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Tänapäeval on taastuvenergiaallikate kasutamine muutunud väga populaarseks. 

Mikrotootjatel on suur huvi OFF-grid lahenduste vastu, mille korral ei olda sõltuvuses 

üldvõrgust. Käesoleva töö eesmärgiks on leida optimaalseim talu OFF-grid süsteemi 

lahendus, et rahuldada talu elektrienergia vajadus taastuvenergiaallikatega, milleks on tuul, 

päike, vesi ja võimalusel ka puit.  

 

Eesmärgi saavutamiseks on analüüsitud talu piirkonna päikesekiirguse intensiivsust ja 

tuule kiiruseid kasutamaks neid kui peamiseid energiaallikaid. Energia salvestamiseks on 

võrreldud erinevaid akude liike, hooratta, suruõhkenergiasalvestite ja eelkõige 

pumphüdroelektrijaama kasutamist, sest talu tegeleb ise ka järvede rajamisega, mistõttu on 

viimane eelistatuim valik. Tagavara generaatorina on võrreldud biomassi (eelkõige puitu) 

kasutava mootoriga käitatavat generaatorit teiste sisepõlemismootorite generaatoritega. 

Lõpetuseks on võrreldud võimalikke OFF-grid süsteeme leidmaks talule optimaalseim 

lahendus. 

 

Talu piirkonnas on energia saamiseks kõige otstarbekam kasutada päikesepaneele. 

Salvestamiseks on sobivaim lahendus pumphüdroelektrijaam, mis suudab talule tagada 

stabiilse energiavarustuse pikaks ajaks kasutades suvekuudel päikesepaneelidelt saadud 

salvestatud energia ülejääki hiljem vähese päikesekiirgusega perioodil. Varugeneraatoriks 

valiti eelkõige madala soetushinna tõttu bensiinimootoriga käitatav elektrigeneraator.  

 

Märksõnad: taastuvenergia, OFF-grid, autonoomne talu, energiasalvestamine, 

varugeneraator, tasuvusaeg.  
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ABSTRACT 

 

Lüüs, T. Usage of Renewable Resources for Farmʼs Autonomous Energy Supply. Masterʼs 

thesis. Printed in 2 volumes. – Tartu: EMÜ, 2015. 67 pages, 25 figures, 10 tables, format 

A4. In Estonian language. 

 

Usage of renewable resources has nowadays become very popular. Small producers show a 

great interest in OFF-grid solutions, which do not depend on the main power network. The 

aim of this work is to find an OFF-grid system solution that satisfies farm household’s 

need for electric power with renewable resources such as wind, sun, water and wood when 

needed. 

 

Firstly, the intensity of solar radiation and wind speed have been researched as the main 

power resources in the farm region to accomplish the aim. The study also includes a 

research on different kind of batteries and the usage of flywheel, compressed air energy 

storage and above all, the pumped-storage hydro power plant, which is the most preferred 

because the farm is engaged in lake constructions itself. For standby generator the author 

has compared biomass power plant with other internal combustion engines. Lastly, a 

comparison of the potential OFF-grid systems has been carried out to find the most optimal 

solution for the farm. 

 

Receiving energy from the solar panels is the most reasonable solution in the farm region. 

For energy storage the most convenient solution for the farm is the pumped-storage hydro 

power plant which can save summer’s surplus energy received from the solar panels to use 

it later in case of energy deficit. Electric generator powered by petrol engine was chosen 

for the standby generator due to it’s low price. 

 

Keywords: renewable energy, OFF-grid, autonomous farm, energy storage, standby 

generator, pay-back period. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

A –      tiivikuringi pindala m2; 
Am –      masti hind EUR; 
Ap –      päikesepaneelide maksumus EUR; 
As1 –      PV-paneelidega OFF-grid süsteemi maksumus EUR; 
As2 –      tuuliku ja PV-paneelidega OFF-grid süsteemi maksumus EUR; 
At –      tuuliku komplekti hind EUR; 
CAh –      akupanga mahtuvus A∙h; 
Cp –      tuuliku kasutegur; 
CWh –      akupanga mahtuvus W∙h; 
EMHI –      Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogia Instituut; 
g –      raskuskiirendus m/s2; 
h1 –      järvedevaheline kõrgus (alumise veepinnast ülemise põhjani) m; 
h2 –      järvedevaheline kõrgus (alumise veepinnast ülemise põhjani) m; 
hv –      veetaseme muutus m; 
kH –      ümbruskonna pinnakaredust iseloomustav nn Hellmanni tegur; 
PHAJ –      pumphüdroelektrijaam; 
pt –      tuuliku väljapakutud hind EUR/W; 
Ptg –      tuuliku võimsus kW; 
PVGIS –      Photovoltaic Geographical Information System; 
Qb –      puudu- või ülejääv energia kuus kW·h; 
Qg1 –      talu tarbeks ülemisest järvest nr 1 kättesaadav energia kW·h; 
Qg2 –      talu tarbeks ülemisest järvest nr 2 kättesaadav energia kW·h; 
Qp –      puudujääv energia kuus kW·h; 
Qp1 –      vajaminev energia ülemise järve täis pumpamiseks kW·h; 
Qp2 –      vajaminev energia ülemise järve täis pumpamiseks kW·h; 
Qpa –      päikesepaneelide saagis aastas kW·h; 
Qsa –      talu aastane energiavajadus kW·h; 
Qt –      tunnis tuulikult saadud energia W·h; 
Qta –      tuuliku aastane toodang kW·h; 
Qü –      üleliigne energia kuus kW·h; 
r –      tiivikuringi raadius; 
S2 –      reservuaari nr 2 pindala; 
SÕES –      suruõhkenergiasalvesti; 
te –      elektrienergia maksumus EUR/(kW∙h); 
Tp –      päikesepaneelide  tasuvusaeg a; 
Ts1 –     PV-paneelidega OFF-grid süsteemi tasuvusaeg a; 
Ts2 –      tuuliku ja PV-paneelidega OFF-grid süsteemi tasuvusaeg a; 
Tt –      tuuliku komplekti tasuvusaeg a; 
U –     akupanga pinge V; 
V –      tunnikeskmine tuule kiirus m/s; 
V(z1) –      teadaolev tuulekiirus kõrgusel z1 m/s; 
V(z2) –      leitav tuulekiirus kõrgusel z2 m/s; 
V1 –      veehoidla nr 1 mahtuvus m3; 
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V2 –      veehoidla nr 2 mahtuvus m3; 
Vxg –      veehulga muutus vähese energia korral m3; 
Vxp –      veehulga muutus üleliigse energia korral m3; 
z0 –      ümbruskonna pinnakaredust iseloomustav kareduskõrgus m;  
z1 –      teadaoleva tuulekiiruse kõrgus maapinnast m; 
z2 –      leitava tuulekiiruse kõrgus maapinnast m; 
ηg –      generaatori kasutegur %;  
ηp –      pumba kasutegur %; 
ρ –      õhu tihedus normaaltingimustel kg/m3; 
ρv –      vee tihedus kg/m3 (temperatuuril 20 °C); 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval on aktuaalseks teemaks taastuvenergiaallikate kasutamine. Eesti on võtnud 

eesmärgiks saada 2020. aastal 17,6 % sisemaiseks tarbimiseks kasutatavast elektrist 

taastuvatest allikatest [1]. Eesmärgi saavutamiseks on Eesti riik toetanud taastuvenergia 

seadmete soetamist ja paigaldamist, mis on aitanud kaasa tuule- ja päikeseenergia 

tehnoloogiate laialdasemale kasutusvõtule. Lisaks suurematele jõujaamadele on huvi 

tekkinud ka mikrotootjatel, näiteks taludel, elamutel, kus saadud energia kasutatakse enda 

majapidamise tarbeks. Kuid väikeste generaatorite meeletu lisandumine 2014. aastaks ja 

plaanitud eesmärgi graafikust eesolemine tõi endaga kaasa seadusemuudatuse, mis lõpetas 

väiksemate taastuvenergiaseadmete laustoetamise [1]. Sellegi poolest pole huvi antud 

tehnoloogiate vastu kadunud, sest toimub pidev tehnika odavnemine, aga samas elektri-

energia kallinemine. Tõnu Tamm, kellele kuulub Leigo turismitalu, on taastuvenergia-

allikatest äärmiselt huvitatud juba aastaid.  

 

Käesoleva töö eesmärgiks on leida optimaalseim Leigo talu OFF-grid süsteemi lahendus, 

et rahuldada talu elektrienergia vajadus taastuvenergiaallikate baasil, milleks on tuul, 

päike, vesi ja võimalusel ka puit.  

 

      Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgnevad ülesanded: 

1) tutvuda talu energiasüsteemiga ja leida talu energiavajadus; 

2) analüüsida võimalusi talu elektrienergiaga varustamiseks taastuvenergiaallikate 

baasil; 

3) võrrelda energiasalvestustehnoloogiaid; 

4) uurida võimalikke varugeneraatorite lahendusi energiadefitsiidi või süsteemirikke 

korral OFF-grid süsteemi jaoks; 

5) analüüsida võimalikke OFF- grid lahendusi ja leida neist optimaalseim. 

 

Eesmärgi saavutamiseks on uuritud talu piirkonna päikesekiirguse intensiivsust ja tuule 

kiiruseid kasutamaks neid kui peamiseid energiaallikaid. Tuule kiiruste väärtused on 

saadud EMHI andmebaasist ja teisendatud erinevatele kõrgustele vastavaks. 
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Päikesepaneelide saagise arvutamiseks on kasutatud PVGIS (Photovoltaic Geographical 

Information System) veebipõhist arvutuskeskkonda, mis võimaldab Eesti erinevates 

paikades paigaldatud päikesepaneelidelt saadavat energiat küllaltki täpselt leida. Energia 

salvestamiseks on uuritud erinevaid energia akumuleerimise viise, nagu hooratta, 

suruõhkenergiasalvestite ja pump-hüdroelektrijaama kasutamist. Geoloogiliste iseärasuste 

tõttu tegeleb talu ka ise järvede rajamisega, mistõttu on viimane eelistatuim valik. 

Tagavara generaatorina on võrreldud biomassi (eelkõige puitu) kasutava mootoriga 

käitatavat generaatorit teiste sisepõlemismootorite generaatoritega. Lõpetuseks on 

võrreldud võimalikke OFF-grid süsteeme leidmaks talule optimaalseim lahendus. 

Informatsiooni erinevate süsteemide kohta saadi raamatust "Elekter päikesest ja tuulest". 

  

Vajalikud arvutused ja joonised on teostatud Exceli keskkonnas. Lisaks on jooniste 

tegemisel kasutatud programme Paint ja Autocad. Vajalikud maastiku kõrgused ja kaardid 

on saadud maa-ameti geoportaalist.  
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1. LEIGO TALU ÜLDANDMED 

 

1.1. Talu iseloomustus 

 

Leigo talu, mis asub Lõuna-Eesti metsade ja järvede vahel, kasutab käesoleval ajal 

elektrienergiat riiklikust võrgust ja soojuse saamiseks puitu enda metsast. Talu tegeleb 

erinevate kontsertite, pidude ja koosviibimiste korraldamisega ning reklaamitakse looduse 

ilu ja vanade taluehitiste ajaloolist hõngu (joonis 1.1) [2].  

 

 

Joonis 1.1. Leigo talu peahoone [3] 

 

 

1.2. Talu energiavajaduse iseloomustus 

 

Talul on kolm kahekorruselist hoonet, mida köetakse: külalistemaja pindalaga umbes 

300 m2, peamaja pindalaga umbes 320 m2 ja elamu pindalaga 140 m2. Omaniku sõnul on 
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kasutusel katlad koguvõimsusega 150 kW ja elektrilised boilerid 15 kW.  Kütteks 

kasutatakse halupuid (enamasti lepp), mille kulu on aastas 100...150 rm (kui tegemist on 

kuivade puudega). Olmetehnika ja tööstuslike elektriseadmete (tööpingid, saekaater, 

halumasin jm) käivitamiseks ja tarbevee soojendamiseks kasutatakse 50 A peakaitsmega 

võrguelektrit. Maksimaalne võimsustarve koos küttega (elekter pluss soojus) ulatub 

350 kW. Arvestades maha elekterküte ja tarbevee soojendamise ning vältides suure 

võimsusega seadmete (saekaater, puiduhakkur, keevitus) samaaegset kasutamist, ei ületaks 

vajalik elektrivõimsus 30 kW. Kogemustest lähtuvalt on talu toimimiseks vajalik keskmine 

ööpäevane energiahulk umbes 50 kW·h. Tööpäevadel ja lühiajaliselt töötavate võimsamate 

seadmete kasutamisel kuluks ööpäevas kuni 70 kW·h ja talu aastane arvestuslik 

elektritarve on Ea = 19000
 
kW·h [2]. 
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2. TUULEENERGIA 

 

2.1. Tuule teke 

 

Tuul on päikeseenergia muundatud vorm, mis on põhjustatud atmosfääri ebaühtlase 

soojenemise, maapinna korrapäratuse ja maakera pöörlemisega. Maale jõudvast 

päikeseenergiast muundub tänu temperatuurierinevustele ligikaudu 1...2 % tuuleenergiaks. 

Ekvaatori lähedal asuvaid alasid soojendab päike kõige enam. Õhku soojendatakse 

omakorda maasse akumuleerunud soojusega, mistõttu tekivad õhutemperatuuride 

erinevused. Kuna soe õhk on kergem kui külm, siis ekvaatori lähedastes piirkondades 

liigub õhk üles kõrgusele 10 km ja suundub edasi kas põhja või lõunasse. Kui maakera ei 

pöörleks, siis kulgeks õhk ekvaatorilt poolustele, vajudes seal alla ja liikudes mööda 

maapinda tagasi ekvaatori poole, jäädes sedasi ringlema. Kuna maakera pöörleb ümber 

oma telje, liiguvad ka õhumassid teisiti [4]. 

 

 

2.2. Tuule kiirus 

 

Eestis puhuvad tuuled valdavalt lõuna- ja läänekaarest. Kõige tuulisem aeg kestab 

oktoobrist veebruarini. Tuulisteks piirkondadeks on rannikualad, saared ja Pepsi järve 

äärne ala. Lääne-Eesti saarestikul on aastas keskmine tuule kiirus 10 meetri kõrgusel kuni 

7 m/s ja Kagu-Eestis alla 3 m/s. Maapinnalähedase tuule kiiruse suur kahanemine sisemaa 

suunas on tingitud liigestatud pinnamoe ja metsade takistava toime tõttu [4]. 

 

Leigo talu asub Lõuna-Eestis metsade vahel, seega on antud piirkonnale on omased nõrgad 

maapinnalähedased sisemaa tuuled. Tuule kiirust ei ole antud talu juures mõõdetud, 

mistõttu on kasutatud EMHI andmebaasist saadud Tõravere 2011. a tuulekiiruste andmeid. 

Tõravere vaatlusjaama tuuleandmed on salvestatud tunnikeskmistena 10 meetri kõrgusel ja 

on tüüpilised Eesti sisemaa jaoks. Kuna sisemaa tuule kiirused on 10 meetri kõrgusel 

takistuste tõttu liiga väikesed, siis on võrdluse eesmärgil infobaasist saadud väärtused 

teisendatud erinevatele kõrgustele vastavaks ja kantud tabelisse 2.1.  
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Tabel 2.1. 2011 aasta keskmised tuule kiirused 

 Keskmine tuule kiirus, m/s 
Kõrgus, m 10 20 30 40 50 

Jaanuar 2,8 3,3 3,6 3,8 4,0 
Veebruar 2,2 2,6 2,8 3,0 3,1 

Märts 3,3 4,0 4,3 4,6 4,8 
Aprill 2,3 2,7 3,0 3,2 3,3 
Mai 2,5 2,9 3,2 3,4 3,6 

Juuni 2,3 2,7 2,9 3,1 3,2 
Juuli 2,0 2,4 2,7 2,8 2,9 

August 2,1 2,5 2,8 2,9 3,1 
September 2,4 2,9 3,1 3,3 3,5 
Oktoober 2,7 3,2 3,5 3,7 3,8 
November 2,5 3,0 3,3 3,5 3,6 
Detsember 4,1 4,9 5,4 5,7 5,9 

Aasta keskmine 2,6 3,1 3,4 3,6 3,7 

 

Tabelis 2.1. on esitatud tuule keskmised kiirused kuude lõikes peamiselt visuaalseks 

ülevaateks, sest nende väärtuste kasutamine tuuliku saagise kirjeldamiseks annaksid 

märkimisväärselt madalama tulemuse võrreldes tegelikkusega. See on tingitud asjaolust, et 

tuules sisalduv energia on kuupsõltuvuses tuule kiirusest, mille väiksemgi kasv võib 

toodangus kaasa tuua märkimisväärse muudatuse [5].  

 

Tuule kiiruse suurenemine ei ole lineaarne kõrgusega maapinnast ja sõltub maastiku 

iseloomust. Tuuleandmete transponeerimisel erinevatele kõrgustele kasutatakse 

pinnakareduse tegurit z0 või nn Hellmanni tegurit kH [6]. 

 

Empiirilise Hellmani valemi järgi [6] 

,)/()()( 1212
HkzzzVzV                         (2.1) 

kus  V(z2) on    leitav tuulekiirus kõrgusel z2 m/s; 

 V(z1) –      teadaolev tuulekiirus kõrgusel z1 m/s; 

 z1 –      teadaoleva tuulekiiruse kõrgus maapinnast m; 

 z2 –      leitava tuulekiiruse kõrgus maapinnast m; 

 kH –      ümbruskonna pinnakaredust iseloomustav nn Hellmanni tegur. 

 

Logaritmilise valemi järgi on tuule kiirus kõrgusel z2 seotud tuule kiirusega kõrgusel z1 

järgmise teoreetilise sõltuvusega [6]:  

),/ln(/)/ln()(/)( 010212 zzzzzVzV                        (2.2) 
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kus  z0 on    ümbruskonna pinnakaredust iseloomustav kareduskõrgus m.  

 

Kareduskõrgus määratakse vastavalt ümbruskonna takistustele ja on esitatud tabelis 

2.2 [7]. 

 

Tabel 2.2. Kareduskõrguse klassid [7] 

Maastiku tüüp Kareduse klass Kareduskõrgus z0, m Hellmanni tegur kH 

Veekogu 0 0,0002 0,01 
Avatud tasane maa, ilma maastiku 

ebatasasusteta 
0,5 0,0024  

Avatud tasane maa (põllumaa), 
väikesed maastiku ebatasasused 

1 0,03 0,12 

Põllumaa koos mõnede majade ja 
8 m kõrge hekiga umbes 1250 m 

kaugusel 
1,5 0,055  

Põllumaa koos mõnede majade ja 
8 m kõrge hekiga umbes 500 m 

kaugusel 
2 0,1 0,16 

Põllumaa paljude majadega või 
8 m kõrgune hekk umbes 250 m 

kaugusel 
2,5 0,2  

Külad, väikesed linnad, põllumaa 
koos metsa ja väga ebatasase 

maastikuga 
3 0,4 0,28 

Suuremad linnad kõrgete majadega 3,5 0,8  
Väga suured linnad koos 

pilvelõhkujatega 
4,0 1,6  

 

Antud töös vaatlusaluse talu tingimustele vastavalt on autor kasutanud logaritmilist valemit 

kareduskõrgusega z0 = 0,25 m [2]. 

 

Näitena on transponeeritud 2011 a. jaanuarikuu keskmine tuule kiirus 10 m kõrgusel 

vastavaks 20 m kõrgusele [6]: 

33,3)25,0/10ln(/)25,0/20ln(8,2)/ln(/)/ln()()( 010212  zzzzzVzV m/s,   (2.3) 

 

Tuule kiiruste paremaks ülevaateks on kasutatud kiiruste sagedusjaotusi erinevatel 

kõrgustel, mida illustreerib joonis 2.1. 
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Joonis 2.1. Tuule kiiruste sagedusjaotused erinevatel kõrgustel 

 

Väiksemad tuulikud alustavad tööd tuule kiirusel 2...3 m/s, antud töös on valitud selleks 

2,5 m/s. Jooniselt 2.1 on näha, et tuule kiirused on väikesed ja ligikaudu 53 % juhtudest 

jäävad kiirused 10 meetri kõrgusel alla 2,5 m/s, mis tähendab, et tiivik seisab ja generaator 

ei tööta. Järelikult ei ole otstarbekas antud kohas generaator 10 m kõrgusele paigaldada. 

Kõrguste suurenemisel väheneb tuuliku seismise aeg, 30 ja 50 meetril vastavalt 37 ja 

32 %-le. Seega seisab tiivik kõrgemal kui 30 m ikkagi kolmandik ajast, millest suurem osa 

jääb suvekuudele. 

 

Joonise 2.1 järgi sobivad tuulikutele tuule kiirused alates 30 m kõrguselt, sest võrreldes 

madalamate kõrgustega on üle 5 m/s tuule kiiruste esinemissagedus märgatavalt suurem. 

Kuigi talu asukoht pole tuuleenergia rakendamiseks soosiv, on antud probleemi võimalik 

parandada kõrgema masti kasutamisega, millega tagatakse tiivikule suuremad 

tuulekiirused. 
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2.3. Tuuliku liigi valik 

 

Sobiva tuuliku valimiseks tuleb võrrelda erinevat liiki tuulikute omadusi. Tuulikuid 

jagatakse kahte kategooriasse: horisontaalse ja vertikaalse teljega tuulikud [8].  

 

 

2.3.1. Horisontaalvõlliga tuulik 

 

Horisontaalvõlliga tuulik (joonis 2.2) on kõige levinum tüüp kõikides tuulikute 

võimsusklassides. Nii välismaal kui ka Eestis on suuremad tuulepargid ja tuulikud ehitatud 

eelmainitud tehnoloogiaga, sest nende kasutegur kineetilise energia muundamisel on 

osutunud kõige suuremaks. Horisontaalvõlliga tuulikute kasutegur jääb vahemikku 

20...35 %, vertikaalvõlliga aga 5...20 % [9].  

 

 

Joonis 2.2. Kolmelabaline horisontaalvõlliga tuulik [10] 

 

Horisontaalvõlliga tuulikutel leidub palju erinevaid lahendusi: rootoril võib olla üks, kaks, 

kolm või isegi rohkem labasid, tiivikute tuulde pööramiseks on võimalik kasutada saba, 

sabarootorit või automaatset elektroonilist süsteemi [9]. 
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2.3.2. H-rootoriga vertikaalvõlliga tuulik 

 

Giromill ehk H-rootoriga tuuliku horisontaalsed talad hoiavad sirgeid labasid peavõlli 

küljes (joonis 2.3). H-rootoril on mitmeid lahendusi, näiteks Cycloturbine-i, mille labad 

pöörlevad ümber püstise võlli tänu spetsiaalsele mehhanismile. Sellisel viisil on võimalik 

rootori labade kohtumisnurka muuta, mistõttu muutub pöörlemine efektiivsemaks ning 

ühtlasemaks. Olemas on ka spiraalne H-mootor, mis võimaldab oma spiraalsete labadega 

saavutada suhteliselt ühtlast käiku ning vältida ohtlikke pulsatsioone [9]. 

 

 

Joonis 2.3. H-rootoriga tuulik [10] 

 

 

2.3.3. Savoniuse tüüpi vertikaalvõlliga tuulik 

 

Savoniuse tüüpi vertikaalvõlliga ehk S-tüüpi rootoriga tuulikute (joonis 2.4) leiutajaks oli 

S.J. Savonius. Kõnealune tuulikutüüp kasutab töötamiseks ära õhutakistust, mis on 

võimalik tänu tuuliku anumatüüpi labadele, mis püüavad tuult selliselt, et tuuliku labad 
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surutakse pöörlema. Enamasti on Savoniuse tuulikutel kaks kuni kolm laba. Kuigi tuulik 

pöörleb aeglaselt, arendavad nad suurt momenti. Tuuliku labad ei saavuta kunagi 

tuulekiirusest suuremaid pöörlemiskiiruseid, mistõttu on nad suhteliselt ebaefektiivsed. 

See-eest töötavad nad vaikselt, neil on lihtne ehitus ning väikesed mõõtmed [8, 9]. Lisaks 

hakkavad Savoniuse tuulikud tööle suhteliselt madalatel kiirustel, muutes nad ideaalseks 

linnatingimustes, kus esinevad ka muutlikud tuulesuunad- ja kiirused ning turbulentsid [8]. 

 

 

Joonis 2.4. Savoniuse tüüpi tuulik [10] 

 

 

2.3.4. Darrieus tüüpi vertikaalvõlliga tuulik 

 

Darrieus tüüpi vertikaalvõlliga ehk S-tüüpi rootoriga tuulikute (joonis 2.5) leiutajaks oli 

insener G. Darrieus. Antud tüüpi tuuliku aerodünaamilise kandepinnaga põhinevad labad 

kasutavad pöörlemisel tõstejõudu. Tuule suunda pööramiseks ei ole tarvis eraldi 

mehhanismi ning neid on võimalik paigaldada maismaad ligi, sest nad on võimelised 

töötama muutlikes tuuleoludes. Darrieuse tüüpi tuuliku kasutegur on võrreldes Savoniuse 
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tuulikuga suurem ning moodustab 75 % horsontaalse võlliga tuuliku omast (Savoniusel 

25 %), sest ta on võimeline pöörlema tuule kiirusest kiiremini. Kuid Darrieuse tuulik ei 

alusta ise pöörlemist, selleks on  tarvis täiendavat välismõju, milleks sobib elektrimootor. 

Lisaks on Darrieuse tuulikutel probleeme masti mehaaniliste painete ning vigastustega, 

mille on põhjuseks on suured tuulekiirused. Arvestada tuleb ka generaatori mehaaniliste 

osade keerulise vahetuse ja parandusega [8, 9]. 

 

 

Joonis 2.5. Darrieuse tüüpi tuulik [10] 

 

 

2.3.5. Sobiv tuuliku liik 

 

Arvestades eelpool kirjeldatud tuulikute omadusi, sobiks talule kõige levinum 

horisontaalvõlliga tuulik, sest neil on kõrge kasutegur, töö alustamiseks ei ole tarvis 

lisamehhanismi,  suurema pakkumise tõttu on neil suurem valik ning ka soodsam hind. 
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2.4. Tuuliku efektiivsus 

 

Tuule kiirus ja kvaliteet (õhuvoo turbulentne voolamine) sõltuvad oluliselt paigaldatava 

tuuliku asukoha relatiivsest kõrgusest, mistõttu on tähtis leida tuulikule õige asukoht. 

Tähtis on, et elektrigeneraator paikneks kõrgemal läheduses olevatest takistustest. Liiga 

suur masti kõrgus võib majanduslikult olla ebamõistlik, sest maksumus on seotud masti 

kõrgusega [5]. 

 

Tuulikult saadud energiat on erinevatel tuule kiirustel võimalik arvutada järgneva 

valemiga [11]: 

,
2

3
p

t

CVA
Q





                        (2.4) 

kus  Qt on    tunnis tuulikult saadud energia W·h; 

 ρ –      õhu tihedus normaaltingimustel kg/m3, (ρ=1,266) [12]; 

 A –      tiivikuringi pindala m2; 

 V –      tunnikeskmine tuule kiirus m/s; 

 Cp –      tuuliku kasutegur. 

 

Kasutegur Cp on piiratud Betzi limiidiga, mis tõestab, et teoreetiliselt on võimalik 

muundada kasulikuks pöörlemiseks kuni 59 % tuule kineetilisest energiast. Praktikas 

arvestatakse veel rohkemate kadudega – turbulents, laagrite hõõrdumine, energia 

muundamise ja labade aerodünaamikast tulenevad kaod. Omavalmistatud- ja 

vertikaalvõlliga tuulikutel arvestatakse kasuteguri väärtuseks vahemikku 0,05...0,2. 

Kvaliteetsematel väiksematel tuulikutel on kasutegur vahemikus 0,2...0,35 ja suurematel 

tuulikutel ulatub see kuni 0,5-ni tuule kiirustel 6...9 m/s, kuid suurematel või väiksematel 

kiirustel on võrdne ligikaudu 0,3-ga [11, 12]. Antud töös on kasuteguri väärtuseks võetud 

33 % (Cp = 0,33). 

 

Nimivõimsusega 10...30 kW tuulikute tiivikuringide pindalad on võetud Aeolos Wind 

Energy kodulehelt, mille väärtused on omased samade võimsustega tuulikute tiivikuringide 

pindalale [13]. Tiivikuringide pindalad on kantud tabelisse 2.3. 
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Tabel 2.3. Tuulikute tiivikuringide pindalad [13] 

Tuuliku võimsus, kW 10 20 30 
Tiivikuringide pindala, m2 50,2 78,5 113 

 

Mõndade tuulikute andmetes puudub tiivikuringi pindala, mis on autori enda poolt leitud 

järgneva valemiga 

,2rA                           (2.5) 

kus  A on    tiivikuringi pindala m2; 

 r –      tiivikuringi raadius. 

 

Tuule kiirusteks on kasutatud EMHI andmebaasist saadud tunnikeskmiseid väärtuseid, 

millega saadakse täpsem tulemus kui kasutades tabelis 2.1 olevaid kuu keskmiseid 

andmeid. Eesti sisemaale on kõige omasemad 2011. aasta tuule kiiruse väärtused, kuid 

kuna antud talu asub merepinnast palju kõrgemal kui Tõravere ning tuulik paigaldatakse 

30 m relatiivse kõrgusega künka otsa, on talu asukoha tõttu arvestatud neid andmeid kui 

minimaalseid tuule kiiruse väärtuseid. Kuna arvutused on teostatud vastavalt halvimatele 

tuuletingimustele, on kasutatud 2011. aasta tuule kiiruste andmeid leidmaks erinevatelt 

tuulikutelt saadav energia, mis on kuude lõikes kantud lisas A asuvasse tabelisse. 

 

Näitena on valemi 2.4 järgi arvutatud 20 kW tuulikult saadav energia tuule kiirusel 4 m/s: 

[11] 

1016
2

33,045,78226,1

2

33

20 






p

t
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Q


W. 

 

Lisas A asuva tabeli järgi on võimalik väita, et ainult 30 kW tuulikust üksi ei piisa 

varustamaks talu energiaga. Suvekuudel on toodang märgatavalt väiksem kui teistel 

aastaaegadel. Arvestades, et talu igakuine energiavajadus on vähemalt 1583 kW·h, siis on 

võimalik tagada piisav energiatoodang ainult talvekuudel, kui 30 kW tuulik on paigaldatud 

maapinnast vähemalt 30 m kõrgusele. Siinjuures tuleb arvestada ka asjaoluga, et 

maksimaalseks tuuliku paigaldamise kõrguseks maapinnast on lubatud talu omaniku sõnul 

30 m. 
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2.5. Tuuliku hind ja tasuvusaeg 

 

Prof. Andres Annuki sõnul prognoositakse tuuliku maksumuseks lähitulevikus 1 EUR/W, 

mida on ka antud töös kasutatud. Hinna 1 EUR/W sisse kuuluvad tiivik, generaator, 

kontroller ja inventer. Kuid tuuliku hinnale lisandub ka masti maksumus, mille suhet 

kõrgusesse iseloomustab joonis 2.6. 

 

 

Joonis 2.6. Tuuliku masti maksumused [5] 

 

Jooniselt 2.6 on näha, et 18 m ja 40 m mastide hindade vahe on ligikaudu 3 korda, mistõttu 

on optimaalse masti kõrguse valik toodangu määramisel ka investeerimisel väga tähtis. 

 

Tuuliku komplekti hind on leitud järgneva valemiga 

,)( mttgt ApPA                          (2.6) 

kus  At on    tuuliku komplekti hind EUR; 

 Ptg –      tuuliku võimsus kW; 

 pt –      tuuliku väljapakutud hind EUR/W; 

 Am –      masti hind EUR. 

 

Valemi 2.6 järgi on arvutatud tuuliku komplektide hinnad vastavalt erineva võimsusega 

tuulikutele ja masti kõrgustele ning kantud tabelisse 2.4. Lisaks on leitud installatsioonide 

tasuvusaeg järgneva valemiga 

,
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t
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                          (2.7) 
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kus  Tt on    tuuliku komplekti tasuvusaeg a; 

 Qta –      tuuliku aastane toodang kW·h; 

 te –      elektrienergia maksumus EUR/(kW∙h) (te = 0,123). 

 

Tabel 3.4. Tuuliku komplektide hinnad [5] 

Kõrgus, 
m 

Tuuliku 
võimsus  
Ptg, kW 

Tuuliku 
hind, EUR 

Masti 
hind Am, 

EUR 

Komplekti 
hind At, EUR 

Aasta kestel 
saadav energia, 

kW·h 

Tasuvusaeg 
Tt, a 

10 
10 10000 

5000 
15000 3101 39,3 

20 20000 25000 4850 41,9 
30 30000 35000 6981 40,8 

20 
10 10000 

7500 
17500 5331 26,7 

20 20000 27500 8337 26,8 
30 30000 37500 12000 25,4 

30 
10 10000 

15500 
25500 7043 29,4 

20 20000 35500 11013 26,2 
30 30000 45500 15853 23,3 

40 
10 10000 

21000 
31000 8426 29,9 

20 20000 41000 13176 25,3 
30 30000 51000 18967 21,9 

50 
10 10000 

26500 
36500 9624 30,8 

20 20000 46500 15050 25,1 
30 30000 56500 21664 21,2 

 

Tabelist 2.4 on näha, et tuulikute aastased saagised on küllaltki madalad võrreldes 

komplektide hinnaga, mistõttu ületab tasuvusaeg seadme eluiga. Pikema masti valik küll 

võimaldab püüda tugevamaid tuuli suurematel kõrgustel, kuid torni enda maksumus 

paljudel juhtudel ületab sellest tuleneva kasu. Kõige kasulikum on installeerida tuulikud 

võimsusega 20...30 kW 30 m ja kõrgemale. Tuuliku, mille võimsus on 10 kW, tasuvusaeg 

20 meetri kõrgusel (26,7 a) on võrreldav teiste generaatorite tasuvusajaga, kuid väikese 

saagise (5331 kW·h aastas) tõttu ei ole antud lahendus mõistlik.   

 

Tuulikult saadav energia ja maksumuse arvutuste juures on arvestatud halvima olukorraga, 

kus energia saagis on kõige väikesem ning tehnoloogia kallis. Kuna süsteemi on kavas 

ehitama hakata aastate pärast, tuleks teha tuuliku paigaldamise koha peal tuule kiiruste 

mõõtmine erinevatel kõrgustel ühe aasta jooksul, mille andmeid võrreldakse hiljem 

Tõravere andmetega. Sellisel viisil on võimalik leida väga täpne tuulikult saadav aastane 

energia ning teha täpsem hinnang tuuliku sobivusest talu energiasüsteemi. Tuule kiirust 

mõõtva ilmajaama maksumus on ligikaudu 160 EUR [14]. Ilmajaama jaoks valmistatakse 

mast talu omaniku poolt ning kasutades kahte ilmajaama erinevatel kõrgustel (mõõtmaks 
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täpsemalt tuule kiirust erinevatel kõrgustel künka oludes), on terve mõõtmiskomplekti 

ligikaudne maksumus 500 EUR. See moodustab tuuliku komplektide hinnast (15000+ 

EUR) vähem kui 4 %. Ilmajaamade kasutamise põhjust seletab joonis 2.7, kus on näidatud 

õhu liikumist üle künka. Voolujoonte tihedus suureneb künka otsas, mis tähendab õhu 

liikumiskiiruse ehk tuule kiiruse suurenemist (energiatiheduse suurenemist). Võib tekkida 

ka olukord, et küngas takistab õhu liikumist, mis taaskord kinnitab tuule kiiruse mõõtmise 

olulisust.  

  

 

Joonis 2.7. Õhu liikumise trajektoorid ja energiatihedus [15] 

 

Elektrienergia  maksumus on saadud autori enda kuu elektriarvelt, mille sisse on arvestatud 

kõik komponendid (võrgutasud, elektriaktsiis, taastuvenergia tasu, elektrienergia hind ja 

käibemaks). Tabelis 2.5 on esitatud mainitud komponentide ühikväärtused ning 

teisendatud vastavaks talule. Arvutustes on võetud elektrienergia maksumus aastatelõikes 

muutumatuna. Tabeli 2.5 alusel võetakse elektrienergia maksumuse väärtuseks 

0,123 EUR/(kW·h). 

 

Tabel 2.5. Elektriarve komponendid ja nende väärtused 

Komponent Väärtus Talu kulud, EUR/a 
Taastuvenergia tasu 0,0089 EUR/(kW·h) 169,1  

Võrguteenus 

Võrguühenduse kasutamine  0,41 EUR/A kuus 246  
Elektriedastamine: päev 0,0417 EUR/(kW·h) 544,19  
Elektriedastamine: öö 0,0241 EUR/(kW·h) 175,45  

Kasutamise tasu 1,84 EUR/kuu 22,08  
Elektriaktsiis 0,00447 EUR/(kW·h) 84,93  

Elektrienergia 
hind 

Börsihinnaga elekter päevaajal 0,03879 EUR/(kW·h) 506,21  
Börsihinnaga elekter ööajal 0,02733 EUR/(kW·h) 198,92  

Käibemaks 20% 
Kokku 2336,30 

Hind, EUR/(kW·h) 0,123  
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3. PÄIKESEENERGIA 

 

3.1. Päikeseenergia Eestis 

 

Päikeseenergia kasutamise all mõeldakse üldjuhul päikesekiirguse kasutamist 

soojusenergia või elektrienergia saamiseks. Päikesekiirgus on perioodiline ja juhuslik. 

Eestis võib selgel (joonis 3.1) ja pilvisel suvepäeval summaarne päikesekiirgus (otsese ja 

hajusa kiirguse summa, ühikuks kW∙h/m2) erineda kordades [16]. Joonisel 3.1 kajastatud 

päikesepaiste kestus Eesti riigis tähendab ajaperioodi, mille kestel päikese otsene kiirgus 

ulatub aluspinnale tingimusel, et puuduvad kiirgust blokeerivad ilmastikunähud (nt pilved, 

udu) või objektid [17]. 

 

 

Joonis 3.1. Päikesepaiste kestus 2013 aastal [18] 

 

Soojus- või elektrienergiaks muundatav ressurss oleneb suuresti geograafilisest asukohast 

ja kohalikest klimaatilistest tingimustest. Eesti territoorium on suhteliselt väike, mistõttu 

jaguneb päikese energeetiline ressurss suhteliselt ühtlaselt (suurimaks erinevuseks on 
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ligikaudu 10 %) [16]. Maapinnale jõuab aastas keskmiselt 3489 MJ (9692442·10-4 GW·h) 

päikeseenergiat ühe ruutmeetri kohta ehk 969,2 kW·h/m2. Eesti olusid kirjeldab joonis 3.2, 

kus on näidatud aastane summaarne päikesekiirgus koos potentsiaalse saagisega vastavalt 

optimaalse kaldenurgaga (40 kraadi) pinnal [19]. 

 

 

Joonis 3.2. Aastane summaarne päikesekiirgus optimaalse kaldenurgaga pinnale 

Eestis [18] 

 

Jooniselt 3.2 on võimalik järeldada, et Lõuna-Eestis, kus Leigo talu asub, on soodne 

piirkond kasutamaks päikeseenergiat. 

 

 

3.2. Päikesepaneel 

 

Päikesepaneelid on otsest päikesekiirgust elektrienergiaks muundavad seadmed, mis 

koosnevad fotogalvaanilistest elementidest (PV elemendid). Valdav osa päikesepaneelide 

koostematerjaliks on räni, mille alusel jagatakse paneele [19]: 

1) amorfse kilega päikesepaneelideks; 
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2) mono- ja polükristallilisteks päikesepaneelideks. 

 

Koostematerjalina kasutatavast räni tüübist sõltub reeglina päikesepaneeli hind ja 

efektiivsus. Päikesepaneelide efektiivsus iseloomustab protsentuaalselt päikesepaneeli 

võimet muundada päikeseenergiat ümber elektrienergiaks. Polükristalsete päikesepaneelide 

efektiivsus on vahemikus 11...15 %, monokristallidest elementidel 11...17 %. Kuid 

monokristalliliste päikesepaneelide tootmine on kulukam, mille põhjuseks on suurte 

tahvlitena toodetud räni kasutamine, mis lõigatakse päikesepaneelide elemendi suurusteks 

tükkideks. Polükristalliliste päikesepaneelide odavam hind on tingitud ka asjaolust, et 

nende tegemisel kasutatakse omavahel ühendatud väiksemaid elemente (kristalle). 

Kaasaegsete mono- ja polükristallpaneelide tootlikus on ligilähedane. Õhukesekileliste ehk 

amorfse kilega päikesepaneelide efektiivsus on suhteliselt madal, vahemikus 3...11 %. 

Kuid amorfse kilega päikesepaneelidel on madalad tootmiskulud ja mitmekülgsem kasutus, 

sest kile on võimalik kanda otse erinevatele materjalidele [19]. Talule on valitud sobivaks 

polü-kristallpäikesepaneelid nende odavama hinna ja hea tootlikkuse tõttu. 

 

 

3.3. Päikesepaneelide tootlikus Leigo talu piirkonnas 

 

Päikesepaneelidelt saadava energia täpsemaks leidmiseks on kasutatud veebipõhist 

arvutuskeskkonda PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), mis on loodud 

JRC (Joint Reseach Center) poolt arvutamaks päikesepaneelidelt saadavat energiat 

kasutades päikesekiirguse andmebaasi ja sissekodeeritud arvutusi [20]. Antud andmebaasi 

sisestatud väärtused on näidatud joonisel 3.3. Joonise vasakul pool asub kaart, mille üleval 

asuvasse otsingulahtrisse on sisestatud talule kõige lähemal asuva küla nimi, mille asukoht 

on kaardil näidatud punase märgiga. Paremal pool asuv "PV Estimation" jaotise all 

olevatesse lahtritesse on sisestatud andmete spetsifikatsioon. Valikukastiga "Radiation 

database" määratakse arvutustes kasutatavat andmebaasi, milleks on Eestis "Classic 

PVGIS". Kuna antud projektis on tegemist polükristallpaneelidega, siis on teise lahtrisse 

valitud "Crystalline silicon". Päikesepaneelide süsteemi võimsuseks on valitud 1 kW, sest 

võimsamate süsteemide saagist on võimalik leida korrutades läbi 1 kW süsteemi saagise 

suurema süsteemi võimsusega (10 kW süsteemi saagis on põhimõtteliselt 10 korda suurem 

1 kW süsteemi omast). Kadude väärtuseks on 5%, mis tuleneb inventerite tehniliste 
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andmete ja Eestis praktikas mõõdetud tulemuste põhjal (ülejäänud nagu näiteks 

peegeldumisest ja temperatuuri kõikumisest tingitud kaod on automaatselt programmi enda 

poolt arvestatud vastavalt piirkonnale). PV-paneelid paigaldatakse maapinnale, mistõttu on 

"Mounting position" lahtrisse sisestatud "Free-standing". Maapinnal on paneelidelt saadav 

energia mõnevõrra suurem, sest tagatakse parem jahutus paneeli tagaküljel. Kaldenurgaks 

(Slope) on võetud 40° suunaga lõunasse (Azimuth = 0°) [21].  

 

 

Joonis 3.3. PVGIS arvutuskeskkonda sisestatud andmed [22] 

 

Lisaks on saagiste võrdlemiseks valitud päikesejälgimissüsteemide (ehk allpool trackerite) 

olemasolu, mille optimaalsed nurgad on saadud programmi enda poolt. Tracker  hoiab 

paneele päikesekiirte suhtes õige nurga all tagades maksimaalse päikeselt tuleva energia 

kasutuse. Jälgimissüsteemid on nii ühe- kui ka kaheteljelisi, mille pööramistelgi 

iseloomustab joonis 3.4. 

 

 

Joonis 3.4. Päikesepaneeli pööramisteljed [23] 
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PVGIS arvutuskeskkonnast saadud tulemused on kantud tabelisse 3.1, mille põhjal on 

koostatud joonised 3.5 ja 3.6 näitamaks päikesepaneelide produktiivsust kuu ja päeva 

arvestuses.  

 

Tabel 3.1. Leigo talu piirkonna 1 kW päikesepaneelidelt saadav keskmine energia kuus 

(kW∙h) [22] 

Kuu Statsionaarne 
Vertikaalteljeline 

tracker 
Horisontaalteljeline 

tracker 
Kaheteljeline 

tracker 
Jaanuar 21,6 25,5 24,2 26,1 

Veebruar 48,9 59,9 58,4 61,1 
Märts 85,8 108,0 108,0 108,0 
Aprill 117,0 156,0 157,0 158,0 
Mai 145,0 211,0 209,0 214,0 

Juuni 137,0 202,0 197,0 206,0 
Juuli 139,0 204,0 201,0 208,0 

August 118,0 160,0 160,0 162,0 
September 82,6 105,0 105,0 105,0 
Oktoober 52,7 63,7 63,1 64,0 
November 21,5 25,1 24,3 25,2 
Detsember 12,4 14,5 13,6 14,8 

Aasta keskmine 81,8 111 110 113 
Aastas kokku 981 1330 1320 1350 

 

 

Joonis 3.5. 1 kW päikesepaneelidelt saadav keskmine energia kuus [22] 
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Joonis 3.6. 1 kW päikesepaneelidelt saadav keskmine energia päevas [22] 

 

Päikesepaneelid suudaksid anda talule piisavalt energiat ainult soojaperioodil ning 

ülejäänud ajal tuleks kasutada lisaenergiaallikat. Kaheteljelise trackeriga päikesepaneelide 

süsteem annab aastas kõige rohkem energiat, milleks on 1350 kW·h. Üheteljeliste  

päikesejälgimissüsteemide saagised on peaaegu võrdsed ning jäävad kaheteljelise süsteemi 

saagisele maha 20...30 kW·h võrra. Statsionaarne päikesepaneelide süsteem annab aastas 

kõigest 981 kW·h, mis on 27 % vähem kui kaheteljelisel. Kuid arvestada tuleb trackerite 

kõrge hinnaga, mille maksumus võib moodustada 70 % päikesepaneelide süsteemi hinnast. 

Seega tuleks võrrelda süsteemi saagist seadme hinnaga leidmaks parim päikesepaneelide 

süsteemi lahendus. 

 

Arvestades 1 kW PV-paneelide saagist kuude lõikes, oleks vaja süsteemi, mis suudab talu 

täielikult energiaga varustada vähemalt aprillist kuni augustini. Igakuine keskmine 

energiavajadus on ligikaudu 1600 kW·h, mistõttu peab statsionaarse süsteemi võimsus 

olema vähemalt 15 kW. Trackeriga süsteemidel piisaks 11 kW võimsusest. PV-paneelide 

hindadele prognoositakse langust, mistõttu on autor võtnud kooskõlas A. Annukiga 

päikesepaneelide süsteemi hinnaks ilma trackerita 1 EUR/W. Trackeri hind on ligikaudu 

0,7...1,14 EUR/W ning eluiga 20...25 aastat [24]. Lisaks kasutavad trackerid tööks 

energiat, mis võib küündida kuni 10 % aastas saadavast energiast [24]. Oletades, et 11 kW 

süsteemi aastane saagis on 14630 kW·h, millest 90 % on 13167 kW·h, ja süsteemi 

maksumuseks on 22000 EUR (tracker 11000 EUR), siis oleks võimalik teoreetiliselt sama 

hinna eest paigaldada 22 kW statsionaarne päikesepaneelide süsteem, mis annaks aastas 
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üle 20000 kW·h. Seega pole mõistlik kasutada trackerit tema liiga kõrge hinna ja ka 

lisanduvate hooldamiskulude tõttu.  

 

Teades, et soojaperioodi tarbimise katmiseks piisab 15 kW võimsusega PV-paneelidest, on 

PVGIS keskkonnas leitud võimsusega 15-30 kW päikesepaneelide aastased saagised 

uurimaks nende kasutamist talu tarbimise täielikuks või osaliseks katmiseks. Saadud 

saagised on kantud tabelisse 3.2, kus on ka talu energiabilanss, mis on saadud lahutades 

päikesepaneelide saagisest maha talul vajamineva energiahulk (1584 kW·h/kuus).   

 

Tabel 3.2.  PV-paneelidelt saadav energia ja energiabilanss [22] 

 Päikesepaneelide saagis, kW·h 
Tarbimine, 
kW·h/kuus 

Energiabilanss, kW·h 

PV võimsus, 
kW 

15 20 25 30 1584 15 20 25 30 

Jaanuar 324 431 539 647 1584 -1260 -1153 -1045 -937 
Veebruar 733 977 1220 1470 1584 -851 -607 -364 -114 

Märts 1290 1720 2150 2570 1584 -294 136 566 986 
Aprill 1750 2330 2920 3500 1584 166 746 1336 1916 
Mai 2170 2890 3610 4340 1584 586 1306 2026 2756 

Juuni 2060 2750 3430 4120 1584 476 1166 1846 2536 
Juuli 2080 2780 3470 4170 1584 496 1196 1886 2586 

August 1770 2360 2950 3540 1584 186 776 1366 1956 
September 1240 1650 2070 2480 1584 -344 66 486 896 
Oktoober 790 1050 1320 1580 1584 -794 -534 -264 -4 
November 323 431 538 646 1584 -1261 -1153 -1046 -938 
Detsember 185 247 309 371 1584 -1399 -1337 -1275 -1213 

Kokku 14700 19600 24500 29400 19000  
Salvestatav energia 1910 5392 9512 13632 
Vajaminev energia 6203 4784 3994 3206 

 

Tabelist 3.2 on näha, et talu täieliku tarbimise katmiseks sobib kõige paremini PV-paneelid 

võimsusega 25 kW. Vaadates antud süsteemi korral ülejäävat energiat, siis on energia 

salvestamiseks vaja väga suure mahutavusega salvestit, mis on põhjustatud asjaolust, et 

seitse kuud järjest toimub energia salvestamine ning ülejäänud viiel kuul on, arvestades 

päikesepaneelide poolt arendatava võimsusega, pidev energia puudujääk. Tabelis 3.2 

saadud salvestatava energia leidmisel ei ole arvestatud salvestamisprotsessi kasutegurit. 

 

 

 



32 

 

3.4 Päikesepaneelide tasuvusaeg 

 

PV-paneelide tasuvusaeg on leitud sarnaselt tuulikute omale ning on leitud ainult 25 kW 

päikesepaneelide korral  

3,8
123,024500

25000








epa

p

p
tQ

A
T a,                   (3.1) 

kus  Tp on    päikesepaneelide  tasuvusaeg a; 

 Ap –      päikesepaneelide maksumus EUR; 

 Qpa –      päikesepaneelide saagis aastas kW·h; 

 te –      elektrienergia maksumus EUR/(kW∙h) (te = 0,123). 

 

Tasuvusarvutusest 3.1 selgub, et 25 kW päikesepaneelid tasuvad ennast ära 8...9 aastaga, 

kui kogu toodetud energia kasutatakse enda poolt ära. Arvestades, et päikesepaneelide 

eluiga on ligikaudu 40 aastat, siis on tegemist väga hea investeeringuga. Kuna 

soojaperioodil on pidev energia ülejääk ja talvel puudujääk, tuleb arvestada ka suuri 

investeeringuid suuremahulisele energiasalvestustehnoloogiale. Tasuvusarvutuses 3.1 pole 

kajastatud lisainvesteeringuid teistele süsteemis vajaminevatele komponentidele, milleks 

on näiteks varugeneraator ja energiasalvesti.  
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4. ENERGIA SALVESTAMINE  

 

4.1. Energia salvestamise eesmärk 

 

Taastuvenergiaallikate võimsused on muutlikud, seega on need vajadusega võrreldes 

ükskord liiga väikesed ja teine kord liiga suured. Suurema võimsuse korral salvestatakse 

energia ülejääk, et seda hiljem kasutada madalamate võimsuste korral. Sellisel viisil 

silutakse energia saagise ja tarbimise tipud ning tagatakse energiavarustuse stabiilsus. 

Arvestades potentsiaalseid võimalikke võimsuse ülejääke, on talul vaja suuri 

energiasalvesteid. Tänapäeval on selleks erinevaid võimalusi ning neil kõigil on nii 

positiivseid kui ka negatiivseid omadusi [25].  

 

 

4.2. Akupank 

 

Enamasti salvestatakse elektrienergia akudes ehk akumulaatorites, milles toimub 

elektrienergia salvestamine mitmesuguste ainete elektrokeemilise muundamise abil, 

mistõttu on nad kirjeldatavad kui elektrokeemilised salved [25]. 

 

Suurevõimsuseliste patareide energiasalvestuse süsteeme on võimalik jagada kolme      

alamrühma [25]: 

1) nikkel-kaadmium akud (NiCd); 

2) väävel-naatrium akud (NaS); 

3) pliiakud (LA). 

 

Tööpõhimõte on sarnane sama tüüpi tavalistel akudel, kuid neid on võimalik kasutada 

suurema mahu ja võimsuste korral: elektrolüüdis asuvad kaks elektroodi, millega 

võimaldatakse voolu tekitaval keemilisel reaktsioonil toimuda [25]. 
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4.2.1. Nikkel-kaadmium akud 

 

NiCd aku positiivne elektrood koosneb nikkeloksiid-hüdroksiidist ja negatiivne elektrood 

metalliliselt kaadmiumist. Nailonist vahesein eraldab elektroode üksteisest ja 

elektrolüüdina kasutatakse kaaliumhüdroksiidi vesilahust, mille omadused 

elektrokeemilise protsessi käigus märgataval määral ei muutu. Tühjenemisel reageerib 

nikkeloksiid-hüdroksiid veega ja moodustab nikkelhüdroksiidi ja hüdroksiidiooni ning 

samal ajal moodustub negatiivsel elektroodil kaadmiumhüdroksiid. Laadimisel moodustub 

negatiivsel elektroodil vesinik ja positiivsel elektroodil hapnik, mistõttu tuleb 

akumulaatorit õhutada ja aeg-ajalt lisada vett (vähem kui pliiakude puhul). Kõnealuste 

akude kogukasutegur on vahemikus 60...70 %, aga eluiga pikk, ulatudes 10...15 aastani. 

Pulbrist valmistatud elektroodidega NiCd akude eluiga on kuni 3500 laadimis-

/tühjenemistsüklit ning sarnaselt pliiakudele on nad võimelised saavutama täisvõimsuse 

millisekundite vältel [25]. 

 

NiCd akude maksumus on ligikaudu 460 EUR/kW, kuid nende hoolduskulud on väikesed. 

Kuna Nikkel-kaadmiumakud on kallid ja kaadmium on mürgine, siis neile eelistatakse 

viimasel ajal metallhüdriid- ja liitium-ioonakusid [25]. 

 

 

4.2.2. Väävel-naatrium akud 

 

Väävel-naatriumakude energiatihedus on kolm korda suurem kui pliiakudel ja neil on 

pikem eluiga ning väiksem hooldusvajadus. Akud koosnevad silindrilistest 

elektrokeemilistest elementidest, mille positiivne elektrood koosneb veeldatud väävlist ja 

negatiivne elektrood naatriumist (joonis 4.1). Elektrolüüdina kasutatakse tahket B-

alumiiniumoksiidi. Naatriumioonid liiguvad tühjenemisel läbi elektrolüüdi positiivsesse 

elektroodi, kus toimub reageerimine väävliga ja moodustub polüväävel-naatrium (joonis 

4.1). Laadimisel protsess pöördub ning naatriumi ioonidest koosnev kiht moodustub 

positiivse elektroodi peal. Akut hoitakse isoleeritud kestas temperatuuril üle 270 oC, et 

väävel ja naatrium püsiksid vedelas olekus ning elektrolüüt oleks piisavalt juhtiv. Täis-

tühjaks laadimistsükli kasutegur jääb vahemikku 86...89 % [25]. 
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Joonis 4.1. Väävel-naatrium aku ehitus ja akujaam [25] 

 

Kõige paremaks NaS akude omaduseks on võime arendada püsivat väljundvõimsust või 

püsivast nimivõimsusest kuni viis korda kõrgemat impulssvõimsust, isegi pikaajalise 

tühjaks laadimisprotsessi käigus. Seetõttu kasutatakse väävel-naatrium akusid energia 

kvaliteedi tagamiseks ja koormuste juhtimiseks [25]. 

 

NaS akude halvaks küljeks on kõrged investeerimiskulud, ligikaudu 623 EUR/kW, sest 

tehnoloogiat on alles hakatud reaalsetes rakendustes kasutama. Tulevikus on loota 

tootmismahtude suurenemisega hindade vähenemist enam kui 33 % [25]. 

 

 

4.2.3. Pliiakud 

 

Tänapäeval kasutatakse energia salvestamiseks kõige enam pliiakusid, mida on võimalik 

kasutada nii lühiajalistes (sekundid) kui ka pikaajalistes protsessides (üle 8 tunni). Nende 

arendustöö on kestnud orienteeruvalt 140 aastat, mis on kõnealuse tehnoloogia muutnud 

suhteliselt odavaks, pika elueaga, kiire reageerimisajaga ja madala isetühjenemismääraga 

seadmeteks. Pliiaku laetustaset tuleb hoida tema eluea pikendamise huvides väga kitsastes 

piirides, mistõttu väheneb efektiivne mahutavus. Kuigi pliiakudel on väike erivõimsus, 

muudab soodne maksumus ja hea kättesaadavus nad atraktiivseks 

energiasalvestuslahenduseks piisava paigaldusruumi olemasolul [25]. 
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Pliiakusid jagatakse kahte rühma: uputatud ja ventiilreguleeritavad pliiakud. Uputatud 

pliiakude elektrood on valmistatud kahest pliist ja on sukeldatud vee (65%) ning 

väävelhappe (35 %) lahusesse. Ventiilreguleeritud pliiakude tööpõhimõtte erinevuseks 

võrreldes uputatud pliiakudega on asjaolu, et nad on suletud rõhku reguleerivate 

ventiilidega, mistõttu puudub õhul ligipääs akumulaatorisse ja vesinikul väljapääs 

akumulaatorist. Kuigi ventiilreguleeritud pliiakud nõuavad vähem hooldamist, on 

kergemad ja võtavad vähem ruumi, on neil võrreldes tavapäraste pliiakudega kõrgem 

alginvesteering ja lühem eluiga [25]. 

 

Täisvõimsuse saavutavad pliiakud millisekundite jooksul. Nende kogukasutegur on 

vahemikus 75...85 % ning eluiga keskmiselt ligikaudu 5 aastat või 250...1000  laadimis-

/tühjenemistsüklit (olemas on ka 20 a elueaga akud), mis sõltub eelkõige tühjendamis-

sügavusest. Pliiakude investeerimiskulud algavad 154-231 EUR/kW ja lõppevad umbes 

446 Eur/kW juures. Kuna pliiakusid kasutatakse enamasti suure tühjendamissügavusega 

rakendustes, katkematu toiteallikana või tagavaratoiteallikana seadmetes, mis vajavad 

pikema ajavahemiku jooksul väikest võimsust, sobiksid nad akudest kõige enam 

energiasalvestamisseadmetena talu energiasüsteemi [25]. 

 

 

4.3. Pumphüdroelektrijaam 

 

Pumphüdroelektrijaam või hüdroakumulatsioonijaam (PHAJ) on tänapäeval kõige 

laialdasemalt kasutusel olev suuremahuline energiasalvestusviis. PHAJ töötab põhimõttel, 

et energiat salvestatakse potentsiaalse energiana. Selleks pumbatakse vett maapinnast 

kõrgemal asuvasse reservuaari. Energia taaskasutamiseks lastakse ülemisse reservuaari 

pumbatud vesi läbi hüdroturbiinide tagasi alumisse veehoidlasse. PHAJ 

salvestustehnoloogia rajamise eelduseks on kõrguste vahe, mis talu alal jäävad umbes 30 m 

juurde, võimaldades kasutada kõnealust salvestusviisi [25]. 

 

PHAJ on lisaks suurele salvestusmahutavusele ka kiire reageerimiskiirus, mistõttu 

kasutatakse seda koormuste ühtlustamiseks. Täielikust seisakust täisvõimsuse 

saavutamiseni mõlemas töörežiimis (nii pumpamisel kui ka salvesti tühjendamisel) on 

jaamade reageerimisaeg maksimaalselt 10 minutit, ooterežiimilt aga 10...30 sekundit [25]. 
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PHAJ  saab kasutada ka sageduse reguleerimiseks mõlemas töörežiimis, mis on võimalik 

kaasaegsete muutuvkiirusega ajamite korral. Tänu nende ajamitele tarbib PHAJ elektrit 

palju tõhusamalt, mistõttu suureneb jaama kasutegur (kuni 3 % võrra) ja pikeneb ka eluiga 

(50+ aastat). Pumphüdroelektrijaama on võimalik rakendada suure ühikvõimsuse ning 

piisavalt pika tühjenemisaja tõttu elektrisüsteemi taaskäivitamiseks ja tiputootmis-

seadmena [25]. 

 

PHAJ maksumus sõltub paljudest asjaoludest: suurus, asukoht ja liitumispunkt 

elektrivõrguga. Ühikvõimsuse maksumus on vahemikus 462...1538 EUR/kW. 

Pumphüdroelektrijaama salvestamisprotsessi üleüldine kasutegur jääb vahemikku 

70...80 % [25]. 

 

 

4.4. Suruõhkenergiasalvestid 

 

Suruõhkenergiasalvesteid (SÕES) kasutatakse juba alates 1970. aastast. Kompressoritega 

surutakse õhk energiasalvestamiseks mehaaniliselt kokku ning suunatakse looduslikku 

gaasitihedasse kambrisse, milleks võivad olla erinevat sorti mahutid - vanad soolakambrid, 

poorsed kivimid. Elektri genereerimiseks juhitakse rõhu õhk läbi generaatorajamite 

turbiinide. Kogu tsükli kasutegur võib langeda muundamisel tekkivate kadude tõttu 

suhteliselt madalale, kuni 9 %-ni [25].  

 

Lisaks PHAJ-le on SÕES teine võimalik suuremahuline energiasalvesti. Sarnaselt on ka 

SÕES-l suhteliselt kiire reageerimisaeg saavutades 100 % võimsuse seisakust vähem kui 

10 minutiga. Lisaks talub jaam tihedaid sisse-välja lülitamistsükleid, mistõttu on SÕES 

ideaalne salvesti tasakaalustamaks suuri muutusi tootmises ja koormuses [25]. 

 

SÕES sobib tuuleparkide energiasalvestumeetodiks, sest teda on võimalik kasutada 

elektrivõrgule süsteemiteenuste pakkumiseks, milleks on näiteks koormuse järgimine, 

sageduse ning pinge reguleerimine [25].  
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SÕESi maksumus on vahemikus 327...346 EUR/kW, kuid tuleb arvestada ka 

hoolduskuludega, mis jäävad 2,3...7,7 EUR/kW vahele sõltudes peamiselt õhku salvestava 

reservuaari ehitusest. Eluiga on ligikaudu 105 tsüklit [25]. 

 

 

4.5. Hooratasenergiasalvesti 

 

Hooratasenergiasalvesti on muutunud perspektiivseks tehnoloogiaks tänu viimaste aastate 

arengule jõuelektroonika, kergekaaluliste, kuid tugevate, komposiitmaterjalide ja 

magnetlaagrite valdkonnas. Kõnealune energiasalvesti on süsteem, mis koosneb kolmest 

osast: hoorattast, mootorist/generaatorist ja muundurist (joonis 4.2) [25]. 

 

 

Joonis 4.2. Hooratasenergiasalvesti tööpõhimõte [25] 

 

Elektri salvestamine toimub mootorrežiimis hooratta pöörlevas massis kineetilise 

energiana ning generaatorrežiimis muundatakse mehaaniliselt tagasi elektriks. Tänapäeva 

kiirekäigulised hoorattad erinevad eelkäijatest kerguse ja suurema pöörlemiskiiruse 

poolest [25]. 

 

Süsteem töötab enamasti atmosfäärilise rõhu (100 kPa) ja vaakumilähedase rõhu (0,1 Pa) 

vahel ning suuremad kiirused saavutatakse just madalamatel rõhkudel. Kuigi 

aeglasekäigulised hooratassüsteemid on suuremad, on neid võimalik käitada ilma liiga 

suurte kadudeta tavalistes keskkonnatingimustes ja ümbritseval rõhul [25]. 

 

Hooratastel on pikk eluiga, madal hooldusvajadus, kiire reageerimiskiirus ja need on 

keskkonnasõbralikud. Eeldatav eluiga on ligikaudu 20 aastat või mitukümmend tuhat 

töötsüklit. Seadet on võimalik korduvalt täis ja tühjaks laadida, ilma et selle omadused 

halveneksid, sest salvestusseadmena kasutatakse mehaanilist keha. Seetõttu sobivad 
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hoorattad ideaalselt taastuvenergia, eriti tuulikute, varieeruva saagise kompenseeri-

miseks [25]. 

 

Tänapäeva aeglasekäiguliste hooratasenergiasalvestite investeerimiskulud on vahemikus 

154...231 EUR/kW, kuid kiirekäiguliste hooratasenergiasalvestitel umbes 19230 Eur/kW, 

sest nende tehnoloogia on alles arendusstaadiumis. Hoorattal on pliiakuga sarnased 

omadused, kuid maksab ligikaudu 33 % rohkem. See-eest on hoorattal palju pikem eluiga, 

nõuab vähem hooldust ja aega laadmiseks või tühjenemiseks, võtab vähem ruumi ning on 

keskkonna-sõbralikum [25].  

 

 

4.6. Valitud energiasalvestusviis 

 

Energiasalvestustehnoloogiaks on valitud pumphüdroelektrijaam tänu tema pikale elueale, 

kõrgele kasutegurile ja suurele energiamahtuvusele. Lisaks tegeleb talu uute järvede 

rajamisega, mistõttu oli PHAJ juba algusest peale eelistatud valik, kui ei leidu 

efektiivsemat lahendust. PHAJ jaoks vajaminev ülemine veehoidla ehk järv (võimalik on 

kaks kohta) on hetkel rajamata, kuid hiljem ehitatakse see talu enda tööjõuga, mis alandab 

kõnealuse salvestusviisi investeeringukulu märgatavalt (peamine kulu on kütus 

ekskavaatorile). 

 

PHAJ on võimalik rajada kahte kohta, mis on märgitud lisas B asuval joonisel. Talule 

lähemal asuvale künkale rajatav ülemine veehoidla nr 1 oleks 1 ha pindalaga ja 2 m 

sügavune (20000 m3). Alumiseks reservuaariks on olemasolev umbes 10,5 ha suurune järv, 

mis asub ülemisest hoidlast 28 m madalamal. Taastuvenergiaallikatelt saadava energia 

ülejäägi abil pumbatakse vesi olemasolevast järvest ülemisse hoidlasse 140 m pikkuse ja 

272 mm sisediameetriga toru kaudu. Energia vähesuse korral pannakse tööle sama toru 

alumises otsas paiknev 7 kW Pelton-tüüpi turbiin. Alumise järve veetase kõigub ülemise 

järve täielikul täitumisel või tühjenemisel 20 cm, mis on vähem kui ilmastikust tingitud 

muutus. Põua ajal on võimalik madalat veetaset kompenseerida kõrgemal asuvate järvede 

arvelt, millede kogupindala on üle 20 ha [2]. PHAJ esimese asukoha lihtsustatud aseskeem 

asub joonisel 4.3. 
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Joonis 4.3. PHAJ esimese asukoha lihtsustatud aseskeem 

 

Arvestades, et PHAJ üleüldine kasutegur jääb vahemikku 70-80 % ning generaatori 

kasutegur on 90 %, on antud koha pumpamise kasuteguriks võetud 80 % [25]. Ülemise 

järve nr 1 täielikuks täitumiseks kuluv energia on leitud järgneva valemiga [25] 
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kW·h,       (4.1) 

kus  Qp1 on    vajaminev energia ülemise järve täis pumpamiseks kW·h; 

 ρv –      vee tihedus kg/m3 (ρv = 0,9982·103 temperatuuril 20 °C) [26]; 

 g –      raskuskiirendus m/s2 (g = 9,82); 

 h1 –      järvedevaheline kõrgus (alumise veepinnast ülemise põhjani) m; 

 V1 –      veehoidla nr 1 mahtuvus m3; 

 ηp –      pumba kasutegur %.  

 

Ülemise järve nr 1 täielikuks täitmiseks kulub 1770 kW·h. Elektrienergia, mida talu 

varutud energiast kätte saab, on leitud järgneva valemiga [] 
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kW·h,     (4.2) 

kus  Qg1 on   talu tarbeks ülemisest järvest nr 1 kättesaadav energia kW·h; 

 ηg –     generaatori kasutegur %. 

  

Valemi 4.2 järgi on talul võimalik ülemisest järvest suurusega 20000 m3 energiat saada 

1274 kW·h. 
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Teiseks võimaluseks on rajada veehoidla kaugemale asuvale künka otsa (lisas B asuval 

joonisel veehoidla nr 2), mille pindala oleks ligikaudu 2,9 ha ja ja sügavus 3 m (87000 m3). 

Kõrguste vahe reservaaride vahel oleks ligikaudu 30 m ja toru pikkuseks 160 m 

sisediameetriga 272 mm. Huvitavaks teeb antud lahenduse asjaolu, et reservuaaride lähedal 

asuvad erinevatel kõrgustel kaks teist järve (joonis 4.4). Arvestades, et järv 4 asub 

veehoidlast 18 m allpool, oleks sealt suurvee ajal võimalik vett ülemisse reservuaari 

pumbata, säästes sellisel viisil energiat. Kuna rajamisel oleva järve nr 2 ruumala (arvatavalt 

52000 m3) on väiksem ülemisest reservuaarist, siis ennetamaks tekkivat veepuudust 

ülemise veekogu täitumisel, kasutatakse alumise reservuaari veetaseme tõstmiseks järve nr 

2 ja 3 vahelist tamme. Järve nr 3 ruumala on vähemalt 120000 m3, mistõttu on võimalik 

antud järve kasutada ilma, et selle veetase drastiliselt muutuks. Probleeme ei teki ka 

alumise järve üleujutuse korral, sest liigne vesi suunatakse mööda alumist järve ja 

Postkastijärve ühendavat toru (läbimõõduga 160 cm) Postkastijärve (lisas B asuval 

joonisel), mille liigne vesi suunatakse edasi teistesse järvedesse laiali. 

 

 

Joonis 4.4. PHAJ teise asukoha lihtsustatud aseskeem 

 

Veehoidlasse nr 2 on võimalik salvestada energiat [25] 
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kW·h,       (4.3) 

kus  Qp2 on    vajaminev energia ülemise järve täis pumpamiseks kW·h; 

 h2 –      järvedevaheline kõrgus (alumise veepinnast ülemise põhjani) m; 

 V2 –      veehoidla nr 2 mahtuvus m3; 
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 ηp –      pumba kasutegur %. 

 

Suure veehoidla täitmiseks on valemi 4.3 järgi vaja ligikaudu 8300 kW·h. Elektrienergia, 

mida talu suuremast veehoidlast maksimaalselt kätte saab, on leitud järgneva valemiga 
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kW·h,     (4.4) 

kus  Qg2 on    talu tarbeks ülemisest järvest nr 2 kättesaadav energia kW·h; 

 ηg –      generaatori kasutegur %. 

 

Veehoidlast nr 2 on talul võimalik saada 5970 kW·h energiat.  

 

Lisaks pumphüdroelektrijaamale kasutatakse ka akupanka (pliiakud), mida kasutatakse 

peamise salvestusviisina, sest akudel on parem kasutegur ning pidev turbiini sisse/välja 

lülitamine arvestades ka tema reageerimisaega ei oleks mõistlik. Tavaliselt valitakse OFF-

grid süsteemide korral akupanga mahtuvuseks kolme ööpäeva energiavajaduse, kuid antud 

talu korral kasutatakse ka PHAJ, mistõttu nii suure akupanga kasutamine oleks nende 

kõrge hinna juures ebamõistlik. Akupanga suuruseks võiks antud süsteemis olla vähemalt 

pool ühe päeva energiavajadusest ehk 25 kW·h ja pingeks 48 V [12]. Vajamineva akude 

mahtuvus on leitud järgneva valemiga [12] 
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kus  CAh on   akupanga mahtuvus A∙h; 

 CWh –     akupanga mahtuvus W∙h; 

U –     akupanga pinge V. 

 

Sobivaks akuks on autori poolt valitud toruplaat-avatud-pliiaku Hoppecke 7 OPzS 

Solar.Power 730 TV, mille 546 Ah mahtuvuse tühjendusperiood on 10 h. Ühe aku pinge 

on 2 V, mistõttu on 48 V pinge saamiseks vaja ühendada 24 akut üksteisega jadamisi. Ühe 

aku hind on 285,2 EUR, mis teeb terve akupanga hinnaks 6846 EUR [27]. Elueaks on kuni 

20 aastat ehk maksimaalselt 4000 tsüklit [28]. 

 

Akupargi 100 % laetuse ja elektrienergia ülejäägi korral pumbatakse ülejääva energiaga 

vett alumisest järvest ülemisse järve. PHAJ käivitamiseks on turbiini veega toitvas torus 

elektriga reguleeritav ventiil ja pumbast väljuvas torus tagasivooluklapp, mis eraldi 
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juhtimist ei vaja. Kui akupargist on tarbitud 10 % selles olevast energiast (soovitatud võtta 

maksimaalselt 60 % salvestatud energiast), alustab tööd 7 kW võimsusega Pelton-tüüpi 

hüdroturbiin, millega laetakse akuparki ning kaetakse talu tarbimine. Akupargi vähese 

kasutamisega üritatakse pikendada selle eluiga. Kogu süsteemi juhitakse programmi alusel 

arvutiga ja olukorda kontrollitakse eemalt sidevahenditega [2]. 

  

Edaspidi vajaks uurimist pumphüdroelektrijaam, et kas oleks otstarbekas kasutada antud 

süsteemis mitut erineva võimsusega pumpa (koguvõimsusega 5 kW) või ühte, mida 

juhitakse sagedusmuunduriga, sest väiksema elektrienergia ülejäägi korral suurema 

nimivõimsusega pump ilma sagedusmuundurita ei käivitu.  
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5. VARUENERGIAALLIKAS 

 

5.1. Kasutamise põhjus 

 

Enamasti kasutatakse energiasüsteemide varutoitena sisepõlemismootoriga generaatoreid, 

kuid tänapäeval kogub aina populaarsust ka gaasigeneraator. Varugeneraatoreid 

kasutatakse süsteemides, kus pole mõistlik igal juhul katta tuuliku ja/või paneelidega kogu 

energiavajadust, elektri puudumine võib põhjustada suuri kahjustusi (haiglad) või 

võrguelekter on n-ö vahelduva iseloomuga [12]. 

 

       Varu energiaallikas on abiks antud talus kolmel põhjusel/juhul [12]: 

1) pikalt pilviste päevad ja/või tuulevaikuse korral ning salvestatud energia on ära 

kasu-tatud; 

2)  olukorras, kus vajaminev võimsus on suurem, kui akupank/hüdroturbiin suudab 

väljas-tada; 

3)  võrgukatkestuse korral. 

 

 

5.2. Gaasigeneraator 

 

Gaasigeneraatori abil saadakse gaas biomassi gaasistamise käigus. Talus kasutatakse 

biomassina väikeseid puuklotse/tükke, mis metsatöödest või saekaatris üle jäävad. 

Gaasistamine on sarnane protsess põlemisele, mille käigus juhitakse protsessi vähem 

hapnikku kui täielikuks põlemiseks vaja (täielikuks põlemiseks vajalikust õhuhulgast kuni 

60 %). Protsessi eesmärgiks on keerulisemate ühendite purustamine põletatavateks 

gaasideks, milleks on H2 ja CO. Saadava gaasi kütteväärtus jääb vahemikku 10...18 MJ/m3 

(2,8...5 kWh/m3) [29]. 

 

Mõned gaasigeneraatorid kasutavad pürolüüsi (kuivdestillatsioon ehk krakkimine), kus 

kuumutamise (200...300 oC) teel lagundatakse aine lihtsamateks ühenditeks väga vähese 

hapniku juuresolekul. Protsessi eesmärgiks on töödeldavast biomassist saada maksimaalset 
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vedelate fraktsioonide osa. Tavaliselt on orgaanilise aine pürolüüsi tulemuseks gaas, 

vedelproduktid ja tahke jääk, mis suuremalt osalt koosneb süsinikust [29].  

  

Väiketarbijatele on turul üheks kõige ahvatlevamaks gaasigeneraatoriks ALL Power Labs-i 

Power Pallet (joonis 5.1), mille sisendiks sobib pea igasugune biomass [30].  

 

 

Joonis 5.1. Puugaasigeneraator [31] 

 

Variantideks on 10 PP ja 20 PP, mille maksimaalseks väljundvõimsuseks on vastavalt 11 ja 

16 kW ning biomassi tarbimine 13,2 ja 19,2 kg/h (sõltudes biomassi kvaliteedist ja 

niiskuse sisaldusest). Kuid tehnoloogia on kallis: 10 PP hind on ligikaudu 18000 EUR ja 

20 PP 28000 EUR, mis on varutoite generaatori jaoks liiga suur investeering. Kõnealune 

tehnoloogia on alles arenemisfaasis, mistõttu võib uuenenud seade olla tulevikus mõistlik 

investeering [30]. 

 

 

5.3. Sisepõlemismootoriga generaatorid 

 

Sisepõlemismootoriga generaatoreid on võimalik jagada kasutatava kütuse järgi kaheks: 

bensiini- ja diislimootoriga käitavateks generaatoriteks. Kuigi diiselmootoriga generaatorid 

on sama võimsuse korral kallimad, tarvitavad nad odavamat ja koguselt vähem kütet 

(kasutada võib ka erimärgistatud kütteõli) [12].  
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Generaatoreid on võimalik jaotada ka töötamisel tekkiva müra tugevuse järgi n-ö 

tavalisteks ja vaikseteks. Generaatori paigaldamisel tuleks tähelepanu pöörata töötamisel 

tekkiva müra suurusele, et see ei häiriks teisi tegevusi. Tootjate poolt kasutatakse ka 

omadussõnu „supervaikne” või „ultravaikne”, mida ei tasu uskuda, sest tegu on pigem 

reklaamitrikiga. Esineda võib olukordi, kus mõni tavaline generaator on oluliselt vaiksem. 

Töötamisel tekkiva müra tugevus on võimalik tehnilistest andmetest järele vaadata. 

Odavate avatud raamiga generaatorite müra on vahemikus 72...77 dB ning vaiksematel 

51...54 dB. Vabas looduses on vaikse ilmaga müra 10...20 dBA. Keskendumist segab müra 

üle 60 dBA, 70 dBA telefoniga kõnelemist ja 80 dBA inimeste omavahelist 

suhtlemist [12]. 

 

Generaatori mootori müra sõltub töötamisel pöörlemiskiirusest. Pikema tööeaga 

vesijahutusega diislimootoriga käitatavad generaatorid töötavad pöörlemiskiirustel 

1500 p/min ning odavamad kompaktsemad 3000 p/min, tekitades rohkem müra suurema 

pöörderaadiuse tõttu [12]. 

 

Odavamatel generaatoritel toimub voolu ja pinge parameetrite reguleerimine mehaaniliselt, 

kontrollides mootori pöörlemiskiirust. Taoline süsteem ei reageeri piisavalt kiiresti 

tarbitava koormuse järsule muutusele, mistõttu tekib pinge kõikumine, mis võib rikkuda 

või segada tundlikuma elektroonikaaparatuuri tööd. See-eest  digitaalse pingekontrolleriga 

generaatoritel puudub kõnealune probleem [12]. 

 

Generaatorid alates võimsusest 4...6 kW on enamasti varustatud elektristarteriga muutes 

nende kasutamise lihtsamaks ja mugavamaks [12]. 

 

 

5.4. Valitud varuenergiaallikas 

 

Sobivaks varuenergiaallikaks on autori poolt valitud bensiini tarbiv elektrigeneraator, sest 

ta on odavam diislimootoriga-elektrigeneraatorist ning hetkeseisuga on gaasigeneraatorid 

veel liiga kallid.  
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Sobiva generaatori võimsuse leidmise juures on arvestatud päevast tarbimist ning asjolu, et 

enamik tarbimisest toimub päeval (kella 07:00-st kuni 00:00-ni). Generaatorit peab olema 

võimalik automaatselt käivitada ja seisatada. Kuna tegemist on varuenergiaallikaga, mida 

kasutatakse ainult hädaolukordades (mõni rike energiasüsteemis) või situatsioonis, kus ei 

saada energiaallikatelt piisavalt energiat ning salvestatud energia on ära tarbitud (ei tohiks 

plaanitava süsteemi juures kordagi juhtuda), siis peaks generaatori võimsuseks olema 

ligikaudu 5 kW. Varugeneraatori kasutamise jooksul tuleks vältida suuremate energia-

tarbijate kasutamist. 

 

Valitud võimsusega bensiinigeneraatori hind on Eesti turul keskmiselt 1000 EUR. Üheks 

sobivaks näiteks on elektrigeneraator SG 6500, mille maksimum võimsuseks on 5,5 kW, 

kütusepaagi mahtuvuseks 25 l ja kütusekuluks 0,54 l/(kW∙h). Seega on seadme tööaeg 

täiskoormusel 8 h. Lisaks on generaator elektristarteriga [32]. 
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6. LEIGO TALU UUS ENERGIASÜSTEEM 

 

6.1. Üldvõrguühenduseta süsteem 

 

OFF-grid süsteemi kasutamisel puuduks talul ühendus üldise elektrivõrguga. Süsteemis 

kasutatakse elektripinge parameetrite reguleerimiseks tavaväärtustele 230/400 VAC 

kontrollerit, sest suure vahemaa tõttu energiaallika ja akupanga vahel tekivad madala pinge 

korral kaablites suured energiakaod. Seega konverteeritakse energiaallikatelt väljastava 

alalisvool koheselt võrguinventeriga võrgukõlbulikuks vahelduvvooluks. Juhtivinventer 

juhib kogu süsteemi tööd (laeb akupanka, reguleerib PHAJ tööd, kontrollib energiaallikate 

töötamist ja muundab akudest tuleva alalisvoolu 230 V vahelduvvooluks) ning annab 

sünkronisatsiooniimpulsi, millega sünkroniseeritakse kõikidest inventeritest väljastava 

siinuspinge [12].  

 

 

Joonis 6.1. Üldine OFF-grid süsteemi skeem [12] 

 

Kogu saadav elektrienergia läheb talu enda tarbimisse. Energia ülejääk salvestatakse 

esmalt akupanka, mille täitumisel käivitub pumphüdroelektrijaama pump ning ülemine 

reservuaar hakkab täituma veega. Kui tarbimine ületab tootmise, võetakse energiat 
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kõigepealt akupangast, mille tühjenemisel hakkab tööle PHAJ generaator. Kui akupanga 

või PHAJ võimsusest ei piisa, käivitab juhtseade varugeneraatori.  

 

 

 6.1.1. Päikesepaneelidega üldvõrguühenduseta süsteem  

 

Eelnevalt on kindlaks tehtud, et talu piirkonnas on majanduslikult kõige mõistlikum 

kasutada päikeseenergiat, mis suudaks ainsa allikana talu energiavajaduse rahuldada. 

Antud süsteem koosneb 25 kW päikesepaneelidest, 5 kW bensiinimootoriga käitavast 

generaatorist (varutoide), 25 kW·h akupangast ja pump-hüdroelektrijaamast, mille ülemise 

reservuaari suuruseks on ligikaudselt 87000 m3. Paneelidelt saadakse aastas 24500 kW·h 

ning saagis on suurim soojal ajal, mil 9512 kW·h energia ülejääk salvestatakse 

talvekuudeks akupanka ja ülemisse veereservuaari. Suvekuudel ülejääva energiahulgaga 

(9512 kW·h) on 25 kW päikesepaneelide süsteemi korral isegi suuremate 

pumpamiskadude juures võimalik reservuaar nr 2 täita täielikult veega. Salvestatud energia 

ülemises järves ületab talu energiavajaduse oktoobrist-veebruarini (3994 kW·h) ligikaudu 

1976 kW·h-ga, tagades talule kindla energiavaru. Energiasüsteemi komponendite 

väärtused ja oletatavad hinnad on kantud tabelisse 6.1. 

 

Tabel 6.1. Esimese lahenduse komponentide väärtused ja hinnad [12] 

Komponent Väärtus Hind, EUR 

Päikesepaneeli 
komplekt 

paneelid 
3 x 8,4 kW 

(40 x 210 W) 
25000 

inverterid 3 x 8,5 kW 
juhtinverterid 2 x 5 kW, 48V 

Akupank 24 x 546 Ah, 2V 6846 

Varugeneraator 
5,5 kW, 

bensiinimootoriga 
949 

Pumphüdroelektrijaam 

turbiin 7 kW 

13000 pumbad 
Kogu võimsusega 

10 kW 
torud ja muu  

Juhtmed, pistikud, kinnitusvahendid jne.  5000 
Kokku 50795 

 

Süsteemi tasuvusaeg on leitud valemiga 

7,21
123,019000

507951
1 
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kus  Ts1 on    PV-paneelidega OFF-grid süsteemi tasuvusaeg a; 
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 As1 –      PV-paneelidega OFF-grid süsteemi maksumus EUR; 

 Qsa –      talu aastane energiavajadus kW·h;  

 te –      elektrienergia maksumus EUR/kW∙h (te = 0,123). 

 

Süsteemi tasuvusaeg valemi 6.1 järgi on 21,7 a. Kui arvestada, et iga aasta toimub 

elektrihinna tõus minimaalselt 2,25 % võrra (THI alusel), siis on tasuvusajaks ligikaudu 

17,5 aastat [33].  

 

 

6.1.2. Tuuliku ja päikesepaneelidega üldvõrguühenduseta süsteem 

 

Kuigi tuuliku kasutamine ainsa energiaallikana pole majanduslikult otstarbekas, võib 

päikesepaneelide lisamine süsteemi seda olukorda muuta ja tagada talule stabiilsema 

energiavarustuse kui PV-paneelide üksiklahendus. Sobiva tuuliku võimsuseks on valitud 

20 kW, mis paigaldatakse künkale 20 m kõrgusele maapinnast. Antud kõrgusel on tuule 

kiiruse väärtused võetud võrdseks Tõravere kiirustega 30 m kõrgusel. Päikesepaneelide 

võimsuseks on valitud 11 kW. Energiaallikatelt saadav energia on kantud tabelisse 6.2. 

 

Tabel 6.2. Tuulikult ja PV-paneelidelt saadav energia ja energiabilanss  

 
Saadav energia, kW·h Tarbimine, 

kW·h kuus 
Energiabilanss, kW·h 

Tuulik PV-paneel Kokku Tuulik ja PV-paneel 
Võimsus, kW 20 11 31  31 

Jaanuar 1072 237 1309 1584 -274 
Veebruar 560 537 1097 1584 -486 

Märts 1548 944 2492 1584 909 
Aprill 646 1280 1926 1584 343 
Mai 761 1590 2351 1584 768 

Juuni 465 1510 1975 1584 392 
Juuli 414 1530 1944 1584 361 

August 435 1300 1735 1584 152 
September 671 909 1580 1584 -3 
Oktoober 894 579 1473 1584 -110 
November 781 237 1018 1584 -565 
Detsember 2767 136 2903 1584 1320 

Kokku 11013 10800 21813 19000  
Salvestatav energia 4245 
Vajaminev energia -1438 

 

Tabelist 6.2 on näha, et kõnealuse lahenduse korral saab talu energiaallikatelt energiat 

stabiilsemalt. Energia ülejääk ei ole ainult suvekuudel, vaid võib esineb ka talvekuudel 
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(antud juhul ainult detsembris). Energia ülejäägi ja puudujäägi vaheldumise tõttu oleks 

kasulikum kasutada ülemist reservuaari nr 1, mis suudab piisavalt energiat salvestada 

tagamaks talu energiavarustuse. Antud energiasüsteemi komponendite väärtused ja 

oletatavad hinnad on kantud tabelisse 6.3. 

 

Tabel 6.3. Teise lahenduse komponentide väärtused ja hinnad [12] 

Komponent Väärtus Hind, EUR 

Päikesepaneeli 
komplekt 

paneelid 
3 x 3,78 kW 
(18 x 210 W) 

11000 
inverterid 3 x 4,0 kW 

juhtinverterid 2 x 5 kW, 48V 

Tuuliku komplekt 
generaator 20 kW 

27500 mast 20 m 
kontroller  

Akupank 24 x 546 Ah, 2V 6846 

Varugeneraator 
5,5 kW, 

bensiinimootoriga 
949 

Pumphüdroelektrijaam 

turbiin 7 kW 

10000 pumbad 
Kogu võimsusega 

5 kW 
torud ja muu  

Juhtmed, pistikud, kinnitusvahendid jne.  5000 
Kokku 61295 

 

Süsteemi tasuvusaeg on leitud valemiga 

2,26
123,019000

612952
2 
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kus  Ts2 on    tuuliku ja PV-paneelidega OFF-grid süsteemi tasuvusaeg a; 

 As2 –      tuuliku ja PV-paneelidega OFF-grid süsteemi maksumus EUR; 

 Qsa –      talu aastane energiavajadus kW·h; 

 te –      elektrienergia maksumus EUR/(kW∙h) (te = 0,123). 

 

Tuuliku ja PV-paneelidega süsteemi tasuvusaeg on liiga pikk isegi, kui arvestada antud 

piirkonna paremaid tuuleolusid võrreldes Tõraverega. Seega võib järeldada, et antud 

piirkonnas pole majanduslikult otstarbekas kasutada tuulikut nii üksik kui ka 

kombineeritud lahendustes. 

 

 



52 

 

6.2. Valitud OFF-grid süsteem 

 

PV-paneelidega süsteem on majanduslikult kõige kasulikum lahendus talu 

energiavarustuse korraldamiseks. Nõrkade tuulte tõttu ei ole talu piirkonnas otstarbekas 

kasutada tuulikut. Valitud süsteemi skeem on esitatud joonisel 6.2. 

 

 

Joonis 6.2. PV-paneelidega süsteemi skeem [12] 

 

Oluline on ka ülemise järve veehulga- ja taseme muutuse jälgimine, et veehoidlas oleks 

aasta ringselt vähemalt 0,75-1 m vett. Reservuaari nr 2 veehulga muutus üleliigse energia 

korral on arvutatud valemiga [25] 
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kus  Vxp on    veehulga muutus üleliigse energia korral m3; 

 Qü –      üleliigne energia kuus kW·h; 

 ηp –      pumba kasutegur %. 

 ρv –      vee tihedus kg/m3 (ρv = 0,9982·103 temperatuuril 20 °C) [26]; 

 g –      raskuskiirendus m/s2 (g = 9,82); 

 h2 –      järvedevaheline kõrgus (alumise veepinnast ülemise põhjani) m; 

  

ja energia puudujäägi korral [25] 

gv

p

xg
hg

Q
V

 




2

3600
m3,         (6.4) 

kus  Vxg on    veehulga muutus vähese energia korral m3; 
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 Qp –      puudujääv energia kuus kW·h; 

 ηg –      generaatori kasutegur %. 

 

Veetaseme muutus on leitud järgneva valemiga 

2S

Q
h b

v  m,          (6.5) 

kus  hv on    veetaseme muutus m; 

 Qb –      puudu- või ülejääv energia kuus kW·h; 

 S2 –      reservuaari nr 2 pindala. 

 

Valemitest 6.3-6.5 saadud väärtuseid on kasutatud jooniste 6.3 ja 6.4 tegemiseks, 

iseloomustamaks reservuaari nr 2 veehulga ja -taseme muutust.  

 

 

Joonis 6.3. Veehulga muutus reservuaaris nr 2 
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Joonis 6.4. Veetaseme muutus reservuaaris nr 2 

 

Alustades projekteeritava süsteemi kasutamist aprilli algusest, täitub ülemine järv täielikult 

veega augustikuus. Järgnevatel aastatel täitub järv juba juunis. Minimaalne veetase on 

veebruaris, kui järve sügavuseks on ligikaudselt 1 m. Järve sügavus kasvab järk-järgult, 

kuid valemi 6.5 järgi on sügavus igas punktis 3 meetrit, mistõttu on tegelik minimaalne 

veetase veel kõrgem. Seega jääb järve piisavalt vett isegi peale talu energiavajaduse 

rahuldamist külmal ajal.  

 

Valemiga 6.1 on leitud käesoleva süsteemi ligikaudne tasuvusaeg, kus pole arvestatud 

lisakulutustega: 20 aasta jooksul tuleb välja vahetada akupank ja pumbad ning lisanduvad 

hooldus- ja paranduskulud. Lisakulude kogu suuruseks on arvestatud 10000 EUR, mistõttu 

suureneb tegelik tasuvusaeg. Joonised 6.5 ja 6.6 näitavad aastate jooksul kogu 

tagasiteenitava summa suurust erinevate toetuste korral, kus 20. aastal on arvesse võetud 

kõiki lisakulusid. Joonistel ja arvutustes pole arvestatud päikesepaneelidelt saadava energia 

vähenemist aastate jooksul. 
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Joonis 6.5. Kogu tagasiteenitava summa suurus erinevate toetuste korral muutumatu 

elektrihinna puhul 

 

Muutumatu elektrihinna korral on süsteemi tasuvusaeg ilma toetuseta ligikaudu 26 aastat, 

mistõttu ei tasuks kavandatav süsteem ennast antud olukorras ära. Toetuste korral oleks 

minimaalne ja maksimaalne tasuvusaeg vastavalt 6,5 ja 20 a. Seega oleks antud süsteemi 

investeerimine toetuste korral mõistlik, kui riigi poolne toetus on vähemalt 30 %. 

 

 

Joonis 6.6. Kogu tagasiteenitava summa suurus erinevate toetuste korral muutuva 

elektrihinna puhul 
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Muutuva elektrihinna korral on süsteemi tasuvusaeg ilma toetuseta ligikaudu 21 aastat. 

Toetuste korral oleksid tasuvusajad alla 13 a, muutes süsteemi väga atraktiivseks 

võimaluseks. Kuigi elektrihinna muutust pole võimalik täpselt ette ennustada, on tõenäosus 

suur, et elektrihind kallineb iga aasta vähemalt 2,25 % võrra. Seega võib väita, et riigi 

toetuseta on süsteemi reaalne tasuvusaeg 21 aastat ning iga järgneva aasta jooksul 

(maksimaalselt 19 a) teenitakse kasumit, mistõttu oleks investeering kavandavasse 

süsteemi mõistlik. Lisaks tuleb arvestada, et peale esimest aastat jääb juulis, augustis ja 

septembris energiat üle, mida pole võimalik enam salvestada. Kui seda energiat suudetakse 

kasulikult ära tarbida, väheneks tasuvusaeg veelgi. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida optimaalseim Leigo talu OFF-grid süsteemi lahendus, 

et rahuldada talu elektrienergia vajadus taastuvenergiaallikatega. Eesmärgi saavutamiseks 

on analüüsitud talu piirkonna päikesekiirguse intensiivsust ja tuule kiiruseid kasutamaks 

neid kui peamiseid energiaallikaid. Energia salvestamiseks on võrreldud erinevaid aku 

liike, hooratta, suruõhkenergiasalvestite ja eelkõige pumphüdroelektrijaama kasutamist, 

sest talu tegeleb ise ka järvede rajamisega, mistõttu on viimane eelistatuim valik. Tagavara 

generaatorina on võrreldud biomassi (eelkõige puitu) kasutava mootoriga käitatavat 

generaatorit teiste sisepõlemismootorite generaatoritega. Lõpetuseks on võrreldud 

võimalikke OFF-grid süsteeme leidmaks talule optimaalseim lahendus. 

 

Talu aastaseks energiavajaduseks on saadud 19000 kW·h, mille täieliku katmiseks sobivad 

kõige enam PV-paneelid võimsusega 25 kW. Tuuliku saagis on liiga madal võrreldes 

seadmete maksumusega, mistõttu pole antud lahendus majanduslikult otstarbekas. Kuna 

tuulikult saadav energia sõltub eelkõige tuule kiirusest, siis tuleks seda mõõta tuuliku 

paigalduskohal erinevatel kõrgustel ühe aasta jooksul, mille andmeid võrreldakse hiljem 

Tõravere andmetega. Sellisel viisil on võimalik leida väga täpne tuulikult saadav aastane 

energia ning teha täpsem hinnang tuuliku sobivusest talu energiasüsteemi. 

 

Salvestamiseks on sobivaim lahendus pumphüdroelektrijaam, mis suudab talule tagada 

stabiilse energiavarustuse salvestades suvekuudel päikesepaneelidelt saadud energia 

ülejäägi hilisemaks kasutamiseks energia puudujäägi korral. Ülemise reservuaari ruumala 

on 87000 m3, mille täitmiseks on vaja ligikaudu 8300 kW·h energiat. Talul on võimalik 

saada antud järvest 5970 kW·h energiat, mis ületab talu energia puudujäägi talvekuudel. 

Lisaks pumphüdroelektrijaamale kasutatakse ka akupanka mahtuvusega 546 A·h, mida 

kasutatakse peamise salvestusviisina, sest 7 kW turbiini pidev sisse/välja lülitamine pole 

mõistlik arvestades ka tema reageerimisaega. 

 

Varugeneraatoriks valiti eelkõige madala hinna tõttu bensiinimootoriga käitatav 5,5 kW 

elektrigeneraator, mida kasutatakse ainult hädaolukordades (mõni rike energiasüsteemis) 
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või situatsioonis, kus ei saada energiaallikatelt piisavalt energiat ning salvestatud energia 

on tarbitud. 

 

Kuigi eelnevalt oli kindlaks tehtud, et tuuliku kasutamine ainsa energiaallikana pole 

majanduslikult otstarbekas, uuriti võimalust kasutada kombineeritud lahendust koos 

päikesepaneelidega. Talule tagatakse antud süsteemiga stabiilsem energiavarustus kui PV-

paneelide üksiklahendusega, kuid tasuvusaeg on sellegi poolest liiga pikk (ligikaudu 

26...27 aastat), muutes süsteemi majanduslikult ebaotstarbekaks. 

 

Talule valitud päikesepaneelidega energiasüsteemi tasuvusaeg riigipoolse toetuseta on 

ligikaudu 21 a, kuid toetuste korral (rohkem kui 30 %) oleksid tasuvusajad alla 13 a. 

Lisaks pole arvestatud peale esimest aastat juulis, augustis ja septembris ülejaava 

energiaga, mida pole võimalik enam salvestada. Kui seda energiat suudetakse kasulikult 

ära tarbida, väheneks tasuvusaeg veelgi. Järelikult tasub investeerida kavandavasse 

süsteemi.  

 

Edaspidi vajaks uurimist pumphüdroelektrijaam, et kas oleks otstarbekas kasutada antud 

süsteemis mitut erineva võimsusega pumpa (koguvõimsusega 5 kW) või ühte, mida 

juhitakse sagedusmuunduriga. 

 

  

 

 



59 

 

 

 

KIRJANDUS 

 

1. Uustalu, A. (2014). Majaomanik: kui toetus ära kaob, pole asjal enam mõtet! – Õhtuleht. [e-

ajakiri] http://www.ohtuleht.ee/605803/majaomanik-kui-toetus-ara-kaob-pole-asjal-enam-

motet (17.04.2015)  

2. Tamm, T., Annuk, A., Lokk, J., Palge, V., Tiit, V. (2013). Leigo talu energiavarustus 

taastuvateenergiaallikate kasutamisel. – Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine: 

Viieteistkümnenda konverentsi kogumik, nr 15. Tartu: Eesti Maaülikool, lk 24-32. [WWW] 

http://tek.emu.ee/userfiles/taastuvenergia_keskus/TEUK%20XV/ 

TEUKXV_kogumik_web.pdf (01.02.2015). 

3. Profiilipildid. Leigo järvemuusika. [WWW] https://www.facebook.com/105374036171217 

/photos/a.142149049160382.26089.105374036171217/459128664129084/?type=1&__mref=

message_bubble (12.04.2015) 

4. Elektrituulikute keskkonnamõjude hindamise käsiraamat. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon. 

(2004). [WWW] http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 

2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tuuleenergia.ee%2Fuploads%2FFile%2FT

uulikute_KMH_tekst.doc&ei=f8pcVcybNMrZU6SxgMAC&usg=AFQjCNEsrGkxyUvJagiKI

lFh6hvkR77d5A (24.03.2015). 

5. Uiga, J., Allik, A., Annuk, A. Väiketuuliku optimaalse mastikõrguse analüüs. Taastuvate 

energiaallikate uurimine ja kasutamine: Kuueteistkümnenda konverentsi kogumik, nr 16. – 

Tartu: Eesti Maaülikool, 2014, lk 24-36. Kättesaadav: http://tek.emu.ee/userfiles 

/taastuvenergia_keskus/TEUK%20XVI/kogumik%20TEUK%20XVI_sisu_web.pdf 

(14.03.2015). 

6. Tomson, T., Hansen M., Pirksaar R. Tuuleenergia prognoosi täpsuse uuring. Taastuvate 

energiaallikate uurimine ja kasutamine: Viienda konverentsi kogumik, nr 5. – Tartu: Eesti 

Maaülikool, 2004, lk 29-36. Kättesaadav: http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php 

/2/27/TEUK_V._Taastuvate_energiaallikate_uurimine_ja_kasutamine._2004.pdf 

(23.03.2015). 

7. Leppiman, A. (2002). Tuulegeneraatorite elektri sobivusest Eesti elektrisüsteemi. 

(Bakalaurusetöö). Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanikateaduskond Soojustehnika instituut 

Soojusenergeetika õppetool. Tln. [WWW] http://www.energiatalgud.ee 

/img_auth.php/b/b2/Leppiman,_A._Tuulegeneraatorite_elektri_sobivusest_Eesti_elektris%C3

%BCsteemi._2002.pdf (23.03.2015). 



60 

 

8. Energia lokaalse tootmise analüüs büroohoonele Osa I. (2013). Tln: Tallinna Tehnika ülikool. 

[WWW] http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/b/b9/Energia_lokaalse_tootmise_anal 

%C3%BC%C3%BCs_b%C3%BCroohoonele_Taastuvenergialahendused.pdf (19.04.2015). 

9. Grün, O. W. Väiketuulikud Eestis. (lõputöö). Tallinna Tehnikakõrgkool. Tln. [WWW] 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/2/29/Gr%C3%BCn%2C_O.W._Tallinna_Tehnika

k%C3%B5rgkool._V%C3%A4iketuulikud_Eestis._L%C3%B5put%C3%B6%C3%B6._2014.

pdf (19.04.2015). 

10. Elektrituulik. Energiatalgud. [WWW] http://www.energiatalgud.ee/index.php?title 

=Elektrituulik#cite_note-BrightHub-14 (23.03.2015). 

11. Tuuleenergia. Taastuvenergia OÜ. [WWW] http://www.taastuvenergia.ee/tuule energia.html 

(18.03.2015). 

12. Pinn, R., Pinn, M. (2012). Elekter päikesest ja tuulest. Tallinn: MTÜ Kolm Kobrast. 156 lk. 

13. Aeolos Wind Turbines For Sale. Aeolos wind turbine. [WWW] 

http://www.windturbinestar.com/products.html (17.03.2015). 

14. Ilmajaamad, termomeetrid. Copower. [WWW] http://copower.ee/tooted-generaator-tuulik-

paikesepaneel-ilmajaam/ilmajaamad-termomeetrid/ (28.04.2015). 

15. Paigaldamine. Kyoto in the home. [WWW] http://www.kyotoinhome.info/EE/ 

wind/installation.htm (05.05.2015). 

16. Kõiv, Teet-Andrus., Rant, A. (2013). Hoonete küte. Tallinn: TTÜ kirjastus. 404 lk. 

17. Russak, V., Kallis, A. (2003). Eesti kiirguskliima teatmik. Maailma 

Meteoroloogiaorganisatsioon. [WWW] http://www.ilmateenistus.ee/wp-content/uploads 

/2013/01/eesti_kiirguskliima_teatmik.pdf (17.04.2015). 

18. Päikesepaiste. Eesti Statistika. [WWW] http://www.stat.ee/59793 (17.04.2015). 

19. Päikesepaneelid ja päikesekollektorid. Päikeseküte. [WWW] http://www.päikeseküte.ee 

/artiklid/paikesepaneel-paikesekollektor/ (27.04.2015). 

20. PVGIS. Photovoltaic software. [WWW] http://photovoltaic-software.com/pvgis.php 

(15.03.2015). 

21. Päikesepaneelide tootlikkuse arvutamine PVGIS andmebaasi abil. Taastuvenergia OÜ. 

[WWW] http://www.taastuvenergia.ee/paikesepaneelide-tootlikkuse-arvutamine-pvgis.html 

(19.03.2015). 

22. Photovoltaic Geographical Information System - Interactive Maps. Photovoltaic software. 

[WWW] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php (15.03.2015). 

23. Solar trackers. Solar choice. [WWW] http://www.solarchoice.net.au/blog/solar-trackers/ 

(17.04.2015). 

24. Solar sales: tracking the sun. Easysolar. [WWW] http://easysolar.co/solar-sales-tips-tracking-

the-sun/ (18.04.2015). 



61 

 

25. Rosin, A., Link, S., Drovtar, I. (2013). Energiasalvestid ja salvestustehnoloogiad. Tln: 

Tallinna Tehnikaülikool. [WWW] http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/6/6b/ 

Energia_lokaalse_tootmise_anal%C3%BC%C3%BCs_b%C3%BCroohoonele_Energiasalvest

us_ja_salvestustehnoloogiad.pdf (23.03.2015). 

26. Water - Density and Specific Weight. The Engineering ToolBox. [WWW] 

http://www.engineeringtoolbox.com/water-density-specific-weight-d_595.html (09.05.2015). 

27. Battery Hoppecke 7 OPzS Solar. Power 730 TV. Wholesalesolar. [WWW] 

http://www.wholesalesolar.co.uk/index.php/batteries-36708/ventedleadacidbatteries-

36775/hoppeckeopzssolarpowerbatteries-37236/hoppeckeopzssolarpowerdry37456/ battery-

hoppecke-7-opzs-solar-power-730-tv.html (14.05.2015). 

28. OPzS Solar 910 AH. Akromex. [WWW] http://www.akromex.com/eshop/et/akud /102-opzs-

solar-910-ah.html (14.05.2015). 

29. Kask, Ü. (2012). Taastuvate energiaallikate kasutamisvõimalusi taludes ja elamutes. Tallinna 

Tehnikaülikool. [WWW] http://tartu.archimedes.ee/sf_konverents/Rapina_ Ulo_Kask.pdf 

(18.03.2015). 

30. Introduction to the Power Pallet. All Power Labs. [WWW] http://www.allpowerlabs.com/wp-

content/uploads/2013/08/Introduction-to-the-Power-Pallet.pdf (21.03.2015). 

31. Product Overview. All Power Labs. [WWW] http://www.allpowerlabs.com/products /product-

overview (07.03.2015). 

32. Elektrigeneraator SG 6500. Stokker. [WWW] http://www.stokker.ee/p:2180089 

/generaatorid/kerged-generaatorid/elektrigeneraator-sg-6500 (23.04.2015). 

33. Elektri hind lõpptarbijale. Energiatalgud. [WWW] http://www.energiatalgud.ee/ 

index.php?title=Elektri_hind_l%C3%B5pptarbijale (27.04.2015). 

34. Maa-ameti Geoportaal. Maa-amet. [WWW] http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id 

=UU82&user_id=at&punkt=650416,6446595&zoom=2013.48271800007&setlegend=SHYB

R_ALUS01=0,SHYBR_ALUS07_82L=1&LANG=1 (23.04.2015). 



62 

 

 

 

USAGE OF RENEWABLE RESOURCES FOR FARMʼS 

AUTONOMOUS ENERGY SUPPLY  

 

Summary 

 

The aim of this research is to find an OFF-grid system solution that satisfies farm 

household’s need for electric power with renewable resources. Firstly, to accomplish the 

aim, the intensity of solar radiation and wind speed have been researched as the main 

power resources in the farm region. The study also includes a research on different kind of 

batteries and the usage of flywheel, compressed air energy storage and above all, the 

pumped-storage hydro power plant, which is the most preferred because the farm is 

engaged in lake constructions itself. For standby generator the author has compared 

biomass power plant with other internal combustion engines. Lastly, a comparison of the 

potential OFF-grid systems has been carried out to find the most optimal solution for the 

farm.  

 

The farm’s annual energy demand is 19000 kW·h and to fully cover this need the most 

suitable solution is the PV panels with 25 kW capacity. The yield of the wind turbine is too 

low compared to the cost of equipment, therefore the solution is not economic. Due to the 

fact that energy received from the wind turbine depends on the wind speed, the foregoing 

should be measured during one year from different altitudes to be later compared to the 

data measured in Tõravere. As a result it is possible to calculate precise annual yield of the 

wind turbine and to estimate the compatibility with the farm’s energy system. 

 

For energy storage the most suitable solution for the farm is the pumped-storage hydro 

power plant which can save summer’s surplus energy received from the solar panels to use 

it later in case of energy deficit. The volume of the upper lake is 87000 m3 and it takes 

8300 kW·h of energy to fill it. It is possible for farm to receive 5970 kW·h of energy from 

the lake and the amount exceeds the energy deficit during the winter. In addition to 

pumped-storage hydro power plant, batteries with capacity of 546 A·h are being used as 
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the main storage solution because switching the 7 kW turbine on and off  frequently is not 

reasonable considering it’s response time.  

 

Electric generator powered by petrol engine was chosen for the standby generator due to 

it’s low price and it is used only in case of emergency or if having a problem with energy 

deficit while the stored energy has been consumed. 

 

Although it has been previously confirmed that using wind turbine as the only energy 

resource is not economic, a combined solution of wind turbine and solar panels has been 

researched. It provides a more stable supply of energy than PV solar panels system, 

nonetheless, a pay-back period is too long (about 26 to 27 years) which makes the system 

inexpedient. 

 

With the state aid (over 30%) the pay-back period of farm’s solar panel energy system 

would be under 13 years but without the support the period lengthens to 21 years. In 

addition, after one year period the surplus energy of July, August and September has not 

been considered and can not be stored later. If the surplus energy would be wisely 

consumed, the pay-back period would decrease even more, therefore it is useful to invest in 

the proposed system. 

 

In the future the pumped-storage hydro power plant needs to be researched on to find out if 

it would be economic to use several pumps (with overall capacity 5 kW) with different 

capacity or just one pump which is operated by frequency convertor. 
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Lisa A. Erinevate võimsustega tuulikutelt saadav energia aastal 2011 

Kõrgus, 
m 

Tuuliku võimsus, 
kW 

Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 
Aasta kestel saadav 

energia, kW·h 

10 
10 306 155 446 178 212 123 108 116 185 251 218 805 3101 
20 478 242 697 278 331 193 169 181 289 392 341 1258 4850 
30 688 349 1003 401 476 278 244 260 416 564 491 1812 6981 

20 
10 520 270 754 310 365 221 196 206 323 432 378 1355 5331 
20 813 423 1180 485 571 345 307 323 504 675 591 2119 8337 
30 1171 609 1698 699 823 497 442 465 726 972 850 3050 12000 

30 
10 685 358 990 413 487 298 265 278 429 572 499 1769 7043 
20 1072 560 1548 646 761 465 414 435 671 894 781 2767 11013 
30 1543 805 2228 930 1096 670 596 626 966 1287 1124 3983 15853 

40 
10 819 429 1181 495 583 358 319 337 514 684 598 2110 8426 
20 1280 670 1846 774 912 559 499 528 803 1070 935 3299 13176 
30 1843 965 2658 1114 1313 805 718 759 1157 1540 1345 4749 18967 

50 
10 934 491 1345 566 667 410 367 389 588 781 683 2402 9624 
20 1461 768 2103 886 1043 641 573 609 919 1222 1069 3756 15050 
30 2104 1105 3027 1275 1501 923 825 876 1323 1759 1538 5407 21664 
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Lisa B. Järvede ja projekteeritavate seadmete oletatavad asukohad [34] 
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