
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 
Tehnikainstituut 

 

 

 

 

 

Margus Koger 

 

 

SOOJUSSALVESTI ENERGIABILANSS 

ENERGY BALANCE OF A HEAT ACCUMULATOR 

 

Magistritöö 

Energiakasutuse õppekava 

 

 

 

Juhendaja: lektor Mart Hovi, MSc 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2015 

 



2 

 

ABCTRACT 

Koger, M. Energy balance of a heat accumulator.  – Master’s thesis, Tartu, 2015. 76 pages, 

40 figures, 15 tables, format A4. In Estonian. 

If there’s a number of the thermal energy producing and using equipment and an overview 

of the entire energy balance is requested, then the measuring equipment should be installed 

for all inputs and outputs of an accumulator. The alternative is to measure the average 

surface temperature of an accumulator. The average temperature of the heat storage tank 

can be measured by using a thin copper wire on an accumulator surface. This measuring 

method would make it easy to find the accumulator’s energy balance using the average 

temperature of the tank. The aim of the thesis was to find out whether the energy balance 

of the accumulator can be measured by using a thin copper wire on an accumulator surface, 

and what is the accuracy of the method and which are the possibilities to use the results. 

In experiment there were used measuring systems which are based on patented measuring 

systems, where the average temperature of the heat storage tank is measured by using a 

thin copper wire and incoming and outgoing heat energy can be calculated by the change 

in the average temperature in the time. The experiment was carried out the thesis author’s 

home and in the Estonian University of Life Sciences boiler equipment laboratory, based 

on water-type accumulator. 

The result of the thesis revealed that for average temperature measurement of the heat 

storage tank, capacity of 1400 l, it is sufficient to measure the average temperature with the 

copper wire which diameter is 0,75 mm. Accuracy of measurement allows to track 0,16 

kW∙h change in the energy system. The results of measurements can be successfully 

applied to find out the energy balance of the heat storage tank. 

Keywords: thermoresistor, average temperature, heat accumulator, energy balance, 

accuracy of measurement. 
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LÜHIKOKKUVÕTE 

Koger, M. Soojussalvesti energiabilanss. – Magistritöö, Tartu, 2015. 76 lehte, 40 joonist, 

15 tabelit, formaat A4. Eesti keeles. 

Soojussalvestussüsteemides, kus soojusenergiat tootvaid ja kasutavaid seadmeid on palju 

ning soovitakse ülevaadet kogu energiabilansist, tuleb paigaldada mõõteseadmed kõikidele 

akumulaatori sisenditele ja väljunditele. Alternatiiviks on soojussalvesti pinna keskmise 

temperatuuri mõõtmine. Kõige lihtsam on seda teha akumulaatorile kleebitud peenikese 

vasktraadi abil. Antud mõõtmisviis muudab energiabilansi leidmise lihtsaks ja mugavaks. 

Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada välja, kas soojussalvesti energiabilanssi saab 

leida akumulaatorile kleebitud peenikese vasktraadi abil ning milline on selle meetodi 

täpsus ja tulemuste kasutusvõimalused.  

Tulemuseni jõudmiseks katsetatakse patenteeritud mõõtesüsteemidel põhinevat 

mõõtelahendust, kus ühe peenikese vasktraadi abil mõõdetakse akumulaatori keskmine 

temperatuur ning selle muutuse kaudu ajas arvutatakse sisenev ja väljuv soojusenergia. 

Katse teostati käesoleva magistritöö autori kodus ja Eesti Maaülikooli katelseadmete 

laboris vesitüüpi akumulatsioonipaagi näitel.  

Magistritöö tulemusel selgus, et katseobjektiks oleva 1400 l akumulatsioonipaagi 

pinnatemperatuuri leidmiseks piisab 0,7 mm läbimõõduga vasktraadi kasutamisest. 

Mõõtetäpsus võimaldab jälgida 0,16 kW∙h energia muutust süsteemis. Mõõtetulemusi saab 

edukalt rakendada soojussalvesti energiabilansi leidmisel. 

Märksõnad: takistustraattermomeeter, keskmine temperatuur, soojussalvesti, 

energiabilanss, mõõtetäpsus. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
 

A
 

– töö J; 

kA   – piirdeelemendi (k) pindala m
2
; 

1kA  – külje pindala, soojustatud m
2
; 

2kA
 

– pealmine pindala, soojustatud m
2
; 

3kA
 

– külje pindala, soojustamata m
2
; 

tA  – traadi ristlõikepindala mm
2
; 

tsoonIA   – esimese tsooni pindala m
2
; 

tsoonIIA
 
– teise tsooni pindala m

2
; 

ra
 

– reageerivate osakeste arv; 

pc
 

– isobaarne erisoojus J/(kg∙K); 

( )p tc
 

– isobaarne erisoojus tahkes olekus J/(kg·K); 

(v)pc
 

– isobaarne erisoojus gaasilises olekus J/(kg·K); 

õc  – õhu erisoojus J/(kg·K); 

1 3...d d
 
– kihi paksused  m; 

H  – entalpia J; 

H
 

– endotermiline reaktsioonisoojus J/mol; 

aH
 

– adsorptsiooni/absorptsiooni energia J; 

bH
 

– adsorbendi/absorbendi ja töövedeliku vaheline sideme energia J; 

VH
 

– töövedeliku aurustumisenergia J; 

infL   – infiltreeruv õhuhulk m
3
/s; 

l  – traadi pikkus m; 

jl  – joonkülmasilla pikkus m. 

lm
 

– ainehulk mol; 

vn   – infiltreeruva õhuhulga kordsus tunnis 1/h; 

pV
 

– rõhuenergia J; 

R   – kihi soojustakistus W/(m
2
·K); 

tR
 

– mõõdetud takistus Ω; 

maxtR  
 

– maksimumtakistus Ω; 

15R  – takistus temperatuuril        Ω; 

sT
 

– aine sulamistemperatuur  K;   

t  – kahe mõõtmise vaheline aeg s; 
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1t  – mõõdetud või arvutatud temperatuur  K; 

2t  – eelmine mõõdetud või arvutatud temperatuur K; 

st  – siseõhu temperatuur °C; 

vat
 

– välistemperatuur °C; 

U
 

– siseenergia muutus J; 

kU  – piirdetarindi elemendi (k) soojusjuhtivus W/(m
2
·K); 

maxU
 

– pinge V; 

pIU  – põranda esimese tsooni soojusjuhtivus W/(m
2
·K); 

pIIU  – põranda teise  tsooni soojusjuhtivus W/(m
2
·K). 

V  – ruumi maht m
3
; 

1  – seina pinna soojusülekandetegur sisekihil W/(m
2
·K); 

2  – seina pinna soojusülekandetegur väliskihil W/(m
2
·K); 

15  – takistuse temperatuuritegur 1/K; 

  – aine sulamissoojus J/kg; 

1 2... 
 
– soojusjuhtivustegurid  W/(m·K); 

  – temperatuur mõõdetud takistusel     . 

  – eritakistus temperatuuril        Ω; 

õ  – õhu tihedus kg/m
3
; 

Φ 
inf

 – soojuskadu infiltratsiooni kaudu W; 

Φ 
km   – külmade materjalide ja seadmete jahutav toime W; 

Φ 
ls
 – ruumi pidevalt eralduv liigsoojus ajaühikus W; 

Φ 
p  

 – soojuskadu läbi pinnase W; 

paak   – akumulatsioonipaagi soojusvool W/K; 

Φ 
pk  

 – köetava ruumi (i) arvutuslik soojuskadu läbi piirdetarindite W; 

Φ 
stv   – soojuskadu sooja tarbevee soojendamisel W; 

Φ v – soojuskadu ventilatsiooni kaudu W; 

j  – joonkülmasilla juhtivus W/(m·K). 
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SISSEJUHATUS 
 

Soojussalvestamist on kastutatud aegade algusest, kus lõkke ümber koondatud kivid andsid 

sooja ka pärast tule kustumist. Esimene tahkekütusel töötav veesoojendusseade aga 

patenteeriti alles 1868. aastal Benjamin Waddy Maughan’i poolt [1]. 

Soojust salvestatakse peamiselt eesmärgiga seda akumuleerida ja hiljem kasutada. Näiteks 

kasutatakse päeval akumuleeritud Päikeselt saadud energiat öösel, sooja tarbe- või küttevee 

saamiseks või päiksejaamades elektri tootmiseks. Samuti kasutatakse soojuse 

akumuleerimist süsteemide töö stabiliseerimiseks. 

Aineid, millesse soojust salvestada, on arvukalt. Laialdasemalt on kasutusel oma hinna ja 

hea erisoojuse tõttu vesi ning kivi. Materjalist võetava ja sellesse antava energia leidmiseks 

on kõige klassikalisem meetod temperatuuri erinevust Δt, soojuskandja massi ning selle 

erisoojust kasutavad, mikrokontrolleritel baseeruvad mõõtesüsteemid. Kui akumulaatorisse 

soojusenergiat andvaid seadmeid ja soojust kasutavaid seadmeid on rohkem kui üks ning 

soovitakse ülevaadet kogu energiabilansist, siis tuleb paigaldada mõõteseadmed igale 

sisendile ja väljundile. See on aga kulukas, eriti sel juhul kui süsteem on eelnevalt 

valmisehitatud.  Lisaks nõuab mõni soojuskandja eritüüpi mõõteseadmeid. Kuna enamasti 

on tegemist osaliselt mehaanilistest komponentidest koosnevate mõõteseadmetega, siis 

nende täpsus ajas muutub.  

Lähtuvalt eelnevast probleemist, on magistritöö eesmärgiks soojussalvesti energiabilansi 

uurimine, kasutades selleks takistustraattermomeetrit. Töö lõpptulemusena selgitatakse 

välja, milline on sellise mõõtesüsteemi täpsus ning uuritava katseobjekti energiabilanss.  

Antud probleemile vastuse leidmiseks tutvutakse ja antakse töös ülevaade kahest 

patenteeritud mõõtesüsteemist. Patent WO2013103702 (A2) „Thermal energy meering by 

measuring average tank temperature“ [2] ja patent EP1336828 (A1) „Measuring system 

for determining the average temperature and optionally heat content of, for instance, hot 

water boilers“ [3]. Lisaks antakse töös ülevaade klassikalistest ja uudsetest 

soojussalvestusviisidest ning süsteemides kasutatavatest ainetest ja materjalidest. 
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Katsetused viidi läbi autori kodus, Põlvamaal Vastse-Kuuste vallas asuvas renoveeritava 

hoone katlaruumis ja Eesti Maaülikooli Katelseadmete õppelaboris. Autori enda 

katlaruumis on kasutusel veega täidetud 1400 l silindriline akumulatsiooni paak. Tulevikus 

on juurde planeeritud lisada ka teine kahe soojusvahetiga 1000 l paak, päikseküttele ja 

tarbeveele. Soov on antud süsteemi jälgida ja analüüsida, mistõttu peaks olema see 

varustatud mitmete mõõteseadmetega. Eeltoodud katlaruumis pole teada katla võimsust ja 

teadmata on ka hoone soojuskoormus. Huvi ja reaalne vajaduse andis põhjuse teemaga 

põhjalikumalt tegeleda.  

Põhjuse teemaga põhjalikumalt tutvuda andis ka asjaolu, et järjest enam otsitakse uusi 

võimalusi, kuidas energiat kokku hoida ja vähendada CO2 emissiooni. Kõige lihtsam oleks 

seda teha päikeseenergiat salvestades. Kuid kuidas soojussalvesti tööd jälgida, kui süsteem 

on keerukas ja tavapärased mõõtesüsteemid kulukad? 

Antud magistritöös käsitletakse soojussalvesti energiabilanssi akumulatsioonipaagi näitel, 

kus soojussalvestiks on vesi. Selleks uuritakse ja katsetatakse analoogset eeltoodud 

patentides käsitletud mõõtemeetodit, kus ühe peenikese vasktraadi abil mõõdeti 

akumulaatori keskmine pinnatemperatuur ning selle muutuse kaudu ajas arvutati sisenev ja 

väljuv soojusenergia. Mõõtetulemuste täpsuse suurendamiseks ehitati sobiv 

võimendusahel. Katse andmed salvestati andmelogerit kasutades. Tulemuste 

analüüsimiseks kasutati andmetöötlusprogrammi MS Excel. Katseandmete võrdlemiseks 

mõõdeti akumulatsioonipaagi temperatuuri erinevate enamlevinud meetoditega.  
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1. SOOJUS 

1.1 Termodünaamika 

Termodünaamika uurib soojusnähtusi. Selle põhilisteks ülesanneteks on mitmesuguste 

ainete, põhiliselt vee ja veeauru omaduste üksikasjalik uurimine. Energiast, selle 

vastastikustest seostest ja muundumisest soojuseks parema ettekujutuse saamiseks tuuakse 

järgnevalt välja termodünaamika algtõed.  

Tulenevalt sellest, et soojus ei ole energia vaid selle ülekande vormiga seotud suurus siis ei 

akumuleerita ehk salvestata mitte soojusenergiat vaid soojuse kujul ülekantavat energiat. 

See ülekantav energia sõltub juba omakorda energia salvestussüsteemi omadustest. 

„Termodünaamika määratleb soojuse kui energia ülekandevormiga seotud suuruse  st. 

soojus ei ole energia vaid energia ülekandmise viis. Soojushulk on energiakogus, mis 

kandub temperatuuridevahe olemasolul ühest termodünaamilisest süsteemist teise, 

suurendades või kahandades vastavalt ühe või teise süsteemi energiat.“ [4, 5, 6]. 

1.1.1 Termodünaamika I printsiip 

See on energia jäävuse seadus. Süsteemile juurdeantav soojushulk kulub süsteemi 

siseenergia suurendamiseks ja mehaaniliseks tööks, mida tehakse välisjõudude vastu. 

Valemisse panduna on see järgmine [4]: 

 ,Q U A      (1.1) 

kus Q  on süsteemi juhitud soojusenergia J; 

 U
 
– siseenergia muutus J; 

 A
 

– töö J. 

 

Juhul kui tegemist ei ole suletud süsteemiga ja süsteemi maht ei suurene, on kogu juurde 

antud soojusenergia võrdne termodünaamilise keha siseenergia suurenemisega [5, 6]. 



11 

 

1.1.2 Termodünaamika II printsiip 

Teine printsiip määrab ära, mis suunas meid ümbritsevad makroprotsessid liiguvad. Selle 

kohaselt saab energia kanduda iseeneslikult ainult kõrgema temperatuuriga kehalt 

madalama temperatuuriga kehale. „Termodünaamika teise seaduse statistilisest 

tõlgendusest järgneb, et isoleeritud termodünaamilise süsteemi entroopia suurenemine 

väljendab vaid temas toimuvate protsesside kõige tõenäolisemat, aga mitte kõigi võimalike 

protsesside suunda. Kui väike ka ei oleks süsteemi entroopia vähenemist põhjustavate 

protsesside tõenäosus, siiski ta eksisteerib ning võib realiseeruda alles väga pikkade 

ajavahemike järel.“ [4]. Selle printsiibi tulemusena võeti kasutusele entroopia ja absoluutse 

temperatuuri mõisted [4]. 

1.1.3 Termodünaamika III printsiip 

Termodünaamika kolmas printsiip ehk Nernsti soojuse teoreemi kohaselt temperatuuri 

lähenemisel absoluutse nulltemperatuurini toimuvad tagastatavad ehk väliskeskkonnast 

isoleeritud protsessid isoentroopiliselt ja entroopia läheneb nullile. Selle kohaselt süsteemi 

entroopia nulltemperatuuril on null [4]. 

1.1.4 Entroopia 

Entroopia muutus süsteemis sõltub ainult termodünaamilise keha alg- ja lõppolekust. Seda 

võib võtta ka kui korratuse või juhuslikkuse mõõdikut. Kui ainele juhitakse juurde soojust, 

hakkavad tahke materjali molekulid võnkuma. See juurdesaadud energia on 

proportsionaalne temperatuuriga. Entroopiat tähiseks on S ja mõõtühikuks J/K [4]. 

1.1.5 Entalpia 

Entalpia ehk füüsikaline soojusmahtuvus on termodünaamilise keha siseenergia ja 

rõhuenergia summa. Süsteemi entalpia on ekstensiivne suurus [4]. 
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 ,H U pV     (1.2) 

kus H  on entalpia J; 

 U
 

– siseenergia J; 

 pV
 
– rõhuenergia J. 

 

„Kui entalpia muutus ∆ on positiivne, siis juhitakse süsteemi soojust ja reaktsiooni 

nimetatakse endotermiliseks. Kui energia eemaldub süsteemist soojusena, siis on entalpia 

muutus ∆negatiivne (siseenergia väheneb) ja reaktsiooni nimetatakse eksotermiliseks. 

Reaktsioonide tulemusena eralduvad või neelduvad soojuse voogusid nimetatakse 

„varjatud soojuseks“ ehk faasimuutussoojuseks“ [6].  

  



13 

 

 

 

2. AKUMULEERIMINE 
 

2.1 Klassifitseerimine 

Lihtsamat tüüpi soojussalvesti puhul saab soojust salvestada vedelike või tahkete ainete 

kuumutamisega. Salvestunud soojust kasutatakse hiljem loomuliku, sundkonvektsiooni või 

kiirguse teel. Keerulisemas süsteemides peab soojuse salvestamiseks esmalt  kuumutama 

soojuskandjat ning vedeliku või tahke aine soojendamiseks kasutatakse soojusvahetit [7].  

Equation Chapter (Next) Section 2 

Temperatuuri järgi jaotatakse akumuleerimine kaheks [6, 8]: 

 madalatemperatuuriline energia salvestamine temperatuuridel kuni 200 ℃. Kasutusel 

enamasti kütte- ja jahutussüsteemides; 

 kõrgetemperatuuriline salvestamine temperatuuridel üle 200 ℃. Kasutatakse tööstuses, 

elektrijaamades. 

Lisaks võib soojuse salvestamist klassifitseerida salvestamise kontseptsiooni järgi (joonis 

2.1). Aktiivse salvestamise korral osaleb soojuskandja energia ülekandes 

sundkonvektsiooni teel. See saab toimuda kasutades kas soojusvahetit, päikesekollektorit 

või aurugeneraatorit. Otsese süsteemi korral on soojuskandja ja soojussalvestina kasutatav 

sama aine, kaudses süsteemis aga eraldatud. Passiivse süsteemi korral on üldjuhul tegemist 

soojusülekandega soojuskandja ja tahke materjali vahel [9]. 

 

Joonis 2.1. Soojuse salvestamise kontseptsiooni järgi [9] 



14 

 

Salvestusaja järgi jagatakse soojuse akumuleerimine kaheks: lühiajaline salvestus, kus 

salvesti maht tagab vajaliku soojusenergia lühiajaliselt (tavaliselt 24 tundi) ja pikaajaline 

salvestus, mis on tuntud kui sesoonne salvestus, kus soojemal ning suurema Päikse 

intensiivsusega perioodil salvestatakse piisavalt soojusenergiat, et tagada kütteperioodil 

vajalik küttevõimsus [11]. 

Kolmeks põhiliseks jaotusklassiks salvestamismehhanismi järgi ja salvestusmaterjali 

omadusi arvestades on: 

 faasimuutuseta (ilmne soojus ehk füüsikaline soojus (Sensible heat)); 

 faasimuutusega (peitsoojus (Latent heat)); 

 keemiline (termokeemiline soojus (Thermochemical heat)). 

Peamised nõuded soojussalvesti materjalidele on [9]: 

 suur materjali erisoojus; 

 hea soojusülekanne soojussalvesti materjali ja soojuskandja vahel; 

 mehhaaniline ja keemiline stabiilsus; 

 täielik reverseeritus; 

 laadimis/tühjenemistsüklite arv; 

 madal soojakadu salvestusperioodil; 

 lihtne juhtida; 

 soojusjuhtivustegur (määrab laadimise/tühjenemise kiiruse). 

Olulisemad projekteerimistingimused on seotud maksimaalse salvestatava soojushulgaga, 

keskmise temperatuuri ja entalpia langusega [9]. 

2.2  Ilmne soojus 

Ilmse soojus ehk faasimuutuseta soojus tähendab, et salvestunud soojus ei ole füüsikaliselt 

peidetud kujul vaid kogu aeg tajutav. Salvestamine toimub materjali või aine 

kuumutamisel. See tähendab, et salvesti soojus on seotud aine või materjali erisoojuse, 

selle massi ja temperatuuri erinevusega (valem 2.1). Tegemist on kõige enam uuritud, 

lihtsama ja klassikalisema salvestusviisiga. Seda kasutatakse veeboilerites, ahjudes ja 

keskküttesüsteemides juba sajandeid [6, 8]. 
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,pQ m c t  
 (2.1)  

kus Q  on süsteemi juhitud soojusenergia J; 

 pc
 
– isobaarne erisoojus J/(kg∙K); 

 t
 
– temperatuuride vahe K. 

Antud salvestusviisil kasutatakse väga erinevaid materjale. Enamlevinud materjalid on 

toodud tabelis 1.1. Kõigil alltoodud materjalidel on eelised ja puudused, mis on peamiselt 

seotud maksimaalse kasutustemperatuuri ja mahulise salvestusvõimega. 

Tabel 1.1. Enamlevinud materjalide füüsikalised omadused [10, 11] 

Materjal/Aine 
Tihedus Erisoojus 

Mahuline 

salvestusvõime 

kg∙m
-3 

J∙kg 
-1
∙K

-1
 10

6
 J∙m

-3
∙K

-1
 

Tahke 

Betoon 2000 880 1,76 

Graniit 2700 790 2,13 

Savi 1458 879 1,28 

Tellis 1800 837 1,51 

Teras 7840 465 3,68 

Maapind (kuiv) 1260 795 1,00 

Paekivi 2500 900 2,25 

Alumiiniumoksiid 3900 840 3,27 

Naatriumkarbonaat 2510 1090 2,73 

Vedel 

Vedel liitiumi sool 510 1300 0,66 

Vesi 988 4182 4,17 

Vesi-etüleenglükool 

50/50 
1050 3470 3,64 

Õli (mootori) 880 1880 1,65 

Etanool 790 1300 1,02 

Propanool 800 2500 2,00 

 

Faasimuutuseta salvestuse puhul kehtib suureneva temperatuuri ja salvestatava energia 

vahel lineaarne seos (joonis 2.2). 

 

Joonis 2.2. Temperatuuri ja salvestunud energia vaheline seos [8] 



16 

 

Eeltoodud materjalidesse on lihtne soojust salvestada kuid neil on rida puudusi. Peamisteks 

miinusteks on süsteemi suurus, soojuskaod süsteemis ja soojuse salvestamine või 

väljastamine mittekonstantsel temperatuuril [12]. 

2.2.1 Vedelikese soojuse salvestamine 

Tänu oma suurele erisoojusele, heale kättesaadavusele ja hinnale on vesi üheks parimaks 

aineks, mida soojussalvestis kasutada. Vee kasutusele paneb aga piirangu selle 

temperatuurivahemik 0…100 ℃. Sellest tulenebki vee laialdane kasutamine tarbe- ja 

küttevee süsteemides nii soojakandja kui salvestina. Kõrgemal temperatuuril kui 100 ℃ 

kasutatakse peamiselt õlisid ja sulasoolasid [8, 11].  

Vett saab hoiustada kasutades erinevaid reservuaare. Kõige lihtsam ja tuntum on betoonist 

või metallist mahuti kasutamine. Mahuteid paigaldatakse nii ruumidesse, välitingimustesse 

kui ka maa alla. Kasutatakse ka looduslikke õõnsusi ja koopaid. Suuremate võimsuste 

korral leiab kasutust salvestamine põhjavette ja puurkaevudesse (joonis 2.3). Salvesti 

pinnad soojustatakse mineraal-, klaas-, kivivilla või vahtplastiga, mille paksus on tavaliselt 

10 kuni 20 cm. Maaluste salvestite puhul piisab sageli mahutit ümbritseva maapinna 

soojustakistusest, kuid tuleb silmas pidada, et see saavutatakse alles pärast maapinna 

vajumist [11, 14]. 

Vee kasutamisel soojussalvestis on rida eeliseid [11]: 

 odav, mitte mürgine, lihtne kätte saada; 

 kõrge erisoojus ja tihedus; 

 ei vaja soojusvahetit, kui soojuskandjaks on samuti vesi; 

 võimalik kasutada vabakonvektsiooni; 

 võimalik samaaegne soojusenergia tootmine ja tarbimine; 

 süsteemi muutujate paindlik seadistamine. 

Suuremateks puudusteks on külmumine, keemine, korrodeerivad omadused ja halb 

kihistumine [11]. 

Vedelatest ainetest kasutatakse soojussalvestis veel õlisid ja sulasoolasid. Õlisid 

kasutatakse temperatuurivahemikus  00…300 ℃. Liitiumsoolasid vahemikus 
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  0… 300 ℃. Sulasool leiab põhiliselt kasutust päikeseelektrijaamades. Sellese 

salvestunud energiat kasutatakse elektri tootmiseks (joonis 2.3). Soolade suurimateks 

puudusteks on ainult kõrgetel temperatuuridel akumuleerimine ja väga suur korrodeerivus 

[11]. 

 

Joonis2.3. Sulasoola soojussalvesti päikseelektrijaama töös [15] 

2.2.2 Tahke soojussalvestuskeskkond 

Tegu on passiivse salvestuskontseptsiooniga. Peamised materjalid on teras valu, kivimid, 

liiv, betoon, keraamika, metallioksiidid, maapind. Valik materjale ja nende omadusi on 

toodud tabelis 1.1.  

Salvestusel on vajalik otsene kokkupuude materjali ja soojakandja vahel, sellest on tingitud 

ka soojuskandjale esitatavad nõuded. Õhkküttesüsteemides kasutatakse põhiliselt kiviklibu 

läbimõõduga 1…5 cm, mida on võimalik kuumutada temperatuurini 1000 ℃. 

Õhkküttesüsteemides on oluline materjali hea soojusjuhtivus [11, 16]. 

Laialdaselt kasutatakse soojuse salvestamist betooni. Kuna betoonil on suur 

korrosioonikindlus, siis saab kasutada soojuskandjaks lisaks veele, õhule ja aurule 

sulasoolasid ja õlisid. Betooni kasutatakse enam torn- ja paraboolpäikseelektrijaamades 

(joonis 2.4). 
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Betooni kasutamise eelised [11, 16]: 

 madal hind; 

 kerge kasutada; 

 hea soojusläbikanne; 

 stabiilne soojusvahetus. 

.  

Joonis 2.4. Betoon soojussalvesti päikseelektrijaama töös [17] 

2.2.3 Mahutisse salvestamine 

Mahutisse salvestamisel on mitmeid võimalusi, neist peamised on toodud joonisel 2.5. 

Näidete a, b, c korral on tegu aktiivse kaudse salvestusega, näite d korral aga aktiivse 

otsese salvestamisega. 

 

Joonis 2.5 Erinevad soojusülekande võimalused mahutis: a) mahuti sisese soojusvahetiga, 

b) välise soojusvahetiga, c) toru-torus soojusvahetiga, d) soojusvahetita [13] 
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Mahutisse salvestusel on üheks tähtsamaks aspektiks temperatuuriline kihistumine. Mida 

parem on kihistumine, ehk mida väiksem on üleminekutsoon mahutis, seda kõrgem on 

mahutis oleva aine temperatuur ja energia kvaliteet. Kihistumist saab hinnata 

temperatuurigradiendi järgi (dT/dx). Joonisel 2.6 on toodud erinevad kihistumise näited, 

kus (a) tähistab minimaalset üleminekutsooni, seega kihistumine on suur ja (c) segunenud 

süsteemi, kus kasutatava energia kvaliteet on väga madal [13, 18]. 

 

Joonis 2.6 Kihistumise erinevad tasemed: (a) hästi kihistunud, (b) keskmiselt kihistunud, 

 (c) mittekihistunud [7, 13] 

Uuringud on näidanud, et hea kihistumine päiksekütte süsteemide korral võib tõsta 

süsteemi kasutegurit kuni 37% [18]. 

2.2.4 Maapinda salvestamine 

Peamisteks lahendusteks on horisontaalsete torude või vertikaalsete puuraukude süsteemid 

ning põhjaveekihti salvestamine. Kuna need süsteemid on suure salvestusmahuga, siis 

kasutatakse neid peamiselt sesoonseks salvestamiseks. Nende rajamine on majanduslikult 

otstarbekas vaid suurte süsteemide korral, kuna ehituse maksumus on suur. Plussideks on 

väike ökoloogiline jalajälg, suur kasutegur ja minimaalne soojustamise vajadus [19]. 

Kõige sagedamini kasutatakse just põhjaveekihti salvestamist. Tegemist on 

kontseptsioonilt lihtsa ja avatud süsteemiga. See kasutab looduslikku veereservuaari, mis 

asub vettpidaval kihil (joonis 2.7). Salvestusperioodil pumbatakse soe soojuskandja läbi 

soojusvaheti, jahtunud vesi liigub tagasi jahutusseadmetesse. Samal ajal pumbatakse 

külmema veega reservuaarist vesi soojemasse. Kütteperioodil toimub protsess vastupidi, 
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soe põhjavesi pumbatakse soojusvahetisse ja sealt edasi jahedasse reservuaari. Soojenenud 

soojuskandja pumbatakse kütteseadmetesse. Antud süsteemi soojuslik kasutegur on väga 

kõrge 8…20. Salvestusvõimsus on keskmiselt 30…40 kW∙h/m
3 

ning ühe m
3 

vee mahuline 

ekvivalent 2…3 m
3
. Põhjaveekihti salvestamine nõuab aga head geoloogilist asukohta, 

veejuhtivus peab olema alla 1∙10
-5

 ja põhjavee liikuvus peab puuduma. Põhjaveekihi 

paksus peab olema 20…50 m. Nende tingimuste puudumisel on võimalik aga rajada 

puurauksalvestussüsteem [7, 21]. 

a)  b)  

Joonis 2.7. Põhjavette salvestamine: a) salvestamine, b) kasutamine [18] 

Vertikaalne puurauksüsteem on suletud süsteem. Selles kasutatakse U-toru soojusvaheteid, 

mille kaudu suvel maapinda soojendatakse ja talvel akumuleerunud soojust kasutatakse 

(joonis 2.8). Tavaliselt, nagu puurkaevude korralgi, on aukude sügavus 20…300 meetrit, 

aukude vahe 1, …3 meetrit. Puuritud auku paigaldatud toru ja soojusvaheti vaheline 

tühimik täidetakse materjaliga, millel on hea soojusjuhtivus. Süsteemi soojustegur jääb 

vahemikku 4…7. Salvestusvõimsus on keskmiselt 15…30 kW∙h/m
3 

ning ühe m
3 

vee 

mahuline ekvivalent on 3…5 m
3
 . Süsteemi rajamise eelduseks on olemasoleva pinnase 

suur soojusmahtuvus, puuritavus ja põhjavee minimaalne liikumine, mis jääb alla 1 m/a [7, 

20]. 

a)  b)  

Joonis 2.8. Puurauksüsteem: a) salvestamine, b) kasutamine [18] 
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Mõlema süsteemi rajamisel peab läbi viima põhjaliku uuringu. Vajalik on uurida pinnase 

mineraalset ja keemilist koostist ning mikrobioloogiat, vältimaks põhjavee saastamist ja 

teisi keskkonnakahjustusi [20]. 

2.3  Peidetud soojus 

Salvesti materjalina kasutatakse aineid, mis muudavad oma agregaatolekut. Tegemist on 

faasimuutussalvestusega ehk salvestus põhineb aine faasimuutusel. Peamiseks eeliseks 

faasimuutuseta salvestamise ees on kõrgem energiatihedus. Faasimuutusena saab kasutada 

nii sulamist kui aurustumist [14]. Joonisel 2.9 on piltlikult toodud ilmse ja peitsoojuse 

erinevus. Vasakpoolsel joonisel olev sinise joonega piiratud roheline ala on faasimuutuse 

ala. Parempoolsel joonisel olev temperatuuri reguleerimisvahemik on faasimuutusega 

salvestamise korral kitsas. Sellest tuleneb ka salvestis kasutatava materjali valik, kasutatav 

temperatuurivahemik peab jääma valitud materjali faasimuutuse temperatuurivahemikku. 

Teisalt annab see võimaluse kasutada neid materjale temperatuuri regulaatoritena. 

 

 

Joonis 2.9. Faasimuutusega ja faasimuutuseta salvestunud energia sõltuvus temperatuurist 

[23] 

Keskmiselt on faasimuutuse korral sulamissoojuse salvestusvõimsus 100 kW∙h/m³, 

faasimuutuseta aga vaid 25 kW∙h/m³. Aurustumissoojust kasutatakse salvestamisel 

enamjaolt koos absorptsiooni protsessiga ehk ümbritsevast keskkonnast pärineva aine 

neeldumisega vedelikus või tahkes aines. Suureks eeliseks sellise süsteemi puhul on 
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soojuse salvestamine, kasutades madalat temperatuuri. Saavutatav energiatihedus võib 

ulatuda maksimaalselt kuni 300 kW∙h/m³ [14]. 

Varjatud soojusega materjali korral avaldub salvestunud energia valemiga 2.2. Valem  

koosneb kolmest osast: 1) soojusenergia kuni sulamiseni (avaldub ilmse soojusena), 2) 

sulamiseks vajalik soojusenergia ehk faasimuutuse entalpia (peitsoojus), 3) soojusenergia 

saavutamaks etteantud temperatuuri (avaldub ilmse soojusena) [14]. 

 ( ) 1 (v) 2(T T ) (T T ),p t s p sQ m c m m c            (2.2) 

kus Q  on süsteemi juhitud soojusenergia J; 

 m – aine mass kg; 

 ( )p tc
 
– isobaarne erisoojus tahkes olekus J/(kg∙K); 

 sT
 – aine sulamistemperatuur  K;   

   – aine sulamissoojus J/kg; 

 1T
 

– aine algtemperatuur K; 

 (v)pc
 
– isobaarne erisoojus gaasilises olekus J/(kg∙K); 

 2T
 

– aine lõpptemperatuur K. 

2.3.1 Faasimuutvad materjalid 

Faasimuutvad ained, materjalid (Phase change material), (PCM) neelavad ja vabastavad 

soojust peaaegu konstantsel temperatuuril. Mahuline salvestusvõime on neil võrreldes vee 

või kivi salvestusvõimega 5…14 korda suurem (joonis 2.10). PCM salvestamisel 

kasutatavatel materjalidel on võrreldes faasi muutvate materjalidega karmimad nõuded 

[24]. Esitatavad nõuded on toodud tabelis 2.2. PCM materjali valides lähtutakse süsteemis 

kasutatavast temperatuurist. Faasiüleminekuenergia ja soojusjuhtivus peavad olema sel 

juhul võimalikult kõrged. Probleemiks on allajahutamine ehk vedela oleku säilimine peale 

faasimuutuse temperatuuri, mis leiab aset peamiselt soolahüdraatidega. Tulemuseks on 

mittetäielik süsteemi tühjenemine. Oluliseks omaduseks on PCM degradeerumine, mis 

väljendub kasutustsüklite arvus [24]. 
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Tabel 2.2. Materjalidele esitatavad nõuded [24] 

Omadused 

Soojuslikud  sobilik faasimuutus temperatuur, suur faasimuutusentalpia, hea soojusjuhtivus 

Füüsikalised  sobilik faasi tasakaal, suur tihedus, väike mahu muutus, madal auru rõhk 

Dünaamilised  puudub allajahutamine, piisav kristalliseerumiskiirus 

Keemilised  
keemiline stabiilsus, mitte tuldkartev, mitte mürgine, konstruktsiooni 

materjalidega ühilduv 

Majanduslikud kättesaadavus, tasuvus,  

 

Andmaks paremat ettekujutust PCM-i salvestusvõimsusest, on koostatud teoreetiline joonis 

2.10. 

 

Joonis 2.10 PCM-i salvestunud teoreetiline energia võrreldes vee ja kiviga [25] 

2.3.2 Faasi muutvate ainete liigitus 

Kuigi faasimuutvaid aineid on palju, kasutatakse nendest soojuse salvestamiseks peamiselt 

tahke-vedel faasimuutusega aineid (joonis 2.11). Faasimuutusega tahke-gaas ja vedel-gaas 

materjale iseloomustab teistest kõrgem faasimuutuse entalpia. Antud materjalidel on suur 

mahuline muutus, millest on omakorda tingitud süsteemi tõkestamise probleem. See 

muudab salvestuse keeruliseks ja ebapraktiliseks. Tulenevalt sellest on antud materjalide 

uurimine teisejärguline [24]. Tahke-vedel faasimuutuse korral maht ei suurene üle 10% 
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ning seetõttu on seda majanduslikult otstarbekas soojussalvestussüsteemides kasutada. 

Kuna faasi muutvad ained ise ei saa olla soojuskandjaks, peab süsteemis olema eraldi 

soojuskandja. Süsteemis kasutatav soojusvaheti peab aga olema eriprojekteeritud kuna 

faasi muutvatel ainetel on madal soojusjuhtivus. Mahuti peab olema projekteeritud nii, et 

see suudab toime tulla 10% täiteaine mahumuutusega. Süsteemi projekteerimisel on need 

kolm eelnimetatud tingimust miinimumnõueteks [25].  

 

Joonis 2.11. Faasimuutusega materjalide klassifikatsioon [24] 

Tahke-vedel faasi muutusega ained  jaotatakse kolmeks: 1) eutektikumid, 2) anorgaanilised 

materjalid, 3) orgaanilised materjalid [25]. Eelnimetatud klasside eelised ja puudused on 

toodud tabelis 2.3, mille andmed pärinevad 2011. aasta uurimusest [26].  

Tabel 2.3. PCM võrdlus [26] 

Ained Eelised Puudused 

Eutektikumid kitsas sulamistemperatuuri vahemik 

kõrge energiatihedus 

ebapiisav uurimatus 

 

Anorgaanilised kõrge sulamisoojus 

kõrge soojusjuhtivus (0,5 W/(m∙K)) 

minimaalne mahumuutus 

soodne 

allajahutamine 

korrodeeriv 

Orgaanilised saadavus laiale temperatuurivahemikule 

kõrge sulamisoojus 

puudub allajahutamine 

keemiliselt stabiilne/ümbertöödeldav 

saab kasutada paljude materjalidega 

madal soojusjuhtivus (0,2 W/(m∙K)) 

suur mahumuutus 

tuldkartev 
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2.3.2.1 Eutektikumid 

Eutektikumid on ained, mis koosnevad vähemalt kahest komponendist, mille iga 

komponent sulab või tahkestub nii, et aine faasi muutusel jääb aine sama koostisega. 

Üheks paljulubavaks nendest on trietüületaan + karbamiid suhtega 62,5/37,5 

sulamistemperatuuriga 29,8 ℃ ja faasisiirdesoojusega 218 kJ/kg  [26].  

2.3.2.2 Anorgaanilised ained sulamistemperatuuriga 29,    C 

Soojussalvestusel kasutatavad anorgaanilised ained jagatakse metallideks ja 

soolahüdraatideks. Peamisteks eelisteks on omaduste stabiilsus ja mitte allajahutamine 

[26]. 

Soolahüdraate võib kirjeldada kui anorgaaniliste soolade ja vee lahuseid, kus faasimuutuse 

käigus sulamisel toimub veemolekulide eraldumine soolast. Probleemiks on soolade 

settimine soojussalvesti põhja, peale nende kristalliseerumist, kuna soolakristallid on 

raskemad kui vesi. Lisaks soodustab halb kristallisatsioon enamuse hüdraatide 

allajahutamist. Hoolimata sellest on see kõige tähtsam ja paremini uuritud ainerühm, 

peamiselt nende madala hinna tõttu. Näitena võib tuua CaCl2∙H2O sulamistemperatuuriga 

29,8 ℃ on faasisiirdesoojusega 205 kJ/kg [26]. 

Metallidest kasutatakse madalal temperatuuril sulavaid metalle ja metallide eutektikume. 

Nende materjalide kasutus on jäänud suurema tähelepanuta kuna nende mass on suur. 

Plussideks on väga kõrge sulamissoojus ja lihtsam süsteemikonstruktsioon, tähtsaimaks 

metallide hea soojusjuhtivus võrreldes teiste PCM-ga. Näitena võib tuua galliumi 

sulamistemperatuuriga 29,8 ℃ ja faasisiirdesoojusega 80,3 kJ/Kg [26].   

2.3.2.3 Soojussalvestusel kasutatavad orgaanilised ained 

Orgaanilised ained sulavad kongruentselt ehk sulavad ja tahkestuvad korduvalt ilma 

faasimuutuse käigus aine struktuuri muutmata. Lisaks need ained kristalliseeruvad vähesel 

või puudulikul allajahutamisel. Jagunevad parafiinideks ja mitteparafiinideks [26]. 
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Parafiinid koosnevad alkaanide ahelast. Mida pikem on ahel, seda suurem on faasisiirde 

soojus. Mida rohkem on alkaani ahelas süsiniku aatomeid, seda kõrgem 

sulamistemperatuur. Kuigi erinevaid parafiine on mitmeid ja nende kasutustemperatuuride 

ala lai, kasutatakse peitsoojussalvestuses tehnilisi parafiine. Parafiinid on ohutud, odavad 

ja mitte korrodeerivad, keemiliselt inertsed ja stabiilsed temperatuuridel alla 500 ℃, 

sulanult minimaalse mahumuutusega ning madala küllastunud auru rõhuga. Selliste 

omadustega parafiinidel on väga pikk tahkumis-sulamistsükkel. Näitena võib tuua 28 ℃ 

sulamistemperatuuriga, 18 süsiniku aatomiga parafiini faasisiirdesoojus on 218 kJ/kg  [26]. 

Mitteparafiinid on kõige laialdasemalt kasutuses. Nende omadused on sarnased 

parafiinidele. Sellese kategooriasse kuuluvad estrid, rasvhapped, alkoholid ja glükoolid. 

Nende peamisteks puudusteks on tuleohtlikkus, need ei tohi kokku puutuda tugevate 

oksüdeerijatega ega lahtise tulega. Nende faasisulamissoojus on lähedane parafiinidele 

ning allajahutamist ei esine. Peamiseks puuduseks on maksumus, mis tehniliste 

parafiinidega võrreldes on  …2,5 kõrgem. Näitena võib tuua 29 ℃ sulamistemperatuuriga 

palmitiidhape, mille faasisiirdesoojus on 205 kJ/kg [26]. 

2.3.3 Soojusülekande parendamine 

Kuna enamik PCM-l on halb soojusjuhtivus, välja arvatud metallidel, kasutatakse selle 

parendamiseks erinevaid lahendusi (joonis. 2.12). Enamjaolt põhinevad need ribilistel 

süsteemidel, mis paigaldatakse PCM-i. See tuleneb peamiselt tootmise madalatest 

kuludest. Sellele järgnevad metallmaatriks, süsinik-, süsinikharjastega ja mitmetorulised 

süsteemid [28]. 
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Joonis 2.12. Soojusjuhtivuse parandamise lahendused [28] 

Parim näide pärineb uurimusest [30], kus parafiini soojusjuhtivust parendati metallrõngaste 

abil (joonis 2.13). Tulemus paranes 10 korda, 0,2 W/(m∙K) juhtivusest 2 W/(m∙K)-ni. 

 

Joonis 2.13. Soojusjuhtivuse parandamiseks kasutatavad metallrõngad [28] 
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2.3.4 Faasimuutvad materjalid hoone konstruktsioonides 

Faasimuutvaid materjale on võimalik kasutada hoonete konstruktsioonides. Sellisel juhul 

saab talvel (päeval) salvestunud energia arvelt vähendada maja soojuskoormust ning suvel 

(öösel) salvestatud energia arvelt ruume jahutada [14]. 

Peamised kohad, kus PCM kasutust leiab: päikesesoojusmüürid, aknakatted, kipsplaadid, 

põranda- ja laeplaadid. Kaheks põhiliseks kasutussuunaks on päikseenergia või 

tehissoojuse kasutamine soojuse salvestamiseks [25]. 

2.3.5 PCM mahutid 

Mahuti projekteerimine toimub peale kasutatava materjali valikut. Materjalist tulenevalt 

arvutatakse soojuslikud ja geomeetrilised parameetrid, mis peavad vastama PCM mahule. 

Pealmiselt kasutatakse silindrilisi ja risttahukakujulisi mahuteid [28]. 

Enam kasutatavad lahendused on täidiskolonnsalvestus (Packed bed storage) ning kest ja 

torusoojusvahetiga salvestus. Esimesel juhul (joonis 2.14 a)) on tegemist mahutiga, mis on 

täidetud kapseldatud või tahke PCM-ga. Kest-toru süsteemi korral (joonis 2.14 b)) on 

tegemist mahutisse paigaldatud torude või kestaga, milles voolab soojuskandja [31]. 

 

Joonis 2.14. PCMi salvestamine: a) täidiskolonn, b) kest-toru [32, 33] 

Silindrilise mahuti korral (joonis 2.15) on enamlevinud lahendused toru, silinder ja 

sarnaselt eeltoodule kest-toru. 
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Joonis 2.15. PCM-i salvestamise silindrilised lahendused [28] 

2.4 Keemiline ja termokeemiline salvestus 

Keemilises soojusenergiasalvestuses kasutatavate materjalide salvestusmaht on kõige 

suurem. See võib küündida ligilähedale biomassi energiale. Näiteks silikageel, 

ränidioksiidi vorm, omab veest neli korda suuremat mahulist salvestusvõimet [14]. Lisaks 

on antud salvestusviisi korral soojuskaod konvektsiooni ja kiirguse teel minimaalsed ning 

pikaajaline salvestamine on kergesti teostatav. Keemilise soojuse liigitus on ebaselge kuna 

protsessid on omavahel seotud ja ühed sisaldavad teise osi. Üldisemalt võib neid liigitada 

keemiliseks ja termokeemiliseks soojussalvestamiseks. Joonisel 2.16 on toodud keemilise 

soojussalvestamise klassifikatsioon [30]. 

Termokeemiline süsteem jagatakse avatud ja suletud süsteemiks. Avatud süsteemi korral 

gaasiline töövedelik võetakse ümbritsevast keskkonnast, seejuures saab kasutada ainult 

õhus olevat veeauru. Süsteem põhineb adsorpsioonil ning soojenenud õhku kasutatakse 

otse kütteks. Suletud süsteemis kasutatakse soojusvahetit ning töövedeliku suletud ringlust. 

Suletud süsteemi võib jagada omakorda kaheks: adsorpsiooniks ja absorptsiooniks. 

Esimene kujutab endast sidemeid tahke pinna ja gaasi vahel, teine uue aine moodustamist 

absorbendist ja töövedelikust [33]. 
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Joonis 2.16. Keemilise ja termokeemilise salvestuse klassifikatsioon [33] 

2.4.1 Keemiline salvestus 

Keemiline salvestus põhineb keemiliste sidemete energial. See koosneb tagastatavast 

endotermilisest reaktsioonist, mida on võimalik pöörata reaktsioonisoojuse eraldumiseks 

[11]. Endotermilise protsessi käigus reaktsioon neelab energiat ning eksotermilise 

reaktsiooni korral vabaneb reaktsioonisoojuse energia [22]. Salvestatav soojushulk sõltub 

reaktsioonisoojusest (valem 2.3) ning vabaneva soojuse temperatuur molekulidevaheliste 

sidemete tugevusest. Mida tugevamad sidemed, seda kõrgem temperatuur. 

 ,r lQ a m H     (2.3) 

kus Q  on süsteemi juhitud soojusenergia J; 

 ra
 – reageerivate osakeste arv; 

 lm
 

– ainehulk mol; 

 H
 
– endotermiline reaktsioonisoojus J/mol. 
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Keemiliste ühendite dissotsiatsiooni ehk lagunemise eeliseks on eksotermilisel reaktsioonil 

konstantse temperatuuriga soojusväljastus, seda vaid juhul, kui välditakse iseeneslikku 

soojenemist.  

Süsteemi puudusteks on sarnaselt faasimuutusega salvestusele piiratud soojusülekanne, 

maksumus, stabiilsus ja reaktsiooni pööratavus [22]. Termokeemilised ained on näiteks 

soolahüdraadid, mis reageerivad veeauruga ja metallide oksiidid, näiteks 

magneesiumoksiid (tabel 2.4) [34]. 

Keemilise salvestussüsteemi puhul on tähtsaks elemendiks soojusvaheti, mõnel juhul ka 

reaktor. Need määravad salvestus- ja tühjendamisvõimsuse. Selliste reaktsioonide korral 

peab lisaks soojuskandja ringlusele olema kasutatud reaktsioonis osaleva aine ringlus 

reaktorist salvestisse. Reaktorid projekteeritakse vastavalt faasi ja aine omadustele. 

Faasimuutused võivad olla järgmised: vedel, tahked osad vedelikus või erinevad tahked 

osakesed. Kõige keerukamad on tahkeid osakesi reaktsiooni viivad reaktorid [34]. 

Tabel 2.4. Keemilises salvestamises kasutatavaid ained [35] 

Aine Reaktsioonivõrrand 
Energiatihedus 

GJ/m
3 

Muundumis-

temperatuur 

 C 

Kaltsiumsulfaat 
4 2 4 22 2CaSO H O CaSO H O   1,4 90 

Raudhüdroksiid 
2 2( )Fe OH FeO H O   2,2 150 

Magneesium sulfaat 
4 2 4 27 7MgSO H O MgSO H O   2,8 122 

Raudkarbonaad 
3 2FeCO FeO CO   2,6 180 

2.4.2 Termokeemiline energia 

Desorptsiooni  protsessides kasutatakse soojust vedeliku ja absorbeeriva/adsorbeeriva aine 

molekulide vaheliste sidemete lõhkumiseks (joonis 2.16) [30]. 

 
Joonis 2.16. Termokeemiline energia salvestamine [36] 
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Soojus eraldub peale absorptsiooni/adsorptsiooni uuesti töövedeliku juhtimisel süsteemi. 

Termokeemiline energia koosneb kahest komponendist (valem 2.4) [30].  

 ,a V bH H H       (2.4) 

kus aH
 on adsorptsiooni/absorptsiooni energia J; 

 VH
 – adsorbendi/ absorbendi ja töövedeliku vaheline sideme energia J; 

 bH
 – sorbendi ja töövedeliku vaheline sidemeenergia J. 

 

Vesi on kõige levinum töövedelik (gaas), mida kasutatakse absorptsiooni protsessides. 

Seda veeauruna nii jahutus- kui soojussalvestusel [8]. Sorbeerivateks materjalideks võivad 

olla poorsed tahked ained nagu silikageel (180 kW/m3
) ja zeoliit või vedelal kujul ainetest 

soolahüdraadid. Enamik neid on sünteesitud eelnevalt mingil teisel otstarbel kui soojuse 

salvestamine [43]. 

Tseoliit on kasutuses nii avatud kui suletud süsteemides. See on hästi vormitav aine, mida 

on võimalik soojusvahetuspinna suurendamiseks erinevalt vormida (joonis 2.17). 

Tüüpilisemad näited on graanul, pellet ja avadega tellis. Tseoliidil on energia ruumitihedus 

220 kW/m3 [34]. 

 

   

Joonis 2.17. Tseoliidi vormimise viise [35] 

Soolahüdraatide ja veemolekulide vahel on nõrgad sidemeid ning seega madal 

soojusenergia väljastustemperatuur. Magneesiumsulfaadi energia ruumitihedus on 633 

kW/m3, see on 11 korda suurem vee energiatihedusest.  

Reaalkasutuses on see piiratud 166 kW/m3. Lisaks on soolahüdraatidel järgmised aine 

omadustest tingitud probleemid [34]: 
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 struktuursed probleemid; 

 faasimuutus, lekked ja nende põhjustatud korrosioon; 

 dissotsiatsioon, muutumine ohtlikuks ühendiks (HCl); 

 reaktsiooni kiirus.  

Peamised materjalidele esitatavad nõuded on hea soojusülekanne, kiire taastumisaeg, kõrge 

töövedeliku imendus maht, kõrge energiatihedus töötemperatuuril [34]. 

2.4.2.1 Termokeemilise salvestamise kontseptsioon 

Saksamaal 2009. aasta päikseenergia sümpoosiumil tutvustati uut termokeemilise 

energiasalvesti süsteemi. Süsteemi omadused on järgmised [37]: 

 sesoonne salvestus; 

 avatud adsorptsioon (väliskeskkonna õhuniiskus); 

 ühendus akumulatsioonipaagiga; 

 väline reaktor; 

 integreeritud soojusvaheti; 

 vabakonvektsioon salvestusmahuti ja reaktori vahel; 

 mõlemasuunaline aktiivse salvestusaine liikumine salvestusmahuti ja reaktori 

vahel. 

 

 

Joonis 2.18. Termokeemilise energiasalvesti kontseptsioonprojekt [37] 
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Süsteem töötab järgmiselt [37]:  

1. päikesekollektor soojendab akupaagis olevat vett; 

2. kui akumulaator on saavutanud oma mahutavuse, juhitakse soojus reaktorisse, kus 

toimud endotermiline dehüdratsioonireaktsioon; 

3. lisasoojusenergia vajadusel vallandatakse eksotermiline reaktsioon, juhtides niiske 

õhk (ruumi või välisõhk) reaktorisse. See toimub läbi õhk-õhk soojusvaheti 

siseneva õhu soojendamiseks. 

Antud süsteemi eelised võrreldes veega üle 50% kõrgem kasutegur, 50% väiksem 

kollektorite pindala sama võimsuse jaoks ja väiksem süsteemi maht [38]. 
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3. SOOJUSSALVESTI SOOJUSENERGIA MÕÕTMINE 

3.1 Patendid 

Kui soojusenergiat tootvaid ja seda kasutavaid seadmeid on palju ning soovitakse 

ülevaadet kogu energiabilansist, tuleb paigaldada mõõteseadmed kõikidele akumulaatori 

sisenditele ja väljunditele. Palju lihtsam on aga mõõta soojussalvesti keskmist temperatuuri 

ning soojuskandja massi ning erisoojuse kaudu see arvutada. Eelnimetatud mõõtmisviis 

peaks olema sobilik hindamaks akumulatsioonipaaki salvestunud energiat ja muid 

parameetreid. 

Et vältida olemasolevate patenteeritud võtete või süsteemide uuesti leiutamist uuriti 

patentide andmebaasist Espacenet (http://worldwide.espacenet.com) sisalduvaid patente. 

Lõpptulemusena leiti kaks huvipakkuvat patenti. 

3.1.1 Patent EP 1 336828 A1 

Patent „Measuring system for determining the average temperature and optionally heat 

content of for instance, hot water boilers“ on mahutis oleva vedeliku keskmise 

temperatuuri mõõtesüsteem. Patendi omanik on Bernardus Johannes Maria ning see anti 

patendiametile ülevaatamiseks 2002. aastal [3]. 

 

Elektri- ja gaasiboileri temperatuuri ning selle kaudu salvestunud energia leidmiseks 

kasutatakse näiteks klaaskiudtoru ümber keeratud peenikest vasktraati. Kasutatakse ka 

termistoride jadaühendust. Nende süsteemide puudusteks tuuakse ühendusklemmid, 

keevitused, jooted, lisaks ka hind. Patendi autori eesmärgiks oli likvideerida eelnevalt 

loetletud puudused. Tulemuseks saadi, et kasutada tuleks madala takistusega elektrijuhti, 

mida toidetakse madala pingega. Juhiks võiks olla kaabel või traat, mis oleks hästi 

kättesaadav. Lõppvalikuks oli vasktraat, kuna antud materjali kohta on läbi viidud arvukaid 

uuringuid. Antud kontseptsiooni korral kleebitakse kasutatav elektrijuht mahuti sisepinnale 

veekindla teibiga. Kavandatav süsteem on toodud joonisel 3.1 ning vajaminev 
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mõõtesüsteem joonisel 3.2. U-kujulise mõõtekontuuri (joonis 3.1 (3)) ühendus juhtmed (2) 

ühendatakse mõõteseadmega klemmide SW1 ja SW2 abil. Sama kontuuri külge 

ühendatakse pinge mõõtmiseks juhtmed VS1 ja VS2, ühendus (Q). Mõõtejuhtmeid TS1 ja 

TS2 kasutatakse paagi ülemise temperatuuri mõõtmiseks. Joonisel 3.2 on toodud 

mõõtesüsteem vasktraadi takistuse arvutamise jaoks vajaliku voolu ja pinge mõõtmiseks 

[3].  

 

Joonis 3.1 Vasktraadi paigutus süsteemis [3] 

Vasktraadi läbimõõt valitakse nii, et kontuuri takistus toatemperatuuril oleks 100 kuni 

200 mΩ. Antud olukorras kasutatakse mõõtmiseks vahelduvpinget, võib kasuta ka 

alalispinget, ainsaks tingimuseks on võimalikult madal pinge [3]. 

 

Joonis 3.2 Mõõtesüsteem [3] 
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Süsteem peaks olema projekteeritud nii, et mõõtekontuuril eralduv võimsus ei ületaks 

300 mW. Vaheplokkide E1, E2, E3 mõõtetulemused arvutatakse mikrokontrolleri (10) abil 

paagis olevaks soojusenergiaks. Mõõteploki E1 abil mõõdetakse paagi ülemise kihi 

temperatuuri, E2 mõõdab mõõtekontuuri läbivat voolu ja E3 kontuuri pingelangu [3]. 

3.1.2 Patent WO 2013/103702 A2 

Patent „Thermal energy metering by measuring average tank temperature“ keskendub 

peamiselt võimalustele, kuidas mahuti keskmist temperatuuri mõõta ja mida on võimalik 

mõõdetud temperatuuri kaudu arvutada. 

Süsteemi leiutamise eesmärgiks oli kaotada ära kõik mehhaaniliselt liikuvad elemendid ja 

mitmed temperatuuriandurid soojusenergia mõõtmiseks ning viia süsteemi maksumus 

madalamaks võrreldes tavaliste soojusarvestitega. Tulemuseks saadi, et tuleb mõõta 

soojussalvestis kasutatava aine temperatuuri ja selle muutumist ajas pikliku anduriga [2]. 

Joonisel 3.3 on kujutatud veeboilerit lisasoojusvahetiga, näiteks päiksekollektorite 

ühendamiseks süsteemiga, mis on varustatud mõõteanduriga (1). Süsteemi saab rakendada 

ka teiste analoogsete soojusalvestitega, näiteks betoonsoojussalvesti korral. Süsteemi 

eeliseks on see, et ühe anduriga saab üheaegselt mõõta nii tarbimist kui ka tootmist. 

Salvestunud energia leitakse analoogselt punktis 2.2 toodud valemile 2.1 [2]. 

 
Joonis 3.3 Mõõtekontuuri paigutus soojussalvestis [2] 
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Sõltuvalt mahutis olevast ainest toimub temperatuuri tõusul paisumine, millega vedeliku 

mass mahutis muutub. Antud mõõtesüsteemi korral on võimalik temperatuuri väärtuste 

abil määrata süsteemis oleva aine mass ja seega suurendada mõõtmistäpsust [2]. 

3.1.2.1 Andur 

Andur paigaldatakse mahutisse, kasutades kõige ülemist või külgmist väljaviiku ning 

abivahendina kasutatakse selleks lisa ühenduskolmikut. Joonisel 3.3 on selleks kasutatud 

soojavee väljavõttu (2). Juhul kui tegemist on kerge anduriga, võidakse lisada selle lõppu 

lisaraskus, mis hoiaks seda mahuti põhjas paigal. Andur ise võib olla metallist või 

pooljuhist, mille takistus muutub proportsionaalselt temperatuuri muutusele mahutis. 

Andur võiks olla U-kujuline (1), kuid kasutades ühekordse kontuuriga metalljuhti, võib 

selle takistuse muut olla ebapiisav lihtsama mõõtesüsteemiga mõõtmiseks. Lisaks 

mõjutavad süsteemi täpsust ühendused ning sellisel juhul on vaja kallist ja täpset 

mõõtesüsteemi. Patendi omaniku poolt pakutavaid lahendusi on kaks: kasutada keeratud 

pikka mähise taolist mõõteandurit või mitmeid kordi U-kontuurina moodustatud andurit, et 

tagada piisav takistuse muut. See peaks jääma vahemikku  0…200 Ω. Mida pikem 

kontuur, seda suurem takistuse muut ja täpsem mõõtetulemus. Traadiks sobiks õhukese 

isolatsioonimaterjaliga mähisetraat, mis reageerib piisava kiirusega temperatuuri 

muutustele. Andurina võib kasutada painduvale trükkplaadile söövitatud peenikest 

vaskkontuuri. Lisaks võib kasutada painduvat kilelaadset metallriba, süsinikku, pooljuhte 

või teisi juhte, näiteks roostevaba terasest traati. Patendis on märgitud ka, et anduri võib 

paigaldada mahuti pinnale isolatsioonikihi alla. Sellisel juhul peab olema tagatud hea 

kokkupuutepind anduri ja kesta vahel. Andur peaks kogu mahuti kõrgusest olema 

soovitatavalt 95% [2]. 

3.1.2.2 Arvutusvõimalused 

Kontroller koosneb kellast (ajamuutuse fikseerimiseks), mälust (mõõtetulemuste 

salvestamiseks) ning ekraanist (tulemuste kuvamiseks). Mikrokontrollerit kasutades on 

võimalik määrata, kas energiamuutus mahutis on tingitud selle tarbimisest, tootmisest 

süsteemi või on tegemist soojakadudega süsteemis. Süsteem võib põhineda ka 
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mõõtetulemuse saatmises personaalarvutisse ning seejärel tarkvaraliselt tulemuste 

töötlemises [2]. 

Mitme sisendi korral temperatuuri muutu analüüsides on võimalik määrata kust pärineb 

toodetav energia, kas see tuleb elektritennist, katlast või päikesepaneelidelt. Selleks 

analüüsitakse salvestunud energia hulka ajas ja vastavalt muutuse kiirustele omistatakse 

vastavad sisendid. Süsteemi on võimalik panna õppima, analüüsides välistemperatuuri ning 

mahuti soojuskadusid kindlatel temperatuuridel, kuidas reguleerida küttevajadust või kas 

kasutatakse küttevett või tarbevett. Mõõtetulemusi saab kasutada ka analüüsimaks, kas 

mõne süsteemi töös esineb rikkeid ning vastavalt sellele anda välja veateateid. Pikemaid 

salvestustulemusi saab kasutada üleüldise hoone energiatarbe ja soojuskadude 

leidmisel [2]. 

3.2 Autori kontseptsioon mõõtesüsteemist 

Tuginedes eelnevates patentides toodule, võeti eesmärgiks lahendada soojussalvesti 

keskmise temperatuuri mõõtmine peenikese vasktraadiga. Andurina kasutatakse mähistes 

kasutatavat lakitud vasktraati. Anduri paigaldus toimub soojussalvesti pinnale, kasutades 

tugeva toimega kuumakindalt kleeplinti. Mõõtesüsteem peaks koosnema madala 

müratasemega kvaliteetsest võimenduslülist, 16 bitilist analoog-digataalmuundurist, 

mikrokontrollerist, tulemusi kuvavast ekraanist ja arvutiga suhtlemise liidesest (RS-232). 

Programmiliselt peaks suutma mikrokontroller arvutada ja kuvada reaalajas salvestunud 

energiahulga, salvestatava energia ning soojuskoormuse. Lisaks peaks olema võimalus 

kuvada kauaks ajaliselt antud tarbimise juures salvestunud soojusenergiat jagub. 

Temperatuuri põhjal peaks olema võimalus lülitada kõiki ringluspumpasid vastavalt 

vajadusele kas sisse või välja. 

Kuna eelnevalt kirjeldatud mõõtesüsteemi loomine on väga mahukas töö siis antud 

magistritöö raames seda ei käsitleta. Pigem soovitakse kinnitust mõõtetulemuste täpsusele 

ning soojussalvesti energiabilanssi moodustavate tegurite arvutatavuses. Eeltoodud 

süsteemist ehitatakse vaid võimenduslüli. 
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3.2.1 Millioommeeter 

Seadme koostamisel lähtuti Kerry D. Wongi koduleheküljel olevast postitusest „Accurate 

Milliohm Measurement“ [38], kus oli toodud skeem kuni 1000 kordse 

võimenduskordsusega programmeeritava võimenduslüliga millioommeetrist (joonis 3.4). 

Antud skeem kasutab 10 mA konstantset vooluallikat. Vool, läbides mõõdetavat objekti, 

tekitab pingelangu, mida vastavalt etteantud võimenduskordajaga võimendatakse. Seejärel 

on takistus leitav Ohmi seadusest. 

 
Joonis 3.4. Programmeeritava võimendusahela skeem [38] 

Skeem koosneb lineaarsest pingestabilisaatorist AS431 mille väljundpinge 2.5 V on 

etalonpingeks operatsioonivõimendile AD8276, mis juhib transistori 2N3904. NPN 

transistori ja 250 Ω 0,1% tolerantsiga takisti määrab 10 mA voolu, mida 

täppisoperatsioonivõimendiga AD8603 säilitatakse olenemata mõõdetavast objektist. 

Mõõtmise käigus tekkiv pingelang võimendatakse programmeeritava 

operatsioonivõimendiga vastavalt, kas 10, 20, 50, 100, 200, 500 või 1000 korda. 

Ülaltoodud skeemile lisati programmeerimise jaoks lülitid ning 5 V pingeregulaator 

süsteemi toiteks. Makettplaadi söövitamiseks koostati joonis programmiga Eagle 6.4.0. 

Söövitatud ning elementidega varustatud skeem on toodud joonisel 3.5. 
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Joonis 3.5. Programmeeritava operatsioonivõimendiga millioommeetri makettplaat pärast 

elementide jootmist 

 

Tähtsamate ühenduste vaskrajad joodeti üle, vähendamaks ühenduste takistusi. 

Mugavamaks kasutamiseks lisati mõõteklemmid ning plaat paigaldati korpusesse (joonis 

3.6) 

 

 

 

Joonis 3.6. Valminud millioommeeter  
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4. MATERJAL JA METOODIKA 

4.1 Katseobjekt 

Katseobjekt asub käesoleva töö autori kodus, Põlvamaal Vastse-Kuuste vallas. Tegemist 

on Soojapood.ee tootega, mis on valmistatud Ahjal tütarettevõtte poolt. 

Akumulatsioonipaagi maht on 1400 l, kõrgus 2,02 m, läbimõõt 0,95 m, töörõhk 200 kPa 

(joonis 4.1). 

 

 Joonis 4.1. Akumulatsioonipaak 

4.2 Katseseadmed 
 

4.2.1 Andmehõive  

Andmete salvestamiseks kasutati andmehõiveseadet AGILENT 34972A ning 

termokaamerat Fluke Ti30. 

Katses kasutatakse ühte andmehõiveseadme 20+2 kanaliga multiplekserit mõõteandurite 

ühendamiseks. Kanalite arvust tuleneb piirang soojussalvesti pinnale paigaldavatele 

anduritele. Temperatuuride mõõtmiseks kasutatavad K-tüüpi termopaarid ühendati 
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vastavalt kanalitesse 1…14, kanaleid 15...19 kasutati välistemperatuuri ja soojusarvestina 

kasutatavate veearvestite temperatuuride salvestamiseks. Kanalit 20 kasutati vasktraadi 

takistuse mõõtmiseks ning kanaleid 21 ja 22 veearvesti impulsside loendamiseks, kuna 

need kaks kanalit on mõeldud vaid voolu registreerimiseks. Mõõtmised toimusid 

temperatuurivahemikus 18…28 ℃, kus mõõtmeseadme keskkonna temperatuuri 

parandustegureid ei pea arvestama [39]. Seadme mõõtevead vastavalt piirkondadele, 

mõõteväärtustele ning mõõdetavale parameetrile on toodud tabelis 4.1. 

Tabel 4.1. AGILENT 34972A mõõtevead [39] 

Mõõdetav suurus Mõõtevahemik Mõõteviga* 

Pinge 10 V 0,000035∙a + 0,00005 

Takistus 100 Ω 0,0001∙a + 0,004 

Temperatuur -100   C …  00   C 0,    C 

*a-mõõtetulemus 

Termokaameraga tehtud pildilt pinna keskmise temperatuuri saamiseks kasutati seadmega 

kaasasolevat tarkvara InsideIR 4.0. Pildilt reaalse tulemuse saamiseks võeti arvesse ka 

emissioonitegurit „ε“ ning temperatuuritegur „RT “. Temperatuuriteguriks võeti vastavalt 

ruumi temperatuurile RTC= 24 ning kuna akumulatsioonipaak on musta värvi, võeti 

vastavalt sellele emissioonitegur ε= 0,96 [40]. 

4.2.2 Andurid 

Temperatuuride kontrollmõõtmiseks kasutati K-termopaare (19 tk). Keskmise temperatuuri 

muudu saamiseks kasutati käepärast mähisetraati ristlõikepindalaga 0,00785 mm
2
 

(0,1 mm). See paigaldati kleeplindiga soojussalvesti pinnale vertikaalselt kahe U-kujulise 

kontuurina. U-kontuuri kasutades tuleb vältida väiksest painderaadiust kuna see suurendab 

takistuse temperatuuritegurit [41]. Soojusarvestitega tulemuste kontrollimiseks kasutati 

ühte iseehitatud impulssanduriga veearvestit ning ühte Zenner EKW-M 15 DIN 

impulssanduriga veearvestit. Mõlemal juhul on mõõtesuuruseks üks liiter impulsi kohta. 

Iseehitatud impulssandur põhines TCST1103 avatud optopaariga valgusimpulsside 

loendusepõhimõttel. 20 mA vooluimpulsi saamiseks kasutati välist 5V adapterit ja 

koormuseks 250 Ω takistit. 
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4.3 Katsed 

Kokku tehti neli katset. Esimesed kolm katset, nii soojussalvesti jahtumisel kui 

soojendamisel, toimusid autori kodus ajavahemikul 14.03.15 keskööst kuni 17.03.15 

hommikul kella 8.00-ni. Mõõtmiste intervall oli üks sekund kuna sama andmehõive 

seadmega mõõdeti ka impulssloenduri signaale. Joonisel 4.2 on toodud katseobjekt peale 

andurite ühendamist. Mõõtmiseks paigaldati 14 termopaari, sammuga 14 cm. 

Paigaldamiseks kasutati alumiiniumteipi. Vasktraadi takistuse mõõtmiseks ühendati 

andurina kasutatav vasktraat mõõtesisendiga ühemillimeetrise läbimõõduga mõõtejuhtmete 

abil. Mõõtejuhtmed ning vasktaat ühendati ühendustevahelise takistuse vähendamiseks 

jootmise teel. Eelnevalt mõõtejuhtmete takistus mõõdeti ning hiljem lahutati 

andmetöötluse käigus mõõtetulemustest. Mõõtejuhtmete takistus oli 0,633 Ω. 

 

Joonis 4.2. Andurite paigutus katseobjektil 

Neljas lisakatse viidi läbi Maaülikooli Tehnikainstituudi katlalaboris, kus mõõdeti ehitatud 

millioommeetriga takistuse muutu ajas. Katse viidi läbi 08.05.2015, vahemikus kell 11.00-

15.00. Enne millioommeetriga mõõtmist arvutati, milline peab olema katses kasutatava 

vasktraadi läbimõõt ja mitme kontuurina peab selle paigaldama. 
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Arvutuse lähteandmeteks olid paigaldatud ühe U-kontuuri pikkus, antud soojussalvesti 

korral 3 m ning võimendatud pingelangu maksimaalne väärtus, temperatuuri muudul 

30…   ℃ 5 V. Kuna hinna poolest on mähisevask kallis, siis üheks valiku kriteeriumiks 

oli selle kättesaadavus elektroonikapoodidest. Valituks osutusid mähisetraadid 

läbimõõduga  …0   mm (tabel 4.2). Kõigepealt leiti kasutades Ohmi seadust, milline on 

takistus, kui maksimaalne võimendatud tulemus on 5 V (valem 4.1). 

 max
max

5 /1000
0,4982 ,

0,010035
t

U
R

I
      (4.1) 

kus 
maxtR   on maksimumtakistus Ω; 

 
maxU  – pinge V; 

 I  – vool A. 

 

Tulemiseks saadi, et kogu kontuuri takistus ei tohi olla üle 0,4982 Ω. Järgmiseks avaldati 

takistuse ja temperatuuri vahelisest seosest ja vasktraadi algtakistusest traadi pikkus (valem 

4.2) [41]. 

 
 

 

max
max 15

15

(1 ( 15))
( 15) 1

0, 4982 0,196
4,3 ,

0,0169 0,00395(95 15) 1

t
t

R Sl
R l

A

m

  
  


     

  


 

  

  (4.2) 

kus 15  on takistuse temperatuuritegur 1/K, 15 0,003951/ K  ; 

   – temperatuur maksimum takistusel       95   ℃ 

   – eritakistus temperatuuril        Ω  20,01692 /mm m   ; 

 tA  – traadi ristlõikepindala mm
2
,  

 l  – traadi pikkus m. 

 

Teised tulemused leiti analoogselt. Väärtused koondati tabelisse 4.2 Saadud tulemused 

jagati kontuuri pikkusega ja ümardati alla täisarvuni. Seejärel, rakendades uuesti valemeid 

4.3 ja 4.4, leiti täpsustatud tulemused (tabel 5.4) 
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Tabel 4.2 Traadi ristlõike arvutustulemused 

 

Mähisetraadi läbimõõt, mm 

1 0,8 0,75 0,7 0,65 0,5 

Traadi pikkus, m 17,6 11,2 9,8 8,6 7,4 4,3 

paigaldatava kontuuri pikkus, m 3∙  3∙3 3∙3 3∙  3∙  3∙  

algtakistus  Ω 0,3227 0,3025 0,3442 0,2634 0,3055 0,2582 

lõpptakistus  Ω 0,4248 0,3983 0,4532 0,3468 0,4022 0,3399 

võimendatud pingelang (algne), V 3,2389 3,0365 3,4548 2,644 3,0664 2,5911 

võimendatud pingelang (lõpp),V 4,2637 3,9972 4,548 3,4806 4,0367 3,4111 

pinge muut, V 1,0248 0,9608 1,0931 0,8366 0,9702 0,8198 

 

Tuginedes pinge muutusele saadi parimaks variandiks 0.75 mm läbimõõduga mähisetraat. 

Katses kasutati 0,5 mm läbimõõduga mähisetraati. Põhjuseks selle olemasolu.  

Kuna antud seade leiab rakendust autori kodus, leiti eeltoodud viisil ka parim lahendus 

sealsele akumulatsioonipaagile. Tulemuseks saadi, et kasutama peaks 0,7 mm traati, kahe 

U-kontuurina. Pinge muuduks oleks sellisel juhul 1,1266 V. 

 

Katse seadmed ja akumulatsioonipaagile kleebitud (valge kleeplint) vasktraat on toodud 

joonisel 4.3.  

 

Joonis 4.3. Andurite paigutus katseobjektil 
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Traadi otsad ühendati millioommeetriga ning andmelogeri AGILENT 34972A sisend 

millioommeetri väljundiga (joonis 4.4). Ühenduseks kasutati ühemillimeetrise 

läbimõõduga ühendusjuhtmeid, mõõteintervalliks üks sekund. Tulemuste võrdlemiseks 

kasutati juba eelnevalt paagile paigaldatud digitaalseid temperatuuriandureid DS18S20. 

Antud katse korral mõõtetäpsust arvesse võttes on andmelogeri mõõteviga ±225 µV (tabel 

4.1). Pärast katset mõõdeti ka ühendusjuhtmete takistused. Mõõtetraat, millioommeetrist 

kuni paagi servani, omas takistust 0,018 Ω. Tulemus lahutati andmetöötluse käigus 

mõõdetud takistustest.  

 

Joonis 4.4. Ühendatud mõõtesüsteem 

 

4.4 Andmetöötlus 

Andmete töötlemiseks kasutati MS Excel programmi. Akumulatsioonipaagi keskmise 

pinnatemperatuuri saamiseks määrati termokuvalt termopaaride andurite asukohtadelt 

temperatuurid vastavalt lisas A joonis A.1 toodule. Seejärel arvutati keskmine temperatuur. 

Vasktraadiga keskmise temperatuuri leidmiseks avaldati takistuse ja temperatuuri 

vahelisest seosest temperatuur ϑ (valem 4.3) [41]. 

  1 15
15 15

15 15

(15 1)
(1 ( 15)) ,t

t

R R
R R

R


  



   
    


  (4.3) 
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Kus tR
 on mõõdetud takistus Ω; 

 15R  – takistus temperatuuril 15 ℃ Ω; 

 15  – takistuse temperatuuritegur 1/K; 

   – temperatuur mõõdetud takistusel ℃. 

Takistuse temperatuuriteguriks võeti vastavalt uurimustöös [43] katseliselt leitud tulemus 

15 0,00395  . Samast allikast võeti ka algtakistuse 15R  leidmiseks vajaminev vase 

eritakistus 2

15 0,01692 /R mm m  . Kasutatava vasktraadi takistus temperatuuril 15 ℃ 

leiti valemiga 4.4 [41]. 

 15

8,08
0,01692 17,41

0,00785t

l
R

A
       (4.4) 

Kus 15R  on traadi takistus Ω; 

   – eritakistus temperatuuril        Ω, 20,01692 /mm m   ; 

 tA  – traadi ristlõikepindala mm
2
, 20,00785 ;tA mm  

 l  – traadi pikkus m, 8,08l m .  

Katla võimsuse ja maja soojuskoormuse arvutamiseks kasutati analoogselt punktis 2.2 

kirjeldatud valemit 2.1. Võimsuse saamiseks jagatakse tulemus mõõteimpulsside vahelise 

ajaga (valem 4.3). 

 
1 2( )

,
pm c t t

P
t

  
   (4.5) 

kus P  on võimsus W; 

 pc  – vee erisoojus J/(kg∙K); 

 1t  – mõõdetud või arvutatud temperatuur K; 

 2t  – eelmine mõõdetud või arvutatud temperatuur K; 

 t  – kahe mõõtmise vaheline aeg s. 

 

Andmetöötluses kasutatakse vee tihedust ρ = 0,983 kg/m
3
 ja erisoojust 

4,187 / ( )p kJc kg K
 
60 ℃ juures [42], kuna akumulatsioonipaagi keskmised 

temperatuurid on enamjaolt selles temperatuuri piirkonnas.  
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Lisaks soojusarvestiga leitud soojuskoormusele leitakse soojuskoormus ka analüütiliselt. 

Selleks kasutati maja soojuskoormuse arvutamise standardi EVS-EN ISO 12831:2003 

arvutusjuhendit [43]. 
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5. TULEMUSED 

5.1  Vasktraadiga keskmise temperatuuri mõõtmine 

Veendumaks vasktraadiga mõõtmise täpsuses võrreldi omavahel termopaaridega, 

termokaameraga ja vasktraadi takistuse kaudu leitud akumulatsioonipaagi keskmisi 

temperatuure. Tulemused on toodud joonistel 5.1 ja 5.2. 

 

Joonis 5.1. Akumulatsioonipaagi jahtumisel mõõdetud temperatuurid 

Ülaltoodud jooniselt on näha, et takistusest arvutatud keskmine temperatuur on üle  0  C 

temperatuuri korral suurem kui termopaaridega arvutatud keskmine.  lla  0  C korral aga 

väiksem. Temperatuuride erinevustest leitud standardhälve on 0,45, seega erinevad 

mõõtetulemused ± 0,45  C. Kuna vasktraadiga mingi kindla punkti temperatuuri mõõta ei 

saa, siis võrdluseks tuuakse termofotoga samal ajahetkel tehtud termokuvalt leitud 

keskmised temperatuurid ja termopaaridega leitud keskmised temperatuurid (tabel 5.1). 

Tabel 5.1 Keskmiste temperatuuride võrdlus 

 

Kellaaeg Termopaaridega Vasktraadiga Termokaameraga 

Keskmine 

temperatuur,   C 

17:31:35 83,58 82,47 81,45 

15:34:01 74,41 74,71 70,67 
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Joonisel 5.2 on toodud kahe mõõtemeetodi temperatuurigradiendid. Tulemused erinevad 

± 0,    C. Termokuva annab küll hea ülevaate keskmisest temperatuurist ja 

temperatuurigradiendist, kuid ebamugava ja mahuka andmetöötluse tõttu seda edaspidi 

töös ei kasutata. 

 

Joonis 5.2. Akumulatsioonipaagil asetsevate mõõtepunktide temperatuurid 

Eeltoodud tulemused kinnitavad, et keskmise temperatuuri mõõtmine vasktraadiga on 

antud mõõtesüsteemiga mõõtes teostatav. Edasi leitakse soojussalvesti energiabilanssi 

kuuluvad suurused ning võimalusel võrreldakse saadud tulemusi analüütiliselt leitud 

tulemustega. 

5.2  Katla võimsus 

Katla võimsuse määramiseks teostati katse, kus nelja tunni jooksul toimus ainult küttevee 

juhtimine akumulatsioonipaaki. Kuna ühe sekundi jooksul salvestatud tulemuste kaudu ei 

olnud võimalik adekvaatset temperatuurimuutu akumulatsioonipaagis saada, siis valiti 

arvutamiseks aeg, mis võrdus 10 veemõõtja impulsiga ehk iga 10 l vee juhtimisel 

salvestisse. Tulemused on toodud joonisel 5.3.  

Maksimaalseks katla võimsuseks saadi 21 kW. Kuna tegemist oli väikese põlemiskambriga 

gaasikatlaga, mida köeti puuhalgudega, on tulemus igati reaalne ja ootuspärane. 

Keskmiseks võimsuseks saadi 11,6 kW. Jooniselt 5.3 selgub, et termopaaride 
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mõõtetulemustest arvutatud võimsused ei ole sama stabiilsed kui teised tulemused, seega 

võib arvata, et termopaaride mõõtetäpsus ±0,   C pole piisav. Standardhälve, termopaaride 

ja soojusarvesti mõõtetulemusi võrreldes saadi 1,34. Traadiga mõõdetuga võrreldes aga 

0,62. Saadus tulemus kinnitab termopaaride väikest mõõtetäpsust. Korrelatsioonikordaja 

esimesel juhul on 0,946 ja teisel 0,988. Kuigi korrelatsioonikordaja üle 0,7 tähendab 

tugevat seost [44] siis antud täpsust arvestades peaks see olema vähemalt 0,988, et tulemus 

oleks stabiilne. 

 

Joonis 5.3. Katla võimsus kütmiskatsel 

Katse tulemustest selgus, et keskmised võimsused on termopaaridega mõõtes 424 W 

väiksemad kui soojusarvesti tulemused. Vasktraadiga leitud tulemused 410 W väiksemad 

kui soojusarvesti tulemused. Termopaaridega ja vasktraadiga mõõtes saadud tulemused on 

väiksemad kuna osa akumulatsioonipaagi soojusest läbeb ruumi kütteks. Seega võib väita, 

et soojussalvesti soojusvool on ligikaudu 400 W. 

 

Katse käigus salvestunud soojusenergiaks saadi termopaaridega mõõdetud temperatuuride 

järgi arvutatuna 208 MJ, vasktraadiga 209 MJ ning soojusarvestiga 214 MJ (joonis 5.4).  
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Joonis 5.4. Akumulatsioonipaaki salvestunud energia 

Tulemust kontrolliti ka analüütiliselt valemiga 2.1. Lähtuti sellest, kui suur on salvestis 

oleva vee mass ja milline oli temperatuuri tõus kütmisel (valem 5.1). 

 1400 0.968 4,203 37,4 213026 213pQ m c t kJ MJ            (5.1) 

Antud juhul kasutati valemis vee tihedust ja erisoojust, mis vastab soojussalvestis 

saavutatud suurimale temperatuurile 85℃ [42]. Arvutatud ja soojusarvestiga leitud 

tulemuse võib lugeda võrdseteks. See kinnitab, et soojusarvesti tulemused on õiged. 

Vasktraadiga leitud toodetud energia erineb soojusarvesti tulemusest 5 MJ võrra, seega 

soojakadu kütmiskatse ajal oli 5 MJ. 

 

5.3  Hoone soojuskoormus 

5.3.1 Katsetulemuste põhjal arvutatud 

Soojuskoormuse määramiseks teostati katse, kus toimus maja kütmine 

akumulatsioonipaaki salvestatud soojusenergiaga (joonis 5.5).  
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Joonis 5.5. Maja soojuskoormus  

Jooniselt on näha, kuidas radiaatoritele paigaldatud termoventiilid perioodiliselt töötavad. 

Selgub sarnaselt eelmises alapeatükis toodule, et temperatuuri mõõtmine termopaaridega ja 

vasktraadiga ei ühti. Korrelatsioonikordaja arvestiga ja traadiga mõõdetu vahel on 0,946, 

mis viitab sellele, et tulemuste vahel esineb tugev seos. Korrelatsioonikordaja arvestiga ja 

termopaaridega mõõdetu vahel on 0,882. Võrreldes kütmiskatse tulemusi leitud 

korrelatsioonikordajatega, on tarbimiskatse tulemused halvemad. Need jäävad allapoole 

kütmiskatses toodud miinimumväärtust 0,988. Tulemus on seletatav sellega, et 

tarbimiskatsel on temperatuuride muutus väiksem, seega mõõteveast tingitud viga suurem 

ja tulemused seega erinevad üksteisest rohkem. Täpsuse vähenemine on märgatav ka leitud 

standardhälbest, see on mõlemal juhul 1,4, kütmiskatsel oli see 1,34. 

Kui võrrelda soojusarvesti keskmisi võimsusi, on need termopaaridega võrreldes 85 W 

väiksemad ja vasktraadiga mõõtes 35 W suuremad. Tulemused ei ole väga erinevad kuid 

need peaksid olema soojusarvestiga mõõdetud tulemusest kindlasti suuremad, mitte 

väiksemad nagu selgus termopaaridega leitud tulemustest.  

Katselise ja analüütiliselt leitud soojuskoormuse võrdlemiseks leiti tarbimine 

välistemperatuuril -1,5 ℃. Kuna antud temperatuure oli mõõtmiskatse jooksul kolm, toodi 

välja kõik tulemused (tabel 5.1). Tabelis 5.1 toodud tulemustest võib lugeda kõige 

adekvaatsemaks 16. märtsi hommikul mõõdetud tulemused, kuna siis peaksid olema hoone 

sisetemperatuurid saavutatud ja välispiirete soojusmahtuvus ei mõjuta enam tulemust. 
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Tabel 5.1. Hoone soojusvool välistemperatuuril -1,5 ℃  

Kuupäev Aeg 
Soojusvool, kW 

Termopaaridega Soojusarvesti Vasktraadiga 

15.03 20:30 5,9 5,7 6,1 

16.03 8:20 2,8 2,9 3,0 

16.03 21:50 1,8 1,7 1,7 

 

Sarnaselt kütmistulemustele tuuakse ka siin ära katsetulemustest leitud hoone kütmiseks 

kulunud energia (joonis 5.6). Tulemuste võrdluseks leiti see ka analüütiliselt analoogselt 

valemile 5.1 (valem 5.2). 

 

Joonis 5.6. Hoone kütmiseks kulunud energia 

Katse tulemustest arvutatud kütmiseks kulunud energia on termopaaride temperatuuridest 

arvutatuna 309 MJ, vasktraadi korral 324 MJ. Soojusarvesti tulemuseks saadi 320 MJ. 

Kogu tarbitud energia analüütiliselt leiti järgmiselt: 

 1400 0.968 4,203 57 324666 325pQ m c t kJ MJ            (5.2) 

Võrreldes analüütiliselt leitud ja soojusarvesti tulemust, selgub, et need erinevad 5 MJ. 

Vasktraadiga võrreldes aga 1 MJ. 1 MJ erinevus on ootuspärane kuna ka eelnevalt leitud 

võimsus oli väiksem. Lähtudes soojusarvesti ja vasktraadiga leitust, siis vasktraadiga saadu 

on 4 MJ suurem. Seega võib väita, et soojuskadu hoone kütmisel oli 4 MJ.  
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Üldiselt võib väita, et 57 ℃ temperatuuri muutus mille korral vasktraadi takistus muutub 

4 Ω pole väiksema temperatuurimuutuse korral piisav. Kui jagada leitud väärtused saame, 

et 0,07 Ω takistuse muut vastab 1 ℃ temperatuuri muutusele. Kõrvutades seda 

mõõteseadme veaga, milleks on tabeli 4.1 põhjal ± 0 00   Ω, jõuti järeldusele, et kuna 

andmehõive seade pole kalibreeritud, on vead tingitud mõõteseadme ebatäpsusest. 

 

5.3.2 Soojuskoormus analüütiliselt 

Arvutused pärinevad soojuskoormuse arvutamise standardist [43]. Ruumide soojuskadude 

arvutamiseks kasutatakse valemit 5.3.  

Φ = Φ pk  + Φ p  + Φ v  + Φ inf
+ Φ stv  + Φ km  − Φ ls ,      (5.3) 

kus Φ pk   on köetava ruumi (i) arvutuslik soojuskadu läbi piirdetarindite W; 

 Φ p   – soojuskadu läbi pinnase W; 

 Φ v   – soojuskadu ventilatsiooni kaudu W; 

 Φ inf – soojuskadu infiltratsiooni kaudu W; 

 Φ stv   – soojuskadu sooja tarbevee soojendamisel W; 

 Φ km   – külmade materjalide ja seadmete jahutav toime W; 

 Φ ls – ruumi pidevalt eralduv liigsoojus ajaühikus W. 

 

Kuna katse toimumise ajal inimesi ja muid vabaenergiat eraldavaid seadmeid hoones ei 

olnud, siis soojuskoormuse arvutamisel jäätakse ära komponendid Φ 
stv  , Φ km  , Φ v, ja  Φ 

ls.. 

5.3.2.1 Soojuserikaod läbi välispiirete 

Ühe välispiirdekihi soojustakistuse saab leida valemist 5.4. 

 
d

R


 , (5.4) 

kus R   on kihi soojustakistus m
2·K/W; 

 d  – kihi paksus m; 

   – materjali soojuserijuhtivus W/(m·K). 
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Piirdetarindite materjalid ja materjalide soojustakistused on toodud tabelis B.1. 

Piirdetarindite mõõdud on saadud hoone mõõdistusplaanidelt. 

Seina terviku soojusjuhtivuse U leidmiseks kasutatakse valemit 5.5. 

 
1

1 1 2

1

1 1
... n

n

U
d d

   



   

, (5.5) 

kus U   on piirdetarindi soojusjuhtivus W/(m
2·K); 

 
1  – seina pinna soojusülekandetegur W/(m

2·K), sisekihil 8 W/(m
2·K), 

väliskihil 20 W/(m
2·K); 

 
2  – seina pinna soojusülekandetegur W/(m

2·K), sisekihil 8 W/(m
2·K), 

väliskihil 20 W/(m
2·K). 

 

Erisoojuskadu läbi välispiirete on leitud kasutades valemit [5.6]. 

 
,pk k k j jk j

A U l        (5.6) 

kus 
kA   on piirdeelemendi (k) pindala m

2
; 

 
kU  – piirdetarindi elemendi (k) soojusjuhtivus W/(m

2
·K); 

 
j  – joonkülmasilla juhtivus W/(m·K); 

 
jl  – joonkülmasilla pikkus m. 

 

Külmasildade arvutamiseks vajalikud juhtivuste väärtused on toodud tabelis 5.2. 

Külmasildede pikkused on toodud tabelis B.3. 

Tabel 5.2. Erisoojuskaod läbi välispiiretes paiknevate joonkülmasildade 

Joonkülmasild Joonkülmasilla juhtivus, W/(m·K) 

Välisseina välisnurk 0,5 

Välisseina ja akna liitekoht 0,4 

Välisseina ja põranda liitekoht 0,4 

Välisseina ja lae liitekoht 0,4 

Läbi välisõhuga kokkupuutuvate välispiirete summaarsete erisoojuskadude 

arvutustulemused kanti tabelisse B.5. 
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5.3.2.2 Soojakadu läbi pinnase 

Põranda soojusjuhtivuse arvutusel jagatakse põrandapind tsoonideks, põranda tsoonid on 

valitud põranda jaotamisega 2 meetri laiusteks ribadeks piki välisseinu. Antud hoone puhul 

on hoone mõõtmetest tingitud asjaolu, et kasutusel on ainult kaks tsooni. Põranda 

soojustakistuse leidmisel lisatakse esimese tsooni takistustele väärtus R1 =2,1 m
2
·K/W ja 

teisel R2 =4,2 m
2
·K/W. Soojustatud põranda soojustakistus leitakse põranda erinevate 

kihtide soojustakistuse lisamisega vastava tsooni soojustamata põranda soojustakistusele. 

Põrandate pindalad on toodud tabelis B.4. 

Erisoojuskadu läbi põranda on leitud kasutades valemit 5.7. 

 
p tsoonI pI tsoonII pIIp

A U A U      (5.7) 

kus 
tsoonIA   on esimese tsooni pindala m

2
; 

 
tsoonIIA

 – teise tsooni pindala m
2
; 

 
pIU  – põranda esimese tsooni soojusjuhtivus W/(m

2
·K); 

 
pIIU  – põranda teise tsooni soojusjuhtivus W/(m

2
·K). 

5.3.2.3 Ventilatsiooni erisoojuskadu 

Kuna antud hoones on mehaaniline ventilatsioon vaid pesuruumis ning seda juhitakse 

lülitiga vastavalt vajadusele, siis ventilatsiooni arvutustes arvestatakse vaid soojuskadu läbi 

infiltreeruva õhuhulga. Seega on ventilatsiooni erisoojuskadu leitav seosest 5.8. 

 
inf inf ( t ),õ õ s vaL c t       (5.8) 

kus 
infL   on infiltreeruv õhuhulk m

3
/s; 

 
õ  – 

õhu tihedus kg/m
3
; 

 
õc  – õhu erisoojus J/(kg·K); 

 
st  – siseõhu temperatuur °C; 

 
vat

 
– välistemperatuur °C. 
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Infiltreeruv õhuhulk leitakse valemiga 5.9. 

inf
3600

vn V
L




      
(5.9)

 

kus 
vn   on infiltreeruva õhuhulga kordsus tunnis 1/h; 

 V  – ruumi maht m
3
. 

 

Infiltreeruva õhuhulga kordsuseks võetakse vastavalt standardis toodule 0,1…0,2. Antud 

töös võetakse see 0,15. Ruumide mahud on toodud tabelis B.4. 

Kõik ülaltoodud valemite kaudu leitud soojuskadude tulemused on kantud tabelisse B.5. 

Tulemuseks saadi, et kütteperioodi keskmise temperatuuri -1,5 ℃ juures on soojuskadu 

3 kW. Kui võrrelda seda tabelis 5.1 tooduga, võib väita, et tulemused on võrdväärsed ja 

seega õigesti leitud. 

5.4  Akumulatsioonipaagi soojuskadu 

Lisaks katsetulemustest leitud hüpoteetilistele akumulatsioonipaagi soojuskaole, leiti paagi 

soojuskadu ka analüütiliselt. Arvutati ainult soojusvool arvestusega, et soojustamata pinnal 

ei teki vabakonvektsiooni näol täiendavat soojuskadu. Seda arvestusega, et joonisel 4.2 

nähtav ala kaeti peale andurite paigaldamist fooliumpaberiga, ning tekkis kinnine tühimik. 

Soojustamiseks on kasutatud 100 mm Isoveri klaasvilla KT 40 soojusjuhtivusteguriga 

λ=0.040 W/(m·K) [46]. Paagi seinad on kaetud ühekordse soojustuskihiga, paagipealne 

topelt, ehk 200 mm isolatsioonikihiga. Arvutusteks vajalikud pindalad on toodud tabelis 

5.3. Soojustamata osa soojusjuhtivusteguriks võeti terase soojusjuhtivustegur 

λ=80 W/(m·K) [47]. Soojuskaod leitakse analoogselt valemile 5.5. 

Tabel 5.3. Paagi pindala 

Paagipealne, m
2 Paagi küljed, m

2 

soojustatud soojustamata 

0,7 5,4 0,6 
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Kogu akumulatsioonipaagi soojusvool leiti järgmiselt: 

 

1 2 3
1 2 3

1 1 1 1 1 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1
5,4 0,7 0,6 7 /

1 0,1 1 0,2 1 0,003

8 0,04 8 0,04 8 80

paak k k kU A A A
d d d

W K

     

    
    
            
           

     

     
     

          
          

    

  (5.10) 

kus 
paak   on akumulatsioonipaagi soojusvool W/K; 

 
1  – seina pinna soojusülekandetegur sisekihil W/(m

2·K), 
2

1 ( · )8 / ;W m K    

 
1kA  – külje pindala, soojustatud m

2
, 

2

1 5,4kA m ; 

 
2kA

 
– pealmine pindala, soojustatud m

2
, 

2

2 0,7kA m ; 

 
3kA
 

– külje pindala, soojustamata m
2
, 

2

3 0,6kA m ; 

 
1d
 

– kihi paksus m, 1 0,1 ;d m  

 
2d
 

– kihi paksus m, 2 0,2 ;d m  

 
3d

 
– kihi paksus m, 3 0,0003 ;d m  

 
1  

– klaasvilla KT 40 soojusjuhtivustegur  W/(m·K), λ1  =0.040 W/(m·K); 

 
2  

– terase soojusjuhtivustegur  W/(m·K)  λ2=80 W/(m·K) [47]. 

 

Rakendades ülal leitud tulemust mõõdetud temperatuuridele saadi, et soojuskadu on 

maksimaalselt 420 W (joonis 5.7). Katse käigus ruumi eraldunud soojusenergia on toodud 

joonisel 5.8. 
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Joonis 5.7. Akumulatsioonipaagi soojuskadu 

Kogu eraldunud soojusenergiaks saadi 7 MJ (joonis 5.8). Alapeatükis 5.2 toodud 

kütmiskatsel leitud soojuskadu saadi 5 MJ ning alapeatükis 5.3.1 soojuskoormusel leitud 

soojuskadu saadi 4 MJ. Võib väita, et katseliselt leitud soojuskoormused on reaalsed, kuna 

analüütiline arvutuskäik on lihtsustatud. Seega on võimalik katsetulemuste põhjal leida 

soojussalvesti soojakadu. 

 

 

Joonis 5.8. Soojusvool ruumi 
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5.5 Millioommeetriga tehtud katse 
 

5.5.1 Kütmiskatse tulemused 

Mõõtetulemusi analüüsides jõuti järeldusele, et takistuse muutumise kiirus ühe sekundi 

vältel on liiga aeglane. Seega võeti arvutamiseks 30 sekundi keskmised tulemused. 

Temperatuuri muutus arvutatuna 0,5 mm vasktraadi takistusest on toodud joonisel 5.9. 

 

Joonis 5.9 Soojussalvesti keskmise temperatuuri muutus ajas 

Tulemusi analüüsides leiti, et vähima ühiku muutus põhjustab 0,1 ℃ temperatuuri muudu. 

Järgnevalt leiti kogu paagis oleva vee soojendamiseks kulunud energia (joonis 5.10) 

 

Joonis 5.10 Akumulatsioonipaaki salvestatud energia 
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Tulemuseks saadi, et salvestunud energiaks on 223 MJ. Tulemuse võrdlemiseks arvutati 

samal temperatuuri muudul akumulatsioonipaaki salvestatav energia (valem 5.11). 

 1500 0.968 4,203 36,5 226279 226pQ m c t kJ MJ            (5.11) 

Tulemustest võib järeldada, et salvestunud energia on korrektselt leitud. Viimaseks 

arvutati, analoogselt valemile 4.3, katlaga hetkvõimsused. Kuna katel ei töötanud stabiilsel 

töörežiimil on hetkvõimsuste graafik sakiline (joonis 5.11) ning nimivõimsus saavutati 

vaid üksikutel hetkedel. Keskmiseks katla võimsuseks saadi 17,7 kW ning maksimaalseks 

võimsuseks 38.4 kW. 

 

Joonis 5.11 Katla hetkvõimsused 

Tuginedes viimasele joonisele võib väita, et saavutati ajas stabiilsem temperatuuri muutus. 

Tänu stabiilsele tulemusele polnud vajadust täiendavaks andmetöötluseks. Seega saab 

millioommeetrit edaspidises mõõtesüsteemis kasutada. Saavutatud mõõtetäpsuse korral 

minimaalne energia muutus leiti valemi 2.1 põhjal järgmiselt. 

 
569

1400 0.968 4,203 0,1 569 0,16
3600

p

kJ
Q m c t kJ kW h

s
             = (5.12) 

Tulemus kinnitab, et saavutatud mõõtetäpsus on piisav energiabilansi leidmiseks.  
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KOKKUVÕTE 
 

Katsetulemustest selgus, et 0,1 mm läbimõõduga traadi kasutamisel soojussalvesti 

keskmise temperatuuri mõõtmisel suureneb takistus 1 ℃ temperatuuri tõusul 0,07 Ω. 

Vasktraadiga ja termopaaridega leitud mõõtetulemused erinevad ± 0.45 ℃. Seega katses 

kasutatud vasktraadiga on võimalik soojussalvesti keskmist temperatuuri mõõta.  

Energiabilansist esimesena leiti toodetud energia. Maksimaalseks katla võimsuseks saadi 

21 kW. Soojusarvestiga ja vaskraadiga mõõdetud tulemuste erinevuseks saadi 620 W. 

Korrelatsioonikordaja eeltoodud andmemassiivide vahel oli 0,988, mis peaks olema 

miinimumväärtus, kindlustamaks tulemuste adekvaatsust. Keskmised võimsused võrreldes 

soojusarvesti tulemusega saadi 410 W väiksemad vasktraadiga leitud väärtustest. Katse 

käigus salvestunud soojusenergiaks saadi vasktraadiga 209 MJ ning soojusarvestiga 

214 MJ. Võrreldes neid analüütiliselt leitud tulemusega, milleks saadi 213 MJ, võib väita, 

et kuigi tulemus ei ühti, piisab sellest salvestunud energia leidmiseks. 

Jahtumiskatse tulemustest leiti hoone soojuskoormus ning kogu kütmiseks kulunud 

energia. Korrelatsioonikordajaks arvestiga ja traadiga mõõdetud tulemuste vahel saadi 

0,946, mis viitab, et tulemuste vahel esineb tugev seos. Kui võrreldi keskmisi tulemusi, 

selgus, et need olid vasktraadiga mõõtes 35 W väiksemad. Katseliselt ja analüütiliselt 

leitud soojuskoormuse võrdlemiseks leiti tarbimine -1,5 ℃ juures. Tulemuseks saadi, et 

analüütiliselt on hoone soojuskoormus 3083 W, vasktraadiga mõõtes vastavalt 3000 W 

ning soojusarvestiga 2900 W. Katse tulemustest arvutatud kütmiseks kulunud energiaks 

saadi vasktraadi korral 324 MJ. Soojusarvesti tulemuseks saadi aga 320 MJ ning 

analüütiliselt 325 MJ. Vasktraadiga ja analüütiliselt saadud tulemuste vahe saadi 1 MJ, 

mida võib akumulatsioonipaagi soojuskaoks pidada, mis on mitte piisava mõõtetäpsuse 

tõttu reaalsest väiksem. Vasktraadiga ja soojusarvestiga saadud tulemuste vahe on 5 MJ 

mida võib lugeda antud soojussalvesti soojuskaoks olenevata sellest, et 

akumulatsioonipaagi soojuskaoks saadi analüütiliselt 7 MJ.  

Täiendava mõõteahela rakendamisel süsteemi saavutati süsteemi stabiilsus. Tulemuseks 

saadi, et vähima ühiku muut põhjustab 0,1 ℃ temperatuuri muudu. Kuna antud seade leiab 
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rakendust autori kodus, leiti, et sealsele akumulatsioonipaagile tuleks paigaldada 0,7 mm 

mähisetraat kahe U-kontuurina, saavutamaks maksimaalset mõõtetäpsust. 

 

Lõpptulemusena võib väita, et töös käsitletud meetodiga on võimalik leida soojussalvesti 

energiabilanss. Tulemuse täpsus lisamõõteseadet kasutades saadi 569 kJ ehk 0,16 kW∙h 

vähima ühiku muutusel.  Saadud täpsus võimaldab kuni 1500 l akumulatsioonipaagi korral 

kindlaks määrata nii tarbimise kui ka toodetud energia ning soojuskao. 

 

Käesoleva magistritöö edasiarendusena tuleks töös leitud parameetritega traadi ja 

millioommeetriga teostada uus katse, mille käigus saaks kindlaks teha soovitud tulemuste 

jaoks vajalikud sõltuvused. Seejärel tuleks koostada mikrokontrolleri skeem ning kirjutada 

analüüsitu põhjal sobiv kood. 
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ENERGY BALANCE OF A HEAT ACCUMULATOR 
 

Summary 

The average temperature of the heat storage tank can be measured by using a thin copper 

wire on an accumulator surface. This measuring method would make it easy to find the 

accumulator’s energy balance using the average temperature of the tank. The aim of the 

thesis was to find out whether the energy balance of the accumulator can be measured by 

using a thin copper wire on an accumulator surface, and what the accuracy of the method 

is. 

In experiment there were used measuring systems which are based on patented measuring 

systems, where the average temperature of the heat storage tank is measured by using a 

thin copper wire and incoming and outgoing heat energy can be calculated by the change 

in the average temperature in the time. The experiment was carried out in author’s home 

and in the Estonian University of Life Sciences boiler equipment laboratory. Both 

tanks were water-type heat storage tanks. The volume of the first tank was 1400 l and the 

volume of the second tank was 1500 l. Data were recorded with the data acquisition system 

AGILENT 34972A. To compare the results of using a thin copper wire on an accumulator 

surface the heat meters and K-type thermocouples were also used. Data were analysed 

using MS Excel program.  

The correlation coefficient between the heat meter and measurement of a copper wire has 

to be at least 0.9888 for good accuracy. The total energy production measured with a heat 

meter was 5 MJ less than the calculated production which based on measurement. The 

missing 5 MJ is the heat loss of the accumulator. The maximum capacity of the boiler was 

21 kW. The thermal load of the building, measured with copper wire was 3000 W, with 

heat meter 2900 W and by calculating 3083 W. That means the accuracy of measurement 

is good enough to measure the thermal load of the building. 

The result of the thesis revealed that for average temperature measurement of the heat 

storage tank, capacity of 1400 l, it is sufficient to measure the average temperature with the 

copper wire which diameter is 0.1 mm. The results of measurements can be used only if 
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the production or consumption is higher than 3000 kw. By using additional measurement 

device accuracy of measurement allows to track 0.16 kWh change in the energy system. 

These results only apply when 0.75 mm copper wire is used as thermoresistor. The results 

of measurements can be successfully applied to find out the energy balance of the heat 

storage tank. 

An extension of this thesis, a new test should be carried out with an additional 

measurement device and with new 0.75 mm copper wire. Then the new data has to be 

analysed to form required dependencies for the complete measuring system. The next step 

would be microcontroller scheme compilation and writing the appropriate code. 
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Lisa A. Keskmise temperatuuri leidmise metoodika 

 

Joonis A.1 Termokuvalt keskmise temperatuuri leidmine 
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Lisa B. Maja soojuskoormuse määramise lähteandmed ja tulemused 

Tabel B.1. Piirdetarindite materjalid ja tarindite soojusjuhtivused 

Piirde-tarind Materjal 
Paksus d, 

m 

Sooja-erijuhtivus 

λ, W/(m·K)[45] 

Soojustakistus R, 

(m2·K)/W 

Tarindi 

soojusjuhtivus U,

W/(m2·K) 

Soojustatud 

välissein 

(magamis-

tuba I) 

 

laudis 0,025 0,13 0,192 

0,122 

õhk 0,025 0,026 0,962 

tuuletõkkeplaat 0,0125 0,05 0,250 

kivivill 0,1 0,035 2,857 

krohv 0,01 1,4 0,007 

tuhaplokk 0,2 0,24 0,833 

kivivill 0,1 0,035 2,857 

kipsplaat 0,01 0,23 0,043 

Soojustatud 

välissein II 

(sauna 

eesruum) 

laudis 0,025 0,13 0,192 

0,162 

õhk 0,025 0,026 0,962 

tuuletõkkeplaat 0,0125 0,05 0,250 

kivivill 0,1 0,035 2,857 

krohv 0,01 1,4 0,007 

silikaat 0,2 0,99 0,202 

kivivill 0,05 0,035 1,429 

laudis 0,01 0,13 0,077 

Soojustatud 

välissein III 

(2 korrus) 

 

laudis 0,025 0,13 0,192 

0,12 

õhk 0,025 0,026 0,962 

tuuletõke 0,0125 0,05 0,250 

kivivill 0,2 0,035 5,714 

õhk 0,025 0,026 0,962 

laudis 0,01 0,23 0,043 

Soojustatud 

välissein V 

(pesuruum, 

leiliruum) 

laudis 0,025 0,13 0,192 

0,159 

õhk 0,025 0,026 0,962 

tuuletõke 0,0125 0,05 0,250 

kivivill 0,1 0,035 2,857 

tuhaplokk 0,2 0,24 0,833 

õhk 0,025 0,026 0,962 

laudis 0,01 0,23 0,043 

Katus 

puit 0,0125 0,13 0,125 

0,11 

RKL 0,02 0,031 0,838 

tuuletõke 0,0125 0,05 0,325 

laudis 0,023 0,13 0,23 

kivivill 0,2 0,035 7,42 

Põrand 

puit 0,03 0,13 0,231 
I tsoon 0,145 

II tsoon 0,111 
kivivill 0,15 0,035 4,286 

liiv 0,1 0,663 0,151 

Aknad - - 0,476 2,1 1,9 

Uksed 
puit 0,03 1,4 0,042 

1,268 
kivivill 0,02 0,035 0,571428571 
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Tabel B.2. Piirdetarindite pindalad 

Piirdetarindite pindalad, m
2 

 

seinad lagi/katus põrand uks aken 

Koridor 8,2 3 9,8 1,845 1,38 

Sauna eesruum 20 - 29,3 - 1,38 

Pesuruum 14,2 - 10,2 - 0,4 

Saun 3,45 - 3,3 - 0 

Magamistuba I 16,59 - 16,6 - 1,71 

Elutuba + köök + II magamistuba 42,8 77,6 38,5 - 6,5 

 

Tabel B.3. Külmasildade pikkused 

  

Külmasilla pikkused, m 

Välisseina 

välisnurk 

Välisseina ja 

akna liitekoht 

Välisseina ja 

põranda liitekoht 

Välisseina ja lae 

liitekoht 

Koridor 6,94 11 4,92 8,84 

Sauna eesruum 3,85 3,6 10,7 10,7 

Pesuruum 2,2 2,9 3,3 3,3 

Saun 0 0 1,5 1,5 

Magamistuba I 3,9 8,2 9,3 9,3 

Elutuba + köök + II 

magamistuba 
21,4 17,9 0 40,8 

 

Tabel B.4. Ruumala ja infiltreeruva õhu hulk 

Ruumi 

asukoht 
Ruumi nimetus Suletud netopind, m

2 
Kõrgus, m Ruumala, m

3 

I korrus 

Koridor 3 2 6 

Sauna eesruum 21,3 2,1 44,73 

Pesuruum 6,2 1,9 11,78 

Saun 3,3 1,9 6,27 

Magamistuba I 19,8 2 39,6 

II korrus 
Elutuba + köök + II 

magamistuba 
38,5 1,9 73,15 

Kokku   92,1 - 181,53 

 

Tabel B.5. Soojuskadu ruumide kaupa aasta keskmisel välistemperatuuril 

 

Soojuskadu, W 

seinad 
lagi/ 

katus 
põrand uks aken Inf. 

Külma-

sillad 

kokku 

tv= -1,5°C 

Koridor 47,5 14,1 96,5 107,6 112,8 15,9 433,2 380,8 

Sauna eesruum 149,6 - 195,4 - 51,1 102,9 498,9 486,3 

Pesuruum 110,9 - 72,5 - 24,9 28,9 294,5 276,6 

Saun 26,9 - 23,4 - - 15,4 58,8 64,8 

Magamistuba I 93,3 - 197,7 - 149,5 91,1 469,7 489,7 

Elutuba + 

II magamistuba 
237,3 391,3 142,1 - 568,2 168,2 1325,3 1385,4 

 3083,6  
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