru muutumine vedelikuks kondesaatoris,  mis  on

isotermiline protsess. Isotermilise protsessi kaudu saab leida vastava temperatuuri juures

oleva  vedeliku  entalpia  h3,  mis  väljendab  entalpia  väärtust  kondensaatorist  väljumisel,

milleks  on  küllastuspunkt  temperatuuril  T3.  Pumbas  toimub  teoreetiliselt  isoentroopne

protsess,  kus  toimub  vedeliku  rõhu  suurendamine  vajaliku  rõhuni.  Teades  aurustisse

minevat  rõhku  P1 ja  eeldades,  et  entroopia  ei  muutu,  on  võimalik  leida  isobaarilise

protsessi omaduste kaudu vastava entroopia väärtustega entalpia h4s väärtused. Tegeliku h4

väärtus leitakse pumba kasutegurit  arvesse võttes.  Massivoolukiirus on leitud aurustisse

siseneva auru tiheduse ja mahuvoolukiiruse väärtuste kaudu. Mahuvoolukiiruse saab leida

aurujõuseadme  pöörlemiskiirusest  ja  maksimaalsest  mahtuvusest  teisendades  pöörded

minutis pöördeks sekundis.

V=v⋅n=12⋅10−6
⋅
3600

60
=0,00072 m3

/s , (5.10.)

kus V on mahuvoolukiirus m3/s;

       v on töömaht ühe pöörde kohta m3/pöörde kohta;

       n on pöörete arv minutis min-1.

Pööretearv  ja  töömaht  pöörde  kohta  on  kättesaadavad  aurujõuseadme tootja  kodulehel

[37].
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5.4. Tulemuste analüüs

Iga  valitud  töövedeliku  (tabel  5.1.)  kohta  on  arvutatud  aurusti  ja  kondensaatori

soojushulgad, turbiini ja pumba võimsused, kogu süsteemi väljundvõimsus ja soojuslik ja

eksergiline kasutegur ning vajalik päikesekütte kollektorite pindala. Tulemused on esitatud

aurustisse siseneva kuumutatava aine temperatuuride alusel, mis on piiritletud maksimaalse

lubatud  töörõhuga  aurujõuseadmes.  Aurustisse  siseneva  kuumutatava  aine  ja  aurustis

väljuva töövedeliku temperatuuride vahe on valitud antud töös 5 ºC, kuna graafiku (joonis

5.1.) põhjal selgus, et sel juhul on võimsuse väärtused suurimad. Suurima väljundvõimsuse

805 W (joonis 5.2.) etteantud tingimustes saavutati R142b ainega ja seda küllaltki madalal

temperatuuril (77ºC) võrreldes teistega. Võimsuse poolest võiksid sobivad vedelikud olla

veel R245fa, R114, R235fa, R236ea ja R124. Kui arvestada ka sisendtemperatuuri,  siis

R124 ja  R236fa  on  eelpool  mainitutest  paremad,  kuna seade  saavutab  sama võimsuse

madalamal sisendtemperatuuril.

Joonis 5.2. Sisendtemperatuuri sõltuvus aurujõuseadme väljundvõimsusest

Madal väljundvõimsus on süsteemil, kui kasutada aineid: tolueen, benseen, metanool ja

R113. Nende võimsused jäävad maksimum sisendtemperatuuri juures alla 400 W, touleenil

isegi alla 100 W.

Suurima soojusliku kasuteguriga on seade kui kasutada töövedelikku R142b (joonis 5.3.).

Heade soojuslike kasuteguritega on veel ained: R141b, R124, R123, parimal juhul üle 7,5
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%. Samas kui arvestada väljundvõimsust, siis võiksid olla sobivaimad R142b, R124, R114

ja R245fa. 

Joonis 5.3. Soojusliku kasuteguri sõltuvus väljundvõimsusest

Hea  soojusliku  kasuteguriga  ainetel  R141b  ja  R123  jääb  seadme  väljundvõimsus

ebapiisavaks  töörõhu tõttu,  mis  ületab  seadme maksimaalset  lubatavat  13  bar.  Parimal

juhul on soojuslik kasutegur 8% ja seda R142b ainega. Võimsuse lähenedes ühe kW-ni

hakkavad  soojuslikud  kasutegurid  vähenema,  kuna  vedeliku  aurustamiseks  kõrgemal

temperatuurile kulub rohkem energiat.  Halvimate näitajatega on tolueen, millel on väga

väike  väljundvõimsus  ja  madal  kasutegur.  Madalama  soojusliku  kasuteguriga  on  veel

metanool, R245ca, R236fa ja R236ea. Nende kasutegurid jäävad alla 7 %.

Suurima eksergilise kasuteguriga on töövedelik R142b (joonis 5.4.), millel ulatub vastav

tegur 8,5%. Eksergiline kasutegur iseloomustab energiahulka, mida on võimalik kasulikult

kasutada.  Heade eksergiliste  kasutegurite  näitajatega  on  töövedelikud R141b (8,4%) ja

R123 (90...100 ºC juures 8,1%).
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Joonis 5.4. Eksergilise kasuteguri sõltuvus sisendtemperatuurist

Kõige  halvemate  näitajatega on tolueen,  millel  küündis  maksimum sisendtemperatuuris

kasutegur 7 %. Enamus töövedelikke jäid 7...8 % vahele eksergilise kasuteguriga kogu

temperatuuride vahemikus.

Päikesekütte  kollektorite  pindala  suureneb  lineaarselt  väljundvõimsuse  kasvuga  (joonis

5.5.).  Sobivaimad  ained  uuritava  süsteemi  jaoks  vajavad  suurimat  väljundvõimsust,

vastasel juhul ei kata antud ORC süsteem elektritarbimisvajadust.

Joonis 5.5. Kollektorite pindala sõltuvus väljundvõimsusest

Suurima  väljundvõimsuse  700..800  W  juures  on  parima  pindala  suurusega  R142b,

maksimumvõimsuse saavutamiseks vajab 18,5 m2 kollektoreid. Samas võimsusvahemikus

on heade tulemustega ka R114 ja R124. Enamlevinud töövedeliku kasutamisel R245fa on
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vaja 21 m2 suurust kollektorite ala, et saavutada võimsus 750 W.

Eelnevate  arvutuste  ja  graafikute  põhjal  võib  järeldada,  et  sobivaim  ja  efektiivseim

orgaaniline aine on R142b. Suurte kasuteguritega aine R141b ei ole sobilik, kuna tema

maksimaalne  väljundvõimsus  ei  ole  piisav  antud  süstemile.  R123  puhul  jääb  samuti

väljundvõimsusest puudu, muidu on ka tema soojuslik kui ka eksergiline kasutegur hea.

Arvestades  väljundvõimsusi  ja  sisendtemperatuure,  siis  sobivad ained on veel:  R245fa,

R124 ja R114. 

Teiste autorite poolt läbi viidud uuringud ja eksperimendid erinevate töövedelikega ORC

mikrotootmisseadmele annavad parimateks aineteks: R141b, R142b, R114, R245fa. 200 ºC

juures  on  parimad  efektiivsused  saavutanud  R141b  [40].  Teise  uurimuse  kohaselt  on

saavutanud parimad eksergilised näitajad R236ea [41].  R142b on soovitatakse kasutada

ORC süsteemis  temperatuuride  120  ºC  juures  [42].  Päikeseküttega  ORC süsteemis  on

soovitatud kasutada uuringute põhjal R245fa [43], mis on ka kõige keskkonnasõbralikum

neist. 

Võttes  arvesse  uuringu  tulemusi,  keskkonnasõbralikust  ja  antud  tingimustes  saadud

tulemusi,  siis  sobivaimaks  peetakse  töövedelikku  R245fa,  millel  on  piisavalt  suur

väljundvõimsus,  rahuldav  soojuslik  kasutegur  ning  piisavalt  lai  töötemperatuuride

vahemik. 

6. ARVUTUSLIK ORC MIKROTOOTMISSEADE

6.1. Elektritarbimine uuritavas eramus

Uuritavaks  eramuks  on  võetud  Põlvamaal  Mooste  alevikus  Pargi  tee  3  asuv

kahekorruseline eramu. Ehitusalune pind on 114 m2  ning hoone kasulik pind on 127,2 m2.

Allkorrusel asuvad kaks magamistuba,  elutuba,  köök, esik ja vannituba.  Teisel  korrusel

asuvad kaks tuba, millest üks on katusealune mitte köetav tuba. Allkorruse tube köetakse

ahjudega välja arvatud üks magamistuba, mida köetakse soojamüüriga, mis on ühenduses
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köögis  asuva puukütte  pliidiga.  Ülemise  korruse tuba ja  trepihalli  köetakse eelmainitet

köögi pliidi  külge integreeritud keskkütte radiaatoritega.  Esikus küte puudub, vannitoas

kasutatakse põrandakütet. Lisaks on abihoonetena kasutusel elektrivarustusega garaaź-saun

ning  ilma  elektrivarustuseta  kuur.  Peamised  elektritarbijad  on  soojavee  boiler,

veeautomaat, põrandaküte vannitoas, kaks külmikut, elektripliit, pesumasin. 

Eramus elab alaliselt kaks inimest. Peamiselt toimub tarbimine hommikusel ja õhtusel ajal,

kui  elanikud  kodus  on.  Graafikul  (joonis  6.1.),  mille  andmed  on  saadaval  lisas  3,  on

näidatud elektri tarbimine kuude lõikes. Suvekuudel jääb tarbimine 300...400 kWh vahele.

Sügiskuudel  on  tarbimine  peamiselt  400...500  kWh  vahel,  kuid  külmetatel  talve-  ja

kevadkuudel tõuseb tarbimine 500...600 kWh vahemikku. 

Joonis 6.1. Pargi tee 3, Mooste eramu elektritarbimine kuude lõikes [44]

Jaanuar on eriti kõrge tarbimisega olnud, sest 2016 aasta jaanuar oli keskmisest külmema

ilmaga  ning  esiku  soojendamiseks  kasutati  lisa  elektriradiaatorit.  Suvekuudel  jääb

keskmine tarbimine 400 kWh juurde, teistel puhkudel keskmiselt 500 kWh.

Kuna päikeseenergia kiirguse hulk sõltub palju kellaajast ja kuust päeval, siis on uuritud

elektritarbimist tundide lõikes iga kuu kohta (joonis 6.2.). Hommikul kella 06:00 ja 07:00

vahel on suur tarbimine, mil kasutatakse soojavee saamiseks boilerit. Päeval on tarbimine

mõnevõrra väiksem. Õhtusel ajal tõuseb tarbimine taas, alates kella 18:00-st kuni 23:00-ni

on tarbimine kõrge, edasi aga tarbimine väheneb.
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Joonis 6.2. Pargi tee 3, Mooste eramu elektritarbimine kuude lõikes kellaajati [44]

ORC seadmega  elektritootmise  seisukohalt  on  huvipakkuv  ka  elektritarbimine  päevade

kaupa igakuiselt (joonis 6.3.). Tarbimise uurimine päevade ja kellaaja põhiselt aitab ORC

tootmisseadme töötsüklit optimeerida.

Joonis 6.3. Pargi tee 3, Mooste eramu elektritarbimine igakuiselt päevade kohta [44]

Jaanuaris  oli  tarbimine  teistest  kuudest  märkimisväärselt  kõrgem eeltoodud  põhjustele,

kuid  jaanuari  lõpu  pool,  mil  ilm  soojemaks  läks,  siis  ka  elektritarbimine  vähenes

märgatavalt.  Eraldi paistab silma ka detsembri viimased kaks päeva, seda selle tõttu, et
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tarbimiskohas oli korraga rohkem inimesi. Keskmiselt jääb tarbimine 10...20 kWh vahele

päeva  kohta.  Nädalavahetuseti  on  tarbimine  mõnevõrra  suurem,  kuna  kasutatakse

pesumasinat ja muid kodumasinaid.

6.2. ORC seadme analüütilised arvutused

Kalkulatsioonid on tehtud OpenOffice Calculation vahendiga tabelarvutusena. Tabelisse on

sisestatud teadaolevad sisend- ja algandmed ning leitavad väärtused on esitatud aurustisse

siseneva  kuumutava  keskkonna  temperatuuri  muutuste  põhiselt  nagu  eelpool  vedelike

valikul tehtud arvutustes. 

Töövedeliku temperatuuri tõstmiseks ja aurustamiseks kuluv soojushulk leitakse valemiga

5.1. Kuumutava vedeliku, milleks on päikesekütte soojuskandja,  poolt  antav soojushulk

leitakse valemiga [3]

Qins=mins⋅c p⋅(T 5−T 6) , (6.1.)

kus Qins on päikeseküttelt saadav soojushulk W;

       mins on soojuskandja massivoolukiirus kollektoris kg/s;

       cp on päikeseküttes kasutatava soojuskandja erisoojus J/kgK;

       T5 on soojuskandja väljundtemperatuur kollektorist K;

       T6 on soojuskandja väljundtemperatuur aurustist K.

Need kaks soojushulka peaksid ideaalis olema võrdsed. Arvutussimulatsioonist tuleneva

Qaur põhjal  on  võimalik  leida  päikesekütte  soojuskandja  aurustist  väljuv  temperatuur.

Samalaadsed  valemid  kehtivad  ka  kondensaatori  soojushulga  arvutamisel.  Jahutava

vedeliku, milleks on vesi, poolt antav soojushulk on leitav valemiga [3]

Qvesi=mvesi⋅c p vesi⋅(T 7−T 8) , (6.2.)

kus Qvesi on jahutusvee kuumutamiseks vajalik soojushulk W;

       mvesi on jahutusvee massivoolukiirus kg/s;

       cpvesi on jahutusvee erisoojus J/kgK;

       T7 on jahutusvee väljundtemperatuur kondensaatorist K;

       T8 on jahutusvee sisendtemperatuur kondensaatorisse K.

Teades eelnevatest arvutustest töövedeliku kondenseerumiseks vajalikku soojushulka, mis

on  leitav  valemiga  5.2.,  on  võimalik  leida  nende  kahe  valemi  seosest  jahutusvee
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kondensaatorist väljuv temperatuur. Kuumutavalt keskkonnalt kuumutatavale keskkonnale

ülekantud soojushulk on Newtoni-Richmanni valemi põhjal [3]

Q=k⋅F⋅Δ t (6.3.)

kus k – soojusläbikandetegur;

       F – soojusvahetuspind m2;

       Δt – temperatuuride vahe.

Valemi 6.3. alusel on võimalik leida soojusvahetitele vajalik pind.

Päikeseküttena  kasutati  Viesmann  Vitosol  200-T  SP2A  vaakumtorudega  kollektoreid

apertuuriga 3,19 m2  [26]. Võttes arvesse katuse pinda ja eelnevaid ligikaudseid arvutusi

töövedeliku  valikul,  siis  kollektorite  arvuks  on võetud 8.  Soojuskandjana  on  kasutatud

glükoosi ja vee lahust Tyfocor LS Arctic,  millel  on külmakindlus kuni -47 ºC, seetõttu

sobib  hästi  Eesti  kliimatingimustesse  [45].  Nimetatud  soojuskandja  nominaalseks

massivoolukiiruseks  on  võetud  0,04  kg/s  ja  maksimaalseks  0,055kg/s.  Töövedeliku

kuumutamine  ja  aurustamine  toimub  plaatsoojusvahetis  nagu  ka  jahutamine.

Töövedelikuks valiti R245fa. Lisas 2 on toodud aine R245fa soojuslikud parameetrid ja

arvutatud  võimsused  ning  kasutegurid  sõltudes  aurujõuseadme sisendtemperatuurist  T1.

Aurujõuseadmeks on valitud arvutustes  spiraalaurujõuseade AirSquared  E15H022A-SH,

mille väljundvõimsus on 1 kW [37]. Töövedeliku ringiajamiseks on arvestatud muutuva

sagedusega töötavat pumpa, millega on võimalik reguleerida voolukiirust. Kondensaatoris

soojenenud  jahutusvesi  suunatakse  tagasi  ojja.  ORC  tootmisseade  on  arvestatud  tööle

rakenduma 50 ºC päikesekollektori soojuskandja väljundtemperatuuri juures. Maksimaalne

lubatud  soojuskandja  temperatuur  on  106  ºC.  Madalama,  kui  50  ºC  temperatuuriga

päikesekütte kollektori soojuskandja võib suunata läbi tarbevee reservuaari, mis soojendab

sealset vett, aidates seega vähendada boileri elektritarvet. 

Aurujõumasina väljundvõimsus on arvutatud valemiga 5.3. ja pumba võimsus 5.4. põhjal.

Seadme väljundvõimsus on arvutatud valemi 5.5. abil. Kogu süsteemi soojuslik kasutegur

valemi 5.6. ning eksergiline kasutegur valemiga 5.7.  ORC tootmisseadme arvutused on

tehtud  tunnipõhiselt  kuude  lõikes  summaarse  päikesekiirguse  alusel  arvestades  päikese

kollektorite  kasutegurit  (valem  3.8.)  ja  võimsust  (valem  5.9.).  Arvutustulemused  on

näidatud lisas 4.
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Tänu  päikesekiirgusele  vastavalt  kellaajale  ja  kuule  on  ka  ORC  tootmisseadme

elektrienergia tootmine seotud väga tihedalt kellaaegadega (joonis 6.4.). Keskpäevasel ajal

on  tootmine  kõige  suurem.  Samas  tootmine  lõpeb  juba  siis  ära  kui  saabub  tarbimise

kõrghetk õhtul peale 19:00.

Joonis 6.4. ORC seadme väljundvõimsus kuude lõikes

Arvutuste  põhjal  võib  väita,  et  antud  ORC  tootmisseade  ei  kata  eramus  tarbitavat

elektrienergia kogust (joonis 6.5.). Aastane elektrienergia tarbimine oli 6060 kWh, samas

ORC  mikrotootmisseade  toodaks  1475  kWh  aastas.  Suvekuudel  moodustab  toodetud

elektrienergia ligi poole või rohkem tarbitavast. Juunis katab mikrotootmissüsteem 63 %,

juulis 58 % ja mais 48 %. Sügisel ja kevadel on toodetud elektrienergia osakaal 20...30 %. 

Joonis 6.5. ORC tootmisseadme poolt toodetud ja eramus tarbitav elektrienergia kWh

Kõige vähemtootlikumad kuud on november, detsember ja jaanuar kui päikesekiirgust on

vähe, samas on neil kuudel tarbimine suurim. Siis katab tootmine ainult 5 % tarbitavast
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elektrienergia kogusest. Toodetav elektrienergia katab aastas keskmiselt 24 % tarbitatavast

elektrienergiast.

Päikesepaistelisematel  suvepäevade  keskpäeval  läheb  temperatuur  kollektorites  liiga

suureks  ka  maksimaalse  voolukiiruse  juures,  seega  peab  lisama  süsteemile  klapi,  mis

juhiks kuuma soojuskandja mööda jahutustorusid,  et  saavutada aurustisse sisenev sobiv

temperatuur, vastasel korral läheb töövedeliku töörõhk üle lubatava. 

Joonis 6.6. Päikesekiirguse summaarne kogus pinnale ja kollektori võimsus

Suurimad päikesekiirguse summaarsed kogused ja kollektori väljundvõimsused on mais,

juunis  ja  juulis  (joonis  6.6.).  Summaarsed  kiirgused  ja  võimsused  on  arvutatud  8

kollektorile üldpinnaga 25,5 m2. November, detsember ja jaanuar on väga väikese kiirguse

ja  võimsusega.  Kollektori  võimsus  on  määrava  tähtsusega  ORC seadme  elektrienergia

tootmisel,  sellest  oleneb  aurustist  väljuva  kuumutatava  aine  temperatuur  ja  rõhk,  mis

mõjutavad  ORC  seadme  väljundvõimsust.  Päikesekütte  aastane  kasutegur  on  57,4  %.

Parim kasutegur on juulis 63,2 %. Üle 60 % kasuteguriga on veel mai, juuni ja august.

Novembris on samas kasutegur ainult 40,1 %.

Uuritava  ORC  seadme  maksimaalne  väljundvõimsus  on  783  W,  mis  oli  saavutatav

keskpäevasel  ajal  mais,  juunis  ja  juulis.  Ülejäänud  parameetrid  maksimaalse

väljundvõimsuse juures on esitatud tabelis 6.1.
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Tabel 6.1. ORC tootmisseadme parameetrid maksimaalse võimsuse juures

T5 ºC T6  ºC T1 ºC T2  ºC P1 bar P2 bar h1 kJ/kg h2 kJ/kg

106 51,9 101 68,9 12,9 4,05 477,38 460

v1 m3/kg v2 m3/kg s1 J/kgK s2 J/kgK m kg/s T3  ºC h3 kJ/kg h4 kJ/kg

0,0136 0,0475 1,7992 1,8110 0,053 55,3 274,63 275,59

Qaur kW Qkond kW Wt kW Wp kW ηth % ηx % T7 ºC T8 ºC

10,7 9,83 0,783 0,051 6,8 7,33 51,2 10

Seade töötas võimalikult maksimaalse töörõhu lähedal (12,9 bar), mil surveaste on 3,19,

soojuslik  kasutegur  6,8%  ning  eksergiline  kasutegur  7,33%.  Jahutusvee

väljumistemperatuur  kondensaatorist  on  51,2  ºC.  Et  antud  seadet  efektiivsemalt  ära

kasutada,  võib  suunata  soojenenud  jahutusvee  tagasivoolutoru  läbi  tarbeveepaagi

reservuaari.  Maksimaalse  väärtuse  juures  töötas  seade  mais  kella  10:00 kuni  13:00-ni,

juunis 11:00 kuni 12:00, ja juulis 11:00 kuni 13:00. Seega suhteliselt  vähe aega töötas

maksimaalse  tootmisvõimsuse  juures.  Kui  ORC  tootmisseade  töötab  maksimaalse

võimsuse  juures,  siis  katab  ta  energiatarbimise  antud  uuritavas  eramus  välja  arvatud

jaanuar, kui elektrienergiatabimine oli suurem kui 1000 Wh (joonis 6.2.).
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KOKKUVÕTE

Käesolevas  töös  tutvustati  päikeseküttega  ORC  mikrotootmisseadme  ülesehitust  ja

tööpõhimõtteid. Uuriti Eesti päikesekiirguse tingimusi ja võrreldi erinevaid päikesekütte

allikaid. Summaarne päikesekiirgus kollektori kaldpinnale oli 2012 aastal Tartus 36072 kW

ehk 1503 kWh päevas. Kollektori tootlikus oli 20694 kW ehk 862,3 kWh päevas. Töös

analüüsiti  etteantud  algtingimustele  sobivaid  aurujõuseadme  töövedelikke  ja  teostati

arvutuslikud  simulatsioonid  valitud  R245fa  töövedelikuga,  et  leida  ORC

mikrotootmisseadme elektriline võimsus tundide lõikes igakuiselt, et võrrelda seda eramu

elektrienergia tarbimisega. Samuti arvutati igakuiselt tundide lõikes päikesekollektoritelt

saadav soojushulk, millega varustati ORC mikrotootmisseadet. 

Töötulemused näitavad, et päikeseküttega ORC mikrotootmisseadmega annab saavutada

mõningast  energiasäästmist  eramutes.  Antud  arvutuslik  prototüüp  siiski  täielikult

elektrienergia tarbimist ei rahulda, kuid on kasutatav ja teostatav Eesti tingimustes. Aastane

elektrienergia tarbimine oli 6060 kWh, ORC mikrotootmisseade kataks sellest 1475 kWh.

Suurima väljundvõimsusega 783 W töötas seade küllaltki lühikest aega suvekuudel. Juunis

katab mikrotootmissüsteem 63 % tarbitavast elektrienergia hulgast. Juulis katab tootmine

58 % ja mais 48 % tarbimisest. Ülejäänud kuudel katab süsteem märkimisväärselt vähem

tarbimisest.  Selline  süsteem  on  efektiivsem  seal  kus  on  rohkem  päikesekiirgust  nagu

näiteks Euroopa lõunaosa, Põhja-Aafrika, Araabia poolsaar ja Kesk-Ameerika. 

Antud  tingimustes  aga  tasuks  hoida  seadet  töös  märtsist  septembrini,  kuna  ülejäänud

kuudel on kollektoritelt tulenev soojushulk liiga madal mõistliku elektrienergia tootmiseks.

Selle  asemel  tasuks  kollektoreid  kasutada  vee  eelsoojendamiseks  boilerisse.  Arvutustes

kasutatud spiraalauruseadme miinuseks võib lugeda tema madalat töörõhku, sest suuremate

rõhkude  korral  oleks  võimalik  suuremat  tootlikust  saavutada.  Parema  efektiivsuse  ja

suurema tootlikuse saavutamiseks võiks kaaluda ka teisi orgaanilisi töövedelikke, millel on

paremad  soojuslikud  omadused  kui  R245fa-l,  kuid  mis  on  keskkonnale  mõnevõrra
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ohtlikumad.  Efektiivsuse  suurendamiseks  võiks  kaaluda  ka  vabale  maapinnale

vaakumtorudega  kollektorite  või  paraboolkollektori  paigaldamist,  millel  oleks

päikesekiirguse  jälgimissüsteem.  See aitaks  suurendada kogutavat  päikesekiirgusehulka.

Samuti võib kaaluda talvekuudel vähendada soojuskandja voolamiskiirust kollektoris, et

soojuskandja soojeneks kõrgema temperatuurini ja kollektori väljundvõimsus suureneks.

Soojenenud jahutusvett võib kasutada tarbevee reservuaaris oleva vee soojendamiseks, et

kasutada otstarbekalt ORC seadmest saadavat soojust.
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SUMMARY

In this paper, the mathematical modeling of solar powered ORC unit are represented. The

aim  of  this  thesis  was  to  research  solar  heated  ORC  micro  unit  usage  possibilities

according to Estonian climate conditions. Theoretical prototype is assumed to be give out 1

kW electricity, which should be enough to cover electricity usage of residential building.

Calculations are based on solar irradiance for tilted surface of Southern-Eastern Estonia.

System consist vacuum collectors, evaporator, expander, condenser and pump. Different

working fluids are compared and considered for micro ORC unit in this paper. Evaporator

gets it´s needed heat from the vacuum collectors and cooling water is taken from a stream.

Also different types of solar heating systems are under the comparison in this thesis. There

are  various  types  of  expanders  which  is  suitable  for  micro  ORC unit  and  this  thesis

introduced them briefly.

Hourly, daily and monthly variations in the performance of this system are simulated using

meteorological  data  for  Tartu,  Estonia,  over  entire  year.  Solar  data  is  acquired  from

Tõravere measurement point 2012 and transferred from horizontal surface values to the

tilted angle surface values. Average solar irradiance was 1503 kWh per day in 2012, when

the collector aperture area was 25,5 m2. Collectors useful energy was 862,3 kWh per day.

Overall collectors efficiency was 57,4 %. In summer it was over 60 %. Solar irradiance for

tilted angle surface was 4962 kW in July and 4944 kW in May. The third best month was

June with 4804 kW. In late autumn and winter time the solar irradiance were significantly

low: 991 kW in November and below 1500 kW in January and in December. Electricity

usage data is acquired from Eesti Energia from May 2015 to April 2016, because detailed

hourly electricity usage can be found for residential building in Mooste, Estonia for this

period.  The  best  organic  working  fluid  is  R245fa  according  to  the  given  values  and

considered  the  environmental  issues.  Screw expander  was  chosen  to  the  system.  It  is

believed that screw expander is the best choice for this ORC system it´s given values and

beside that, 1 kW screw expander is on the market. Author used Air Squared company 1

kW screw expander to make mathematical calculations for the ORC unit.
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Mathematical calculations showed there isn´t enough solar power to run the micro ORC

unit at full capacity. Micro ORC unit can cover 63 % of electricity usage in June, 58 % in

July and 48 % in May. This precentage are 20...30 in spring and autumn. In winter time

ORC unit covers only 5...10 % of electricity demand. Maximum electrical power was 783

W at pressure 12,9 bar and this is achieved only in May from 10:00 to 13:00, in June from

11:00 to 12:00 and in July from 11:00 to 13:00. Maximum thermal efficiency was 7 % and

exergy efficiency was 7,5 % at the inlet temperature 80 ºC. ORC system starts at fluid inlet

temperature 46 ºC and heat exchange medium from collectors enters to the evaporator at

51 ºC. Up to this temperature the glycol water solution will heat up boilers water. 

To make system efficient it needs solar tracking device for the collectors and then they

need to be in open landscape. Increasing the overall collectors area to achieve more output

power from expander are also to be considered but this makes system less effective and

increasing the cost of the system remarkably. Also decrease the heat medium mass flow

rate  in  collectors  in  winter  time,  can  be  increase  the  collectors  power  output.  Heated

cooling water can be guided through the domestic hot water reservoir to make ORC system

more efficient.This calculation model can be the basis of the real test system. 
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Lisa 1. Tabel 1. Arvutuslikud päikesekiirgusehulgad kaldpinnale
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G
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G
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G
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G
W/m2

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01:00 0 0 0 0 0,1 0,7 0,3 0 0 0 0 0

02:00 0 0 0 0 2,8 9,4 5 0,2 0 0 0 0

03:00 0 0 0 2,2 25,1 56,3 34,3 4,7 0,1 0 0 0

04:00 0 0 0,7 27 94,2 130,3 112,5 34,8 3,8 0,1 0 0

05:00 0 0,2 13 106,1 202,2 211,1 204,1 110,2 43,7 6 0 0

06:00 0,4 10,4 58,5 207,2 313,3 312,2 318,1 199,7 139 52,1 2,9 0

07:00 14,3 93,9 191,1 315,9 399,5 415,7 424,4 281,1 245,9 125,2 38,6 6,2

08:00 106 265,7 323,1 426,7 498,2 533,3 509 351,2 360,5 242,7 109,5 76,7

09:00 233,9 425,5 497,4 525,1 566,9 557,5 591,5 428,9 477,6 326,8 211,7 215,8

10:00 353 467,5 580,2 630,3 659,5 589 586,1 561,9 521,4 453,1 285,8 323,6

11:00 427,6 467,1 614,6 624 721,4 685 708,3 589,1 554,1 417,1 271,7 397,8

12:00 318,3 422,6 594,2 636,6 674,9 632 686,4 521,6 542,8 338 200,7 278,3

13:00 218,8 319,5 484,9 558,2 649 558 600,5 468,3 440,7 262,6 135,2 190,5

14:00 98,4 191,7 369,4 439,8 563,3 537 516,9 395,9 307,1 149,1 37,7 60

15:00 8,5 68,4 229,7 314,4 413,6 433 415,1 316,2 209,8 57,7 1,9 0,8

16:00 0 7,8 60,6 177,1 265,5 297 268,2 209,9 86,4 4,7 0 0

17:00 0 0,4 7,9 66,7 138,6 191,9 175,5 99,8 14,2 0,1 0 0

18:00 0 0 0,4 7,2 52,8 96,5 78,1 25,6 0,3 0 0 0

19:00 0 0 0 0,2 7,9 27,7 19,2 1,6 0 0 0 0

20:00 0 0 0 0 0,3 2,7 1,2 0,1 0 0 0 0

21:00 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0

22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rb, ave 4,303 2,583 1,692 1,238 1,053 1,060 1,094 1,147 1,467 2,220 3,627 5,095
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Lisa 2. Tabel 2. Arvutuslikud soojuslikud parameetrid ainele R245fa

m kg/s

50 442,4 3,45 0,014 419,4 423,96 218,0 13,8 218,2 218,2 0,97 3,08 2,83 215,4 3,3 6,88 7,36

55 446,1 4,01 0,016 423,0 427,62 223,2 17,7 223,4 223,5 1,13 3,54 3,26 249,5 4,9 6,90 7,39

60 449,7 4,64 0,018 426,6 431,23 228,5 21,7 228,7 228,8 1,32 4,06 3,72 288,0 6,1 6,95 7,44

65 453,3 5,33 0,021 430,2 434,84 233,8 25,7 234,1 234,2 1,53 4,62 4,24 330,5 8,4 6,97 7,47

70 456,9 6,10 0,024 433,9 438,45 239,2 29,7 239,5 239,7 1,77 5,24 4,81 377,7 10,6 7,00 7,50

75 460,4 6,95 0,028 437,5 442,04 244,7 33,7 245,0 245,2 2,04 5,93 5,44 429,0 14,0 7,00 7,50

80 463,8 7,89 0,031 441,0 445,58 250,2 37,8 250,6 250,8 2,34 6,68 6,13 485,7 17,6 7,01 7,50

85 467,2 8,92 0,036 444,6 449,12 255,9 41,9 256,3 256,5 2,68 7,51 6,89 547,4 22,8 6,98 7,48

90 470,5 10,05 0,040 448,1 452,58 261,3 46 262,1 262,4 3,06 8,41 7,73 615,0 44,2 6,79 7,27

95 473,7 11,28 0,046 451,6 455,99 267,4 50,2 268,0 268,2 3,48 9,40 8,63 688,1 36,0 6,94 7,43

100 476,8 12,62 0,052 455,0 459,34 273,4 54,5 274,1 274,3 3,95 10,48 9,62 767,4 46,2 6,88 7,37

101 477,4 12,90 0,053 455,7 460,00 274,6 55,3 275,4 275,6 4,05 10,70 9,83 783,4 50,9 6,84 7,33

T1 ºC h1 kJ/kg P1 bar h2s kJ/kg h2 kJ/kg h3 kJ/kg T3 ºC h4s kJ/kg h4 kJ/kg P2 bar Qaur kW Qkond kW Wt  W Wp  W ηth ηexg



Lisa 3. Tabel 3. Pargi tee 3, Mooste eramu elektritarbimine

jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember

00:00 1,22 37,69 0,78 22,73 0,77 23,73 0,62 18,58 0,55 17,04 0,52 15,50 0,50 15,56 0,40 12,30 0,40 11,87 0,65 20,02 0,70 21,09 0,81 24,96
01:00 1,19 36,75 0,58 16,76 0,69 21,24 0,55 16,48 0,41 12,83 0,41 12,16 0,27 8,35 0,22 6,74 0,30 9,14 0,47 14,55 0,47 14,02 0,67 20,84
02:00 1,05 32,45 0,54 15,69 0,58 18,06 0,46 13,81 0,32 10,06 0,31 9,18 0,26 8,19 0,21 6,52 0,28 8,50 0,45 13,82 0,42 12,66 0,60 18,55
03:00 0,93 28,92 0,47 13,63 0,52 16,06 0,41 12,43 0,33 10,21 0,25 7,58 0,25 7,63 0,16 4,96 0,28 8,38 0,44 13,76 0,43 12,80 0,52 16,18
04:00 0,91 28,22 0,49 14,18 0,50 15,42 0,40 12,11 0,28 8,65 0,21 6,39 0,24 7,42 0,17 5,20 0,30 8,96 0,44 13,73 0,46 13,65 0,50 15,37
05:00 1,00 31,12 1,16 33,72 0,84 26,02 0,80 24,01 0,46 14,34 0,21 6,38 0,20 6,29 0,16 5,11 0,65 19,38 0,81 25,20 0,73 22,00 0,57 17,78
06:00 1,36 42,26 0,73 21,16 0,93 28,91 0,77 23,12 0,76 23,63 0,39 11,78 0,24 7,47 0,19 6,03 0,85 25,44 0,73 22,50 0,94 28,07 0,82 25,52
07:00 0,97 30,01 0,47 13,68 0,71 21,89 0,56 16,88 0,50 15,53 0,49 14,78 0,36 11,10 0,42 12,91 0,59 17,64 0,82 25,56 0,68 20,46 0,60 18,73
08:00 0,90 27,96 0,54 15,62 0,71 21,97 0,50 14,95 0,56 17,49 0,48 14,43 0,56 17,23 0,75 23,18 0,47 14,15 0,74 22,93 0,64 19,17 0,65 20,21
09:00 0,98 30,43 0,58 16,84 0,67 20,66 0,50 15,00 0,61 18,77 0,40 12,07 0,75 23,38 0,81 25,18 0,44 13,25 0,67 20,84 0,63 18,83 0,74 23,09
10:00 1,05 32,67 0,66 19,20 0,80 24,75 0,54 16,26 0,46 14,18 0,29 8,58 0,67 20,89 0,41 12,57 0,34 10,13 0,63 19,46 0,46 13,68 0,77 23,78
11:00 1,14 35,36 0,60 17,40 0,71 22,09 0,50 14,96 0,49 15,17 0,42 12,60 0,83 25,59 0,61 18,81 0,39 11,79 0,65 20,11 0,46 13,86 0,75 23,12
12:00 1,10 33,96 0,66 19,18 0,67 20,74 0,55 16,65 0,53 16,29 0,51 15,23 0,68 21,20 0,59 18,29 0,47 14,05 0,65 20,19 0,44 13,29 0,67 20,69
13:00 1,34 41,62 0,85 24,66 0,69 21,51 0,68 20,30 0,64 19,97 0,54 16,17 0,55 17,12 0,53 16,39 0,51 15,40 0,75 23,33 0,52 15,58 0,67 20,89
14:00 1,25 38,89 0,67 19,50 0,72 22,31 0,72 21,61 0,60 18,70 0,55 16,51 0,41 12,67 0,44 13,70 0,65 19,46 0,78 24,24 0,52 15,71 0,87 26,92
15:00 1,28 39,62 0,65 18,71 0,80 24,72 0,78 23,36 0,73 22,67 0,61 18,19 0,51 15,73 0,60 18,47 0,84 25,09 0,76 23,63 0,80 24,07 1,26 39,01
16:00 1,26 39,16 0,82 23,92 0,81 25,12 0,60 18,13 0,63 19,62 0,64 19,30 0,63 19,56 0,57 17,54 0,83 24,81 0,75 23,12 0,88 26,41 1,11 34,31
17:00 1,14 35,36 0,75 21,87 0,73 22,59 0,73 21,99 0,72 22,21 0,57 16,98 0,53 16,34 0,56 17,45 0,97 29,17 1,07 33,23 1,22 36,64 1,11 34,39
18:00 1,10 34,16 0,89 25,74 0,89 27,48 0,84 25,26 0,66 20,32 0,58 17,45 0,50 15,50 0,41 12,61 0,91 27,30 0,93 28,95 1,18 35,48 1,12 34,67
19:00 1,26 38,98 1,01 29,25 1,10 34,11 1,08 32,28 0,87 26,89 0,61 18,35 0,52 16,11 0,51 15,72 0,91 27,36 1,03 31,80 1,02 30,58 1,10 34,04
20:00 1,13 34,89 0,92 26,70 0,84 26,07 0,81 24,26 0,63 19,41 0,49 14,84 0,56 17,33 0,67 20,76 0,76 22,68 0,90 27,86 0,79 23,83 1,10 34,04
21:00 1,34 41,43 0,97 28,13 1,05 32,69 0,95 28,44 0,73 22,53 0,55 16,37 0,67 20,62 0,67 20,90 0,94 28,26 0,97 30,09 0,85 25,41 0,95 29,55
22:00 1,38 42,66 0,93 26,92 0,97 30,08 0,85 25,58 0,95 29,49 0,66 19,88 0,85 26,39 0,71 21,99 0,80 23,97 1,06 32,82 1,09 32,56 1,05 32,42
23:00 1,25 38,84 0,86 24,89 0,89 27,48 0,74 22,17 0,88 27,42 0,55 16,57 0,79 24,55 0,53 16,30 0,63 18,77 0,88 27,16 0,92 27,61 0,95 29,60

Kokku 27,5 853,4 17,6 510,1 18,6 575,7 16,0 478,6 14,3 443,4 11,2 337,3 12,3 382,2 11,3 349,6 14,5 434,9 18,0 558,9 17,2 517,5 20,0 618,6
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Lisa 4. Tabel 4. ORC mikrotootmisseadme väljundvõimsus

jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 6,29 0,22 6,46 0,22 6,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0,18 5,40 0,33 10,25 0,35 10,46 0,35 10,81 0,20 6,29 0 0 0 0 0 0 0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0,31 9,39 0,45 13,99 0,49 14,57 0,50 15,44 0,30 9,44 0,25 7,49 0 0 0 0 0 0
08:00 0 0 0,25 7,24 0,32 9,97 0,46 13,87 0,59 18,20 0,64 19,31 0,62 19,07 0,40 12,32 0,40 11,92 0,22 6,88 0 0 0 0
09:00 0,20 6,29 0,45 13,08 0,55 16,97 0,59 17,61 0,69 21,33 0,69 20,64 0,74 22,79 0,51 15,80 0,56 16,83 0,33 10,25 0,18 5,40 0,18 5,58
10:00 0,34 10,53 0,52 15,14 0,67 20,86 0,74 22,06 0,78 24,29 0,75 22,52 0,74 22,79 0,70 21,82 0,62 18,45 0,50 15,44 0,28 8,40 0,33 10,25
11:00 0,43 13,30 0,51 14,78 0,72 22,28 0,74 22,06 0,78 24,29 0,78 23,50 0,78 24,29 0,75 23,27 0,67 20,18 0,45 13,99 0,26 7,93 0,42 12,97
12:00 0,30 9,17 0,45 13,08 0,69 21,33 0,75 22,52 0,78 24,29 0,78 23,50 0,78 24,29 0,66 20,41 0,66 19,75 0,35 10,81 0,18 5,40 0,27 8,44
13:00 0,18 5,58 0,32 9,33 0,54 16,60 0,66 19,75 0,78 24,29 0,70 21,11 0,77 23,79 0,59 18,20 0,52 15,66 0,26 7,97 0 0 0,18 5,58
14:00 0 0 0 0 0,39 12,01 0,50 14,94 0,69 21,33 0,66 19,75 0,66 20,41 0,49 15,06 0,36 10,74 0 0 0 0 0 0
15:00 0 0 0 0 0,22 6,68 0,33 9,92 0,47 14,69 0,52 15,66 0,50 15,44 0,38 11,71 0,23 6,85 0 0 0 0 0 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29 8,93 0,34 10,19 0,33 10,25 0,24 7,51 0 0 0 0 0 0 0 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 6,26 0,21 6,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kokku 1,45 44,86 2,51 72,65 4,09 126,69 5,25 157,53 6,84 212,15 7,13 213,95 7,18 222,51 5,22 161,82 4,26 127,87 2,11 65,33 0,90 27,13 1,38 42,82
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