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SISSEJUHATUS 
 

Taastuvenergiatööstus on praegusel ajal üks kõige kiiremini arenev tööstus, mille käibed on 

kasvanud miljarditeni. Paralleelselt teevad kontrareklaami fossiilkütuste tootjad 

taastuvenergia tootjate suunas.  Siinjuures tuleb mainida üha kasvavat fossiilenergia eest 

makstavat CO2
 heitmete tasu. Kuna elektrituulikute hoolduskulud on madalad, siis 

tuuleenergia piirkulu on minimaalne. Elektrituulik hüvitab ehitamiseks kulunud energia ja 

süsihappegaasi kolme kuni kuue kuuga. See tähendab, et energiaturul tehakse ruumi 

taastuvenergia osakaalule. 

Antud valdkonna teemadesse on kaasatud väga palju IT spetsialiste, energeetikuid ning teiste 

erinevate erialade insenere, kelle ülesandeks on lahendada erinevate eluvaldkondade 

energia- vajadust taastuvenergiaga. Vaatamata pidevatele ja jõulistele diskussioonidele, kas 

taastuvenergia on ikka nii roheline kui räägitakse, siis trend näitab ikkagi dünaamilist tõusu 

antud valdkonnas. Kogu maailma pilgud on taastuvenergia suunda pööratud, sest tegemist 

on jätkusuutliku energia tootmissuunaga, millest võib järeldada, et tegemist on kõrge 

potensiaaliga tööstusharuga. Paljudesse eluvaldkondadesse pole veel taastuvenergia 

lahendused jõudnud, kuid üha enam leiavad insenerid kompaktseid lahendusi erinevates 

eluvaldkondades. Tuul on väga võimas energiaallikas, mille klimaatiline jalajälg on peaaegu 

olematu. Eestis tuuleenergiast puudust ei tule. Kuna Eesti on rannikuäärne riik, siis 

potensiaalne tuuleenergiavaru on väga suur umbes 31 000 GWh aastas. Tuuleenergia 

tootmist on võimalik rakendada maismaal kui ka avameres. Tuulegeneraatoreid püstitatakse 

sinna, kus aasta keskmine tuulekiirus kõrgusel 10 meetrit on üle 5 m/s. [1] 

Eesti koos Euroopa liiduga ühiselt hindavad väga kõrgelt taastuvenergia tootmist ning selle 

tarbimise osakaalu kasvatamist üldiselt mitmetel põhjustel. Peamine neist on 

keskkonnamõju vähendamine, seda kasvuhoonegaaside vähendamisele suunatud poliitikast. 

Vähemtähtsad ei ole ka teised mõjud, mida mitmekesistamise raames taastuvenergia üha 

suurem tootmine ja tarbimine aitavad toetada. Näiteks energiasäästmine, tootmise ning 

tarbimise suurem efektiivsus, energiajulgeolek (venemaa energiast lahti ütlemine), 

energiavaldkonna innovatsioon ja tehnoloogiaarengute soodustamine. [2] 
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Aktuaalsust tõstab veelgi PÕXIT’i arutelu, et minna üle põlevkivi tootmisest taastuvenergia 

tootmisele. Globaalselt vaadatuna on see autori arvates õige, kuid ei tohi ära unustada 

töökohti fossiilkütuse tööstustes, mis tagavad miljonitele inimestele sissetuleku. 

Taastuvenergia on Eesti üheks suuremaks poliitiliseks suunaks. Antud suunda tuleb 

vaadelda kui julgeoleku strateegilist suunda. Euroopa Liit koostöös Eestiga peavad väga 

tähtsaks taastuvenergia tootmist ning selle tarbimise osakaalu kasvamist mitmetel põhjustel. 

Peamine neist on keskkonnasaaste emissionide vähendamine, seda ühe osana 

kasvuhoonegaaside vähendamisele suunatud poliitikas. Eesti on võtnud omale eesmärgiks- 

saavutada taastuvenergia tootmine 2020 aastaks 17,6%. Antud eesmärgini jõudmiseks on 

Riigikogu võtnud menetlusse uue taastuvenergia ning tõhusa koostootmise paraleelenergia 

toodetud elektrienergia toetusskeemi. [2] 

Eesti Energia juht Hando Sutter tunnistas, et tuulikud tootsid 2019. aastal kolm korda 

rohkem elektrit kui aasta varem. [3] 

Tõsiselt on lahendamata energia salvestamine, mis on taastuvenergia üheks “võtme- 

lahenduseks”. Kuigi suurtööstustes käib antud hetkel veel “võidujooks”, siis ühte head 

lahendust energia salvestamiseks ei ole leitud. Küll aga on välja pakutud erinevaid 

kombineeritud lahendusi. Näiteks pumbata vesi reservuaaridesse ja hiljem sealt ebasoodsa 

ilmaga läbi hüdroelektrijaama antud energia ära kasutada, et vähendada ebatasasusi ja 

kõikumisi energiatootmises. 

Taastuvenergia kasulikkusest on hakatud rääkima õppeasutustes järjest madalamates 

õppeklassides. Õppematerjalidesse on toodud palju teooriat, kuid praktiline pool on jäänud 

asja uudsuse tõttu vajaka. Samuti on õppeasutused tulevikus tarvis tuulikute 

hooldemehaanikuid. 

Antud projekti probleemi püstitus tekkis vajadusest aidata farmeritel ja õppeasutustel 

võimalikult kompaktselt lahendada nende probleeme õppetöös ja karjamaadel. 

Uurimustöö eesmärk on välja selgitada, kas on võimalik taaskasutada elektritõukeratast ehk 

rahvakeeli “tõuksi” tuulegeneraatorina ja “elektrikarjust” Ako Power A2000 omavahel 

kombineerides loomakarjusena. Selleks võtame osadeks elektritõukeratta Gpad 5KS 

KV980L tehniliste andmetega: 250W püsimagnetgeneraator, aku 24V/6.6Ah ja laadimisvool 

100-240V 50-60Hz. 
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Käesolevat projekti analüüsides leidis autor teoreetilise lahenduse ning püüab välja 

selgitada, kas antud lahendus ning detailid sobituvad omavahel kombineerides, kas mast 

peab talle määratud staatilistele ja dünaamilistele koormustele vastu. Antud projektis 

kasutab autor ainult ilmastikule vastupidavaid komponente ning võimalikult lihtsaid 

ühendusi, et tagada võimalust mööda kiire montaaž ja demontaaž.  

Selliseid lahendusi, kus kasutatakse ära elektritõukkeratta püsimagnetgeneraatoreid, on 

maailmas tehtud küll, kuid analoogset lahendust ei ole veel valmistatud ning autoripoolne 

moderniseerimine antud lahenduses on uudne. Tuulikutel saab vajadusel peaaegu igat 

turbiini osa taaskasutada. 

Probleemi püstitama ja lahendama ajendas autorit kahe teguri kokkusattumus.  

Esimeseks teguriks oli see, kuidas saada loomakarjustesse vool nii, et ei peaks vedama ja 

laadima pidevalt suuri raskeid akusid mööda karjamaad? Teiseks oli - kuhu panna vanu 

elektritõukerattaid? Sünkroonis antud küsimustega tekkis probleemipüstitus ja lahenduste 

otsimine.  

Antud tuulik ei vaja ehitusluba. 
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MÕISTED JA TÄHENDUSED 
 

Kogu kineetilist energiat tuulest ei saa muuta mehaaniliseks energiaks. Teoreetiline 

maksimum tuleb ette. Erinevad allikad annavad erinevaid andmeid, aga kasutegur on Betz’i 

teooria järgi 59%. 

Tuulegeneraator ehk tuuleturbiin on tuuleturbiini osa, mis koosneb staatorist ja rootorist 

ehk poolidest. Rootori pöörlemisel staatori sees tekib elektromagnetiline induksioon, mis 

tekitab elektri. Tuulegeneraator muundab voolava õhumassi ehk kineetilise energia 

mehaaniliseks energiaks läbi turbiini võlli. Tuulegeneraator võib olla sama 

paigaldusvõimsuse juures kuni neli korda efektiivsem kui päikesejaam. 

Tuuleenergia tekib jahedate ja soojade õhumasside liikumisest. Rikkalik ja taastuvenergia 

liik. 

Püsimagnetgeneraator- kehi, mis suudavad säilitada magneetilised omadused ka pärast 

magneti eemaldamist, nimetatakse püsimagnetiteks ehk kui on täidetud generaatoris see 

tingimus, siis on tegemist püsimagnetgeneraatoriga. Mida kiiremini magnetväli muutub, 

seda tugevam elektrivool tekib. Elektromagnetilise induktsiooni voolu tekitab mitte 

magnetväli ise, vaid magnetvälja muutumine. Magnetväljas liikuvas juhtmes tekib 

elektrivool, kui juhe lõikab magnetvälja jõujooni. 

Rekuperatiivpidurdus- energia pöördkasutamine. Kus objekti (tuuliku) pidurdumisel 

muundatakse kineetiline energia mõneks teiseks energiaks. 

Off-Grid süsteem – autonoomne energiasüsteem, mis ei ole ühendatud võrku (vt Lisa 1). 

[15] 

On-Grid süsteem- võrguga ühendatud süsteem (vt Lisa 2). [16] 

PÕXIT – Üleminek põlevkivienergiast taastuvenergiale. Põxit moodustub sõnadest 

põlevkivi ja exit. 

Kineetiline energia -päikesekiirgusest põhjustatud atmosfääriline õhuringlus ehk 

tsirkulatsioon ja selle ebaühtlane jaotumine põhjustavad ekvaatoril õhuliikumise. Kui õhk 

liigub kõrgele ja jahtumisel liigub pooluste suunas, siis sellest tekib tuuleenergia. 
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Päikeseenergia tugevusest sõltub soojade ja külmade õhumasside liikumised ning nii 

tekivad lokaalselt tugevad tuuled. 

Kineetiline energia ehk tuuleenergia muudetakse tavaliselt elektrienergiaks, kuid võib ka 

mehaaniliseks energiaks või elektrienergiaks muundada. Energiatihedust mõõdetakse 

W/m2, mida defineeritakse pindala risti läbiva hetkelise energia suuruse ehk õhutiheduse 

järgi.  

Elektrienergia - väärtuslik energialiik, mida saab muundada nii mehaaniliseks energiaks, 

kineetiliseks kui ka soojusenergiaks. Elektrienergia on elektromagnetväljast tekkiv energia. 

Elektrienergia tekib mõne teise energia muundamisel. Elektrienergia käsitab ka 

aktiivenergiat ning reaktiivenergiat. Elektrienergiat mõõdetakse kas otseselt või kaudselt, 

kuid otsene mõõtmine käib läbi voolumõõtja. 

E = U · I · t = P · t 

E – elektrienergia 

U – pinge  

I – vool  

P – võimsus 

t - aeg 

Mehaaniline energia - mehaaniline töö, mis rakendub siis, kui rakendatakse mõni 

energialiik kehale. Mehaaniline töö võrdub kehale rakendatud jõu ning selle jõu mõjul 

läbitud teepikkuse korrutisega. Rakendatud töö suuruseks on džaul. Kui kehale rakendada 

jõudu 1 njuuton (N) ning keha liigub 1 meetri, siis saame 1J (džaul) = 1N * m 

Tuulikute abil muudetakse kineetiline energia elektri-või mehaaniliseks energiaks. 

Töö = F · L 

Aerodünaamika – õhu takistuse vähendamine mingile liikuvale objektile Tõstejõud ja 

raskusjõud on aerodünaamika põhi jõud.  
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1. TUULIKUTE TEOORIA 
 

1.1. Tuuliku valimine 
 

Tuuliku valiku tegemisel peab lähtuma: 

1) Antud kasutuse otstarbest ehk kuhu ja milleks paigaldatakse (nt võrguga ühendamata Off-

Grid, võrguga ühendatud On-Grid, energia tootmiseks, vee pumpamiseks jne); 

2) Pöörlemistelje asendi järgi. Kas horisontaalse rootoriga või vertikaalse rootoriga, 

sealjuures horisontaalse rootoriga tuulikud jagunevad omakorda rootori asendit masti järgi, 

arvestades ala- ja ülatuult rootoriga tuulikuteks; 

3) Kas eraldi masti otsa paigaldatud või hoone külge paigaldatud. Hoone külge ei ole 

mõistlik kinnitad, sest tuulik kannab edasi mahaanilisi vibratsioone.  

 

 

1.2. Tuuleenergia ajalugu 
 

20. detsembril 1890. aastal kirjutas ajakiri Scientific American detailse kirjelduse Charles F. 

Buschi`i tuuleturbiinist (vt Lisa 3). 

Ameerika elektritööstuse rajaja Charles F. Bruch (1849-1929) alustas 1887. aastal 

tuuleturbiini ehitamist ja lõpetas 1888. aasta talvel. Seda tuuleturbiini loetakse tänapäeval 

esimeseks elektrit tootvaks tuulegeneraatoriks. Rootori läbimõõduks oli 17 m ja labasid, mis 

olid tehtud seedripuust, oli 144. Tööiga oli tuulikul 20 aastat ning see laadis isegi akusid. 

Olenemata sellest, et see tuuleturbiin oli 17 m, oli tal ainult 12 kW generaator. 

Elektritootmise kasutegur oli väike. Väiketuulikuid on kasutatud eelmise sajandi jooksul 

palju, kuid intensiivsem tarbelevõtt algas alles viimasel 35. Aastat tagasi. Suurem enamus 

väiketuulegeneraatorite tootjaid on turule tulnud aktiivsemalt viieteist aasta jooksul- seega 

on taastuvenergia tõusvas arengus. [17] 

Eestis tõusis väiketuulikute kõige aktiivsem huvi 2013. aastal, kui ühendati võrku 15 uut 

väiketuulegeneraatorit kus kokku oli võimsust 150,6 kW. Valdav enamus neist 
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elektrituulikutest olid 10- kilovatised. ON-Gridi ühendatud väiketuulegeneraatorid tootsid 

Eestis 2013. aastal kokku umbes 100 MWh elektrit. Ei ole teada, kui palju tootsid 

väiketuulegeneraatorid elektrit kus omanikud selle energia ise ära tarbisid ning kui suur osa 

sellest mahust on võrguühenduseta väiketuulegeneraatorite elektritoodang.  

 

 

1.3. Tuulikute klassifitseerimine 
 

“Väiketuulikuid seatakse klassifikatsiooni Euroopa erinevаtes riikides erinevаlt. All olev 

loetelu аnnab meile ülevааte erinevаtest klаssifikatsioonidest. Rahvusvаheline 

Elektrotehnikа Komitee määrab oma standаrdist väiketuulegeneraatori piiriks rootori 

pindala 200 m2.  

Rаhvusvahelise Elektrotehnika Komitee stаndard IEC 61400-2-Rootori pindаla < 200 m2 

(ehk horisontааlse tuuliku puhul D < 16 m), generaatori pinge väiksem 1000 Va.c. või 1500 

Vd.c. 

1. Briti Tuuleenergiа Assotsiаtsioon: Mikrotuulik 0 – 1,5 kW, Väiketuulik 1,5 – 15 kW, 

Väike-kеskmine tuulik 15 – 100kW (tänaseks euroopa Liidust väljunud) 

2. Saksamаа Tuulееnergia Assоtsiatsiооn: Mikrotuulik 0 -5 kW, Minituulik 5 – 30 kW, [18] 

3. Eestis klassifikatsiооnid veel puuduvаd.  

Lahendust hakatakse otsima kõigepealt vajadusest. Kui palju tegelikult energiat vajatakse? 

Sellest lähtuvalt saab arvutada ligikaudsed kulutused ja teha järeldused otstarbekusest. 

Lahendusi on erinevaid: võib ise teha, võib osta (uue või kasutatud). Kuna taastuvenergia on 

praegusel ajal aktuaalne küsimus, siis ostmisega probleeme ei ole. Tootjaid on palju, aga 

paigaldajaid vähe. Kindlasti peab jälgima, et materjalid oleks ilmastikukindlad. Kui on 

otsustatud osta tuulik, peab jälgima tootja poolt esitatud tehnilisi andmeid. Soovitav on 

võrrelda teiste tootjate andmetega. 

Rp3 tuulikute kodulehel on öeldud, et… ”Tuule võimsuse arvutamisel arvestatakse 

tuulekiirus astmel kolm (V3). Millest võib järeldada, et nõrga tuulega (1-3 m/s) on 

generaatori võimsus üsna väike (näitkes: 3,53= 42, aga 23= ainult 8). Väga nõrga tuulega ei 

saavuta tuulegeneraator ka akude laadimiseks vaja minevat pinget ja seega võib tootmine 

võrduda nulliga. Tiiviku labade arv ei ole otseselt määrav tuulegeneraatori võimsusele, 
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toimides pigem käigukastina: mis toetab põhimõttele, mida rohkem labasid, seda suurem 

jõud ja väiksem pöörlemiskiirus”.  [6] 

Kuid antud püsimagnetgeneraator alustab laadimist juba 2m/s ning ei vaja ergutusvoolu. 

 

1.3.1. HAWT ja VAWT tuulikud 

 

Rp3 kodulehel on veel lisatud, et…“Tuulikud jaоtuvad mеhааnilise konstruktsiооni järgi 

kаhеks: hоrisontааlvõllil pаiknеvаte tiivikutеga еhk klаssikаlinе vаriant (HAWT Horisоntal 

Axis Wind Turbinе) ja vеrtikaalvõlliga nn rооtortuulik (VAWT Vеrtical Axis Wind Turbinе). 

Vааta joonis 1. 

 

Joonis 1. Mõnеd VAWT ja HAWT tuulikutе mudеlid [6] 

Horisontaalvõlliga tuulikud jaotatakse tuulde pööramise järgi veel:  

1) allatuult - generaator eespool; 

2) ülestuult - tiivik eespool;  

3) passiivsed ehk tuulde pööramine toimub tuule jõul;  

4) aktiivsed ehk tuulde pööratakse juhitava ajamiga. 

Üheks lihtsamaiks lahenduseks mida rakendada on tuulelipu sabaosa stabiliseerimine kus 

sabaosa stabilisaator hoiab tuuliku tiiviku tuules ning paraja tuule kiiruse juures hakkab 

tiivik pöörlema. Alates 3kW on tuuldepööramiseks elektrooniline tuuleotsingu ja 

tuuldepööramise süsteem. Selle süsteemiga tuulikud tagavad töötamisel stabiilsema käigu ja 

sellega kaasnevad suuremad toodetavad energiahulgad.  Üheks lihtsamaks lahenduseks 

loetakse rootortuulikut. Rootortuuliku mehaaniline süsteem on avatud kõikidele tuulte 

suundadele ning tööle rakenduvad juba väikestel tuulepuhngutel. Kuid üheks suuremaks 
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miinuseks võib lugeda, et nad ei keera tuulest välja, mis tähendab omakorda tugevamad ja 

raskemat konstruktiooni.  

Rp3 andmetel on…”Tuulikutel kasutatakse peamiselt vahelduvvoolu tootvaid generaatoreid. 

Väiketuulikute puhul tavaliselt otse tuulikust tulevat voolu ei kasutata - pinge kõigub väga 

suures ulatuses. Et seda stabiilsemana hoida, on lihtsaima lahenduse puhul enne tarbijat 

ühendatud kontroller, millel on kaks ülesannet - piirata tugeva tuule korral tuuliku pöördeid 

ja kontrollida tarbimisse mineva pinge ning voolu parameetreid. Kontroller on tavaliselt 

komplektis tuulikuga. Päikesepaneelidele mõeldud kontrollerid üldjuhul tuulikutele ei sobi, 

kuna neil puudub võimalus energia ületootmise korral tuulikut pidurdada. Väiksemate 

tuulikute (kuni 1 kW) kontrollerid väljastavad üldjuhul akupanga laadimiseks vajalikku 12, 

24 või 48 VDC pinget, suurematel tuulikutel võivad olla juba eraldi seadmed tuuliku 

juhtimiseks (pidurdamine, pööramine, avariiseiskamine) ning inverterid, mis toodavad 

võrguga ühilduvat 230 VAC pinget. Viimasel ajal on välja tulnud sarnaselt PV MPPT 

kontrolleritele ka tuulikutele mõeldud MPPT kontrollerid, mis võimaldavad tuulikul töötada 

parimas režiimis ja lubavad kuni 30% suuremat tootlikkust võrreldes tavaliste 

kontrolleritega”. [6] 

“Kuna tuulikule antav tuuleenergia on tuule kiirusest kuupsõltuv ehk lihtsamalt öeldes on 

suurte, üle 20 m/s tuule kiiruste korral tegemist tuuliku nominaalvõimsusest oluliselt 

suuremate võimsustega, tuleb tuulikuid purunemise ning akude ülelaadimise vältimiseks 

pidurdada. Tuulikute võimsuse (ja pöörete) piiramiseks on mitmeid lahendusi. Kõige lihtsam 

on see, kui kontroller lisab pinge tõustes tuulikule lisakoormuse ehk dump load’i, mis 

tarvitab osa tuuliku toodetud võimsusest ja langetab pinget. Täiuslikumatel mudelitel toimub 

lisakoormuse juurde panemine PWM modulatsiooniga. Mõnedel tuulikutel on 

konstruktsioon, kus tuuliku võlli telg on masti telje suhtes nihutatud ja võimaldab neil tugeva 

tuule korral tuulest välja pöörata. Suurematel, alates 3 kW, võidakse kasutada ka tiiviku 

labade pööramist ümber oma telje, muutmaks labade ründenurka”. [6] 

 

 

1.3.2. HAWT ja VAWT tuulikute alaliigid 

 

Vertikaal- ja horisontaaltuulikud omakorda jagunevad alaliikitesse. Horisontaaltuulikutel on 

erinevaid variante kuid peamiseks lahendusteks on kas kolme või nelja labaga 

elektrituulikud. Kuid vertikaaltuulikutel aga Savonius’e rootortüübid , H-rootor, Spiraalne 

https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cDovL3d3dy5ycDMuZWUvb2ZmLWdyaWQtdGVvb3JpYS90dXVsaWt1ZA
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H-rootor ja Darrieus’e rootor . Käesolevas töös on konstrueeritud vertikaaltuulikut (H-

Darrieus), sest tema gabariidid kokkupanduna on kõige optimaalsemad ning ei tekita varje 

ega labade müra. Nii väikese tootmise juures ei vaja tuulegeneraator eraldi jahutust ega suurt 

ja tugevat kandemasti.  

Tuulegeneraatori projekteerimisel on lisatud püsimagnetgeneraator, sest see ei vaja 

ergutusvoolu ning tänu sellele alustab tootmist juba madalatel kiirustel, umbes 2 m/s. See 

omakorda vähendab laagrite kulumist. Suurimad ohud tulevad staatilisest ja dünaamilisest 

vibratsioonist, mis on otseselt seotud materjali väsimusega ning suureks väljakutseks 

projekteerijatele. 

 

1.3.3. Sabaga ja sabata tuulegeneraatorid 

 

Viimase 10 aasta jooksul on müüki tekkinud tuulikud, mille tuules hoidmist arvestab 

elektrooniline kontroller. Antud tuulegeneraator suurendab tootlikust ning püsib hästi tuules. 

Nii öelda sabaga tuulik „sõidutab“ tuulegeneraatori kiiresti tuule muutumisel tuulest välja 

ehk „keerab üle“. Tänu sellele pöörlemissagedus langeb ja tootlikkus väheneb või katkeb 

täielikult, nii kauaks kuni tuulegeneraator tagasi tuulde ennast saab.  

Sabaga ja sabata tuulegeneraatoreid juhitakse eri moodi. Sabaga generaatoreid juhib tuul ise, 

elektrooniliselt juhitavatel arvutab protsessor aga anduritest saadud teabe alusel, mis suunast 

tuul puhub ning vastavalt sellele pöördub tuulegeneraator tuulde. Sabaga lahenduste puhul 

rakendub liiga suure tuule kiiruse korral pidur, juhtides üleliigse energia elektrilisele 

lisakoormusele ning saba asend paneb tuuliku automaatselt tuulest välja keerama. Ka 

elektroonilise juhtimisega lahenduste puhul juhitakse üleliigne energia lisakoormusele, kuid 

sellele lisaks, vastavalt määratud programmile, keeratakse tuulegeneraator tuulest välja ja 

rakendatakse vajaduse korral lisapidurit. [7] 

Tuulegeneraatorid, mida juhib elektroonika kindlasti kallimad, kuid selle hinna kaalub üle 

tootlikkuse suurem stabiilsus. Eesti ning Euroopa turul on ka klassikalise sabaga 

tuulegeneraatoreid, millede hinnaklassid on elektroonilise juhtimisega tuulegeneraatorite 

omadega võrdne või kohati kõrgemgi. 

Väikeste, 5–50 kW võimsusega, tuulegeneraatorite valikusse on lisandunud ka selliseid, 

mille tehniline lahendus sarnaneb suurte, megavatiste või veelgi suurema võimsusega 

tuulegeneraatorite omaga, milles püsimagneteid ei kasutata. Need tuulikud võtavad rootori 
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pöörlemissageduse saavutamiseks ja elektromagnetites magnetvälja tekitamiseks energiat 

elektrivõrgust ning neil on generaatori pöörlemissageduse suurendamiseks käigukast. [7] 
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1.4. Tuulegeneraatori võimsus, kasutegur ja tootlikkus 
 

Nominaalvõimsus on väiketuulikute nii öelda kommertsparameeter ning seega soovitatakse 

tuulegeneraatori võimsus üle arvutada enne ostu otsust.  

Reeglina loetakse 1 m2 tiiviku pindala nominaalvõimsusega 200 W sealjuures arvestades, et 

tuule- kiirus on 10 m/s ja kasutegur 33%).  

Tiiviku pindala võrdub = 3,14· (tiiviku diameeter / 2)2. Vaata joonis 2. 

 

Joonis 2. Tuulegeneraatori parameetrite ettekujutus [6] 

Näiteks: Vaatleme kahte 1 kW nominaalvõimsusega tuulegeneraatorit: 

tuulegeneraator A - nominaalvõimsuseni jõutakse tuulekiirusega 11 m/s ja tiiviku diameeter 

on 2,2 m (pindala 3,8 m2) 

tuulegeneraator B - nominaalvõimsuseni jõutakse tuulekiirusega 9 m/s ja tiiviku diameeter 

on 3 m (pindala 7,07 m2)  

Arvestades tuulikute tootmise nominaalvõimsusi, siis eelpool toodu järgi saame tulemuseks: 

tuulegeneraator A - tiiviku pindala 3,8 m2 · 200 W = 760 W / 1000 = 0,76 kW 
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tuulegeneraator B - tiiviku pindala 7,07 m2 · 200 W = 1414 W /1000 = 1,41 kW 

Tuleb välja, et tuulegeneraator B on samal tuulekiirusel ligi poole võimsam, kuigi vaadates 

tehnilisi andmeid, siis on mõlema tuulegeneraatori võimsuseks märgitud 1 kW.  

 

 

1.4.1. Tootlikkuse ja tasuvuse arvutamine 

 

Peamiselt lähtutakse aastase toodangu arvutamisest tuulekiirusel 3-15m/s. ning korrutatakse 

see ajaga, mitu tundi aastas on vastavat tuulekiirust esinenud, ja saadud tulemused 

summeerida. Antud valemiga on võimalik välja arvutada tuuliku tasuvusaeg. Teades 

piirkonna aasta keskmist tuulekiirust, ei saa kasutada valemit P = 1/2p · A · V3 · Cp aastase 

toodangu arvutamisel, sest juhul ei arvestata tuule sagedusjaotusega. Tulemuseks saaksime 

tegelikkusest oluliselt väiksema aastase toodangu. [6] 

 

 

1.4.2. Tuulegeneraatori võimsus ja selle arvutamine 

 

Tuule võimsuse arvutamisel võetakse tuule kiirus astmel kolm (V3). Sellest järeldub, et 

nõrga tuulega (1-3 m/s) on generaatori võimsus väga väike (n 3,53 = 42, aga 23 = ainult 8). 

Nõrga tuulega ei saavuta tuulegeneraator ka akude laadimiseks vajalikku pinget ja seega 

võrdub tootlikkus nulliga. Kõige parem, kui tuulegeneraator alustab pöörlemist alates tuule 

kiirusest 3 - 3,5 m/s- nii ei kulutata rootori laagreid kasutult. [6] 

Tuulikulabade arv ei muuda tuulegeneraatori võimsust. Mida enam labasid, seda väiksem 

pöörlemiskiirus ja suurem jõud. Teinekord võib suurem labade arv tõsta tootlikust. 

Optimaalne on aga kolme labaga tiivik ja seda nii väikeste kui ka suurte tuulegeneraatorite 

puhul.  

Kui tiivik on generaatori suhtes väikese pindalaga, siis jääb tootlikkus madalaks. Kui tiiviku 

pindala on liiga suur, siis ei suuda lihtsama ehitusega generaator tormituultega tiivikut 

ballastkoormuse abil piisavalt pidurdada ja generaator võib seetõttu puruneda. See on 

probleemiks odavate Hiina tuulikute puhul, kus väikese võimsusega generaatorile on 

paigutatud suure diameetriga tiivik. [6] 

Tuulegeneraatorite võimsuste arvutamisel lähtutakse järgmistest valemist: 
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𝑃 =
1

2
· 𝜌 · 𝐴 · 𝑉3 · 𝐶𝑝 · 𝜌, (1.1) 

kus antud tuuliku andmed on: 

P - generaatori võimsus 250 (W); 

Cp - generaatori kasutegur 60 (ühikuta); 

p - õhutihedus 1,29 (kg/m3); 

A - tuulikulabade pindala 1,13 (m2); 

V - tuule kiirus 5 (m/s) keskmine; 

Näide: 

Valemit kasutades arvutame üle esimeses alalõigus n-ö reegli, kus 1 m2 tiiviku pindala = 

nominaalvõimsus 200W, tuulekiirus on 10 m/s ning generaatori kasutegur 33 protsenti: 

1,226 kg/m3 / 2 · 1m2 · (10m/s)3 · 33%=202W 

Nüüd samade lähteandmetega arvutuse tuule kiirusel 12 m/s: 0,613 ·1 ·123 · 0,33=350 W 

Tuule kiirusel 3,5 m/s on tulemus 8,7 W ja tuule kiirusel 2 m/s saame tulemuseks 1,6 W. [6] 

 

 

1.4.3. Kompakttuulegeneraatori kasutegur 

 

Kasuteguri Cp väärtus on piiratud Betz’i limiidiga, mis on 59% (Cp=0,59). Betz’i seadus 

tõestab, et teoreetiliselt on kuni 59% tuuleenergiast võimalik muundada kasulikuks 

pöörlemiseks. Praktikas tuleb aga arvestada igasuguste muude kaasnevate kadudega: labade 

aerodünaamikast tulenevad kaod, elektritootmise kaod, turbulents. [6] 

Isevalmistatud ja vertikaalteljelistel (VAWT) tuulegeneraatoritel jääb maksimaalvõimsuse 

Cp väärtus vahemikku 0,05 - 0,2. Kvaliteetsetel väikestel generaatoritel on 

maksimaalvõimsuse Cp 0,2 kuni 0,35. Suurtel tuulegeneraatoritel on Cp keskmise 

tuulekiiruse juures 6-9 m/s optimeeritud maksimaalseks, ulatudes umbes 0,48 - 0,5-ni, 

suurematel ja väiksematel kiirustel aga jääb 0,3 ringi. [6] 

Savonius’e tüüpi tuulikutel on väiksem kasutegur võrreldes H-Darrieus’e tüüpi tuulikutega, 

mis on tingitud sellest, et H-Darrieus’e on võimelised pöörlema suurematel kiirustel kui 

tuulekiirus. Darrieus’e tüüpi tuulikute kasutegur on kuni 75 protsendini horisontaalse teljega 
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tuulikuga võrreldes. Kuid Savoniuse tuulikul on sama ainult 25 protsenti. Nii nagu 

Savoniuse tüüpi tuulikuid, nii ei ole ka Darrieus’e tüüpi tuulikuid suurtes 

tuuleelektrijaamades. See on tingitud sellest, et antud tüüpi tuulikud vajavad lisa 

välismõjutust, et pöörlema hakata: näiteks väikest elektrimootorit. Samamoodi tekitavad 

probleeme ka suurte tuulekiirustel tekkinud mehaanilised painded ja vigastused mastile ja 

see teeb keeruliseks generaatori mehaaniliste osade vahetuse ja paranduse. Kui võrrelda 

Savonius’e ja Darrieus’e tüüpi tuulikud, siis Darrieus’e tüüpi tuulikud on tundlikumad 

turbulentsile.   

Elektrituulikute võimsuskõverad näitavad tuuliku väljundvõimsuse sõltuvust tuule kiirusest. 

Joonisel 3 on kujutatud teoreetiline võimsuskõver. On näha, et tuulik, mis omaks antud 

võimsuskõverat, hakkab tööle umbes tuule kiiruse 2,5 m/s juures. Tuule kiiruse kasvades 

saavutab tuulik oma nimivõimsuse, antud juhul juhtub see 12 m/s juures. Tuule kiirust, kus 

tuulik saavutab oma nimivõimsuse, nimetatakse nimipöörlemiskiiruseks. Juhul, kui tuule 

kiirus on liiga suur, rakendatakse tuuliku pidureid, et seade ei saaks kahjustada ega ohustaks 

teisi. Samas on ka võimalik ehitada tuulikuid, mis oleks võimelised selliseid kiiruseid vastu 

pidama, aga arvestades Eesti tuuletingimusi, siis ei tasuks ennast selline investeering ära. 

Joonisel 3 on näha, et selline olukord juhtub 25 m/s juures. [9] 

 

Joonis 3. Võimsuse sõltuvus tuule kiirusest [9] 
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1.4.4. Tuulegeneraatori tootlikkuse arvutamine 

 

Teades piirkonna aasta keskmist tuule kiirust, ei saa kasutada aastase toodangu arvutamisel 

valemit: 

𝑊 =
1

2
· 𝜌 · 𝐴 · 𝑉3 · 𝐶𝑝, (1.2) 

kus: 

ρ - õhutihedus kg/m3; 

A - tiiviku pindala ehk m2; 

V - piirkonna keskmine tuule kiirus m/s; 

Cp - tuulegeneraatori kasutegur. 

sest nõnda ei arvestata tuule sagedusjaotusega. Tulemuseks saaksime tegelikkusest oluliselt 

väiksema aastase toodangu. Õige oleks arvutada aastane toodang peamistel tuule kiirustel (3 

kuni 15 m/s) eraldi, korrutada see ajaga, mitu tundi aastas on vastavat tuulekiirust esinenud 

ja saadud tulemused summeerida. [6] 

Kui puuduvad tuulekiiruste esinemise ajalised andmed aasta lõikes, on võimalus 

ligikaudsete arvutuste tegemiseks kasutada Rayleight jaotust, mis on kaheparameetrilise 

Weibull'i jaotuse erijuhtum. Kogu Põhja-Euroopa ulatuses on tuultele avatud kohtades 

Rayleight jaotuse keskmiseks väärtuseks 2 (Eestis rannikul ja saartel 2,1 ning mandril 1,9). 

Olgu Rayleight jaotuse tähistus on Rj, siis tuulegeneraatori aastase toodangu arvutamise 

valem, arvestades Rayleight jaotust, on järgnev: 

𝑊ℎ =
1

2
· 𝜌 · 𝐴 · 𝑉3 · 𝐶𝑝 · 8760 · 𝑅𝑗, (1.3) 

kus: 

ρ - õhutihedus kg/m3; 

A - tiiviku pindala ehk m2; 

V - piirkonna keskmine tuule kiirus m/s; 
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Cp - tuulegeneraatori kasutegur; 

8760 - on tundide arv aastas, t; 

Rj – Rayleight jaotus; 

Wh - vatt-tundi aastas.  

Jagades vastuse arvuga 1000, saame tulemuseks kWh aastas. 

Tuuleenergia tootmise koguse määravad neli faktorit: 

1. võimsus W; 

2. tuule kiirus m/s; 

3. labade raadius ehk aerodünaamika; 

4. õhutihedus kg/m3     

Tuuleenergia varude hindamisel tuleb arvestada asjaolu, et tegelikkuses pole võimalik kogu 

tuule kineetilist energiat muundada mehaaniliseks energiaks, teoreetiline maksimum on 

piiratud. [10] 

Maksimaalse võimaliku tuuleturbiini efektiivsuse määrab Betz'i konstant (59%)- seega vaid 

59% tuuleenergiast on võimalik muundada kasulikuks pöörlemiseks. Samas tuleb arvestada 

ka kõikvõimalike muude kadudega, nii et tegelikkuses tuleb see arv umbes 30 %. 

Potentsiaalne tuuleturbiiniga toodetav energiahulk sõltub veel tuuleturbiini tüübist, 

generaatori võimsusest, torni kõrgusest, tiiviku pindalast, labade profiilist ning tööle ja 

väljalülitumise tuulekiirusest jm. [10] 

Tuuleenergia tootlikkus on ajaliselt küllaltki varieeruv, sõltudes klimatoloogilistest jm 

tingimustest. Tootmise tipphetk ei pruugi kokku langeda elektrienergia vajaduse tipuga. See 

tekitab olukorra, kus vaid tuuleenergiast sõltudes võib kujuneda energiapuudujäägi olukord 

või ületootmine. Siiski ei ole ka korrektne väide, et tuuleenergia vajab samas mahus 

reservvõimsusi, kui ta on elektrienergia tootmisesse rakendatud. Teatud hulk 

tagavaravõimsusi on juba algul elektrisüsteemi integreeritud, et tootmist tasakaalus hoida ja 

vastavalt tarbimisele reguleerida. [10] 

Antud lahenduse puhul on reservsüsteem lahendatud liitium-ioon akudega, mis 

stabiliseerivad tarbimist ja tootmist omavahel. Kuna 20%-30%- tootmisest on kõikumisega 

ja ebamäärane, siis antud akude lahendus on sobilik käesolevas süsteemis.  
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1.5. Kompakttuulegeneraatori meteroloogia ja aerodünaamika 
 

Tuult iseloomustavad suund, tuulekiirus, tuuletugevus ja puhangulisus ning tuulekiiruse 

lühiajaline kasv mõne sekundi joooksul. 

Meteoroloogias kirjeldab tuule suund seda, kustpoolt tuul puhub (rumbides või kraadides). 

Enamasti mõõdetakse tuule kiirust meetrites sekundis (m/s). Rahvusvaheliste kokkulepete 

kohaselt mõõdetakse tuule kiirust ja suunda 10 meetri kõrgusel maapinnast. Tuule keskmist 

kiirust mõõdetakse ilmajaamades 10 minuti kohta, sest tuule kiirus on väga muutlik suurus. 

[11] 

Alates 2003. aasta septembrist on Eesti ilmajaamades kasutusel automaatilmajaamad, mis 

mõõdavad tuult 10 m kõrgusel. Tuule kiirust mõõdetakse täpsusega 0,1 m/s ja tuule suunda 

täpsusega 1°. 2003. aastal võeti kasutusele Vaisala tuulemõõturid: anemomeeter WAA 151 

ja tuulelipp WAV 151. Alates 2010. aastast on toimunud mõõteseadmete uuendamine. 

Kasutusele võeti akustiline tuulesensor WMT700. Tuule kiirust mõõdetakse täpsusega 0,1 

m/s ja tuule suunda täpsusega 1°. [11] 

Tuulegeneraatori otstarbekust soovitud kohale peaks alustama kinemaatilise energia 

mõõtmisest, et teha selgeks tuulegeneraatori otstarbekus antud kohale. Selleks sobib väga 

hästi ilmajaam WS3080 (vt Joonis 3), millega saab terve kuu lõikes nii temperatuuri, 

niiskuse, tuule keskmise kiiruse kui ka igapäevased andmed eraldi välja võtta. Antud 

ilmajaama digitaalne monitor on analoogne elektrituuliku monitoriga. Ilmajaama WS3080 

saab tellida näiteks Oomi poest (vt Joonis 4). Antud meetodit saab rakendada ka 

õppeasutustes. 

Lähtuma peaks tuuliku koostamisel antud piirkonna eripäradest. Mere äärde paigaldatavale 

tuulikutele peab kindlasti valima soolaniiskele õhule vastavad materjalid ja detailid. 
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Joonis 4. Ilmajaam WS3080 

 

Joonis 5. Autor paigaldamas Ilmajaama WS3080 koduhoovi aastal 2018 

Frontaaltakistust võib tunduvalt vähendada, kui valida sellise kujuga keha, mis ei soodusta 

keeriste tekkimist. Keha, mille kuju ühtib enam-vähem teda ümbritsevate voolujoontega, 

nimetatakse voolujooneliseks kehaks.  

Tõstejõu põhjustab hüdrostaatiliste jõudude jaotuse kehal. Kui keha profiilli haaravad 

voolujooned, läbivad profiili peal pikema tee, siis nõuab pidevuse tingimus seal suuremat 

voolukiirust. Bernoulli’ võrrandi kohaselt peab profiili peal valitsema suurema dünaamilise 

rõhu tõttu väiksem staatiline rõhk kui profiili all. Staatilise rõhkude vahe põhjustabki 

tõstejõu (võrdeline keha liikumise kiiruse ruuduga). 
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Matemaatik Daniel Bernoulli lõi printsiibi, mida tänapäeval teatakse Bernoulli’ printsiibina 

ehk ta kirjeldas suhet õhutiheduse, rohu ning kokkusurumatu voolukiiruse vahel. 

Daniel Bernoulli võrrand: 

ℎ =
𝑃

𝑝𝑔
+

𝑣2

2𝑞
, (1.4) 

kus:  

h – geodeetiline kõrgus; 

𝑃

𝑝𝑔
– piesomeetriline kõrgus; 

𝑣2

2𝑞
- kiiruskõrgus. 
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2. SEADUSANDLUS JA MÕJU KESKKONNALE 
 

2.1. Seadused ja õigusaktid 
 

Minituulikute püstitamine ei ole määratletud ühegi riikliku seaduse või määrusega ja seetõttu 

jääb see ehitusseadusest lähtuvalt kohaliku omavalitsuse vastutusalasse. Ka on 

väiketuulikute püstitamist takistanud elanikud, kes lähtuvad tihti arusaamast, et 

väiketuulikul on samasugune mõju nagu suurtel tuulikutel, ehk inimesi mõjutab vähene 

informeeritus. Viimased 20 – 25 aastat, kui Eestis on jälle aktiivsemalt väiketuulikuid 

püstitama hakatud on omavalitsustel olnud raskusi minituulikute lubade väljastamisega. 

Ühelt poolt ei ole teema olnud üheski riiklikus dokumendis standartiseeritud ja teiselt poolt 

on see tehnoloogia olnud kohaliku omavalitsustöötajatele võõras, selle mõjud teadmata ning 

ebamäärased. Antud tuulikule ei ole vaja luba, kuna kompakttuulegeneraator ei ole 

statsionaarne ja reeglina paigaldatakse inimtegevusest eemale ehk siis karjamaadele. Küll 

aga toon välja tuuliku planeerimise skeemid: 
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Tabel 1. Tuuliku paigaldamise järjekord 

 

Lisas 12 on välja toodud kõik teemat puudutavad seadused ja planeeringud. [12] 

 

 

2.2. Kompakttuulegeneraatri ohutus 
 

Elektrituuliku püstitamiseks on vaja taotleda ehitusluba. Kasutusloa saamiseks tuleb esitada 

taotlus, ehitusprojekt ja muud EhS § 33 lõikes 2 nimetatud dokumendid. Kasutusluba 

väljastatakse, kui ehitis vastab õigusaktidega ettenähtud nõuetele. Põhjendatud juhtudel saab 

kasutusloa väljastaja nõuda enne kasutusloa väljastamist ehitise ekspertiisi. Kasutusluba 

väljastatakse pärast ehitise ülevaatust ja nõuetele vastavaks tunnistamist. Kasutusluba 

väljastatakse valminud ehitisele kui tervikule, kuid võimalik on ka väljastada kasutusluba 

ehitise osale, kui seda saab funktsionaalselt ja ohutult kasutada. KOV või riik väljastab 

kasutusloa või keeldub sellest 20 päeva jooksul, alates vastava taotluse saamisest. [12] 
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Kuna on oht, et tuulik võib kas katki minna või ära murduda, siis on soovitus paigaldada 

tuulik inimtegevusest võimalikult kaugele. Neid näiteid, kus midagi ära murdub ja alla 

kukub, leiab Eestist ka arenenud maades.  

Rootsi lõunaosa kõige suuremas pargis Jönköpingis Läänis Lemnhulti tuulepargis murdus 

2015. aasta lõpus mast ja kukkus alla 3MW tuulegeneraator. Ometi olid teised analoogsed 

tuulikud püsti.  

Taanis Jüütima lääneosas näiteks tuli samuti 2015. aasta algul ära kõigepealt üks tiivik ning 

lõpuks kukkus ära kogu mootoriplokk. Õnnetuse põhjuseks oli süsteemirike. Nii oli ka sellel 

tuulikul analoogsed tuulikud kõrval, millega ei juhtunud midagi. 

Sama näide on tuua Eestist, kus Viru-Nigula vallas Tüükri külas 3 miljonit maksev tuulik 

2015. aasta aprilli öösel põlema süttis (vt Lisa 13). Allakukkunud põlevad tükid süütasid 

omakorda 3000- ruutmeetrise ala. Antud loos jäid teised tuulikud terveks ja töötavad siiani.  

Kahjuks ei ole projekteeritud tuulegeneraatoritel isekustutussüsteemi ning kui tuulik süttib, 

siis põleb ta tavaliselt lõpuni maha. 

Neist lugudest võime järeldada, et alati peab arvestama ka ohutsooniga ja -teguritega, mida 

meil ei õnnestu praaktoodetes ette näha. Samuti võivad ühe ja sama tootja tuulikud olla väga 

töökindlad, kuid samas nõrgad ja defektidega. 

Projektis ette toodud kompakttuulik oma väiksuse poolest väga suurt ohtu ei kujuta, kuid on 

temalgi omad ohud.  

Kompakttuulegeneraatori üheks suuremaks ohuks võib samuti lugeda ülekuumenemist ja 

iseeneslikku süttimist. Kuna tuulik pidurdab ennast rekuperatiivpidurdusega, siis vabaneb 

sellest palju energiat ning võib kuumendada generaatori üle ja generaator süttib. Sellest võib 

omakorda karjamaal tekkida põllu ahelpõlemine. Tiiviku raadiusesse ei tohi minna 

pöörlevate tiivikute ajal. Kui on tahtmine pidurdada või demonteerida tuulikut, siis tuleb 

lihtsalt tuule suunajat keerata vastu tuult ja tuulik peatub ise. 

Õpperuumides ja õppeterritooriumil seda ohtu ei ole, kuna õppejõud jälgib kogu protsessi. 
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2.3 Müra ja visuaal 

 

Üks põhilisemaid kaebusi tuuleturbiini suhtes on labade liikumisest tekkiv müra. Antud 

tuulikul seda ei ole või on minimaalselt. Tavaliselt on tuulerikkamad alad kena ja avatud 

maastikuga, kuhu tuulik paigaldada. See aga omakorda võib rikkuda vaadet (vähesel 

määral). Küll aga ei tekita antud projekteeritav tuulegeneraator niinimetatud liikuvaid 

varjundeid, mis muutuvad eriti häirivaks madala päikesega, sest tuuliku masti kõrgus koos 

laba tipuga on kolm meetrit. Nimetatud tuulik ei häiri teoreetiliselt naabreid ega risusta 

loodusvaateid. 

Eestis ei ole ühtegi kehtivat õigusnormi, mis sätestaks tuulikute minimaalse lubatava 

kauguse elamumaadest ja elamutest. Maailma Terviseorganisatsiooni juhistest nähtub, et 

kuigi kahjulik mõju tervisele on tuvastatud vaid öise välismüra puhul alates 40 dB-st, häirib 

elanike und ka öine välismüra vahemikus 30-40 dB. [13] 

Tuulegeneraatorite lähedal elavate inimeste jaoks algavad probleemid eelkõige infrahelist, 

mille ohtlikuks mõjuks tunnistamise nimel vaieldakse paljudes riikides. 

Ehkki Eestis ei näe me mägede ja metsade vahel veel tuhandeid tuulegeneraatoreid, oleks 

hädatarvilik enne nende püstitamist kaasnevaid terviseohte õigesti hinnata. [14] 
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3. KOMPAKTUULEGENERAATORI KONSTRUKTSIOON 
 

3.1. Kompakttuulegeneraatori koostisosad 
 

Käesoleva horisontaaltuuliku lahendus on üles ehitatud võimalikult lihtsalt, praktiliselt ja 

kasutajasõbralikult. Kõik vajaminevad detailid on kompaktsed, sellest ka nimetus kompakt- 

tuulegeneraator.  

Kõik detailid on mahutatud ühte kasti, mida on võimalik kaasa võtta karjamaale või 

õppeklassidesse. Komplekti kaal on 15 kg, mis on võrreldav korraliku toidukotiga.  

Käesolev lahendus sisaldab endas: 

a) kasti, mille sees on vajaminevad detailid, kinnitusvahendid, akud ja elektroonika. 

Antud lahendus on disainitud autori poolt. 

b) akusid – 3tk, 24V, 6,6A, 144Wh ja 2000mAh. Statsionaarselt kasti sees ning 

kasutatud on taaskasutatavaid elektritõukeratta liitiumakusid. 

c) püsimagnetgeneraatorit- on elektritõukeratta 250W Gpad 5KS KV980L vedav 

ratas, mis on ühtlasi ka vedav mootor tõukerattal;  

d) tiivikulabasid – 3 tk, disainitud autori poolt, generaatori omadusi järgides;  

e) tiivikurummi - terasest valmistatud tiivikurumm hoiab labad pöörlemise ajal 

õiges asendis; [19] 

f) tiivikulaagrit- aitab tuule poolt tekitatud jõudude ja koormustele vastu pidada; 

[19] 

g) peavõlli - kannab tiiviku pöörlemisel tekkiva jõu üle generaatorile 

(elektritõukeratta generaatori sees olemasolev ehk rootor); [19] 

h) pidurdussüsteemi – on lahendatud rekuperatiivpidurdusega;  

i) mastikeret - tuuliku mastina on kasutuses alumiiniumsulamtorud. Autor kasutab 

elektritõukeratta toru. 

j) generaatorist tulevat kaablit - ühendab generaatori läbi kontrollerite ja akudega. 

k)  elektrikarjust- Ako Power A2000. Kasutatud Elves OÜ müüdavat elektrikarjust. 

m) elektroonikaseadmeid- lisa joonis 

https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9lbmVyZ2lhdGFsZ3VkLmVlL2luZGV4LnBocC9FbGVrdHJpdHV1bGlrP21lbnUtMTMz
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Lühidalt öeldes koosneb tuulegeneraator tiivikulabadest, mastist, generaatorist, alusest ning 

elektrikomponentitest. Vaata kompakttuuliku skeemid lisades 4 kuni 10 ja selle 

elektriskeemi lisas 11. 

Mis on elektrituulik? Elektrituulikud on mehhanismid/seadmed, mis muundavad 

tuuleenergia/kineetilise energia elektrienergiaks tarbijate vahetus läheduses. Tihti 

mõeldakse tuulikute all suuri tuuleelektrijaamu, aga minituulikud paigaldatakse ka 

asukohtadesse, kuhu suurte tuulikute püstitamine ei ole erinevate piirangute tõttu võimalik. 

[17] Sellest ka käesoleva teema eelis. Konstruktsioon on kerge ja kompaktne, aluskinnitus 

lihtne ning paigaldus olematute raskusteta. Tavaliselt püstitatakse üks minituulik ühe 

majapidamise jaoks, et toota ise osaliselt vajaminevast elektrienergiast. Elektrituuliku eelis 

on ööpäevaringne energia- tootmine ning ka talvekuudel ei teki energiatootmisega 

probleeme (kui ei ole tuulevaikne). 

Sisemaal jaotub tuul ühtlaselt, samal ajal kui rannikupiirkondades tuul kõigub. Kuid 

rannikupiirkondades on tuuliku tootlikkus suurem, sest energiatihedus ja tuulte liikumised 

on suuremad. 

Elektrituulikute puhul on neli olulisimat faktorit, mis määravad turbiini toodetava 

elektrienergia koguse: 

1. Võimsus - mõõdetakse vattides (W) 

2. Tuulekiirus- mõõdetakse meetrit/sekundis (m/s). Mida rohkem tuult, seda rohkem 

toodab. 

3. Labade radius- mida pikemaks on võimalik labade pikkust venitada, seda rohkem on 

võimalik tuulest energiat saada. 

4. Õhutihedus- füüsikaline suurus (ρ), mis näitab mingit massi ruumalas kg/m3  

ρ= 1,29 kg/m³ (temperatuuril 0 °C ja rõhul 760 mmHg). [19] 

 

 

3.1.1. Kompakttuulegeneraatori montaaž 

 

Kastis (vt joonis 6) on akud 3tk, elektrikarjus, tuulikulabad (plastist) kolm tükki 0,5- 

meetrised. Metall (alumiinum Almg3)- kolmnurk (flants) labade ja generaatori ühendamise 

jaoks. 

https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9kc3BhY2UudXQuZWUvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS8xMDA2Mi8yNzkwMi92aWtlbGFoZW5kdXNlZC5odG1s
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Joonis 6. Kompaktkast akudega 

Kolm metallist (alumiinium) torumasti (vt Lisa 9). Otstes otsaflantsid üksteise sisse 

sobitamiseks (vt joonis 7), nende sees on ülekandekaabel. Statiivjalad ankurdatakse vastava 

kaugusega maa sisse. 

 

Joonis 7. Otsaflantsid 
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Teoreetiliselt näeb tuuliku kokkupanek välja järgmiselt – vaata Lisa 4. 

1. Kastist võtakse välja kõik detailid, mis on vaja energiatootmiseks (labad, generaator, 

mastitorud ja vahemuhvid) ning kast asetatakse tasasele pinnale. 

2. Seejärel asetatakse esimene mastitoru kasti kaane sisse ja fikseeritakse statiivjalgadega 

pinnase külge. 

3. Nüüd pannakse kaks mastitoru ühendusmuhvidega maas kokku ning ühendatakse külge 

generator koos tiivikutega. 

4. Generaatori kaabel suunatakse läbi mastitorude kompaktkasti külje peale ning tehakse 

elektriühendused läbi elektripistiku elektrisüsteemi.  

NB! Õppeastustes peab õppejõud tagama õpilastele turvalise montaaži ja demontaaži. 

Algajal kompakttuulegeneraatori monteerijal võtab montaaž aega viis minutit. 
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3.1.2. Kompakttuulegeneraatori demontaaž 

 

1. Pidurdada dekoperatiivpidurdusega tuulegeneraatori pöörlemine. 

2. Võtta lahti generaator koos teise ja kolmanda mastitoruga. 

3. Eemaldada kaablid pistikust. 

4. Vabastada statiivkinnitused ning eemaldada esimene mastitoru kasti küljest. 

5. Asetada kõik detailid kompaktkasti. 

6. Demontaaži ajakulu on viis minutit. 
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3.2. Kompakttuulegeneraatori konstruktsiooni projektarvutused 
 

3.2.1. Kompakttuulegeneraatori konstruktsiooni tugevusarvutus 

 

Tugevus arvutuseks me koostame tuulegeneraatori konstruktsiooni arvutusskeemi. 

GB – raskusjõud 150 N = 0,15 kN, kuna raskus jõud Ftuule = 39kN, siis me  

Antud tugevusarvutuses vaatleme, kas mast on teoreetiliselt võimeline tekkivate 

dünaamiliste ja staatiliste koormustele vastupidama.  

Selleks teeme teoreetilised tugevusarvutused. Projekteeritavale mastile mõjuvad nii 

staatilised kui ka dünaamilised jõud. Kuna dünaamilisi jõude on väga keerukas ja raske 

arvutada, siis teeme staatilised arvutused varuga ehk võtame kolmekordse varuteguri. 

Mastile mõjuvad raskusjõud ja tuulejõud: 

F – tuulejõud; 

A – pindala; 

«+» - töötab survele; 

«-» - töötab tõmbele. 

𝐼𝑦 = 𝐼𝑧 = ∏ ·
𝐷4

64
− ∏  ·

𝑑4

64
 , (3.1.) 

kus: 

Iy = Iz – teljed; 

D – masti välimine läbimõõt mm; 

d – masti sisemine läbimõõt mm. 

Ϭ =  
𝐹−

𝐴+  ; 

Arvutus teras torule: 

𝐴 = ∏ ·
𝐷2

4
− ∏ · 𝑑2 =

∏

4(𝐷2−𝑑2)
; 
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∏ / 4 (51,22 – 47,22)= 0,785 · 393,6= 309 mm2; 

A × L= 309 · 3 · 780 ≈ 723 000 mm3; 

ρ= 7800 kg/m3 (terase erikaal); 

m= A · L · ρ= 723 000 · 10-9m3 · 7800 
kg

m3≈ 6 kg; 

Alumiinium: 

ρ = 2700  
kg

m3
 (alumiiniumi erikaal); 

m= A × L= 723 000 · 10-9m3 · 2700  
kg

m3≈ 2 kg; 

Antud juhul võrreldi kahte einevat metalli. Selgus, et terastorude masti ehitus teeb omakaalu 

liiga raskeks ja väljub etteantud parameetritest. Sellest on võimalik järeldada, et terastoru 

kasutada ei saa. 

Samas selgus, et alumiiniumsulam on kõige lähemal elektritõukkeratta peatorule ehk 

kompakt- tuulegeneraatori mastile. Kolme originaaltoru liitmisel saime kaaluks 1,35 kg. Kui 

siia lisada tuulikulabad, generaator, tuulesuunaja, pöördpea (vt Lisa 14) kompaktkast 

(fiiber), akud (3tk) ja elektrikarjus, siis mahume 15 kg piiridesse.  

Ϭ𝐸1 =
𝐹−

𝐴+ +
𝑀𝑦

𝑊𝑦
 , (3.2) 

kus: 

My - välis paindemoment,  My=F * l; 

Wy - telg vastupanumoment, 𝑊𝑦 =
∏·𝐷3

32
;  

Ϭ𝐸2 =
𝐹−

𝐴
−

𝑀𝑦

𝑊𝑦
 . 

Tugevustingimusest tuleneb, et lubatud pinge sõltub materjalist ja 

eksplutatsioontingimusest: 

Mast töötab survele ja paindele. Kuna dünaamilist koormust (puuduvad andmed) on väga 

keeruline arvutada, siis lähtun staatilise koormuse arvutamisel lisavarust. [6] 
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Konstruktsioonile mõjuv jõud: 

Tuginedes normatiivile, saame: 

Ftuul = b · C · A · S =0,34kN (3.3) 

kus: 

b – Betz’i tegur 0,59; 

C – standardtegur 0,17 
kN

m2; 

A – rootori pindala, A= 1,13 m2; 

S – varutegur, min 1,5 – max 3; 

Olgu: 

Tuulekiirus – vt , m/s; 

Õhutihedus – ρ  

ρ = 1,29kg/m3 

Staatiline moodul: 

Ϭ𝑚𝑎𝑥 =
𝑁−

𝐴
+

𝑀𝑧

𝑊𝑧
, 

kus: 

N – pikijõud, N = Güld = 60 N; 

A – pindala, A = 309 mm2; 

Mz – paindemoment, Mz=Ftuul · L 

Wz – telgvastupanumoment  

𝑊𝑧 =
∏·𝐷3

16(1−(
𝑑

𝐷
)

4
)
=

∏·51,23

16(1−(
47,2

51,2
)

4
)

= 26340 · (1 − 0,7) = 7902 𝑚𝑚2 - ristlõike geomeetriline 

karakteristika; 

1MPa ≈ 1 
N

mm2
; 

Mz= Ftuul · 2400; 
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Ftuul = b · C · A · S = 0,59 · 0,17 · 1,13 · 3 = 0,34kN 

Ftuul=59% · vt · ρ · A  

Kuna keskmine tuulekiirus on 4 
𝑚

𝑠
 (info võetud Eesti ilmateenistusest), siis 

Ftuul=59% · 4 · 1,29 · 1,13; 

Saame: 59%  5,83. 
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3.2.2. Torumasti tugevusarvutus 

 

Projekti tugevusarvutus, joonis 9. 

 

Joonis 8. Torumasti arvutusskeem 

Teen tugevustingimuse arvutuse. Selleks koostan arvutusskeemi tugevusarvutuse jaoks. 

Konstruktsioon on ühe lisatoega ehk statiiviga, töötab tõmbele ja survele. Koostan 

põhiskeemi. Selleks eelmaldan esialgu lisatoe C ja asendan tema mõju tundmatu 

reaktsiooniga. X1, nii saame põhiskeemi (vt joonis 10). 
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Joonis 9: Mastile mõjuvad jõu suunad 

Koostan deformatsioonivõrrandi: 

Yc = 0 või σ11 X1 + Δ1p = 0, (3.4) 

kus: 

σ11 - siire ühikpunktis C; 

Δ1p – siire väliskoormusest Ftuul punktis B; 

Arvutan Mohri meetodiga: 

σ11 = Ʃ ∫
(𝑚1)2

EI

1

0
𝑑𝑥; (3.5) 

𝛥1𝑝 = Ʃ ∫
𝑀𝑝∗𝑚1

𝐸𝐼

1

0
𝑑𝑥, 

kus: 

Mp – paindemomendi epüür koormusest; 

m1 – paindemomendi epüür ühikjõust; 
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EI – tala paindejäikus; 

E – elastsus moodul; 

I – telg inertsmoment; 

I = πD4 / 64 - πd4 /64 

𝐼 =
π∗𝐷4

64
−

π∗𝑑4

64
, 

Mohr’i intergraali lahendamiseks kasutan Simpson’i meetodit. 

1∫0 Mp M1 / EI2 = L / 6EI2 (M´p m´1 + 4Mp´´ m1´´ + Mp´´´ m1´´´) (3.6) 

∫
𝑀𝑝 · 𝑀1

𝐸𝐼2

1

0

𝑑𝑥 =
𝐿

6𝐸𝐼2(𝑀𝑝
′ 𝑚1

′ + 4𝑀𝑝
′′𝑚1

′′ + 𝑀𝑝
′′′𝑚1

′′′)
 

Momentide suurused: 

M´p m´1 – lõigu alguspunktis; 

Mp´´ m1´´ - lõigu keskpunktis; 

Mp´´´ m1´´´ - lõigu lõpppunktid; 

 

Joonis 10. Paindemomendi epüür 
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Joonis 11. Jõuepüürid 

Ehitan epüüri: 

σ11 = Ʃ ∫
𝑚1

2

𝐸𝐼

𝐿

0
𝑑𝑥 = 0 +

1,44

7∗6𝐸𝐼∗(1,442+4×0,722+0)
=

6

6𝐸𝐼
; 

Δ1𝑝 = 0 −
1,44

6𝐸𝐼∗(1,44∗0,73+4×0,49∗0,72+0)
=

−3,5

6𝐸𝐼
; 

Panen σ11 ja Δ1p deformatsiooni võrrandisse ja saan: 

6

6𝐸𝐼×𝑋1
−

3,5

6𝐸𝐼
= 0 →; 

X1 = 
3,5

6
= 0,6 kN; 

X1 = 0,6 kN; 

Ehitan epüürid: 
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Joonis 12. Momentide epüürid 

144 × 0,6 = 0,87 kNm; 

(`) C   M = 0 + 0,25 = 0,25 kNm; 

(`) A   M = -0,87 + 0,73 = - 0,14 kN m; 

Kui teha arvutused ilma lisatoeta, siis  

Mmax = Ftuul AB = 0,75 kNm; 

Antud juhul on Mmax = 0,25 kNm; 

σ𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑧
; 

Wz = 7902 · 10-9; 

σ tegelik = 0,25 103 / 7902 10-9 = 0,25 103 / 7,902 106 = 31 106 N/m2 = 31 MPa 

σ𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘 =
0,25·103

7902·10−9 =
0,25·103

7,902·106 = 31 · 106 𝑁

𝑚2 = 31𝑀𝑃𝑎; 

Puhta alumiiniumi Rem(voolavuspiir) = 7-11 MPa 

NB! Kuna meil on suur varutegur (S = 3) ja mastitoru puhul on tegemist 

alumiiniumsulamiga, siis mahume antud voolavuspiiridesse. Tulemus on rahuldav, järelikult 

saame kasutada antud alumiiniumsulam torusid. 

Antud kompakttuulegeneraatori konstruktsioonile tegi autor arvutussimulatsiooni 

Solidworksis. Simulatsioonis on näidatud erinevates puntktides mõjuvaid koormusjõude.  

Fikseeritud elektroonikakarbi põhjast maapinnaga, jõud mõjuvad Z teljes. Vaata joonised 

13-17. 
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Joonisel 13 on näha, kui mõjub Z telje suunas jõud 50kg on maksimaalne nihe 24,4mm 

 

Joonis 13. Simulatsioon. Nihe 
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Joonisel 14 on kujutatud jaotatud jõud mööda torusid ja generaatorit on maksimaalne nihe Z 

teljes 2,72mm 

 

Joonis 14. Jõu jaotus 

  



46 
 

Joonis 15 näitab, et maksimaalne kiirus mis tekiks on 25,187m/s 

 

Joonis 15. Maksimaalne kiirus 
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Joonis 16 näitab, et maksimaalne kiirus mis tekiks on 25,187m/s eestvaates, tulemus 

muutumatu 

 

Joonis 16. Maksimaalne kiirus, eestvaade 
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Joonis 17 näitab, et maksimaalne kiirus mis tekiks on 25,187m/s tagantvaates, tulemus 

muutumatu 

 

Joonis 17. Maksimaalne kiirus, tagantvaade 
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3.2.3. Generaatori energeetilised parameetrid 

 

Generaatori ja inverteri valikul peaks tegema selgeks mõned terminid ja valemid, et 

hiliseimaid probleeme vältida. Käesolevas töös on valitud püsimagnetgeneraator, sest antud 

generaatori tüüp ei vaja ergutusvoolu. Samuti on meil teada akude kogus ja mahutuvus. 

Pinge U - (mõnes käsiraamatus ka V) näitab elektrivälja tehtava töö hulka. Mõõdetakse kahe 

punkti vahel: plussi ja miinuse. Ühikuks on volt (V). 

Voolutugevus I - näitab ajaühikus elektrijuhi ristlõiget läbinud elektrilaengu hulka, 

mõõdetakse suletud ahelas, ühikuks on amper (A). 

Takistus R - näitab elektrijuhi omadust avaldada elkrtilaengute liikumisele takistavat mõju, 

ühikuks on oom (Ω). 

Võimsus P - näitab, kui palju tööd teeb elektrivool elektriseadme töötamisel ajaühikus, 

ühikuks on vatt (W), suuremate koguste korral kilovatt (kW). 1kW=1000W 

Energia E ühikuna kasutatakse elektrotehnikas kilovatt-tundi (tähis kWh).  Üks kilovatt-tund 

on energia, mida tarbib (või toodab) ühtlasel võimsusel üks kilovatt töötav masin ühe tunni 

jooksul. 1kWh=1000Wh 

Akude mahtuvuse mõõtmiseks kasutatakse amper-tundi (Ah), mis näitab, mitu tundi saab 

antud akut koormata 1A vooluga. 

 

Võimsus on pinge ja voolutugevuse korrutis. 

P = U · I; 

Näiteks: Kui 12V akult tarvitatakse 5A voolu, siis tarvitatava võimsus on  

P = 12V · 5A= 60 W; 

Vastupidi, kui meil on 12- voldise toitega ja 60W tarbitav seade, siis selle tarvitatav 

voolutugevus on 
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𝐼 =
𝑃

𝑈
=

60𝑊

12𝑉
= 5𝐴; 

Akupangas salvestatud energiat saame arvutada, korrutades selle mahutavusega C (Ah) 

nimipingega U(V). 

E = C(Ah) · U(V) = Wh; 

Näide: 

Kui on 12V ja 110 Ah akupank, siis sellesse salvestatud energia on: 

E = 12(V) · 110 (Ah) = 1320 Wh = 1,32 kWh; 

Kui need lihtsad, kuid olulised elektrotehnika põhitõed on omale selgeks tehtud, siis on 

kergem aru saada antud tuuliku kasulikkusest. 

Antud tuulegeneraatori lahendusele on lisatud elektriskeem (vt lisa 11). 
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3.3. TUULIKU KASUTAMISE PUUDUSED, EELISED JA HOOLDUS 
 

3.3.1. Tuuliku eelised 

 

Antud süsteem on ennekõike emissioonivaba. Tuulik toodab elektrit ilma keemiliste 

ühendite emissioonita ning vähendab fossiilsete kütuste kasutamisel tekkivat saastust. 

Tuulik vähendab keskkonnajälge ja on väga praktiline abimees loomapidajatele. Tuulik 

töötab öösiti, kui valgust ei ole, ka halva ilmaga. Tuulikut ei sega lumi ega muud sademed. 

Käesolevad seadmed on taaskasutatavad, efektiivsed ja keskkonnasõbralikud ning toetavad 

taastuvaid ressursse. Kasutatav pindala on peaaegu olematu. Hoolduskulud on väga 

madalad. 

Kompakttuulik tõrjub välja rasked akud ning keerulised ja kallid süsteemid. Tuuleenergia 

on tänapäeval odavamaid taastuvenergialiike. Tuulik toodab 80 korda rohkem energiat, kui 

kulub tema hoolduseks ja tootmiseks. 

Tuuleenrgia peab veel võistlema fossilkütuste hindadega, kuid on üsna 

konkurentsivõimeline. Piiramatu ressurss. Kütust ehk tuult on küllaldaselt, varud 

ammendamatud ning põhiline-tasuta. Ei koorma keskkonda. 

Kompakttuuliku saab kiiresti ja efektiivselt kasutusele võtta, kuna see koosneb moodulitest 

ja seda on lihtne paigaldada. [20] 

Kulusid, mis ei mõjuta energiakõikumise hindasid, saab prognoosida. 

Tuulik on oma olemuselt positiivne, sest tõrjub välja põlevkivi, nafta, süsi ja gaasi ehk 

fossiilkütused. Tuuliku paigaldus ei koorma keskkonda ning mõjub positiivselt 

kliimamuutustele ehk kasvuhoonegaasidest tingitud soojenemisele. Puudub õhusaaste. Ei 

kasutatata teisi loodusressursse nagu vesi, puit jne. 

Tuuleenergia on kodumaine ja kõigile kättesaadav. Eestis on tuulevaru palju. Keskmine 

tuulekiirus on eestis 5-6 m/s. NB! Antud tuulik ei vaja ehitusluba. 
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3.3.2. Tuuleenergia puudused 

 

Tuuleenergia tootmise esialgne investeering on kulukas, aga kuna kasutuses on korduv- 

kasutatavad detailid, siis omahind on peaaegu olematu. 

Tuuleenergia kasutamise üheks suurimaks puuduseks on tuule ebastabiilsus, mis tähendab, 

et tuult ei pruugi alati olla, kui elektrit vaja. Seega on kahjuks vaja kõikumiste 

tasakaalustamiseks alternatiivlahendusi (nt. päikeseparke, hüdrojaamu või mingeid teisi 

fossiilkütusel baseeruvaid lahendusi). [9] 

Head tuuleturbiinide alad on kaugel linnadest ehk ranniku äärest, kus peamiselt elektrit 

tarbitakse. Küll aga on ääremaadel, kus tootmine oleks kõige efektiivsem, nõrgad 

elektriliinid. Siinkohal möönab autor, et riik on hakanud tänu suurele taastuvenergia 

tootmisele (päikesepargid, tuulepargid) oma liine välja vahetama. 

Tuule hetkelised kiired muutumised põhjustavad kasutatavate materjalide (laagrite, 

metallide jne) kiiremat kulumist ja väsimist ning sellega ka eluea lühenemist. 

Tuuliku tekitatud keskkonnaalased halvad küljed on lindude elukeskond, müra, vaate 

rikkumine ja raadio- ning televisiooniside. Kuid neid probleeme põhjustavad ka elektriliinid 

ja mastid. Enamik probleeme on võimalik lahendada õige tuuliku paigaldamisega ja 

tootedisainiga. 

Antud kompakttuuliku miinuseks on selle väike mass, mis teeb varastele lihtsaks selle ära- 

viimisel. 

 

 

3.3.3. Tuuliku hooldus 

 

Kuigi kompakttuulegeneraatori hooldusele on keeruline anda teoreetilist hooldusvälba aega, 

sest tuuliku kuluvosad sõltuvad otseselt tuuliku kasutamisajast ja kohast, on siiski 

järjepideva kasutamisega võimalik pidada mingitki hooldustsüklit/hooldusvälpa või 

visuaalset kontrolli. Kuna tegemist ei ole suure tuulikuga, kuhu on vaja hooldusmehaanikuid 
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ning mille otsa on vaja ronida, siis visuaalse kontrolliga peaks igaüks hakkama saama ning 

montaaži ja demontaaži käigus suutma jälgida lõtke ja mehaanilisivigastusi. 

Tuuliku kasutaja peaks kord kvartalis kontrollima, kas on tekkinud mingeid deformatsioone 

või mehaanilisi vigastusi. Kindlasti kontrollida laagrite lõtke. Vaadata statiivide ning laagrite 

lõtke jne. 

Selline kontrollimisviis hoiab hoolduskulud miinimumipiiril. 

Antud tuuliku võtmesõnadeks ongi lihtsus, odavus, taaskasutatavus ja kompaktsus. 
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KOKKUVÕTE 
 

Lõputöö teemaks on „KOMPAKTTUULEGENERAATOR “.  

Kompakttuulegeneraatori projekti peaeesmärk oli vähendada loomapidajate koormust, kuid 

autor käsitles ka tuulikut koolide õppematerjalina. Eesmärgi saavutamiseks kasutas autor ära 

elektritõukeratta Gpad 5KS KV980L detaile ning teisi komponente.  

Kombineerides erinevaid arvutusi, sai autor käesoleva projekti sihiks seatud ülesandega 

suurepäraselt hakkama. Alumiiniumsulamtorumasti arvutamisel veenduti selle jäikuses ja 

alumiiniumi voolavuspiiridesse jäämises. Püsimaganetgeneraator YY24V171102210 suutis 

piisavalt energiat toota madalatel tuulekiirustel, et katta ära antud energiavajadus. 

Ülesande püstitamisel oli peaeesmärgiks kaotada suurte raskete akude ning teiste 

mehhanismide vedamine mööda karjamaid, kuid käesolevat lahendust saab kasutada ka 

praktilise õppematerjalina. Projektis kasutas autor  maksimaalselt ära taaskasutatavaid 

detaile, mida oli võimalik Gpad 5KS KV980L küljest kasutada. 

Antud tuulegeneraator hakkab tööle juba väikesel tuule kiirusel (2-3m/s) ning 

YY24V171102210 püsimagnetgeneraatori kasutegur on üsna kõrge. Tuulegeneraatori 

tootlikkus sõltub tema asukohast, kuid pideva tuule kõikumise juures on siiski võimalik 

tagada stabiilne energiatootmine elektrikarjusele Ako Power A2000 läbi kolme aku: 24V, 

6,6A, 144Wh, 2000mAh. Arvatakse, et sisemaal ei ole tuulikul erilist mõtet, sest tema 

tootlikkus ja kasumlikkus ei ole proportsioonis antud asukohaga. Antud 

püsimagnetgeneraatori kasutegur on suur ja elektrikarjuse tarbimine väike, mis tähendab, et 

kõik püstitatud tingimused on projektis täidetud.   

Käesolevat kompakttuulegeneraatorit on lihtne paigaldada erinevatele karjamaadele tänu 

tema väikesele massile ja paigalduslihtsusele. Käesolev projektlahendus ei vaja ehitusluba 

ega naabrite nõusolekut. Antud tuuliku kokkupanemisega saab hakkama igaüks tänu tema 

konstruktsioonilisele lihtsusele. 

Igaüks võib omal vastutusel kasutatada  kompaktelektrituulikut ka teistes kohtades kui 

karjamaadel, kuid antud projekt on siiski suunatud loomapidajatele ja õppeasutustele. 
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Käesolevas projektis on põgusalt puudutatud ohutusteemat, ajalugu, üldmõisteid ja 

tähendusi. Torumasti arvutamisel lähtuti kõikidest füüsikalistest jõududest ja parameetritest 

(staatika, dünaamika). Detailide valikul sai määravaks Gpad 5KS KV980L küljes olevate 

komponentide taaskasutmise võimalikkus ning tarbijavajalikkus, et taaskasutada 

taastuvaenergia tootmiseks vajaminevaid komponente. 

Alternatiivina vaadati päikesepaneeliga elektrikarjust AKO Sunpower S 800(12V), mille 

maaletooja on Elves OÜ, kuid autor veendus, et päikesega ei ole võimalik toita akusid öösel 

ega talvel, sest talvel ei ole piisavalt päikeseenergiat antud elektrikarjuse toitmiseks ning aku 

toitmiseks (lumi paneelil, vähe valgust jne). 

Antud kompakttuulegeneraatori tehnilisel analüüsimisel veendus autor, et projekteeritud 

horisontaaltuuliku ja püsimagnetgeneraatoriga elektrituulik on kõige efektiivsem lahendus 

nii energiat tootvale kui algajale elektrituuliku sõbrale. Samuti teeb 

„kompakttuulegeneraatori montaaž ja demontaaž õppeasutuste elu lihtsamaks. 

Kuna teema on perspektiivne ja taastuvenergia tootmine hüppeliselt tõusnud, siis antud 

teema on vägagi aktuaalne. Kui siia lisada taastuvmaterjalid ja korduvkasutatavad 

komponendid, siis olemegi saanud suurepärase kompaktse lahenduse. 

Antud töös on autor täitnud taastuvenergia põhikriteeriumi, milleks on fossiilkütuste 

nulltolerants. Maailmamastaabis vaadatuna on farmereid väga palju, kes antud lahendust 

vajavad ning kui siia lisada õppeasutused, kus arendada taastuvenergia õppesuunda, siis 

käesolev projekt on täitnud autori arvates oma eesmärgi edukalt. Kaasa on aidatud 

globaalsele kliimasoojenimise vähenemisele ja selle propageerimisele ning ära on hoitud 

CO2 emissiooni- tasud. 
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https://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/Tuulegeneraator.pdf
http://www.tuuleenergia.ee/vaiketuulikud/vorguga-uhendamine/autonoomne-energiasusteem/
http://www.tuuleenergia.ee/vaiketuulikud/vorguga-uhendamine/vorguga-koostoimiv-susteem/
http://www.tuuleenergia.ee/vaiketuulikud/vorguga-uhendamine/vorguga-koostoimiv-susteem/
https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9kc3BhY2UudXQuZWUvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS8xMDA2Mi8yNzkwMi92aWtlbGFoZW5kdXNlZC5odG1s
https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9kc3BhY2UuZW11LmVlL3htbHVpL2JpdHN0cmVhbS9oYW5kbGUvMTA0OTIvNTMxNC9BbmRyZXNfS2FsanVzdGVfXzIwMTlCQV9UVF90JUMzJUE0aXN0ZWtzdC5wZGY_c2VxdWVuY2U9MSZpc0FsbG93ZWQ9eQ
https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9kc3BhY2UuZW11LmVlL3htbHVpL2JpdHN0cmVhbS9oYW5kbGUvMTA0OTIvNTMxNC9BbmRyZXNfS2FsanVzdGVfXzIwMTlCQV9UVF90JUMzJUE0aXN0ZWtzdC5wZGY_c2VxdWVuY2U9MSZpc0FsbG93ZWQ9eQ
https://secure.urkund.com/view/externalSource/redirect/aHR0cHM6Ly9kc3BhY2UudXQuZWUvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS8xMDA2Mi8yNzkwMi9lZWxpc2VkX2phX3B1dWR1c2VkLmh0bWw
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Lisa 2. On-Grid elektrituuliku süsteem [16] 
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Lisa 3. Charles Brush’i elektrituulik rootori diameeteriga 17 m, võimsus 

12 kW (1888) 
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Lisa 4. 2D kompakttuulegeneraator 
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Lisa 5. 3D kompakttuulegeneraator 
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Lisa 6. Kompaktkasti elektroonika 
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Lisa 7. Akude paigutus 
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Lisa 8. Kinnitusflantsid 
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Lisa 9. Tugistruktuurkompakt tuulegeneraatorile 
 

 

  



68 
 

 

Lisa 10. Tugijalg 
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Lisa 11. Elektroskeem 
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Lisa 12. Seadused ja planeeringud 
 

12.1. Tuleenergiat puudutavad seadused: 

 

1. Elektrituruseadus (Redaktsiooni jõustumise kuupäev 01.10.2019) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019046  

2. Võrgueeskiri (Redaktsiooni jõustumise kuupäev 27.04.2019) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121022019003  

3. Asjaõigusseadus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/12807782?leiaKehtiv 

4. Planeerimisseadus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/110112015009 

5. KMH  ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/867983?leiaKehtiv 

6. Muinsuskaitseseadus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/738898?leiaKehtiv 

7. Ehitusseadus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001 

8. Veeseadus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/12769937?leiaKehtiv 

 

 

12.2. Tuuleenergiat puudutavad arengukavad 

 

1. Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020  

https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/energiamajanduse_aren

gukava_2020.pdf 

2. Valitsuse 26.11.2010 korraldus nr 452 

3. Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 (pdf) 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/energiamajanduse_aren

gukava_2020.pdf 

4. Riigikogu 15.06.2009 otsus 

5. Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (pdf) 



71 
 

https://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/5/5b/ENMAK_2030._Eeln%C3%B5u

_13.02.2015.pdf 

6. Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 (pdf) 

http://www.tuuleenergia.ee/wp-

content/uploads/Eesti_elektrimajanduse_arengukava.pdf 

7. Valitsuse 26.02.2009 korraldus nr 74 

 

 

12.3. Planeeringud: 

 

Tuuleenergeetika teemaplaneeringud 

1. Saare maakonnas  

https://maakonnaplaneering.ee/tuuleenergeetika 

2. Hiiu maakonnas 

https://maakonnaplaneering.ee/hiiu-maakonnaplaneeringu-tuuleenergeetika-

teemaplaneering 

3. Lääne maakonnas  

https://laane.maavalitsus.ee/asustust-ja-maakasutust-suunavad-

keskkonnatingimused 

4. Pärnu maakonnas 

https://maakonnaplaneering.ee/parnu-maakonna-planeeringu-tuuleenergeetika-

teemaplaneering 

 

 

12.4. Mereplaneeringud 

 

1. Hiiu maakonnaga piirnev mereplaneering  

https://maakonnaplaneering.ee/merealade-teemaplaneering 

2. Pärnu maakonnaga piirnev mereplaneering 

https://maakonnaplaneering.ee/koostatav-parnu-maakonnaga-piirneva-mereala-

maakonnaplaneering 
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12.5. Euroopa Liidu dokumendid: 

 

1. Euroopa Nõukogu ja Parlamendi direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia kasutamise edendamise kohta 23.04.2009  

https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:et:PDF 

2. Energiamajanduse tegevuskava 2050 (ENG)  

http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/roadmap2050_ia_20120430_e

n.pdf 

3. Tuulenergia Assotsiatsioon  

http://www.tuuleenergia.ee/seadusandlus/ 

 

 

 

  

http://www.tuuleenergia.ee/seadusandlus/
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Lisa 13. 10.04.2015 Viru-Nigula vallas Tüükri külas põlenud tuulik 
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(juhendaja(te) nimi) 
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1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse 

tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 
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