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Keskkonna- ja kalasõbralik kruviturbiin on maailmas populaarsust koguv hüdroenergia 

tootmise lahendus, mis on Eestis tänaseni rakendamata. Töö eesmärk oli projekteerida ja 

valmistada kruviturbiin väikesele survele ja vooluhulgale. Lahendati lähteülesandele 

vastava kruviturbiini geomeetrilised parameetrid, projekteeriti selle sobiv raam ja ajam. 

Seadme valmistamisel kasutati mitmeid erinevaid tänapäevaseid projekteerimis- ja 

tootmistehnoloogiaid. EMÜ hüdraulika labori katserenni rajati kruviturbiini katsetamiseks 

sobiv paisutus. Seadet katsetati olukordades: ∆H = 1 m, Q = 0 – 200 l/s, 

n = 10 – 150 p/min. Arvutustega leiti võimsused ja kasutegurid. Suurim mõõdetud 

võimsus oli umbes 1300 W ja kõrgeim kasutegur oli 83%, nimivõimsus oli 760 W ja 

sellele vastas kasutegur 74%. Valminud kruviturbiiniga on võimalik jätkata selle 

tehnoloogia sobimise uurimist Eesti tingimustesse nii laboratoorsetes kui looduslikes 

tingimustes. Näiteks kombinatsioonis õhksoojuspump ja hüdroenergia saab ka selle hulga 

hüdroenergiaga toota kordades rohkem soojusenergiat, et kasutada seda küttelahenduses.    

Märksõnad: Archimedese kruvi, kruviturbiin, hüdroenergia, taastuvenergia, off-grid.  
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The environmentally friendly Archimedes screw turbine is also a fish friendly hydropower 

technology that is gaining popularity in many places of the world. So far, this technology 

hasn’t found implementation in Estonia. The aim of this project was to design and build a 

screw turbine for low head and flow.  Suitable geometry for the desired turbine was found 

trough calculations after which the frame and the drive for it were designed. A number of 

modern design and manufacturing technologies were used for the making of this device. 

A wier was constructed inside the testing canal of the EULS’s hydraulics lab for the testing 

of the screw turbine. The turbine was tested in the following conditions: ∆H = 1 m, 

Q = 0 – 200 l/s, n = 10 – 150 r/min. The power and the efficiency of the turbine were 

calculated. The highest values for power and efficiency that were measured (separately) 

were about 1300 W and 83 % respectively. At rated flow the turbine was producing 760 W 

while working at 74% efficiency.  With the screw turbine built in this project wider 

research can be done in the future both in laboratory and natural settings to better evaluate 

the suitability of this technology for conditions found in Estonia. For example, if used to 

power a heat pump the usable output of the combined system could be multiplied for 

heating purposes.  

Keywords: Archimedes screw, screw turbine, hydropower, renewable energy, off-grid. 

 

  



4 

 

 

 

SISUKORD 

 

Tänuavaldused ....................................................................................................................... 5 

1. Sissejuhatus .................................................................................................................... 6 

2. Kirjanduse analüüs ......................................................................................................... 8 

3. Projekteerimine ............................................................................................................ 11 

3.1. Kruviturbiini geomeetria leidmine ........................................................................ 11 

3.2. Kasutatud projekteerimistarkvara ......................................................................... 15 

3.3. Raami projekteerimine .......................................................................................... 16 

3.4. Ajami projekteerimine .......................................................................................... 19 

3.5. Turbiini katse rajamine hüdraulikarenni ............................................................... 24 

4. Valmistamine ............................................................................................................... 25 

4.1. Turbiini valmistamine ........................................................................................... 25 

4.2. Raami valmistamine ............................................................................................. 26 

4.3. Voolusängi valmistamine ..................................................................................... 27 

4.4. Paisu valmistamine CNC tehnoloogiaga .............................................................. 27 

4.5. Kontrollpaneeli valmistamine ............................................................................... 28 

4.6. Kruviturbiini komplekteerimine ja esmane katsetamine ...................................... 29 

4.7. Gantti diagramm ................................................................................................... 30 

5. Katsemetoodika ............................................................................................................ 32 

6. Tulemuste analüüs ........................................................................................................ 35 

7. Edasistest võimalustest ................................................................................................. 42 

8. Kokkuvõtte ................................................................................................................... 43 

Kasutatud kirjanduse loetelu ............................................................................................... 44 

LISAD ................................................................................................................................. 46 

Lisa 1 ................................................................................................................................... 47 

Lisa 2 ................................................................................................................................... 48 

Lisa 3 - Lihtlitsents .............................................................................................................. 49 

  



5 

 

 

 

Tänuavaldused 

 

Soovin avaldada tänu käesoleva töö valmimisel abiks olnud inimestele ja ettevõtetele. 

Hando Kruuv – Minu sügav tänu julgustus- ja õpetussõnade eest. Ainult ühe hullu julgusest 

oleks selle tüki ette võtmiseks väheks jäänud. Tänud oma töökoja, töövahendite, materjalide 

ja kogemuste jagamise eest – see oli privileeg! 

Tänan Eesti Maaülikooli Tehnikainstituuti ja eeskätt Tõnu Leemet-it. Abi, mida 

keerulisemate metalldetailide valmistamisega automaat lõikuspinkidel osutati, oli 

märkimisväärne!  

Morten Poolakese – Et leida lahendusi, mis probleemide tagant kohe välja ei paista, on 

teinekord palju abi kõrvalseisjast, kes toimuvat mõistab. Tänaseks saavutatud eesmärk 

paistis alustades mäekõrgune - temata oleks see ronimine kindlasti üksikum olnud. Tänud 

nii vähem kui ka rohkem asjaliku kriitika eest.  

Tänan Tõnis Teppand-it ja Indrek Virro-t, kes aitasid kaasa paisu varjade valmistamisel 

puidu automaat lõikuspingiga. Tänu neile sai tutvuda põneva tehnoloogiaga ja kasutada selle 

võimalusi efektiivse tehnilise paisulahenduseni jõudmisel. 

Olen tänulik korporatsioonikaaslastele. Eeskätt just nende kannatlikkuse ja mõistva 

suhtumise eest! Eriti väärivad ära märkimist perekond Pukk-id, kes toetasid rahaliselt 

hüdroenergeetika messikülastust Austrias. Seal avanes hea võimalus kohtuda ja suhelda 

erinevate kruviturbiinide tootjate esindajatega.  

Hea sõnaga meenutaksin ka Tartu Veevärki. Piisas vaid küsimisest, et nende poolt oleks ilma 

tasuta ning koos ukse taha toomisega, kanalisatsioonitoru, mida  käesolevas töös turbiini 

kestaks kasutati.  

Sama meeldiv oli kokkupuude OÜ Purest meeskonnaga, kes torule vastupidava pinnakatte 

andsid. Jällegi, peale sooja käepigistuse, selle eest mitte midagi rohkemat vastu võttes. 

Tänan Kaspar Varik-ut, Kuldar Leppiste-t ja ülejäänud tervet hulka vastutulelike inimesi, 

kes nõu ja jõuga aitasid, kuid siinkohal kirjalikult ära märkimata jäävad. 

Erilised tänud, aga Toomas Tamm-le, selle töö juhendajale! Nii põnevat teemat ja võimalusi 

midagi nii erakordset ellu viia, ei avane just paljudel tudengitel. Olen selle kogemuse eest 

väga tänulik!  
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1. Sissejuhatus 

 

Archimedese kruvi on pumbana kasutust leidnud antiikajast tänaseni. Tänapäeval 

kasutatakse Archimedese kruvi näiteks reoveepumplates. Uue võimalusena on  Archimedese 

kruvi populaarsust kogumas hüdroenergia tootmises. Selles võtmes on tegemist ühe uuema 

energia tootmise tehnoloogiaga. Kirjanduse andmetel leidsid esimesed katsetused aset 1995. 

aastal [1]. Eriti sobib see tehnoloogia kasutamiseks madala surve (< 10  m) [2], aga ka 

suhteliselt väikese vooluhulga korral [3]. Eesti laugest reljeefist tulenevalt sobiks see 

tehnoloogia meie oludesse. Lisaks sobib see ka hästi loodust, kui eluskeskkonda käsitleva 

mõtteviisiga. Aeglase pöörlemissageduse tõttu ei kujuta kruviturbiinid endast ohtu 

rändavatele kaladele [4]. Läbi kruviturbiini allarändavate kalade vigastus- või 

suremusprotsent on väike kui mitte olenematu [5]. Suuremate kalade kaitseks on soovitatud 

täiendavalt paigaldada turbiinilaba  ülaveepoolsele servale kummist pehmendus. See on 

lihtne  abivahend ja ei vähenda sealjuures kuidagi kruviturbiini tootmispotentsiaali. 

Kruvitehnoloogiat saab kasutada ka kalade ülesrändeks. Ülesrändekruvil on Archimedese 

kruvi, mille labad on kinnitatud trumli siseseina külge ja selle käitamiseks kasutatav energia 

saadakse kruviturbiinilt. Seega saab kruvi põhimõtet kasutada kalasõbraliku lahendusena 

nendel jõgedel, kus elavad rändavad kalad, võimaldatakse kalade ohutut üles- ja allavoolu 

rännet. Kruviturbiinist alla voolavast veest moodustub peibutusvool, mis meelitab kalad 

ülesrändekruvi alumise ava ette. Keskkonnamõjude seisukohalt on selle suureks eeliseks see, 

et selliste lahenduste puhul puudub vajadus suuremahuliste vesiehituslike tööde järele, mis 

on tavaliseks tehiskärestike loomisel [6].  Lisaks on kruviturbiiniga elektrienergia tootmine 

CO2 vaba ja selle valmistamiseks kasutatavad materjalid on 100 % taaskasutatavad [7]. 

Teema uudsus seisneb selles, et Eestis ei ole selle keskkonnasõbraliku taastuvenergia 

tootmise tehnoloogia kasutuspotentsiaali varasemalt praktikas uuritud. Looduslikes 

tingimustes ei ole see võimalik ka täna, sest selleks puudub Keskkonnaameti luba.  

Kirjanduses on vähe andmeid väikese võimsusega kruviturbinide kohta, mis võiksid näiteks 

olla lokaalsed ja väikese energiatarbimisega võrguvabad (ing.k. off-grid) lahendused 

kohtades, kus elektrivõrguga liitumine pole majanduslikult otstarbekas. Rohkem leiavad 
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kirjanduses käsitlust suurema tootlusega (12 - 320 kW) kruviturbiinid, kuid puudub arutelu 

selle tehnoloogia sobivuse kohta väiksema tootmispotentsiaaliga oludesse [8].  

Kruviturbiini tehnoloogiaga tutvumise seisukohalt oli sobivaim variant kruviturbiini 

katsetamine kontrollitud tingimustes, näiteks hüdraulika laboris. Looduslikes tingimustes ei 

ole nii suurt kontrolli tööolukorra üle, kui seda pakuvad laboritingimused. Laboris on 

võimalik täpselt mõõta ja kontrollida näiteks turbiini pöörlemissagedust, vooluhulka, survet 

ning teisi turbiini tööga seotud parameetreid. Sellest tulenevalt seati töö eesmärgiks:  

1) projekteerida maaehituse ja veemajanduse õppetooli hüdraulika laborisse 

kruviturbiin, mis kasutaks võimalikult laialt ära sealseid võimalusi ja võiks tulevikus 

sobida kasutamiseks looduslikes tingimustes; 

2) projekteeritud turbiin valmis ehitada; 

3) hinnata kruviturbiini toimimist esmaste katsetustega.  

Lähteülesande määratlemiseks analüüsiti kruviturbiini tulevast töökeskkonda. Maaehituse ja 

veemajanduse õppetooli hüdrotehnika labori suurim tekitatav vooluhulk on 200 l/s ja 

kõrgeima katserenni sügavus on 2,0 m. Üks püstitatud eesmärke oli katsetada ehitatava 

seadme tööd selle piirolukordades. Et jätta piisav vooluhulgavaru seadme ülekoormamiseks, 

seati lähteülesandena katseseadme nimivooluhulgaks 100 

l/s. Labori 2 m sügavusse renni on võimalik rajada 

paisutust, mis jagab renni ülaveepooleks ja 

alaveepooleks. Tekitatav veetasemete vahe määrab surve 

(∆H), mida saab katsetamiseks kasutada. Ülaveetase 

valiti konstruktiivselt 0,5 m renni ülaservast allapoole. 

Jätmaks alaveepoolele piisavalt ruumi katseseadme töö 

uurimiseks erinevate kaldenurkade korral, valiti 

alaveetase konstruktiivselt 0,5 m. Nendest teguritest 

lähtuvalt sai surve tekitamiseks kasutada ligikaudu 1,0 m. 

Neist teguritest lähtuvalt püsitati eesmärk projekteerida ja 

valmistada töötav kruviturbiin nimivooluhulgale 100 l/s 

ja nimisurvele 1,0 m.  

  

Joonis 3.1. - Hüdrolabori suurem 

katserenn. 



8 

 

2. Kirjanduse analüüs 

 

Archimedese kruvi on üks maailma vanimaid tänaseni kasutuses olevaid seadmeid (joonis 

2.1.). Archimedes ise, kes elas aastail 287 – 212 eKr., küll tema tänaseni säilinud töödes end 

selle autoriks ei nimetanud, kuid seda on teinud erinevad ajaloolased tema eest juba umbes 

sada aastat peale tema surma [9]. Arvatakse ka, et Archimedes võis selle tehnoloogia endaga 

kaasa tuua Egiptusest, kui ta seal õppis. [9] 

 

Joonis 2.1. Kahe pöördlabaga Archimedese kruvi profiilis [9]. 

 

Läbi aegade on Archimedese kruvi kasutatud vee pumpamiseks. Kõige paremini sobib see 

olukordades, kus vett on vaja pumbata üle madalate takistuste. Heaks näiteks on Holland, 

kus tuulikute ja kruvipumpade abil on suures ulatuses merealust maad kasutusele võetud. 

Poldrite kuivendamine, põldude niisutamine ja ajalooliselt ka laevade pilsivee välja 

pumpamine on kruvipumba kasutuseesmärgid. Kruvipumpasid kasutatakse tänapäeval ka 

kalakasvatustes kalade transportimisel [8]. Kruvipumba suureks eeliseks on vastupidavus 

ummistustele. Tänu sellele sobib see hästi sellise vee pumpamiseks, kus leidub võõriseid. 

Näiteks kasutatakse neid tänapäeval reovee pumpamisel. 

Vähemlevinum on teadmine, et see vee pumpamiseks hästi sobiv tehnoloogiat on edukalt 

kasutatav ka teistpidiselt - energia tootmiseks. Aastal 2012 oli maailmas hinnanguliselt 

kasutuses umbes 400 kruviturbiini [1]. Neist esimese elektriline võimsus oli 4 kW. Seda 

testiti Praha Tehnika Ülikoolis aastail 1995 kuni 1997, mil see ka loodusesse, Eger-i jõele 

Saksamaal, elektrit tootma pandi [1]. 
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Varasemad kruviturbiinide uurijad on toetunud suuresti kruvipumpade kohta saadaolevale 

kirjandusele. Suure panuse selles vallas on andnud Gerhard Nagel oma 1968. aastal ilmunud 

käsiraamatuga, kus käsitleb väga põhjalikult üksnes kruvipumpasid [10]. Samas ei olnud ta 

kaugeltki esimene kes arvestataval tasemel kruvipumpasid käsitlenud on. Näiteks analüüsis 

C. Rorres 2000. aastal, nii enda kui G. Nageli tööle toetudes Rooma inseneri Vitruviuse (1. 

saj. eKr.) kirjapandut. Selles kirjeldatud  8 keeruga kruvi uuriti analüütiliselt ning leiti, et 

kuigi esines puudusi, oldi juba siis kaasajal teadaolevale optimaalsele lahendusele 

võrdlemisi lähedal [9]. C. Rorres märgib veel ära, et kruvipumpade välised parameetrid, 

nagu nt. selle välisdiameeter, pikkus ja kaldenurk, määratakse ära töökeskkonna ja nõutava 

vooluhulgaga. Sisemised kruvi geomeetrilised parameetrid nagu sisemine diameeter, 

keerdude arv ja nende samm, on aga vabalt valitavad parameetrid, millest sõltub kruvi töö 

efektiivsus. Erinevad autorid toovad välja, et kruvi kasutamisel turbiinina ei piisa samast 

käsitlusest, mida kasutatakse pumpade juures ja uurivad lähemalt näiteks lekkevoolu ja liiga 

suure vooluhulga mõju töö efektiivsusele [11,12]. Osa allavoolavast veest voolab kruvi ja 

kesta vahel ja ei osale energia tootmises, liiga suur pealevooluhulk tekitab „ülevoolamise“ 

ja ei panusta proportsionaalselt energia tootmises. 

Erinevate parameetrite mõju kruvi tööle turbiinina analüüsis katseliselt Guelphi Ülikooli 

hüdraulika laboris K. Songin. Uuriti lähemalt 16 erineva laboratoorse kruvi tööd [12]. Head 

kruvide omavahelist võrdlusmomenti pakkus see, et kruvid olid valmistatud nii, et igal kruvil 

oli üks parameeter sarnane võrreldes mõne teise kruviga. See pakkus võimalust lähemalt 

uurida kuidas konkreetne parameeter reaalselt turbiini tööd mõjutas. Ka käesoleva töö käigus 

valminud kruviturbiini projekteerimisel arvestati neid katsetulemusi. Songin pakkus välja ka 

arvutusliku mudeli kirjeldamaks kadusid „ülevoolamise“ olukorras, kus turbiinikamber ajab 

üle ja vesi voolab järgmisse kambrisse. Ta soovitas oma tulemusi kontrollida CFD 

(Computational fluid Dynamics) tehnoloogiat kasutades  [13]. 

Erinevad CFD ehk arvutusliku vedeliku dünaamika tehnoloogiad muutuvad koos 

arvutitehnoloogia arenguga järjest kättesaadavamaks. Seda on kasutanud Dellinger jt., kes 

oma 2018 a. ilmunud uurimustöös võrdlesid väikest laboratoorset kruviturbiini (diameetriga 

10 cm) sellele koostatud CFD simulatsiooniga [14]. Üldjoontes suudeti välja töötada 

laborikatsetele väga ligilähedasi tulemusi näidanud simulatsioon. Samas kõikide tegurite 

arvesse võtmine siiski ei õnnestunud. Põhjusena mainuti suurt ajakulu täiusliku mudeli 
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loomisel. CFD on kindlasti suund, mis pidevalt areneb, kuid see eeldab võimalust 

simulatsioonide tulemusi reaalselt kontrollida.  

Vaieldamatult kõige suuremat ülevaadet pakkuv uurimustöö reaalselt energiatootmiseks 

kasutuses olevatest kruviturbiinidest on avaldatud Lashofer-i jt. poolt aastal 2012 [1]. Selle 

töö käigus korraldati küsitlus kruviturbiine kasutavate hüdroelektrijaamade operaatoritele. 

Andmeid koguti 74 töötava turbiini kohta 9 Euroopa riigis. Samuti tehti uuringu autorite 

poolt mõõtmisi 14 hüdroelektrijaamas kolmes erinevas riigis. Leiti, et kasutuses olevad 

kruviturbiinid toodavad elektrit kasuteguriga vahemikus 69 % - 75 %. Uuriti eraldi ka üht 

„kinnist“ kruviturbiini, kus kest oli kinnitatud turbiinilabade külge. See lahendus jäi 

kasutegurilt aga alla üldlevinud lahendusele, kus turbiin pöörleb liikumatu kesta sees. Lisaks 

korraldati ka laboratoorsed katsed, kus uuriti  7 erinevat kruvi. Käesoleva töö 

katsetingimused olid sarnased Lashofer-i jt katsetele. Nende laboratoorsetes katsetes ei 

uuritud turbiinide elektritootlikkust vaid mehhaanilist võimsust. Laboris katsetatud 

turbiinide mehaanilised kasutegurid jäid vahemikku 84 - 96 %. Väljatoomist väärib ka, et 

küsitluse tulemused näitasid, et temperatuuridel alla -10°C tekkisid kruviturbiinide töös 

probleemid seoses jäätumisega. Lashofer-i jt. uurimustöö on laialt tuntud ja tsiteeritud, ning 

pakkus ka selle töö juures häid võrdluspunkte tulemuste hindamisel. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et erinevad autorid on teemale lähenenud erinevate nurkade alt ja 

25 aastaga, mille vältel kruviturbiine on uuritud, on tehtud suuri edusamme. Lihtsate kadusid 

üldistavate turbiinimudelite asemel on nüüd keerulisemad CFD mudelid. Samas ei saa öelda, 

et teema ennast ammendanud oleks. Kirjandust uurides oli selge, et igasuguse teoreetilise 

töö kinnitamiseks on möödapääsmatu teooria proovile panek reaalsete katsetustega. Kõige  

tõsisemaltvõetavad uurimustööd käsitlesid põhjalikke ja reaalseid katseid. Kuna Eestis on 

puudunud siiani võimalus kruviturbiine paigaldada ja katsetada, siis keskenduti selles töös 

eeskätt just selle võimaluse loomisele. 
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3. Projekteerimine 

 

3.1. Kruviturbiini geomeetria leidmine 

 

Archimedese kruvi koosneb võllist ja võllile kinnitatud heeliksikujulistest labadest. 

Ajalooliselt valmistati esimesed kruvipumbad teadaolevalt puidust ja kaeti terve 

välisdiameetri ulatuses laudadega, et moodustuksid vaid kummastki otsast avatud 

vettpidavad spiraalse kujuga kambrid [9]. Tänapäeval on kasutuses kruvid, mis pöörlevad 

liikumatus silindrikujulises kestas, mis tekitab turbiinile voolusängi. Kuna kruvi ja 

voolusängi vahelt saab sellise tehnilise lahenduse korral osa vett läbi voolata, eeldab see 

täpset valmistamist, et lekkekaod ei vähendaks ülemäära kasutegurit. Antud töös kasutatud 

mõiste „kruvi kamber“ all mõeldakse kahe järjestikkuse kruvi laba ja kruvi kesta vahele 

jäävat mahtu, mida normaalses tööolukorras täidab vesi (jooni 3.1). 

Joonisel 2.1 on ära toodud tähtsamad kruvi tööd mõjutavad geomeetrilised parameetrid:  (L) 

- kruvi töötava osa pikkus, (S) – kruvilaba samm, (Di) – kruvi sisediameeter, (Do) – kruvi 

välisdiameeter ja (∆H) – hüdrostaatiline surve ja  (N) – kruvikeerdude arv. 

 

Joonis 3.1 Kahe pöördlabaga kruviturbiin ja selle põhilised parameetrid. Skeem vastab töös 

loodud kruvile.  
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Kruviturbiin on Archimedese kruvi põhimõttel töötav seade, mis muundab allavoolava vee 

potentsiaalse energia tööks [8].  

Seadme valmistamiseks tuli läbi mõõelda ja lahndada järgmised tehnilised komponendid: 

1) kruvi; 

2) silindriline kest (voolusäng); 

3) raam; 

4) ajam – jõuülekanne, laagrid, reduktor; 

5) generaator; 

6) elektriseadmed; 

7) mõõteseadmed; 

8) paisutus. 

Hüdraulilise analüüsi käik on esitatud järgnevalt. 

Turbiini potentsiaalset võimsust mõjutavad peamisel saadaolev surve ja vooluhulk. Seda 

kirjeldab seos: 

 𝑃𝑝𝑜𝑡 = ∆𝐻 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄   , (1) 

kus Ppot on potentsiaalne võimsus W; 

∆H – hüdrauliline surve m; 

r on vee tihedus kg/m3; 

  g – raskuskiirendus m/s2; 

  Q – vooluhulk m3/s. 

Turbiini mehaaniline võimsus on kadude võrra väiksem ja seda iseloomustab kasutegur: 

 

 𝑃𝑚𝑒ℎ = 𝑃𝑝𝑜𝑡 ∙ 𝜂   , (2) 

kus Pmeh on mehaaniline võimsus W;  

h on kasutegur %. 

Kasutegur on turbiini üks tähtsamaid parameetreid. See kirjeldab kui suur osa saadaolevast 

energiast muudetakse protsessi käigus kasulikuks võimsuseks. See võimaldab tulemusi 

hinnata ja võrrelda. Kasutegur on leitav valemiga: 

 𝜂 =  
𝑃𝑚𝑒ℎ

𝑃𝑝𝑜𝑡
 ∙ 100%   . 

(3) 
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Mehaanilise võimsuse leidmisel kasutatakse valemit: 

 𝑃𝑚𝑒ℎ = 𝑇 ∙ 𝜔   , (4) 

kus  T on väändemoment Nm; 

  w on nurksagedus rad/s. 

Nurksagedus on arvutatav valemist: 

 𝜔 =
𝑛 ∙ 2𝜋

60
   , 

(5) 

kus n on kruvi pöörlemissagedus p/min. 

Vastavalt valitud nimivooluhulgale (Qnim) on nomogrammilt (joonis 3.2.) leitav sellele 

sobiva kesta diameeter (D). 

 

Joonis 3.2. Nomogramm lahtise Archimedese kruvi mõõtmestamiseks [15]. 

 

Kruvi kesta ja kruvi vahele jääv maksimaalse soovitatava pilu laius (GW) leitakse valemiga: 

 𝐺𝑊 = 0,0045 ∙ √𝐷 , [m]. (6) 

Kruvi välisdiameeter (Do) leitakse järgnevalt: 

 𝐷𝑜 = 𝐷 − 2 ∙ 𝐺𝑊 ,  [m]. (7) 
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Sobiv kruvi välimise ja seesmise diameetri (Di) suhe valiti K. Songin uurimustööle toetudes 

[12]: 

 
𝐷𝑖

𝐷𝑜
= 0 < 𝑥 < 1   . 

(8) 

Kruvile valiti kirjanduse andmetel sobivaks keermearvuks N = 2 [15]. Samuti mängib kruvi 

geomeetria juures rolli selle keerusamm [10]: 

 
𝑆

𝐷𝑜
= 𝑥  . 

(9) 

Pärast nimetatud parameetrite määramist on võimalik luua 3D mudel kruvi üht kambrit 

täitvast veemahust ning leida selle ruumala (Vk) (joonis 3.3.). Veetaseme ülemiseks piiriks 

võeti punkt kust vesi hakkaks jooksma üle kruvi südamiku järgmisesse kambrisse. 

  

Joonis 3.3. Ühete kruvi keerdude vahele jäävat kambrit täitva veemahu kujutis. Koostatud 

Autodesk Inventoris. 

 

Nimipöörlemissagedus (nnim) määrati analüütiliselt. Selleks, et kruvi saaks võtta vastu 

nimivooluhulga, peab kehtima seos: 

 𝑛𝑛𝑖𝑚.𝐾  =
60 ∙ 𝑄𝑛𝑖𝑚

𝑁 ∙ 𝑉𝑘
  , 𝑝/𝑚𝑖𝑛  . 

(10) 
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Vajamineva generaatori elektriline võimsus (Pgen) määrati katsetingimustest tuleneva 

suurima saadaoleva potentsiaalse võimsuse ja kruviturbiinidele omase nominaalse 

kasuteguri (hnom) järgi [1]: 

 𝑃𝑔𝑒𝑛 = 𝑃𝑝𝑜𝑡 ∙ 𝜂𝑛𝑜𝑚 . (11) 

Seejärel leiti nii kruvi kui generaatori nimipöörlemissageduste (nnim.G) suhte järgi sobiv 

ülekandearv (i) sobiva reduktori valimiseks: 

 𝑖 =
𝑛𝑛𝑖𝑚.𝐺

𝑛𝑛𝑖𝑚.𝐾
   . (12) 

 

 

3.2.  Kasutatud projekteerimistarkvara 

 

Turbiini projekteerimisel kasutati tarkvara PTC MathCad. See võimaldas sisestada 

matemaatilisi valemeid ning moodustada nendest matemaatiline mudel. Antud juhul koostati 

mudel, et iseloomustada kruviturbiini parameetrite omavahelist sõltuvust. PTC MathCadi 

eeliseks näiteks MS Exceli ees oli graafilise lahenduskäigu visualiseerimine. Loodud 

mudelit kasutati erinevate parameetrite läbimängimiseks, et valida sobivaim lahendus. 

Üheks esmaseks teguriks oli näiteks  turbiini väliskesta diameeter. Kestaks otsiti tootena 

olemasolevat toru, mille ligikaudne sisediameeter oleks 600 mm. Selgus, et selleks sobib 

PVC kanalisatsioonitoru DN600 ja selle tegelikust sisediameetrist sõltusid ka mitmed 

ülejäänud parameetrid. 

Lisaks matemaatilisele mudelile loodi kruvi 3-mõõtmeline (3D) mudel (joonis 3.4.). Nii 

kruvi, raami, kui kogu seadme projekteerimiseks kasutati programmi Autodesk Inventor 

(edaspidi Inventor). Inventor on tarkvara, mida kasutatakse mehaaniliste 3D mudelite 

loomisel, nende tööolukordade simuleerimisel ja tootmisjooniste valmistamisel. Kui 

soovitud labade mõõtmed olid teada, siis nende modelleerimiseks piisas: 1) kahest 

heeliksikujulistest ning kahest sirgest joonest, 2) nimetatud joontest lähtuva pinna loomisest,  

3) modelleeritud 3-mõõtmelise pöördlaba automatiseeritud taandamisest 2-mõõtmeliseks. 

Viimases  nimetatud etapis teeb tarkvara ise vajalikud teisendused, et hiljem 2-mõõtmelist 

detaili spetsiaalses presspingis töödeldes valmiks õigete mõõtmetega pöördlaba. Turbiini 
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labad kinnitatakse südamikuks olevale torule keevisliitega. Turbiini materjaliks valiti 

happekindel roostevaba teras AISI316.  

Joonis 3.4. Kruviturbiini 3D mudel. Joonis koostatud Inventoris. 

 

 

3.3.  Raami projekteerimine 

 

Raami projekteerimisel oli eesmärgiks selle võimalikult väike mass, samas aga piisav jäikus. 

Samuti oli oluline kogu seadme montaaži lihtsus ning raami sobivus seadme elementide 

kinnitamiseks. Turbiini alumise toetuspunkti puhul peeti silmas, et see oleks kaladele 

võimalikult ohutu läbida – turbiin toestatud ülevalt poolt. Raami projekteerimisel oli 

Inventor eriti tõhusaks tööriistaks. Selle funktsioone kasutati: 

1) labori katserenni ehk projekteeritava seadme töökeskkonna 3D modelleerimisel; 

2) olemasolevate detailide 3D modelleerimisel; 

3) valmistatavate detailide ja koostude 3D modelleerimisel; 

4) tootjatelt hangitud mehhanismide 3D mudelite käsitlemisel (nt. mootorreduktor; 

laagrid; rattad); 

5) toruraami 3D modelleerimisel; 

6) kõige eelpoolnimetatu omavahelisel kokku sobitamisel; 

7) raami 3-mõõtmeliste läbipainete analüüsimisel (joonis 3.7.); 

8) poltliideste kavandamisel; 

9) täpsete materjali loetelude koostamisel; 

10) tootmisjooniste koostamisel.  
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Simulatsiooni teel leiti, et raami piisava jäikuse tagasid nelikantprofiiltorud (60 x 60 x 3 

mm). Kohtades, kus simuleeritud läbipainded seda nõudsid, asendati elemendid 

ristkülikprofiilidega (120 x 60 x 3 mm). Raami jalad kavandati lihtsasti teisaldatavateks. 

Selleks kasutati teleskooplahendust. See tähendab, et jalgu oleks võimalik kas osaliselt või 

terves pikkuses raami sisse lükata. Selliselt ei ole jalgu teisaldades tarvis avada poltliideseid, 

vaid piisab ühe splindi eemaldamisest. Raami lühemad jalad nähti ette reguleeritavad, et 

oleks lihtne uurida turbiini tööd erinevate kaldenurkade juures. Jalgadel reguleerimisega on 

raamile võimalik anda kolm kaldenurka: 18°, 23°, 28°. Raamielemendid, millede sisse jalad 

käivad, on mõõtmetega 60 x 60 x 5 mm, et nende sisse oleks võimalik sobitada jalad 

läbimõõduga 50 mm. Raamile kavandati  ka  jalgade avadesse paigaldatavad ratastega jalad 

(lisa 2), et võimaldada seadme liigutada mööda siledat põrandat ka tõstukit kasutamata. 

Raami valmistamiseks kaaluti materjalidena kas terast või roostevaba terast. Eelistatuks 

osutus esimene. Terase puuduseks on aga, et see nõuab korrodeerumise vältimiseks pinna 

katmist. Pinna katmisviisiks valiti kuumtsinkimine – tootmisprotsess, kus 

teraskonstruktsioon uputatakse sulatatud tsingi vanni, katmaks konstruktsiooni nii sise- kui 

välispinnad kaitsva tsingikihiga.  

Raami projekteerimine ja selle tootmisse jõudmine oli kogu projekti kõige töömahukamaid 

etappe. Selleni jõudmiseks tutvuti Inventor-i võimaluste ja iseärasustega mitmeid kuid. 

Tarkvara üheks osak on raamianalüsaator (ing.k. Frame Analasys). Selle töövoog oli 

järgmine: 

1) Joonestatakse 3D nn. „skelett“, millega määratletakse ära raami geomeetria (joonis 

3.5.). 

2) Omistatakse raamielementidele toruprofiilid (joonis 3.6.). Tarkvaraga kaasas olevast 

andmebaasist on leitavad kogu standarditele vastavate torude nomenklatuur koos 

kõigi tugevusarvutusteks vajalike parameetritega.  

3) Antakse ette raamile mõjuvad jõud ning nende mõjumise suunad koos asukohtadega. 

4) Määratletakse toesidemed. 

5) Simuleeritakse ja esitatakse läbipainded graafilisel kujul (joonis 3.7.). 
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Joonis 3.5. Raami geomeetria määratakse luues skelett. 

 

Joonis 3.6. Raami skeleti elementidele omistatakse standardile vastavad toruprofiilid. 

 

Joonis 3.7. Raami läbipainete simuleerimine. Suurim paine 1,1 mm. 
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Inventoris simuleerimisvõimel on siiski omad piirid. Näiteks tuli eraldi välja arvutada 

raamile mõjuvad koondatud jõud, mida on joonisel nooltena kujutatud 3.7.  Selleks kasutati 

MS Excel-it. Staatiliste koormuste puhul kasutati varutegurit γS = 1,5 ning dünaamiliste 

koormuste puhul varutegurit γD = 2,0.  

 

 

3.4.  Ajami projekteerimine 

 

Generaator on energiatootmisel üks tähtsamaid seadme komponente. Eesmärgiks oli leida 

sobivaim generaator antud parameetritega kruvile. Erinevat tüüpi generaatoreid on palju ja 

sobiva generaatori valimine nõudis süvenemist. Generaatorit valides tuli langetada otsus, 

seades tähtsuse järjekorda järgmised tegurid:  

• saadaolev mehaaniline võimsus; 

• soovitud vooluliik (vahelduv- või alalisvool); 

• generaatori nimipöörlemissagedus;  

• vajalik mehaaniline ülekandelahendus; 

• vajalike lisatehniliste lahenduste hind (elektrienergia muundamine); 

• generaatori kasutegur;  

• kasuteguri sõltuvus pöörlemissagedusest; 

• kasutusotstarve ja tehnilise lahenduse kasutajasõbralikkus; 

• kasutuskeskkond; 

• seadme hind; 

• seadme eluiga; 

• hoolduskulud; 

• varuosade kättesaadavus. 

 

Hüdroenergia tootmisel on tähtis ka silmas pidada kõiki generaatori võimalike tööolukordi, 

milleks on kas: 

1. Kogu toodetud energia kasutatakse sihtotstarbeliselt ära kohapeal. 

2. Toodetud energiale kohaliku kasutusotstarbe puudumisel tuleb see läbi jaotusvõrgu 

mujale tarbimiseks suunata või talletada kohapeal akudesse. 

3. Jaotusvõrgu puudumisel või salvestusmahu täitumisel (või ka selle puudumisel) tuleb 

üle jäävast elektrienergiast vabaneda nt. selle soojusenergiaks muundamise teel (n-ö 

köetakse ilma). 

4. Kui toodetavat energiat pole kuskile edasi suunata või talletada, siis turbiin seisatakse 

ning tootmine peatatakse.   
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Sobiva generaatoritüübi leidmisel alustati eesmärgiga leida soodne, lihtne ja paindlik 

lahendus. Kuna kõiki eesmärke ükski tehnoloogia samaaegselt täita ei suutnud, tuli nende 

vahel leida parim tasakaal. Valituks osutus asünkroonmootori kasutamine generaatorina, 

koos selle juhtimisega läbi regeneratiivse sagedusmuunduri. Lahendust eelistati eelkõige 

lihtsuse ja suure paindlikkus tõttu. Asünkroonmootor on levinuim vahelduvvooluga töötava 

elektrimootori tüüp. Vähem levinud on teadmine, et seda saab kasutada ka generaatorina. 

Selline olukord tekib, kui selle töötamise ajal rakendada mootori pöörlevale võllile suuremat 

pärisuunalist väändemomenti, kui see seni tekitas elektrivõrgust saadava energia toimel. 

Kuigi mootori (või siis juba generaatori) võll pöörleb endiselt sama sagedusega, sest 

pöörlemissagedus määrab ära elektrivoolu sagedus, on elektrienergia liikumise suund 

kirjeldatud olukorras vastupidine võrreldes esialgsega. Asünkroonmootori kasutamise 

eelisteks olid: soodne hind, laialdane levimus, piisavalt kohalike pakkujaid, lühike tarneaeg 

ja lai valik sobivaid ülekandelahendusi. Hangitud sai reduktormootor – seade, kus mootor ja 

ülekandeseade on juba tehases omavahel kokku monteeritud. Generaatoritehnoloogia 

valimisel omas kaalu ka see, et kasutatud lahenduse puhul on lihtne kruviturbiini kasutada 

ka kruvipumbana. See on laboratoorse katseseadme puhul märkimisväärne lisafunktsioon. 

Asünkroonmootori pöörlemissageduse sujuvaks ja täpseks muutmiseks on parim viis 

sagedusmuundur. Tavaline sagedusmuundur suudab mootorit juhtida ainult olukordades, 

kus see energiat tarbib. Regeneratiivne sagedusmuundur võimaldab sama mootorit kasutada 

ka generaatorina. See tehnoloogia võimaldab üle laia pöörlemissageduste vahemiku 

generaatori poolt toodetud energia harmoniseerida võrgusagedusega (50 Hz) ning suunata 

seda jaotusvõrku. See on vajalik siis, kui soovitakse erinevate vooluhulkade juures turbiini 

optimaalselt töötamas hoida. Seda on võimalik saavutada täiendava 

automaatikalahendusega. See tõstab hüdroenergia tootmise kasutegurit olukordades, kus 

vooluhulk ajas oluliselt muutub. Sellist lahendust kasutatakse laialt ka tänapäevastes muutva 

vooluhulgaga kruviturbiine kasutavates hüdroelektrijaamades [1]. Selles töös kasutatud 

sagedusmuundur võimaldab tulevikus katsetada generaatorina ka püsimagnet-

sünkroonmootorit. Seda tüüpi seade on kõrgema kasuteguriga, kuid hinnalt tunduvalt kallim.  

Kruviturbiini normaalne töötamine eeldab, et selle tekitatavale väändemomendile mõjuks 

vähemalt võrdne vastassuunaline jõud. Vastasel korral hakkaks turbiin pöörlema 

kontrollimatult ja kiiresti. Turbiinil ei ole mõistlik lasta sellises režiimis töötada, sest sellega 

kaasnevad suurenenud vibratsioonid, kiirenenud kulumine ja tarbetud riskid. Selline olukord 
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võib tekkida näiteks elektrikatkestuse korral, kus generaatoril kaob ühendus elektrivõrguga. 

Siis on otstarbekas turbiin peatada. Selleks sobib hästi elektromehhaaniline pidur. Seda on 

võimalik seadistada nii, et see rakendub elektrikatkestuse või mõne muu süsteemirikke 

korral automaatselt. Selles töös ei peetud otstarbekaks turbiin seiskamiseks mõeldud piduri 

kasutamist, sest tegemist on laboratoorse katseseadmega, mis töötab pumbatava vee toimel. 

Sellest tulenevalt toob elektrikatkestus kaasa iseenesliku süsteemi seiskumise. Kui aga seade 

paigaldada loodusesse, siis on sellise piduri paigaldamine kindlasti vajalik. 

Laboratoorsetes tingimustes kasutamiseks piisab, kui turbiinile mõjub generaatori poolt 

avaldatav elektromagnetiline pidurdus. Turbiini ühtlase pöörlemissageduse juures, on see 

pidurdusjõud võrdne turbiin tekitatava väändemomendiga. Kui süsteem on varustatud 

sagedusmuunduriga, on võimalik pidurdavat jõudu ja läbi selle ka pöörlemissagedust muuta 

vastavalt vajadusele. Vajadusel saab turbiini isegi (peaaegu) seisma panna,  kuid pikemalt 

vee koormuse all oleva turbiin peatamiseks see lahendus siiski ei sobi. 

Katseseadme tehnilises lahenduses kasutati kolme laagrit. Nimetagem neid paiknemise järgi: 

alumine, keskmine ja ülemine laager. Keskmine ja ülemine laager on ühesugused. Tegemist 

on pukklaagritega. Nende positiivseks omaduseks 

on isejoonduvus. Selliseid laagreid annab nende 

korpuse sees pöörata, mis teeb nende 

paigaldamise lihtsaks ja mugavaks. Joonisel 3.8 

on kujutatud laagreid nende kandurites. Kandurite 

küljes on näha reguleerimispoldid, millest on 

võimalik turbiini ja generaatori joonduvust 

reguleerida. 

Alumist laagripukki (joonis 3.9.) võib pidada sama 

tähtsaks seadme komponendiks kui turbiini ennast. 

Tegemist on sisuliselt veekindla kapsliga, mis peab olema 

veekindel ka siis kui on pidevalt vette uputatud. Ava 

alumises laagripukis, läbi mille turbiini võll sellesse 

siseneb, on tihendatud võllitihenditega. Tihendi töötav serv 

on pidevas kontaktis pöörleva võlliga ja omab seetõttu 

summaarsest pöörete arvust sõltuvat eluiga. Alumise laagri 

Joonis 3.8. Reguleeritavad pukklaagrid  

(laagri 3D mudel tootjalt). 

Joonis 3.9. Alumine 

laagripukk koos kanduriga. 
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ja seda veest eraldavate tihendite vahetus on kruviturbiinide juures tõenäoliselt üks 

töömahukamaid hooldustöid. 

Alumine laagripukk on valmistatud roostevabast terasest. See on täidetud 

transmissiooniõliga. Alumise laagri kinnituspoltidega reguleeritakse turbiini joonduvust ja 

pilu mis jääb kesta ning turbiini vahele. 

Kruviturbiini mehaanilise võimsuse leidmiseks oli vajalik mõõta võlli poolt arendatavat 

väändemomenti. Kasutatud on sama põhimõttelist lahendust, mida kasutas Songin oma 

uurimustöös [12]. Tehniline lahendus töötati välja konkreetse seadme iseärasusi silmas 

pidades. Kuna eesmärk oli luua seade, millel oleks võimekus töötada nii turbiini, kui ka 

pumbana, siis projekteeriti mõõtesõlme raamile kaks kaaluandurit (joonis 3.10.). See 

lahendus võimaldab ühest mõõterežiimist teise üle minna vaid lüliti lülitamisega. 

 

Joonis 3.10. Jõusõlm (mootorreduktori 3D mudel tootjalt: Sew-Eurodrive). 

 

Turbiini tekitatava väändemomendi mõõtmise lahendus projekteeriti selliselt, et kogu 

jõusõlm oleks toestatud kahest punktist, millest kumbki ei võtaks vastu momenti. See 

tähendab, et jõusõlm pidi saama turbiini teljel vabalt pöörelda. Alumises toetuspunktis 

toetub jõusõlm turbiini võllile, olles sellega ühendatud lõugsiduri (ing.k. jaw coupling) 

kaudu. Ülemises toetuspunktis toetus jõusõlm pukklaagrile, mis asus turbiiniga samal teljel. 

Selliselt on jõusõlme pöörlemine tõkestatud ainult selle raami vertikaalse osa tõttu, mis 

ülemisest otsast vastu seadme raami toetub (joonis 3.10). Selles toetuspunktis mõõdab 

mõjuvat jõudu kaaluandur. Jõusõlme toetuspunktide ja raami vahele jäeti paari millimeetri 
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suurune pilu, et oleks visuaalselt ja manuaalselt võimalik 

veenduda vastavalt nii mõjuva jõu suunas kui suuruses 

(joonis 3.11.). Samuti oli jõusõlme käega liigutades, tänu 

vahetule kogemusele, kõrvalseisjatele koheselt mõistetav 

selle tööpõhimõte. Kuna seadme selles piirkonnas ei ole 

töötamise ajal liikuvaid osi ning see asus katsetamise ajal 

sobival kõrgusel, siis avanes läbi jõusõlme ülemise otsa 

suurepärane võimalus käega katsuda, millist jõudu vesi 

parasjagu turbiinile rakendas. Jõusõlme tehniline lahendus 

prooviti luua võimalikult paindlik, et oleks võimalik 

tulevikus katsetada erinevaid generaatoreid ning rakendada 

selleks parasjagu sobivaid jõuülekandemehhanisme. 

Poldivalemi sobivuse ning sama võllipaiknevuse korral, on 

teise mootorreduktori või mõni erineva generaatori paigaldamine lihtne. Samas ei ole 

keeruline, nimetatud parameetritelt erinevale lahendusele, projekteerida ja valmistada 

vajaminev kandekonstruktsiooni. 

Jõusõlme ja turbiini võlle ühendab omavahel lõugsidur. Selle eesti keelne nimetus on veidi 

eksitav, sest näiteks üldlevinud sõidukite sidurduslahendusega sarnasused praktiliselt 

puuduvad. Lõugsidur koosneb kolmest osast: kahest metalsest ning nende vahel asuvast 

elastsest polümeerist valmistatud „ämblikuks“ (ing.k. spider) nimetatavast ühenduslülist. 

Polümeerist ühenduslüli on kumerate pindadega (joonis 3.12). Kasutatud siduri metallist 

pooled erinevad teineteisest ainult võlliavade diameetrite poolest. Nn. „ämblik“ toimib 

võllide vahel leevendina. Selle 

kumerate kontaktpindade tõttu ei 

pea ühendatud võllid olema rangelt 

samateljelised. See vähendab 

suuresti laagrite kulumist just 

sellistes olukordades, kus võll n-ö 

viskab. Lisaks tõkestab seda tüüpi 

siduri kasutamine ühelt võllilt 

teisele kanduvat vibratsiooni.  

Joonis 3.11. Lõtk kaaluanduri 

ja raami vahel. 

Joonis 3.12. Lõugsiduri üks pool koos „ämblikuga“. 



24 

 

3.5.  Turbiini katse rajamine hüdraulikarenni 

 

Tavaolukorras paigaldatakse kruviturbiin olemasolevale paisule. Laboris oli vaja luua 

olukord kus ülaveepool oleks piisava veetasemega ja see püsiks stabiilsena (joonis 3.13.). 

Selle saavutamiseks projekteeriti ja konstrueeriti spetsiaalne vahesein hüdraulika renni, mis 

tekitas paisutuse ja millele sobitus kruviturbiini voolusäng.  

 

Joonis 3.13. Laboratoorse katse põhimõtteline skeem. 

 

Et pumpade vooluhulgamõõtjate näidud kajastaksid sama vooluhulka, mis turbiinist läbi 

voolab, pidi vahesein olema vettpidav. Samas taheti, et paisutuse paigaldamine oleks lihtne 

ja kiire. Selles tulenevalt kavandati pais lahtikäiv ja kummitihenditega (joonis 4.4.). Sirgete 

pindade tihendamiseks nähti ette kleebitavad kummitihendid. Silindriline voolusäng  ja 

tasapinnaline vahesein moodustavad omavahel kõverpinna. Selle tihendamiseks nähti ette 

täispuhutav lahendust. Sobiv materjal leiti olevat jalgratta kummilohv (vt. joonis 6.6.). 

Veetiheda kontakti saavutamiseks oli tähtis, et kehade omavahelised pinnad oleksid 

paralleelsed. Vahe laiuseks valiti 30 mm. Vaheseina detailide materjaliks nähti ette kasutada 

vineeri ning need välja lõigata  õppetooli uues CNC puidutöötluspingis. 
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4. Valmistamine 

 

4.1.  Turbiini valmistamine 

 

Turbiini tähtsamateks komponentideks on selle labad. Alguses valmistati selleks stants ja 

prooviti labad ise pressida. Kuna saavutatud tulemuse kvaliteet ei olnud rahuldav, siis otsiti 

ettevõte, mis labad valmistas. Turbiini labad keevitati selle südamikule (joonis 4.1.). Kogu 

turbiin valmistati roostevabast terasest. Turbiini keevitustööd teostati iseseisvalt. 

Keevitamiseks kasutati nii elektrood- kui MIG-keevitust. Keevitamisel tuleb arvestada, et 

töö käigus kuumutatakse materjalid kõrgetele temperatuuridele. Sisepingete tekkimisel 

mängib peamist rolli sulanud olekus lisatud materjal, mida detailide sidumiseks kasutatakse. 

Jahtudes lisatud materjali mõõtmed vähenevad ja see tekitab konstruktsioonis sisepingeid. 

Materjali valides tuleks ka arvestada, et roostevaba terase soojuspaisumistegur on terase 

omast umbes poole võrra suurem [16].  

 

Joonis 4.1. Kruviturbiini valmistamine. 

Loetletud põhjustel ei saa turbiin pärast keevitamist olla täiesti sirge. Mida kõveram on 

turbiin, seda suurem peab olema tolerants, et turbiin pööreldes vastu kesta ei käiks. Mida 

suurem on tolerants, seda suurem on lekkekadu ja seda väiksem on kasutegur. Turbiini 

otsaplaadid ning tsentreerimisplaadid lõigati välja suuremast roostevabast terasest plaadist 

ning treiti sobivasse mõõtu (joonis 3.4.). Tsentreerimisplaadid treiti diameetrilt mõni 

kümnendik millimeetrit suuremad turbiini südamiku sisediameetrist; nende paigaldamisel 

tuli kasutada haamrit. Selliselt said plaadid fikseeritud ning tsentreeritud. Turbiini otste 
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keevitamine vajas suurt täpsust, et turbiini võllid pööreldes ei viskaks. Töö tegi 

märkimisväärselt keerulisemaks see, et roostevabast terasest detaile polnud võimalik 

keevitamise ajal magnetiga fikseerida. Keerulisemate detailide (nt. turbiini võllid) treimisel 

ja freesimisel saadi abi Tehnika Instituudist, kus teadur Tõnu Leemet need tudengite õppetöö 

käigus valmistas. Töö käigus valmis kruvi, mille kogupikkuseks oli 3 m ja välisdiameetriks 

0,6 m. Südamikule keevitati 8 heeliksikujulist plekist detaili. 

 

 

4.2.  Raami valmistamine 

 

Raami tootmisesse jõudmine oli pikk protsess. Tootjate jaoks oli tegemist ühekordse keeruka 

erilahendusega. Pakkumiste saamisel esines viivitusi ja äraütlemist. Keevitustööd toimusid 

Tartus ja tänu sellele avane võimalus keevitusprotsessi juures olla. Keevitajalt saadi väga 

kasulikku tagasisidet jooniste koostamise kohta. Samuti saadi kasulikku infot ja näpunäiteid 

erinevate tootmistehnoloogiate võimalusest osas. Pärast keevitamist raam kuumtsingiti. 

Kuumtsinkimisega antakse terasele kõrge korrosioonikindlus ja hõbedane pinnakate (joonis 

4.2.) [17]. Kuumtsinkimise käigus uputatakse detail 450 °C sulatsingi vanni. Tähtis on, et 

konstruktsioonis oleksid avad, et uputamise ajal saaks sulatsink täita kõik õõnsused nii, et 

õhk pääseks neist välja. Samuti peab tsink saama hiljem õõnsustest välja nõrguda, et need ei 

jääks tsingiga täidetuks. Normaalne tsingikihi paksus on vahemikus 60–150 µm. 

 

Joonis 4.2. Terasraam enne ja pärast kuumtsinkimist. 
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4.3. Voolusängi valmistamine 

 

Archimedese kruvi ümbritseb kest, mis moodustab kruviga alla liikuvale veele voolusängi. 

Geomeetriliselt sobivad selleks toru või pealt avatud silinderpinnaga renn. Antud töös valiti 

toru, mis saadi Tartu Veevärgilt. Toru kaalus 

umbes 200 kg. Kuna toru oli pikalt viibinud 

välitingimustes, vajas see uut pinnakatet. 

Kanalisatsioonitoru parajaks lõikamine ja 

selle ettevalmistustööd pinnakatmiseks 

teostati laboris (joonis 4.3.). Pinnakattetööd 

teostas Purest Paigalduse OÜ. Toru kaeti 

polükarbamiidiga, mis on väga vastupidav 

pinnakattematerjal. Polükarbamiidi kasuta- 

takse näiteks nii põrandate ja treppide, aga ka basseinide katmiseks  [18]. Mugavaks 

montaažiks ja pukside paigaldamiseks jäeti raami ja kesta vahele kummalegi poole ruumi 1 

cm. Kest fikseeriti raamiga kummipukside abil. 

 

 

4.4.  Paisu valmistamine CNC tehnoloogiaga 

 

Pais valmistati 21 mm paksusest vineerist. Pais kavandati ja 

ehitati kaheosaliseks. Ülaveepoolse hüdrostaatilise rõhujõu 

vastuvõtmiseks paigaldati alumisele varjale karprauast 

risttala. Ülemised varjad tehti vahetatavad, et kruviturbiini 

oleks võimalik erinevate nurkade all katsetada.  

Katseseadmele saab anda erineva kalde selle teleskoopilisi 

jalgu seadistades. Kuna erinevate nurkade all on katseseadme 

ülemine ots erinevatel kõrgustel, siis valmistati 3 erinevat 

ülemist varja. Sellist keerukat, kuid kasutajasõbralikku 

lahendust sai rakendada tänu õppetooli uuele puidu CNC 

pingile Busellato Jet Optima T5. Sellel valmistasid detailid  

õppetooli teaduri Tõnis Teppand ja Tehnikainstituudi spetsialist Indrek Virro (joonis 4.4.). 

Joonis 4.3. Pinnakatteks ettevalmistatud 

voolusäng. 

Joonis 4.4. Pais. 
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Pais tehti täiesti vettpidavaks. Selleks kasutati kummitihendeid. Olukorras, kus varjad on 

vee hüdrostaatilise rõhu poolt surutud vastu vaja paasi, ei olnud seda võimalik sildkraanaga 

tõsta. See oleks tihendid lõhkunud. Ülaveetaseme alandamiseks tehti paisu alaserva luuk. 

Vineerplaat oli täispuhutava tihendi kasutamiseks liiga õhuke. Seetõttu laiendati 

kontaktpinda kahe samast materjalist valmistatud hobuserauakujulise lamelliga (joonis 4.4.).  

 

 

4.5.  Kontrollpaneeli valmistamine 

 

Sagedusmuundur on hinnaline ja sealjuures õrn 

katseseadme komponent. Seetõttu oli vajalik selle 

korrektne paigaldus (joonis 4.5.).  Ka siin peeti silmas 

mobiilsust ja kasutajasõbralikkust. 

Sagedusmuundurile tuli tagada ka jahutusõhu 

ligipääs vähemalt 360 m3/h. Töösse rakendamiseks 

vajas see ka väikest elektrikilpi. Kuna kaaluseadmele 

ei olnud samuti veel head asukohta, siis integreeriti 

kõik nimetatud elemendid ühe kontrollpaneeli 

lahendusse. Kontrollpaneeli raam ja korpus 

valmistati laboris leidunud vanametallist. Selle 

elektrisüsteem monteeriti iseseisvalt. 

Sagedusmuundur lülitub sisse rohelisest nupust ja 

välja punasest. Must pööratav nupp on pika 

pöördekäiguga potentsiomeeter, mis on seadistatud 

turbiini pöörlemissagedust reguleerima. Pikk käik 

(10 pööret) annab võimaluse turbiini pöörlemist väga 

täpselt kontrollida.  

  

Joonis 4.5. Kontrollpaneel. 
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4.6.  Kruviturbiini komplekteerimine ja esmane katsetamine 

 

Kruviturbiin pandi kokku hüdraulika laboris (joonis 4.6.). Seadet konstrueerides ilmnesid 

3D projekteerimise eelised, kuna detailid sobisid kokku väga täpselt. Ainsa erandina saab 

välja tuua jalgade teleskooplahendust. Nimelt 60 x 60 x 5 mm nelikantprofiilide sisse nähti 

ette mahtuma 50 x 50 x 4 profiilid. Suurema profiiltoru seinapaksus oli aga > 5mm ja torud 

üksteise sisse ei mahtunud. Sobitamiseks tuli sissekäivate jalgade gabariite vähendada. See 

oli ka üks põhjuseid, miks kaalutud mass 3D mudeli massist umbes 10 % võrra suurem oli. 

Inventoriga leitud seadme mass oli 452 kg.  Tegelik mass oli aga 518 kg. Massi suurendasid 

ka mudelis mittearvestatud raamile lisandunud tsingikiht ja kestale lisanduva 

pinnakattematerjalide mass. Mass pakkus projekteerimise algusest peale huvi, kuna tehnilisi 

lahendusi välja mõeldes peeti silmas, et seadet oleks vajadusel võimalik transportida. 

Katseseadme tehnilisest lahendust iseloomustab hästi selle  monteerimisjuhend (Lisa 1). 

 

Joonis 4.6. Komplekteeritud kruviturbiin koos kontrollpaneeliga. 

 

Esmase katsetamise eesmärgiks oli veenduda, et komplekteeritud seade töötab. 

Märgkatsetusteni jõuti 15. juunil 2020 ning need olid edukad. Katseseade pidas tõrgeteta 
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vastu ka kõigile järgnevatele katsetustele, sealhulgas vooluhulgale 200 l/s. Samuti ei 

esinenud tõrkeid elektrisüsteemis.  

 

 

4.7.  Gantti diagramm 

 

Käesoleva töö objektiks oleva kruviturbiini ideest teostuseni jõudmiseks läbiti mitmeid 

etappe, millest osa toimusid paralleelselt ja osa nõudsid kindlat järgnevust. Sellise protsessi 

juhtimise jaoks saab kasutada Gantti diagrammi. Esmane kokkupuude Gantti diagrammiga 

pärines õppeainest  „Projektijuhtimine ehituses“. Internetist on võimalik leida suurel hulgal 

erinevaid Gantti diagrammi tarkvarasid. Selle töö käigus kasutati veebipõhist lahendust. 

Tööks kasutatud diagrammis jaotati erinevad ülesanded, tähtajad ja eesmärgid toimumise 

järjekorras põhietappideks: tähtajad, uurimine, projekteerimine, hinnapäringud, hanked ja 

tarne, ehitamine, katsetamine, lõputöö kirjutamine (joonis 4.7.). Nende alla olid omakorda 

jagatud kitsamalt määratletud tööülesanded, nagu nt: ehitus - andurite paigaldamine, 

elektrikilbi ehitamine, paisu konstrueerimine jne. Eriti oli diagrammist abi siis, kui etapid 

omavahel kattusid ja tuli tegeleda erinevate protsessidega korraga. Visuaalse plaani 

olemasolu aitas  kaardistada muidu laialivalguvat tööülesannete hulka ning kummutada 

kahtlusi selle osas, kas midagi võis kahe silma vahele jääda.  

Kokkuvõtvalt saab kasutatud meetodi kohta öelda, et: 

1) visuaalse diagrammi ning ülesannete kronoloogilise järjestuse kaardistamine aitab 

oluliselt keeruliste protsesside juhtimisele; 

2) ükskõik kui hästi läbimõeldud plaan võib ebaõnnestuda ettenägematute ootamatuste 

tõttu (nt koroonakriis 2020 aasta kevadel). 
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Joonis 4.7. Kasutuses olnud Gantti diagramm. Värviliste horisontaalsete triipude tumedam 

osa märkis selle ülesande või etapi progressi.   
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5. Katsemetoodika  

 

Katsetamine toimus maaehituse ja veemajanduse õppetooli hüdraulika laboris, mis oli 

varustatud hüdrotehniliste katsete tegemiseks 40 m3 vett mahutava reservuaariga ja 

pumpadega. Laboris on 3 pumpa, millega saab vett pumbata 3 erinevasse katserenni. 

Pumpade töö kombineerimisel on võimalik tekitada vooluhulkasid 10 kuni ca 200 l/s. 

Vooluhulga muutmiseks saab kahte võimsamat pumpa juhtida sagedusmuunduritega. Kui 

vooluhulka oli tarvis vähendada alla sagedusmuunduriga reguleeritava piiri, kasutati selleks 

drosseldamist vähendades sellega pumba jõudlust. Katseteks kasutati labori suurimat 

katserenni, mille järgi oli katseseade ka projekteeritud. Renni seintesse ja põrandasse valatud 

U-profiilide, mida on võimalik kasutada varjapaasidena. Kahest üksteise peale asetatud 

varjast moodustati pais (joonis 5.1.). Turbiini reaalse vooluhulga mõõtetäpsuse huvides 

valmistati pais täiesti veetihedana.  

 

Joonis 5.1. Katseskeem, millel on renni asetatud kruviturbiin. 

 

Katsete käigus koguti andmeid vooluhulkadel vahemikus 10 - 150 l/s ja pöörlemissagedustel 

vahemikus 10 - 150 p/min. Parameetrite muutmise sammuks oli mõlemal puhul 10 ühikut. 

Kõige suurematel vooluhulkadel ei saanud katsetada kõige väiksemaid pöörlemissagedusi, 

sest vee juurdevool ületas nendes olukordades vee äravoolu läbi katseseadme. Veetase oleks 

tõusnud üle kriitilise piiri ehk ülemine laager oleks uppunud. Ka oli kasutegur neis 

olukordades madal. Samuti ei olnud mõtet katsetada väiksemaid vooluhulkasid suurematel 
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pöörlemissagedustel, sest veetase turbiinikambrites oli madal ja kasutegur väike.  

Katsetulemuste registreerimise alampiiriks võeti kasutegur 50%. Katsetamist alustati 

väiksematest vooluhulkadest. Katsed viidi läbi kaldenurgaga a =  23°. Kogutud andmete 

esmase analüüsimise järel tekkis ettekujutus, millistes olukordades oleks mõistlik katsetada 

maksimaalvõimsust ja seda tehti pisteliselt vooluhulkadel 175 kuni 200 l/s. Nii suurte 

vooluhulkade juures olid katsetingimused võrdlemisi äärmuslikud, seega koguti vaid 

minimaalne vajalik hulk andmeid, et maksimaalvõimsus registreerida. 

Katse käigus mõõdetavateks parameetriteks olid turbiini tekitatud jõud (F) ning ülaveetase 

(HÜ) ja alaveetase (HA). Muudetavateks parameetriteks olid: pöörlemissagedus (n) ja 

vooluhulk (Q). Lihtsam oli muuta pöörlemissagedust. Seetõttu teostati mõõtmised erinevatel 

pöörlemissagedustel ja seejärel tõsteti vooluhulka 10 l/s. Selliselt töötati läbi kogu turbiini 

tööpiirkond. Pärast iga katseolukorra muutust oodati enne tulemuste registreerimist 

vähemalt 1 minut, et süsteem stabiliseeruks. Andurite näidud olid ajas muutlikud, seetõttu 

võeti mitu lugemit. Nendest põhjal arvutati aritmeetiline keskmine ning hälve.  

Turbiini tekitatavat jõudu mõõdeti kaaluanduriga. Selleks kasutati Zemgic Europa 

kaaluandurit Type L6E. Andurilt saadud signaali töötles ja kuvas kaaluseade T-Scale 

CWSM. Väändemomendi (M) leidmiseks kasutati valemit: 

 𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑙   , (13) 

 kus  F on jõud N, 

  l on jõuõla pikkus  m.   

Jõuõla pikkuseks mõõdeti võlli teljest massianduri 3D mudelilt l = 596 mm. Potentsiaalse 

energia arvutamisel kasutatud hüdrostaatiline surve leiti üla- ja alaveetasemete vahest. 

Veetaseme mõõtmiseks kasutati HydroTechnik rõhuandureid Pressure Probe Type 655W2.  

Andurite signaali töötles ning edastas sülearvtisse andmetöötlusseade Campbell Scientific  
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CR1000. Katsetamisel kasutati 4 andurit. Neist 2 mõõtsid 

alaveetaset ning 2 ülaveetaset. Andurid olid dubleeritud 

üksteise kontrollimiseks. Samuti tehti esialgne 

kontrollmõõtmine mõõdulindiga. Et vee lainetamise ja 

turbulentsuse mõju andmete kogumisel minimeerida 

paigaldati andurid summutustorudesse (joonis 5.2.). 

Turbiini pöörlemissageduse määramiseks ja muutmiseks 

kasutati sagedusmuundurit ABB ACS880-11. 

Pöörlemissagedust kontrolliti SNS lasertahhomeetriga. 

Vooluhulka mõõdeti hüdraulika laboris olevate Siemens-i 

elektromagnetilise vooluhulga anduritega Sitrans FM Mag 

5100-W, millede signaali töötles ja andmeid edastas 

protsessor Sitrans FM Mag 6000 CT. Tulemused koguti 

tabelkujul ja analüüsiti kasutades selleks MS Excel-t. 

Renni sisenev vesi langes ülevalt hooga ja tekitas sellega tugevat lainetust. Lainetuse 

vähendamiseks kasutati voolurahustina puidust varja, mis lõikas veetasapinda ning jagas 

ülaveepoole kaheks osaks (joonis 5.1.). Teisele poole varja jõudes oli vesi voolurahusti alt 

läbi voolanud ning veetasapinna kõikumine jäänud 1 cm piiresse.  

Alaveetaset sai varja abil reguleerida. Alaveepoole regulaatorit sai liigutada nii üles kui alla, 

siis kui veetase oli minimaalne. Veetaseme tõustes surus vee hüdrostaatiline rõhk regulaatori  

vastu U-profiili. Siis sai seda liigutada üksnes üles, kasutades selleks sildkraanat. Enne 

katseandmete kogumist selgitati välja, kui palju oli võimalik alaveetaset tõsta enne kui see 

hakkas turbiini tööd takistama. Selleks veetasemeks mõõdeti 40 cm. See võeti ka ∆H 

leidmisel alaveetaseme konstantväärtuseks (joonis 6.8.). Seda, millist mõju avaldas 

alaveetaseme tõstmine üle 40 cm, selles töös otsesel ei uuritud, kuid vaadeldi.  

  

Joonis 5.2. Summutustoru 

koos veetasemeanduriga 
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6. Tulemuste analüüs 

 

Katseseadme katsetamise käigus keskenduti kahele tähtsamale turbiini tööd iseloomustavale 

parameetrile – võimsusele ja kasutegurile. Neid uuriti erineva pöörlemissageduse ja 

vooluhulga piirkonnas, kus kasutegur oli piisavalt kõrge. Tulemusi vaadeldes tuleb silmas 

pidada, et tegemist on turbiini mehaanilise võimsusega mitte kogu seadme elektrilise 

võimsusega. Elektrilist võimsust mõjutavad lisaks veel ülekandekaod reduktoris, kaod 

mehaanilise energia muundamisel elektrienergiaks generaatoris ning elektrienergia 

muundamiskaod sagedusmuunduris. Nende parameetrite väljaselgitamine ei olnud selle töö 

eesmärk ja  vajavad eraldiseisvalt uurimist. Katsete tulemused näitasid ootuspäraselt, et 

võimsus on otseses sõltuvuses vooluhulgast (joonis 6.1.). Tegelik mehaaniline võimsus 

kasvas vooluhulga kasvades lineaarselt. Potentsiaalse võimsuse kasv ei olnud päris 

lineaarne, kuna koos vooluhulgaga kasvas ka ülaveetase, millest tulenvalt kasvas ∆H ja 

langes kasutegur. Nimivooluhulgal (Qnim = 100 l/s) mõõdeti turbiini suurimaks võimsuseks 

760 W ja kasuteguriks 74,2%. Need on kruviturbiinide puhul normaalsed näitaja [1]. 

Joonisel 6.1. on kujutab ainult suurimaid võimsuseid erinevatel vooluhulkadel. 

 

 

Joonis 6.1. Võimsus erinevatel vooluhulkadel, kõrgeima kasuteguri korral. 
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Joonisel  6.2. on kujutatud kõik mõõdetud võimsusenäitajad sõltuvalt pöörlemissageduse ja 

vooluhulga muutustest. Sellest nähtub, et erinevate vooluhulkade puhul on suurima 

võimsuse saavutamiseks optimaalne pöörlemissagedus erinev. Turbiini tööd juhtides tuleks 

seda arvesse võtta, et tootlikkus oleks võimalikult suur. Samas tuleb arvestada, et suuremate 

pöörlemissageduste ja koormuste juures on suuremad ka vibratsioonid ning kulumine. 

Nimivooluhulga juures töötamine oli seadmele sobilik. Erinevate vooluhulkade suurimate 

võimsuste juures on ühtlasi ka kasutegurid suurimad. Vastav graafik on kujutatud joonisel 

6.3. 

 

Joonis 6.2. Kruviturbiini mehaaniline võimsus sõltuvalt pöörlemissagedusest ja 

vooluhulgast. 
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Joonisel 6.3. on kujutatud kõikide mõõdetud tööolukordade kasutegurid sõltuvalt 

pöörlemissagedusest ja vooluhulgast. Graafikule on täiendavalt märgitud punktid, kus 

turbiin töötas nimivooluhulgal (Qnim = 100 l/s) nii valemiga leitud nimipöörlemissagedusel, 

kui ka suurima kasuteguriga.  Graafikul on ka näha piirkond, kus kasutegur ületab stabiilselt 

80%. Selles piirkonnas on turbiini töö küll kõige efektiivsem, kuid võimsus on väike. On 

tavaline, et kruviturbiini kasutegur on kõige kõrgem 40 % (± 9 %) juures nimivooluhulgast 

[1]. Suurim kasutegur nimivooluhulga juures mõõdeti pöörlemissagedusel 100 p/min. 

Valemi nr. 10 abil leitud nimipöörlemissagedus nnim oli 120 p/min. Valemiga leitud 

nimipöörlemissagedusel oli kasutegur 2,3% võrra madalam kui suurim mõõdetud kasutegur 

sama vooluhulga juures. Sellest järeldub, et valem nr.10 sobis küll seadme üldparameetrite 

valimiseks, kuid ei võimalda täpselt prognoosida pöörlemissagedust, mille puhul turbiin 

töötab kõige efektiivsemalt. 

 

 

Joonis 6.3. Kruviturbiini kasutegur sõltuvalt pöörlemissagedusest ja vooluhulgast. 
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Joonisel 6.4. on turbiini karakteristik. Karakteristik on koostatud suurimatest võimsustest ja 

kasuteguritest erinevate vooluhulkade ja pöörlemissageduste korral. Punktiirjoonega on 

tähistatud tööolukord nimivooluhulgal (Qnim = 100 l/s), kus võimsuseks saadi 760W ja 

kasuteguriks 74,2% Karakteristikult paistab, et piirkond, kus turbiin kõige suurema osa 

energiat kasutatavaks muutis asub tunduvalt madalamal nimivooluhulgast. Selleks, et 

turbiini tootmispotentsiaal ei jääks kasutamata, tuleb leida kompromiss võimsuse ja 

kasuteguri vahel.  

 

Joonis 6.4. Kruviturbiini karakteristik. 

 

Suurendades vooluhulka, tõusis ka pöörlemissagedus, mille juures turbiin antud vooluhulgal 

kõige efektiivsemalt töötas. See tulenes sellest, et suurema vooluhulga läbilaskmiseks pidi 

turbiini sama ajaga rohkem pöördeid tegema. Vastasel juhul hakkaks vesi üle voolama ühest 

turbiinikambrist järgmisse. Selline tööolukord toob endaga kaasa suurenenud kaod ja 

kasuteguri languse [12]. Joonisel 6.5. on kujutatud nimivooluhulgal töötav turbiin 

pöörlemissagedusel n = 100 p/min. Joonisel on ka näha, et turbiinikamber on täis või kohati 

jookseb natuke üle. Selliselt töötas turbiin antud vooluhulga juures kõige efektiivsemalt. 
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 Joonis 6.5. Turbiin tööolukorras: Q = 100 l/s ja n = 100 p/min. 

 

Lisaks seatud tööeesmärkidele ilmnes katsete käigus ka, et suuremate vooluhulkade puhul 

oli katseseadme sissevoolus märgata tugevalt turbulentset voolamist (joonis 6.6.). 

Sissevoolu kohttakistustegurit oleks võimalik voolujoonelisema lahendusega vähendada. 

Seeläbi jõuaks sama ülaveetaseme juures rohkem vett turbiini siseneda ja see töötaks 

suurema võimsusega. Sellest tulenevalt paraneks ka kasutegur.  

 

Joonis 6.6. Vee sisenemine kruviturbiini vooluhulgal 100 l/s. Vasakul näha paisu tihendit.  
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Täpseid andmeid ei kogutud olukorra kohta, kus turbiin töötas alaveepoolelt uputatuna 

(joonis 6.7.). Esmaste vaatluste põhjal võib aga öelda, et sellist olukorda tuleks 

energiatootlikkuse seisukohalt vältida. Saab ka öelda, et turbiini võimsus hakkas järsult 

langema kui alaveetaseme tõusis üle 40 cm (joonis 6.8.).  

 

Joonis 6.7. Turbiin vabajooksul alumise alaveetasemel 1 m ja vooluhulgal 100 l/s.  

 

Joonis 6.8. Alaveetase 40 cm.   
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Üldisemalt võib katsetulemustest järeldada, et kui soovida kruviturbiine kasutada varieeruva 

vooluhulga korral võimalikult efektiivselt, oleks otstarbekas nende pöörlemissagedust 

reguleerida. See oleks eelkõige vajalik selliste installatsioonide puhul kus juhitakse mingil 

perioodil või pidevalt läbi turbiini kogu (või perioodiliselt ka rohkem) veekogu  vooluhulk. 

Käesolevas töös kruviturbiini elektrilistele parameetritele täpsemalt ei keskendutud. Võib 

aga eeldada, et tulenevalt valmistatud katseseadme universaalsusest, jääb selle elektriline 

kasutegur mõnevõrra alla lahendustele, mis on ette nähtud töötama vähem varieeruvates 

tingimustes. Näiteks valiti selles töös generaator nii, et see ei oleks üle koormatud ka siis, 

kui turbiini tööd uuritakse selle kahekordse nimivooluhulga juures. Sellega aga kaasneb 

nimivooluhulgal töötades generaatori madalam elektriline kasutegur.  

Tulemuste võrdluseks sobib hästi Lashofer-i ja teiste uurimus. Nad kasutasid oma 

laboratoorsetes katsetes seitset mõõtmetelt sarnast (L =  3 m, Do = 0,8 m) kruviturbiini. 

Nende laboratoorselt uuritud turbiinide kõrgeimad kasutegurid jäid vahemikku 84 – 94 % (± 

1,3 %) [1]. Katsepiirkonnas Q = 10 – 150 l/s, pöörlemissagedusel n = 10 – 150 p/min ja kruvi 

fikseeritud kaldenurka korral a=  23°  saavutati suurimaks kasuteguriks h = 83% (Q = 30 

l/s; n = 50 p/min). On võimalik, et erineva kaldenurgaga töötab turbiin ka kõrgema 

kasuteguriga, kuid seda tuleks täiendavalt uurida. Suurim võimsus umbes 1300 W saavutati 

vooluhulgal Q = 180 l/s ja pöörlemissagedusel 140 p/min. Saavutatud tulemused on 

võrreldavad varasemate uuringutega [1],[12]. 

Saab arutleda, kas valmistatud katseseade omab kasutuspotentsiaali ka looduslikes 

tingimustes. Selleks tuleks lisada kruviturbiinile pidur ning optimeerida generaator ja 

energia muundamise lahendus. Võrguvälise (ing.k. off-grid) lahenduse korral oleks mõistlik 

kaaluda ka energia salvestusseadmete paigaldamist. Sellise juhul võiks prognoosida 

elektrienergia tootlikkust, näiteks kasuteguri h = 65 % juures, umbes 350 kWh kuus ehk ligi 

4200 kWh aastas. Võrdluseks tarbis Eestis 2010. aastal keskmine leibkond 12 kuuga umbes 

3460 kWh elektrienergiat ja umbes 10 600 kWh soojusenergiat [19]. Seega keskmise 

leibkonna elektriga varustamisel jääks valmistatud turbiini võimsust ülegi. Veel võib 

arutleda näiteks kombinatsiooni õhksoojuspump ja hüdroenergia üle. Selliselt saab 

hüdroenergiast toota kordades rohkem soojusenergiat.   
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7. Edasistest võimalustest 

 

Projekti suure töömahu tõttu tuli uurimisel piirduda käesolevas töös kirjeldatuga. Täiendavat 

uurimist vajavaid teemasid jäi mitmeid. Lähemalt tuleks uurida näiteks turbiini tööd 

alaveepoolelt uputatud tööolukorras, sest looduses võib alaveetase tõusta üle optimaalse 

piiri. Seega oleks kasulik täpsemalt välja selgitada, kuidas see turbiini tööd mõjutab. Samuti 

oleks otstarbekas välja uurida, milline on turbiini kaldenurga mõju selle energia 

tootlikkusele. Vajalik oleks ka valmistatud kruviturbiini täiendav uurimine 

elektrienergiatootmise seisukohalt. Uurida võiks selle elektrilist võimsust ning kasutegurit, 

sest elektriline võimsus on väiksem kui mehaaniline võimsus. Erinevate elektrienergia 

muundamislahenduste uurimine ja täpsete kadude analüüs annaks ka võimaluse uurida, 

millistel juhtudel eelistada muutuva vooluhulgaga lahendust ja millistel muutumatut.  

Tasuvusperioodi mõjutavad kruviturbiini tootmishind, elektrotehniline lahendus, turbiini 

paigalduskulud ja hüdroloogiline ning hüdrauliline ressurss. Valmistatud katseseadega saab 

uurida erinevate generaatorite ja energia salvestussüsteemide sobivust võrguvälisteks 

lahendusteks. 
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8. Kokkuvõtte 

 

Keskkonna- ja kalasõbralik kruviturbiin on maailmas populaarsust koguv hüdroenergia 

tootmise lahendus, mis on Eestis tänaseni rakendamata. Eriti sobib see tehnoloogia madala 

surve (< 10  m), aga ka suhteliselt väikese vooluhulga korral. 

Töö eesmärk oli projekteerida ja valmistada kruviturbiin väikesele survele ja vooluhulgale. 

Lahendati lähteülesandele vastava kruviturbiini geomeetrilised parameetrid, projekteeriti 

selle sobiv raam ja ajam. Valdav osa projekteerimisest tehti tarkvaraga Autodesk Inventor.  

Seadme valmistamisel kasutati mitmeid erinevaid tänapäevaseid projekteerimis- ja 

tootmistehnoloogiaid, näiteks toru laserlõiku ja CNC puidulõikus. Valmistati kontrollpaneel, 

mis võimaldas kruviturbiini pöörlemissageduse juhtimist ja andmete kogumist. Töö käigus 

valmistati seni teadaolevalt Eesti esimene kruviturbiin.  

Katsed teostati Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse hüdraulika laboris. 

Katserenni rajati kruviturbiini katsetamiseks sobiv paisutus ja seadistati veetasemete 

mõõtmise süsteem. Katsete käigus koguti andmeid vooluhulkadel vahemikus 10 kuni 150 

l/s ja pöörlemissagedustel vahemikus 10 kuni 150 p/min, ∆H = 1 m, ja kruvi kaldenurga 

a =  23° korral. Katsetulemuste alusel koostati võimsuste ja kasutegurite tabelid ja 

graafikud. Suurim mõõdetud võimsus oli umbes 1300 W ja kõrgeim kasutegur oli 83%, 

nimivõimsus oli 760 W mille juures töötas turbiin kasuteguriga h = 74%. Turbiini 

efektiivsus oli võrreldav maailmas uuritutega. Kõik töös seatud eesmärgid saavutati. 

Valminud kruviturbiiniga on võimalik jätkata selle tehnoloogia sobimise uurimist Eesti 

tingimustesse nii laboratoorsetes kui looduslikes tingimustes. Näiteks kombinatsioonis 

õhksoojuspump ja hüdroenergia saab ka selle hulga hüdroenergiaga toota kordades rohkem 

soojusenergiat, et kasutada seda küttelahenduses.   
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Lisa 1 

 

Katseseadme montaažijuhend: 

Katseseade lahtivõtmine toimub järgmises järjekorras: 

1. Eemaldatakse pikemad jalad ning langetatakse katseseade horisontaalasendisse. 

2. Vabastatakse alumine laagripukk, lõdvendades selle reguleerimispolte. 

3. Eemaldatakse 8 polti mis hoiavad koos alumist põlve. 

4. Toestatakse jõusõlm! Selle üks kahest toetuspunktist asub turbiini otsas. Turbiini 

eemaldamisel see toetuspunk kaob ja toestamata jõusõlm kukub. 

5. Eemaldatakse turbiin läbi seadme punktis 3. vabastatud alumisest otsa.  

6. Vabastatakse jõusõlme tagumine toetuspunkt. 

7. Langetatakse vabastatud jõusõlm – seda oli laboris mugav teha sildkraana abiga. 

8. Vajadusel eemaldatakse voolusäng. 

Kokkupanek toimub tagurpidises järjekorras. 
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Lisa 2 

 

 

Joonis - Katseseade, selle transportimiseks ettenähtud ratas-jalgadel. 
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