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1 Koostootmise kulude jagamise erinevatest
metoodikatest
Konkurentsiameti poolt tellitud analüüsis [1] on võrreldud kokku kümmet koostootmise kulude
jagamise metoodikat, milles soojusele jagatud kulude osa on vahemikus 0,24 – 0,75. Siiani
Eestis rakendatava alternatiivkatlamaja meetod jaotab koostootmise kulud ligikaudu võrdselt,
st umbes pool soojusele ja pool elektrile.
Mistahes elektri ja soojuse koostootmise tehnoloogia korral on tegemist tehnoloogilise
protsessiga, millel on üks sisend (kütus) ja kaks väljundit: elekter ja soojus, kusjuures
kaugküttesse müüakse soojust Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnaga, elekter aga
realiseeritakse börsil ja elektrituruseadusega reguleeritud juhtudel võib koostootmisettevõte
saada põhivõrguettevõttelt ka toetust taastuvatest energiaallikatest ja/või tõhusa koostootmise
režiimil toodetud elektri eest.
Millist metoodikat koostootmise kulude jagamisel kasutada, on energiapoliitiline valik. Nagu
Konkurentsiameti poolt tellitud analüüs [1] näitas, võib soojusele jagatud kulude osa
koostoomise kogukuludes olla näites toodud parameetritega vasturõhuturbiiniga
koostootmisseadmes sõltuvalt metoodikast vahemikus 0,24 – 0,75. Siiani Eestis rakendatava
alternatiivkatlamaja meetod jaotab koostootmise kulud ligikaudu võrdselt, soojuse eksergia
meetodi korral aga väheneks soojusele jagatud kulude osatähtsus (analüüsis [1] toodud näites
oli soojusele jagatud kulude osatähtsus 0,31).
Eksergia meetodid koostootmise kulude jagamiseks arvestavad elektri ja soojuse erinevat
rakendatavuse potentsiaali ning hindavad elektrit kõrgemalt kui soojust: seega jagatakse
elektrile kui kõrgema rakendatavuse potentsiaaliga energiale ka proportsionaalselt suurem osa
kogukuludest kui soojusele.
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2

Soojuse eksergia meetodi rakendatavusest, kasutades
soojuse ja elektri toodangu andmeid

Käesoleva töö lähteülesandes [2] on välja toodud soojuse eksergia meetodi aluseks olevad
arvutusseosed, milles kasutatakse võimsuse ühikuid.
𝑻

𝒆𝒔 = (𝟏 − 𝑻 𝟎 ) ∙ 𝑸𝒔 ,
𝒍𝒐𝒈

milles: es

V 2.1

– soojuse eksergia, kW;

T0

– väliskeskkonna temperatuur1, K;

Tlog

– kaugküttevõrgu soojuskandja logaritmiline keskmine temperatuur, K;

Qs

– koostootmisjaama kaugküttevõrku antav võimsus, kW.

Kaugküttevõrgu keskmise temperatuuri arvutamiseks on soovitatud kasutada logaritmise
keskmise arvutusseost:
𝑻𝒍𝒐𝒈 = (

𝑻𝒔 − 𝑻𝒓
)
𝑻𝒔
𝒍𝒏 𝑻
𝒓

milles: Ts

– kaugküttevõrgu pealevoolu temperatuur, K;

Tr

– kaugküttevõrgu tagasivoolu temperatuur, K.

V 2.2

Valemite V 2.1 ja V 2.2 abil on võimalik määrata tegur ps, mis näitaks soojuse kulude
osatähtsust koostootmisjaama kogukuludest:
𝒑𝒔 =
milles: E

𝒆
𝒆+𝑬

V 2.3

– elektriline (neto)võimsus2, kW.

Seosest V 2.3 on mõningate teisenduste järel võimalik eraldada kaks parameetrit, millest üks
sõltub ainult temperatuuridest ja teine koostootmisseadme elektrilise ja soojusliku võimsuse
suhtest3:

1

Tööülesande [2] tekstis on selles valemis T0 loetud väliskeskkonna aasta keskmiseks temperatuuriks. Väliskeskkonna
keskmise temperatuuri kasutamine on lihtsustus, mida konkreetsete koormuste olukorras ei ole põhimõtteliselt õige kasutada.
Korrektne oleks iga hetkkoormuse korral kasutada selle ajahetke väliskeskkonna temperatuuri ja seda järgnevas analüüsis ka
tehakse
2
Tööülesande tekstis on valemis V 2.3 parameetriks loetud elektriline netovõimsus. Vajab täpsustamist, mida selles
konkreetses valemis netovõimsuse all mõeldakse. Valemis V 2.7 on elektri toodanguks loetud brutotoodang, mis ei sisalda
jaama omatarvet, seega peaks ka V 2.3-s elektriline võimsus olema brutovõimsus. Kui see pole nii, siis on valemid V 2.3 ja V
2.7 omavahel vastuolus. Üksikasjalikumalt on seda probleemi vaadeldud ptk-s 4
3
Teisendamisel on mõningaid tähistusi muudetud selleks, et rõhutada järgmisi asjaolusid: 1) temperatuuride vahe puhul pole
kasutatud suurt tähte T, sest pole vahet, kas lahutatakse temperatuurid Celsiuse või Kelvini skaala ühikutes; 2) elektrilise ja
soojusliku võimsuse tähistuses on lisatud indeks CHP, millega rõhutatakse, et suitsugaaside pesuri soojust ei tule siin arvesse
võtta

Pilvero OÜ, 2022

6/34

Soojuse eksergia meetodi rakendamine

𝒆

𝒑𝒔 = 𝒆(𝑬 =
milles: Δt

𝑻
(𝟏, 𝟎 )∙𝑸𝑪𝑯𝑷
𝑻𝒍𝒐𝒈

𝑻
0𝟏, 𝟎 1(𝑬𝑪𝑯𝑷
𝑻𝒍𝒐𝒈

=

𝚫𝒕
𝑻𝒍𝒐𝒈
𝑬
𝚫𝒕
( 𝑪𝑯𝑷
𝑻𝒍𝒐𝒈 𝑸𝑪𝑯𝑷

𝚫𝒕

= 𝒇(𝑻

𝒍𝒐𝒈

𝑬

, 𝑸𝑪𝑯𝑷 ),

V 2.4

𝑪𝑯𝑷

– vasturõhuturbiini keskmise temperatuuri ja välisõhu keskmise temperatuuri
vahe, Δt =Tlog-T0, K;

ECHP

– koostootmisseadme elektriline võimsus;

QCHP

– koostootmisseadme soojuslik võimsus.

Enamasti arvutatakse soojuse eksergia võimsuse järgi sellel lihtsal põhjusel, et elektrilise ja
soojusliku võimsuse suhe ECHP/QCHP on eelkõige koormusest ja ka turbiinist väljuva auru
kondenseerumistemperatuurist sõltuv suurus (vt Joonis 2.1, [3]). Suitsugaaside pesuri
puudumisel võrdub kondenseerumise keskmise temperatuur kondensaatorisse sisenemise
(kaugküttevõrgust tagastuva) ja kondensaatorist väljuva (kaugküttevõrgu pealevoolu) vee
keskmise temperatuuriga.
0,6

Elektrilise ja soojusliku võimsuse suhe ECHP/Q CHP s

0,5

0,4
40 bar

100 bar

0,3

0,2

0,1

0
75,89℃; 0,4 bar

93,51℃; 0,8 bar

111,37℃; 1,5 bar

120,23℃; 2 bar

133,54℃; 3 bar

Vasturõhk ja sellele vastav temperatuur auru jahutis (kondenseerumistemperatuur)

Joonis 2.1 Vasturõhuturbiini elektrilise ja soojusliku võimsuse suhe ECHP/QCHP 40 ja 100
baarise värske auru rõhu korral sõltuvalt vasturõhu parameetritest [3]
Järgneval joonisel (vt Joonis 2.2) on kaugküttevõrgu temperatuurirežiimi 120/70°C korral
elektriline väljundvõimsus 51 MW ja soojuslik väljundvõimsus 127 MW (suhe
ECHP/QCHP=0,40). Väiksematel koormustel ECHP/QCHP väheneb, nt elektrilisel koormusel
10 MW oleks soojuslik väljundvõimsus ca 40 MW, seega suhe ECHP/QCHP on langenud umbes
0,25 tasemele.
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Joonis 2.2 Vasturõhuturbiini elektrilise ja soojusliku võimsuse vahekorra sõltuvuse näide
[3]. Elektrilist võimsust tähistab siin P ja soojuslikku Φ
Nagu Joonis 2.2 näitab, on elektriline väljundvõimsus ja suhe ECHP/QCHP seda kõrgem, mida
madalamad on kaugküttevõrgu vee temperatuurid, sest need määravad kondenseerumise
temperatuuri.
Kuna Eesti kaugküttesüsteemides rakendatakse tavaliselt nn kvalitatiivset reguleerimist4, sõltub
kaugküttevõrgu pealevoolu temperatuur välisõhutemperatuurist ja vooluhulk kaugküttetorustikus hoitakse muutumatuna. Kvalitatiivse reguleerimise korral muutub ka tagastuva vee
temperatuur, kuid seda ei saa soojuse tootja otseselt reguleerida.
Ülaltoodut arvestades oleks valemite V 2.1, V 2.2 ja V 2.3 rakendamine teoreetiliselt korrektne
ainult konkreetse ajahetke elektrilisel ja soojusliku võimsuse kasutamisel ning selle ajahetke
välisõhu- ja kaugküttevõrgu temperatuuridel. Valemite V 2.1 – V 2.3 rakendamine pikema
ajaperioodi (kuu, aasta, ...) kohta nõuaks arvutamist lühikeste ajavahemike, nt tundide kaupa
(eeldusel, et valemites kasutatavad suurused sel ajal ei muutu) ning tulemuste integraalset
keskendamist. Selline tegevus nõuaks väga detailseid lähteandmeid ja oleks väga töömahukas.
Praktika jaoks on kindlasti sobivam kasutada pikema perioodi jaoks hetkvõimsuste asemel
toodanguid ning keskendatud temperatuuride väärtusi.
Kui kasutada koostootmise kulude jagamisel mitte hetkkoormusi, vaid pikema aja jooksul, nt
aastas väljastatud energiat (toodangut), tuleb vastavates valemites kasutada mingil viisil
keskendatud temperatuuride väärtusi:
𝑻

𝑬𝒔 = (𝟏 − 𝑻 𝟎 ) ∙ 𝑸𝒔𝒐𝒐𝒋𝒖𝒔 ,
𝒍𝒐𝒈

V 2.5

4
Skandinaavia riikides rakendatakse üldreeglina kvantitatiivset reguleerimist, st temperatuurid on muutumatud või muudetakse
ainult hooajaliselt ning tarbijatele antavat soojushulka reguleeritakse vooluhulga muutmisega
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𝑻𝒍𝒐𝒈 = (

𝒑𝒔 = 𝑬
kus:

𝑻𝒔 − 𝑻𝒓
)
𝑻
𝒍𝒏 𝑻𝒔
𝒓
𝑬𝒔

𝒔 (𝑸𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒆𝒓

,

Es

– soojuse eksergia, MWh;

T0

– väliskeskkonna keskmine temperatuur, K;

Ts

– kaugküttevõrgu pealevoolu keskmine temperatuur, K;

Tr

– kaugküttevõrgu tagasivoolu keskmine temperatuur, K;

V 2.6

V 2.7

Qsoojus – koostootmisjaama soojuse toodang, MWh;
Qelekter – elektri (bruto)toodang, MWh.
Kaugküttesüsteemi peale- ja tagasivoolu temperatuurid sõltuvad kvalitatiivse reguleerimise
korral välisõhutemperatuurist, kuid sooja tarbevee nõutava temperatuurini (55ºC)
soojendamiseks peaks pealevoolu temperatuuri hoidma umbes 65ºC tasemel. Kui pealevoolu
temperatuuri reguleeritakse soojustootja juures, siis tagastuva vee temperatuur on iga
temperatuurirežiimi korral arvestuslik ja sõltub tarbijate käitumisest ning soojussõlmede
seadistustest. Järgneval joonisel (vt Joonis 2.3) on esitatud kahele temperatuurirežiimile (95/70
ja 80/60) vastavad graafikud. Režiim 95/70 on suhteliselt laialt kasutusel ja selle korral ulatuks
pealevoolu temperatuur üle 65ºC siis, kui välisõhutemperatuur on alla -7ºC ja normaalaastal
oleks seda aega Tallinna kliimavöötmes ligikaudu 716 h. 80/60 temperatuurirežiimi korral
peaks pealevoolu temperatuur olema kõrgem kui 65ºC alla -12ºC välisõhutemperatuuri ajal, st
ligikaudu 173 h jooksul. Seega nende, suhteliselt madalate temperatuurirežiimide korral peaks
suure osa aastast kaugküttesüsteemi temperatuurid olema enam vähem stabiilsel tasemel.
Erinevalt kaugküttesüsteemi temperatuuride stabiilsusest muutub välisõhutemperatuur väga
suurtes piirides (vt Joonis 2.4) ja see mõjutab Δt väärtust (vt valem V 2.4), seega ka arvutatavat
soojuse eksergia väärtust.

Pilvero OÜ, 2022

9/34

Soojuse eksergia meetodi rakendamine
100
95/70 Pealevool

90

95/70 Tagasivool
80/60 Pealevool

80

80/60 Tagasivool

Võrguvee temperatuurid, °C°

70
60
50
40
30
20
10
0
-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Välisõhu temperatuur, °C

Joonis 2.3 Kaugküttesüsteemide võimalikud temperatuurigraafikud
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Joonis 2.4 Pealevoolu-, vastuvoolu ja keskkonna temperatuuride kestusgraafikud
absoluutses temperatuuriskaalas temperatuurirežiimi 95/70 korral
normaalaasta tingimustes Tallinna kliimavöötmes
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Joonis

2.5

Soojuse eksergia ja soojuse kulude osatähtsuse hetkväärtused
temperatuurirežiimi 95/70 korral normaalaasta tingimustes Tallinna
kliimavöötmes
vasturõhuturbiiniga
koostootmisjaamas,
mille
aurugeneraatori võimsus on 12 MW ja värske auru rõhk 40 bar

Soojuse eksergia meetodil arvutatud vasturõhuturbiiniga koostootmisjaama soojuse kulude
osatähtsuse hetkväärtused on saadud temperatuurigraafiku 95/70 (vt Joonis 2.3), Tallinna
piirkonna normaalaasta välisõhutemperatuuride (vt Joonis 2.4) ja kirjandusest leitud ühe
konkreetse vasturõhuturbiini [3] andmete korral. Kasutatud on Joonis 2.1 andmete alusel
koostatud elektrilise ja soojuskoormuse vahelist seost 40 baarise töörõhuga turbiini korral
sõltuvalt kondensaatori temperatuurist. Lisaks sellele on eeldatud, et koostootmisjaam saab
kogu potentsiaalselt toodetava soojuse kaugküttevõrku edastada.
Tegelike Eestis töötavates vasturõhuturbiiniga kaugküttesüsteemide töö analüüsimisel ja
soojuse eksergia meetodi rakendamisel on kindlasti vaja arvestada:
•
•
•
•
•
•

konkreetsete koostootmisseadmete tegelikke parameetreid;
perioodilist tööd osalisel koormusel
koostootmisseadme seisakut hoolduseks;
kaugküttevõrgu tegelikku temperatuurigraafikut, mis kaasaegsete soojussõlmedega
tarbijate korral erineb märgatavalt teoreetilisest kvalitatiivse reguleerimisega
soojusvõrgu temperatuurigraafikust;
koostootmisjaama asukoha tegelikku kliimat (välisõhutemperatuuride muutumist kogu
aasta jooksul);
suitsugaaside pesuri (skraberi) mõju turbiini järel paiknevasse aurujahutisse
(kondensaatorisse) siseneva vee temperatuurile.

Üldreeglina kasutatakse suitsugaaside pesurit selliselt, et kaugküttesüsteemist tagastuv vesi
siseneb esmalt pesurisse, soojeneb seal ja juhitakse seejärel turbiinist väljuva auru jahutisse
(kondensaatorisse). Seega pesuri olemasolul on vajalik valemis V 2.5 kasutada
kaugküttesüsteemist tagastuva vee temperatuuri Tr asemel temperatuuri, mis on sellest suurem
Pilvero OÜ, 2022
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pesuris saavutatud temperatuuritõusu võrra. Vasturõhuturbiiniga koostootmisjaamas, mille
aurugeneraatori kütuseks on niiske hakkpuit (niiskuse tüüpiline vahemik 35 – 55%), peetakse
pesuri kasutamist majanduslikult otstarbekaks, kuid see muudab soojuse eksergia meetodi
rakendamisel arvutatavat soojuse eksergia ja soojuse kulude osatähtsuse väärtust5.
Kui tulevikus hakatakse ka korstnasse suunatavat suitsugaasi täiendavalt alla jahutama ja
saadava soojuse temperatuuri soojuspumba abil tõstma või suitsugaaside pesurist väljuva vee
temperatuuri soojuspumba abil tõstma ning neid soojushulki kaugküttevõrku suunama, siis neid
soojushulki ja nende mõju kaugküttevõrgu pealevoolu temperatuurile ei tohi soojuse eksergia
meetodi puhul arvestada. Mainitud tehnoloogiate kasutuselevõtmist on suuremate
koostootmisjaamade omanikud kaalunud, sest heitsoojuse kasutamine on kogu ELis väga
aktuaalseks muutunud.
Kuna adekvaatseid lähteandmeid hüpoteetilise vasturõhu koostootmisjaama töö analüüsimiseks
ja tööülesandes esitatud küsimustele vastamiseks ei olnud võimalik leida, oleks teoreetilise
analüüsi baasil tööülesande täitmine esiteks väga keerukas ja teiseks ei annaks tegelike andmete
alusel tehtud analüüsiga võrreldes samasugust usaldusväärsust. Seega käesolevas töös on
kasutatud ainsaid kättesaadavaid tegeliku koostootmisjaama (Kuressaare Soojus OÜ) andmeid
tööülesande küsimustele vastamiseks.

5

Pesuri kasutamisel tõuseb turbiinist väljuva auru jahutisse (kondensaatorisse) siseneva vee temperatuur pesuris
saavutatud temperatuuritõusu võrra – seega suureneb ka Tlog väärtus. Suureneva Tlog väärtuse tõttu väheneb valemi
V 2.5 abil arvutatava soojuse eksergia väärtus ning see mõjutab ka soojuse kulude osatähtsuse ps väärtust (ps
suureneb)
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3 Kontrollarvutused Kuressaare koostootmisjaama
andmete alusel
Kuressaare orgaanilise soojuskandjaga ning vasturõhuturbiiniga koostootmisjaama (vt Joonis
3.1) ehitustööd lõpetati 2013. aasta märtsis ning jaam avati pidulikult 26 aprill 2013.
Koostootmisseadme elektriline nimivõimsus on 2,4 MW ja soojuslik nimivõimsus 9,6 MW,
millele lisandub suitsugaaside kondensaatori (pesuri) arvestuslik väljundvõimsus 3 MW.
Käesoleva analüüsi aluseks on kahe aasta (2020 ja 2021) tootmise andmed iga tunni kohta ja
3 – 4 ööpäeva jooksul registreeritud kaugküttevõrgu peale- ja tagasivoolu ning
välisõhutemperatuurid. Kuna temperatuuri andmed iga tunni kohta puudusid, siis arvutasime
nii temperatuurid kui tootmise andmed ööpäeva keskmisteks, mis ongi edasise analüüsi aluseks.
Kuressaare koostootmisjaama summaarsed aastased toodangud on esitatud Tabel 3.1-s ja
maksimaalsed ning keskmised koormused Tabel 3.2-s.
Tabel 3.1 Kuressaare koostootmisjaama aastased toodangud 2020. ja 2021. aastal
Elekter,
MWh

Soojus jaamast
kokku, MWh

2020

11 703,304

59 332,800

7 800,950

51 531,850

2021

12 859,832

60 106,550

5 744,620

54 542,460

Aasta

Soojus pesurist,
MWh

Soojus CHP-st,
MWh

Tabel 3.2 Kuressaare koostootmisjaama ööpäeva maksimaalsed ja keskmised
tootmisvõimsused 2020. ja 2021. aastal
Aasta

Elekter,
MW

Soojus jaamast
kokku, MW

Soojus pesurist,
MW

Soojus CHP-st,
MW

2020 max

2,290

11,979

2,367

9,792

2020 kesk

1,332

6,755

0,888

5,867

2021 max

2,367

11,680

2,125

10,183

2021 kesk

1,468

6,861

0,656

6,226

Nagu näitab jaama skeem (vt Joonis 3.1), ei sisene kaugküttevõrgust tagastuv vesi mitte otse
turbiinist väljuva auru jahutisse (kondensaatorisse), vaid esmalt suitsugaaside pesurisse ja alles
seejärel kondensaatorisse. Kui soojuse eksergia arvutusseoses (vt valemid V 2.4 ja V 2.5) peaks
temperatuuride vahe Tlog väljendama keskmist temperatuuri auru jahutis (kondensaatoris), siis
peaks Tlog arvutamisel kasutama mitte kaugküttesüsteemist tagastuva vee temperatuuri, vaid
temperatuuri pärast suitsugaaside pesurit sisenemisel auru jahutisse. Kuna seda temperatuuri
registreeritud ei olnud, siis leidsime selle soojusbilansist arvutuslikult (vt valem V 5.2),
kasutades jaama kogu soojustoodangut ja pesuri soojustoodangut, mis mõlemad olid eraldi
registreeritud.
2020. ja 2021. aasta temperatuurigraafikud on esitatud joonistel (vt Joonis 3.2 ja Joonis 3.3) ja
ööpäeva keskmised võimsused joonistel (vt Joonis 3.4 ja Joonis 3.5).
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Joonis 3.1 Kuressaare orgaanilise soojuskandjaga koostootmisseadme põhimõtteline
skeem [4]
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Kuressaare koostootmisjaama ööpäeva
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Kuressaare koostootmisjaama ööpäeva
muutumine 2021.a andmete alusel
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Jooniste Joonis 3.2 – Joonis 3.5 juures on oluline silmas pidada, et suitsugaaside pesuri toodang
ei kuulu koostootmisseadme soojustoodangu sisse, kuid mõjutab turbiinist väljuva auru jahutis
auru kondenseerumistemperatuuri – seega ka koostootmisseadme soojuse eksergiat ja soojuse
kulude osatähtsust koostootmisseadme kogukuludes ps.
Nagu Kuressaare koostootmisjaamas registreeritud temperatuuride graafikutest nähtub (vt
Joonis 3.2 ja Joonis 3.3), töötab suitsugaaside pesur märgatavalt lühemat aega kui
koostootmisseade. Teadmata tegelikke pesuri rakendamise aspekte Kuressaare
kaugküttesüsteemis, võib siiski arvata, et pesuri tootlikkust pole täiel määral ära kasutatud, eriti
2021. aastal (vt Tabel 3.2 ja Tabel 3.3).
Tabel 3.3 Kuressaare koostootmisjaama ööpäeva keskmiste tootmisvõimsuste (MW)
aasta maksimaalsed ja keskmised ning tööaja keskmised väärtused 2020. ja
2021.a
Võimsus

2020.a andmed

2021.a andmed

ECHP

Qjaam

Qpesur

QCHP

ECHP

Qjaam

Qpesur

QCHP

Aasta max

2,367

11,680

2,125

10,183

2,290

11,979

2,367

9,792

Aasta kesk

1,468

6,861

0,656

6,226

1,332

6,755

0,888

5,867

CHP tööaja
kesk

1,472

7,471

0,972

6,499

1,744

8,148

0,776

7,397

Pesuri
tööaja kesk
Pilvero OÜ, 2022

1,609

0,780

16/34

Soojuse eksergia meetodi rakendamine

Tabel 3.3-s välja toodud andmete suhteliselt suured kõikumised on eelkõige seotud
koostootmisseadme ühe kõige iseloomustavama suhte ECHP/QCHP väga suurest sõltuvusest
elektrilisest koormusest (vt Joonis 3.6). 2020. aasta ööpäeva keskmised elektri ja soojuse suhte
väärtused on suhteliselt hästi kirjeldatavad polünoomiga, kuid osa 2021. aasta ECHP/QCHP
väärtusi jäävad polünoomsest lähenduskõverast märgatavalt eemale, põhiliselt ülespoole. Need
lähenduskõverast kõrgemal paiknevad ECHP/QCHP väärtused on suure tõenäosusega seotud
asjaoluga, et soovitava elektrilise võimsuse arendamisel polnud võimalik kogu
koostootmisseadme soojust kaugküttesse suunata. Teisisõnu – nendel päevadel juhiti
koostootmisseadme tööd mitte soojuskoormuse järgi nagu tavaliselt vaid elektrilise koormuse
järgi.

Koostootmisseadme elektrilise ja soojusliku hetkvõimsuse suhe, ECHP/Q CHP

0,35
ECHP/QCHP 2020
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Joonis 3.6 Kuressaare koostootmisseadme elektri-soojuse suhe ECHP/QCHP sõltuvalt
elektrilisest hetkvõimsusest 2020. ja 2021. aasta ööpäeva keskmiste andmete
alusel
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4 Erinevused soojuse eksergia arvutusmetoodikas, kui
arvutustes kasutatakse ühel juhul elektrilist
netovõimsust (nii elekter kui soojus väljendatakse
võimsuse ühikutes) ja teisel juhul elektrilist
brutotoodangut (nii elekter kui soojus väljendatakse
energiaühikutes)
Soojuse eksergia arvutusvalemites ei ole põhimõttelist erinevust selles, kas arvutused teha
soojuse hetkvõimsuse alusel (vt valem V 2.1) või püsivatel keskkonna ja kaugküttevõrgu
temperatuuridega perioodi jooksul selle perioodi soojustoodangu alusel (valem V 2.4). Samas
on põhimõtteline vastuolu valemites V 2.3 ja V 2.7, sest esimeses kasutatakse elektrilist
netovõimsust ja teises elektri brutotoodangut. Siinkohal on oluline välja selgitada, mis on
elektriline netovõimsus ja netotoodang ja mis brutovõimsus ja brutotoodang.
Brutovõimsuse ja – toodangu osas on olukord enamasti üheselt mõistetav – st need on võimsus
ja toodang generaatori klemmidel. Netovõimsuse (ka netotoodangu) puhul mõistet enam nii
üheselt ei käsitleta. Paljudes praktilise kallakuga koostootmise protsesside analüüsides võetakse
elektriline võimsus generaatori klemmidel ja sellest ei võeta maha mingeid elektrilise võimsuse
kadusid jaama muudes osades (st võimsus on nendes analüüsides brutovõimsus, vt Joonis 4.1).
Energex’i töös [1] ei ole netovõimsuse mõiste kasutamisel selgitatud, mida jaama elektrilise
omatarbe all mõistetakse. Töös [1] on netovõimus arvutatud brutovõimsuse kaudu, lahutades
sellest jaama omatarbe. Seejuures omatarbe suurus on ette antud hinnanguliselt – 10%
võimsusest generaatori klemmidel (st brutovõimsusest). 10% omatarve on suhteliselt suur ja
tõenäoliselt sisaldab see nii toitepumba, õhuventilaatorite, suitsuimeja, kütuse etteande
seadmete jms elektritarvet. Kõigi nende seadmete elektritarvet ei ole kootootmise protsessi
termodünaamilises analüüsis otstarbekas arvestada.

Joonis 4.1 Vasturõhuturbiiniga koostootmisjaama elektri ja soojuse suhe [3]. Elektriliseks
võimsuseks loetakse võimsus generaatori klemmidel, seega elektriline
võimsuse on siin brutovõimsus
Suhteliselt põhjalikus tehnilise termodünaamika käsitluses [5] loetakse vasturõhuturbiiniga
koostootmisseadme koosseisu ka toitepump, mille elektriline koormus lahutatakse maha
Pilvero OÜ, 2022
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võimsusest generaatori klemmidel (vt Joonis 4.2). Ühes arvutusnäites on toitepumba võimsus
umbes 5% elektri brutovõimsusest generaatori klemmidel (värske auru rõhk 80 bar ja vasturõhk
0,08 bar). Termodünaamiliselt on toitepumba käsitlemine protsessi vältimatu osana mõistetav,
kuid siiski sisuliselt kokkuleppeline. Muude jaama elektriseadmete koormusi
termodünaamilises analüüsis reeglina ei käsitleta.
Energex’i töö [1] arvutusnäites oli jaama elektriliseks omatarbeks võetud 10% ja sel juhul
kujunes elektri netovõimsust kasutades soojuse kulude osatähtsuse ps väärtuseks 0,309. Kui
samas arvutuses kasutada elektri brutovõimsust, saaksime ps väärtuseks 0,287.

Joonis 4.2 Vasturõhuga koostootmisseadme termodünaamilises analüüsis loetakse
elektriliseks võimsuseks võimsus generaatori klemmidel, millest lahutatakse
maha toitepumba võimsus [5] – seega elektriline võimsus on selles analüüsis
netovõimsus
Käesoleva töö autorite arvates on võimalik koostootmisjaama kulusid soojuse ja elektri vahel
jagada nii elektri brutotoodangut kui netotoodangut kasutades, kuid brutotoodangut on meie
hinnangul loogilisem kasutada, sest kaugküttevõrku väljastatavast soojusest ei võeta maha
jaama soojuslikku omatarvet (sh deaeraator).

Pilvero OÜ, 2022

19/34

Soojuse eksergia meetodi rakendamine

5 Temperatuuride ja nende keskendamisviisi mõju
hindamine soojuse kulude osatähtsusele soojuse
eksergia metoodika rakendamisel
5.1 Kaugküttevõrgu soojuskandja ja väliskeskkonna keskmiste
temperatuuride ja nende arvutustäpsuse mõjust soojuse
kulude osatähtsusele koostootmisjaama kuludes
Nii Energex Energy Experts OÜ töös [1] kui tööülesandes [2] on kasutusel kaugküttevõrgu
logaritmilise keskmise temperatuuri mõiste Tlog. Tavaliselt kasutatakse keskmiste arvutamisel
logaritmilise keskmise arvutusvalemit juhul, kui keskendatavad väärtused erinevad mitmeid
kordi (nt pärivoolu soojusvahetite sisenemis- ja väljumistemperatuurid). Kuna kõiki
temperatuure väljendatakse siinkohal Kelvini skaalas, siis võib keskmist väga suure täpsusega
arvutada ka aritmeetilise keskmisena. Mitmed katselised kontrollarvutused näitasid, et kahe
keskendamisviisi erinevus on tüüpiliselt 0,1 K või alla selle, siis annab aritmeetilise keskmise
kasutamine küllaltki suure täpsuse.
Kõigis eelmises peatükis tehtud aasta keskmiste temperatuuride arvutamisel katsetatud järgmisi
arvutusviise:
•
•
•

aasta keskmised temperatuurid on leitud kogu aasta ööpäevaste keskmiste
temperatuuride alusel;
koostootmisseadme tööaja keskmised temperatuurid on leitud tööaja ööpäevaste
keskmiste temperatuuride alusel;
koostootmisseadme tööaja kaalutud keskmised temperatuurid on leitud vastava ööpäeva
soojuse toodangu osakaalu arvestades.

Järgnevates tabelites Tabel 5.1 ja Tabel 5.2 on summaarse aastase soojuse eksergia väärtused
arvutatud vastavalt valemile V 2.5 koostootmisseadme aastase soojustoodangu ja erinevalt
keskendatud temperatuuride kaudu. Tabelites (vt Tabel 5.1 ja Tabel 5.2) on esitatud nii erineval
viisil keskendatud temperatuurid, kui ka nende kaudu arvutatud soojuse eksergia ja soojuse
kulude osatähtsus kogukuludes ps (valem V 2.7).
Termodünaamika seisukohast peaks Tlog väljendama keskmist temperatuuri kondensaatoris ja
seetõttu ei ole suitsugaaside pesuri töö ajal kondensaatorisse sisenemise temperatuuriks õige
kasutada kaugküttevõrgust tagastuva vee temperatuuri, vaid temperatuuri pärast pesurit
kondensaatorisse sisenemisel.
Tabel 5.1 Keskmiste temperatuuride arvutusviisi mõju soojuse kulude osatähtsusele
Kuressaare koostootmisjaama 2020.a andmete alusel
Keskmiste
temperatuuride
arvutamise viis
Aasta keskmise
temperatuuri järgi
Tööaja keskmise
temperatuuri järgi
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Temperatuurid

Summaarne
soojuse
eksergia,
MWh

Soojuse
kulude
osa kogukuludes,
ps

Tagasivool,
℃

Pealevool,
℃

Välisõhk,
℃

Kondensaatori
ees, ℃

tlog,

Tlog,

℃

K

40,02

72,08

9,71

43,10

57,38

330,53

7576

0,388

39,86

77,97

8,71

43,50

60,44

333,59

8077

0,409
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Keskmiste
temperatuuride
arvutamise viis
Tööaja kaalutud
keskmise
temperaturi järgi
Tööaja keskmise
temperatuuri järgi
ilma pesurita

Temperatuurid

Summaarne
soojuse
eksergia,
MWh

Soojuse
kulude
osa kogukuludes,
ps

Tagasivool,
℃

Pealevool,
℃

Välisõhk,
℃

Kondensaatori
ees, ℃

tlog,

Tlog,

℃

K

40,08

78,16

6,41

43,72

60,64

334,75

8496

0,421

39,86

77,97

8,71

39,86

58,55

331,70

7823

0,402

Tabel 5.2 Keskmiste temperatuuride arvutusviisi mõju soojuse kulude osatähtsusele
Kuressaare koostootmisjaama 2021.a andmete alusel
Keskmiste
temperatuuride
arvutamise viis

Temperatuurid

Aasta keskmise
temperatuuri järgi
Tööaja keskmise
temperatuuri järgi
Tööaja kaalutud
keskmise
temperaturi järgi
Tööaja keskmise
temperatuuri järgi
ilma pesurita

Summaarne
soojuse
eksergia,
MWh

Soojuse
kulude
osa kogukuludes,
ps

Tagasivool,
℃

Pealevool,
℃

Välisõhk,
℃

Kondensaatori
ees, ℃

tlog,

Tlog,

℃

K

40,04

72,08

7,98

42,32

56,98

330,13

8094

0,386

39,86

77,97

5,90

42,55

59,95

333,10

8849

0,408

40,08

78,16

3,49

43,39

60,47

333,62

9316

0,420

39,86

77,97

5,90

39,86

58,55

331,70

8656

0,402

Temperatuuride mõju soojuse eksergia väärtusele ilmestab paremini valemi V 2.5 teisendus:
𝑻

𝑬𝒔 = 1𝟏 − 𝑻 𝟎 2 ∙ 𝑸𝒔𝒐𝒐𝒋𝒖𝒔 =
𝒍𝒐𝒈

kus:

Δt

𝑻𝒍𝒐𝒈 ,𝑻𝟎
𝑻𝒍𝒐𝒈

𝚫𝒕

∙ 𝑸𝒔𝒐𝒐𝒋𝒖𝒔 = 𝑻

𝒍𝒐𝒈

∙ 𝑸𝒔𝒐𝒐𝒋𝒖𝒔 ,

V 5.1

– kaugküttevõrgu ja väliskeskkonna keskmiste temperatuuride vahe, K;

Qsoojus – koostootmisseadme aastane soojustoodang, MWh.
Nagu on näha temperatuurigraafikutelt (vt Joonis 2.4 ja Joonis 3.6), sõltub kaugküttevõrgu ja
väliskeskkonna temperatuuride vahe võrgu temperatuurigraafikust aasta jooksul suhteliselt
suurtes piirides. Nt temperatuurigraafiku 95/70 korral (vt Joonis 2.4) on aasta jooksul
maksimaalse Δt väärtus 104,4 K, minimaalse väärtus 29,5 K ja keskmine 52,0 K, seega Δt
muutub aasta kestel üle kolme korra ja Δt väärtused alanevad sujuvalt koos koormuse langusega
(välisõhutemperatuuri tõusuga).
Ligikaudu samasugune on olukord ka Kuressaare kaugküttevõrgu temperatuurirežiimi puhul,
kus Δt maksimaalsed, minimaalsed ja keskmised väärtused muutuvad samuti suurtes piirides
(vastavalt 82,4 K, 20,4 K ja 52,0 K), kuid keskmisest Δt-st oluliselt madalamad väärtused on
juhuslikel päevadel madalate soojuskoormuste ja kõrgemate välisõhutemperatuuride korral.
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Kui Δt väärtused võivad aasta jooksul kõikuda mitmekordselt, siis kaugküttevõrgu keskmised
absoluutsed temperatuurid kõiguvad aasta jooksul suhteliselt väikestes piirides: võrgu
temperatuurigraafiku 95/70 korral vahemikus 330,4 K – 355,5 K keskmisega 330,8 K ja
Kuressaare kahe temperatuurigraafiku korral vahemikus 312,7 K – 340,8 K keskmisega
332,3 K.
Eelneva põhjal saab anda mõningaid üldisi hinnanguid:
•

soojuse eksergia väärtus on seda madalam, mida madalamad on kaugküttevõrgu
temperatuurid – kaugküttevõrgu keskmise temperatuuri alandamine 10 K võrra
vähendab soojuse eksergia väärtust umbes 18% ja soojuse kulude osatähtsust
vasturõhuturbiiniga koostootmisjaamas umbes 12%;
kliima soojenedes soojuse eksergia mõnevõrra väheneb – aasta keskmise
välisõhutemperatuuri tõus 1 K võrra vähendab soojuse eksergia väärtust umbes 0,2% ja
soojuse kulude osatähtsust vasturõhuturbiiniga koostootmisjaamas umbes 0,13%;
suitsugaaside pesuri kasutamisel tõuseb auru jahutisse (kondensaatorisse) siseneva vee
temperatuur – selle tulemusena suureneb kondensaatori ja välisõhutemperatuuride
vahe, samuti soojuse eksergia ja ka soojuse kulude osatähtsus koostootmisjaama
kuludes. Mida efektiivsemalt pesurit rakendatakse, seda suuremaks kujuneb soojuse
kulude osatähtsus.

•
•

400
Tagasivoolu temperatuur

Pealevoolu temperatuur

Välisõhu temperatuur

350

Peale- ja tagasioolu temperatuurid, K
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Välisõhu temperatuurid, ℃
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Joonis 5.1 Kuressaare kaugküttevõrgu peale- ja tagasivoolu temperatuurid sõltuvalt
välisõhutemperatuurist 2020. ja 2021. aasta andmete alusel
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5.2 Arvutuste perioodi valikust
Senised autorite kogemused kaugküttesüsteemide töö analüüsimisel on näidanud, et nendes
kaugküttesüsteemides, kus vähemalt osa tarbijaid valmistab sooja tarbevett kaugkütte baasil, ei
ole võrgu temperatuurigraafikus võimalik eristada kütteperioodi ja suvist perioodi, mil
kaugkütet kasutati ainult sooja tarbevee valmistamiseks. Kui pidada tüüpiliseks küttetarbimise
kestuseks 5000 – 5 600 h (kui välisõhutemperatuur jääb alla 11 – 13 ºC), siis nende
temperatuuride juures temperatuurigraafikutel murdepunkti pole (vt nt Joonis 2.3, Joonis 2.4,
Joonis 5.1) ja puudub selge piir kütteperioodi ja suvise perioodi vahel.
Kütteperioodi võis temperatuurigraafikutel selgelt eristada varem rakendatud väga kõrgete
pealevoolu temperatuuridega temperatuurirežiimide korral, nt 150/70, eriti kui kütmine
kohustati lõpetama siis, kui viie järjestikuse ööpäeva keskmine välisõhutemperatuur tõusis üle
+8ºC6. Tänapäeval võib iga kaasaegse küttesüsteemi tarbija hoonet vajadusel kütta mistahes
ajal ka suvel. Seda võimalust kasutavad laialdaselt nt haiglad ja hooldekodud, aga sageli ka
teised tarbijad.
Koostootmisjaamaga kaugküttevõrgus esineb siiski tüüpiliselt perioode, mille jooksul soojust
annavad võrku teised tootjad (katlamajad) ja koostootmisseade on kas korralises hoolduses või
seisab muudel põhjustel. Kuressaare koostootmisjaama temperatuurigraafikutel (vt Joonis 3.2
ja Joonis 3.3) on selgelt näha koostootmisseadme seisu ajad – siis on koostootmisjaama
tagastuva vee temperatuur ja jaamast väljuva vee temperatuurid samal tasemel ning kõrgemat
pealevoolu temperatuuri hoitakse katlamajades paiknevate kateldega.
Kuressaare temperatuurigraafikutelt (vt Joonis 3.2 ja Joonis 3.3) selgub, et koostootmisseade
töötab pikema aja vältel kui pesur, seega koostootmisseadme tööaja jooksul on suhteliselt pikk
periood, mille jooksul kondensaatorisse siseneb vesi võrgust tagastuva vee temperatuuriga. Kui
pesurist väljuva vee temperatuuri ei mõõdeta, vaid määratakse arvutuslikult kondensaatori
soojusbilansist kogu koostootmisseadme tööaja toodangute alusel (vt ptk 5.3 ja valem V 5.1),
siis puudub vajadus neid perioode eristada.
Kokkuvõttes peame soovitavaks, et aastas eristataks kahte perioodi – koostootmisseade töötab
ja seisab. Seega kõik temperatuurid tuleks keskendada seadme tööaja järgi.

5.3 Suitsugaaside pesuri mõjust koostootmisjaama kogukulude
jaotumisele
Suitsugaaside pesuri rakendamine annab koostootmisjaamas täiendavat soojustoodangut.
Juhul, kui pesur on koostootmisjaama skeemi ühendatud nii, nagu näitab Joonis 3.1, tõstetakse
pesuriga turbiinist väljuva auru jahutisse (kondensaatorisse) siseneva vee temperatuuri.
Soojuse eksergia arvutusvalemites (V 2.1 ja V 2.4) tuleb kasutada keskmist temperatuuri
turbiinist väljuva auru kondenseerimisel ja seetõttu pole põhimõtteliselt korrektne
kondensaatori keskmise temperatuuri leidmisel kasutada kaugküttevõrgust tagastuva vee
temperatuuri, vaid temperatuuri pärast pesurit. Kuressaare koostootmisjaama pesuri
nimivõimsuseks oli antud 3 MW ja koostootmisseadme nimisoojustootlikkuseks 9,6 MW,
seega jaama summaarne soojustootlikkus on 12,6 MW, millest pesuri osa moodustab 24%
jaama arvestuslikust soojustootlikkusest. Tegelikud pesuri tootlikkused Kuressaare
koostootmisjaamas olid küll nimitootlikkusest madalamad, kuid siiski tõstis pesur

6
Sellised nõuded olid kehtestatud Nõukogude Liidus, tänapäeval köetakse reeglina oluliselt kõrgema välisõhutemperatuurini
ja piirangut välisõhutemperatuuri alusel ei ole
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kondensaatorisse siseneva vee temperatuuri keskmiselt 3 – 4 K ja pesuri efektiivse rakendamise
ajal 6 – 9,5 K. Seega on Kuressaares pesuri mõju kondensaatori temperatuuritasemele
vaatamata ebaühtlasele rakendamisele siiski märgatav.
Eelmises peatükis (vt ptk 5.1) oli arvutuslikult hinnatud kondensaatori keskmise temperatuuri
10 K muutuse mõju soojuse eksergia ja soojuse kulude osatähtsusele. Kui pesur tõstaks
kondensaatorisse siseneva vee temperatuur 10 K võrra, siis tõuseks kondensaatori keskmine
temperatuur umbes 5 K võrra ja see suurendaks soojuse eksergia väärtust umbes 9% ja soojuse
kulude osatähtsust umbes 6% võrra. Neid pesuri mõju hinnanguid võib lugeda reaalselt
võimalikuks juhul, kui nii koostootmisjaam kui pesur töötaksid pidevalt arvutuslikul koormusel
ja efektiivselt. Kuressaare näites oli pesuri mõju soojuse eksergia ja soojuse kulude
osatähtsusele väiksem (vt Tabel 5.1, Tabel 5.2) ja pesur alandas 2020. aastal soojuse
arvestuslike kulude osatähtsust 0,409-lt 0,402-ni (ca 1,74%) 2021.a 0,408-lt 0,402-ni (ca
1,49%).
Eelnevast võib järeldada, et pesuri mõju tuleb arvestada ja kondensaatori keskmise
temperatuuri arvutamisel tuleks kaugküttevõrgust tagastuva temperatuuri asemel kasutada
pesurist väljuva ja kondensaatorisse siseneva vee temperatuuri.
Kui jaamas temperatuure pesuri järel ei mõõdeta, kuid mõõdetakse pesuri tootlikkust, on
võimalik temperatuuri pesuri järel soojusbilansi kaudu arvutada:
𝑸

𝑻𝒑𝒆𝒔𝒖𝒓 = 𝑻𝑹 + (𝑻𝑺 − 𝑻𝑹 ) ∙ 𝑸 𝒑𝒆𝒔𝒖𝒓 ,
𝒔𝒐𝒐𝒋𝒖𝒔

milles

Tpesur –

temperatuur pärast pesurit kondensaatorisse sisenemisel, K;

Qpesur ––

pesuri toodang, MWh;

Qsoojus –

koostootmisjaama kogutoodang, mille moodustavad
koostootmisprotsessist saadava soojustoodangu QCHP ja pesuri
toodangu Qpesur summa.

V 5.2

5.4 Soojuse kulude osatähtsuse sõltuvuse hinnang
temperatuuridest ja elektri- ning soojustoodangu suhtest
Nagu ptk-s 2 toodud valem V 2.4 näitas, on soojuse kulude osatähtsuse arvutamisel võimalik
eristada kahte parameetrit, millest üks sõltub ainult temperatuuridest ja teine
koostootmisseadme võimsuse andmetest. Eeldades, et valemi rakendamisel on piisava
täpsusega võimalik hetkvõimsuste asemel kasutada seadme tööaja toodangu andmeid ja hetke
temperatuuride asemel seadme tööaja keskmisi temperatuure, võib arvutusvalemit kasutada
järgmisel kujul:
𝒑𝒔 =
milles

𝚫𝒕
𝑻𝒌𝒆𝒔𝒌
𝑬
𝚫𝒕
( 𝑪𝑯𝑷
𝑻𝒌𝒆𝒔𝒌 𝑸𝑪𝑯𝑷

= 𝒇(𝑻

𝚫𝒕
𝒌𝒆𝒔𝒌

𝑬

, 𝑸𝑪𝑯𝑷 ),

V 5.3

𝑪𝑯𝑷

Tkesk –

auru jahuti (kondensaatori) tööaja keskmine temperatuur, kusjuures
keskmise arvutamisel võib kasutada kas logaritmilise keskmise
arvutusseost (V 2.6) või piisava täpsusega ka aritmeetilise keskmise
arvutusseost, K;

T0 –

koostootmisseadme tööaja keskmine välisõhutemperatuur, K;

Δt =

Tkesk-T0 =tkesk-t0, K;
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ECHP –

koostootmisseadme elektri toodang, MWh;

QCHP ––

koostootmisseadme soojustoodang, MWh.

Arvutuslikult võib temperatuuridest sõltuva parameetri esitada graafikute kujul (vt Joonis 5.2)
ning soojuse kulude osatähtsuse kogukuludes ps sõltuvalt temperatuuridest ja elektri ning
soojuse suhtest ECHP/QCHP (vt Joonis 5.3).
Nagu ptk-s 5.1 juba selgitati, mõjutab temperatuuridest sõltuva parameetri väärtust põhiliselt
kondenseerimise ja väliskeskkonna temperatuuride vahe ning kondenseerumise keskmise
temperatuuri mõju on märgatavalt väiksem, mida ilmestavad erinevatele kondenseerumistemperatuuridele vastavad suhteliselt ligistikku paiknevad jooned.
Koostootmisseadme elektri ja soojuse suhe vasturõhuturbiiniga tehnoloogia korral sõltub nii
värske auru rõhust (vt Joonis 2.1) kui koormusest (vt Joonis 3.6).
Kokkuvõttes saab järeldada, et soojuse kulude osatähtsus koostootmisjaama kogukuludes
sõltub kõige enam:
•
•
•

kondenseerumise keskmise temperatuuri ja välisõhutemperatuuri vahest;
värske auru rõhust, millega on määratud elektri ja soojuse suhe nimiparameetritel;
koostootmisseadme tegelikust koormatusest, võrreldes nominaalse koormusega.
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Joonis 5.2 Temperatuuridest sõltuva parameetri graafiline esitamine
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Soojuse kulude osatähtsus koostootmisjaama kogukuludes ps
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Joonis 5.3 Soojuse kulude osatähtsuse leidmine temperatuuridest sõltuva parameetri
Δt/Tkesk ja elektri ning soojuse suhte ECHP/QCHP kaudu
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6 Kokkuvõte, järeldused
Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida ja hinnata soojuse eksergia meetodi rakendatavust
elektri ja soojuse koostootmise kulude jaotamisel. Kuna Konkurentsiamet ei saanud
kontrollarvutuste tegemiseks konkreetsete vasturõhuturbiiniga koostootmisjaamade andmeid
väljastada, siis selle kompenseerimiseks õnnestus läbirääkimiste tulemusena saada Kuressaare
Soojus OÜ orgaanilise soojuskandjaga (ORC) koostootmisjaama kahe aasta
ekspluatatsioonilised andmed, mis sisaldasid tootmise ja kaugküttevõrgu temperatuuride
andmeid iga tunni kohta ja välisõhutemperatuuri andmeid kolmel kuni neljal ajahetkel iga
ööpäeva kohta. Kuna välisõhutemperatuuride mõõtesagedus ja ajahetked ei langenud kokku
teiste näitajate registreerimisaegadega, siis arvutuste tegemisel kasutati ööpäeva keskmisi
väärtusi.
Enamik hinnanguid ja järeldusi on tehtud kombineerides Kuressaare koostootmisjaama
andmete alusel saadud ja teoreetilise analüüsi tulemusi. Selline kombineerimine järelduste
tegemisel oli vajalik, sest paljud teiste vasturõhuturbiinidega koostootmisjaamade skeemid,
parameetrid ja rakendamise prioriteedid kaugküttesüsteemides on erinevad.
Kui tööülesande [2] teksti põhjal oli Konkurentsiamet tõenäoliselt arvestanud
koostootmisjaama enam vähem pideva töötamisega kogu aasta jooksul, siis tegelikult võivad
erinevad koostootmisjaamad töötada vägagi erinevate ajaperioodide jooksul (vt nt Joonis 8.1,
Joonis 8.2 ja Joonis 8.3). Kui Kuressaare koostootmisjaam saab suvel madala soojuskoormuse
tingimustes töötada suhteliselt väikese koormusega ja seisatatakse ainult hoolduseks, siis nt
Tallinna kaugküttevõrgus (vt Joonis 8.2) võib mõne koostootmisjaama kasutamise prioriteet
olla sedavõrd madal, et jaam saab töötada aastas ainult umbes pool aega [6]. Kuivõrd võivad
mõjutada koostootmisseadme tegelikud töövõimalused (prioriteedid) kaugküttesüsteemis
koostootmisjaama majanduslikku näitajaid pärast soojuse kulude osatähtsuse arvutamist
varasemast erineval, sh soojuse eksergia meetodil, sellele käesolev töö kahjuks vastata ei saa.
Koostatud analüüside põhjal saame tööülesandes esitatud küsimustele anda järgmisi vastuseid.
1. Energex’i kirjeldatud metoodikas on soojuse eksergia arvutuse aluseks vastavad
võimsuse ühikud (kW) – soojusvõimsus ja elektriline võimsus. Kas on võimalik
rakendada soojuse eksergia metoodikat energia ühikute (kWh) – soojuse ja elektri
toodangu kohta.
Soojuse eksergia arvutamise termodünaamiliseks aluseks võib võtta nii hetkvõimsused
(võimsusühikutes) kui mingi perioodi toodangud (energiaühikutes). Teatud erinevus võib
tekkida ainult sõltuvalt temperatuuride keskendamisviisist. Seega soojuse eksergiat võib
arvutada nii võimsuse kui energiaühikutes.
Kui soojuse eksergia meetodiga arvutatakse lisaks soojuse eksergiale ka soojuse kulude
osatähtsus koostootmise kogukuludes, siis tekitab segadust asjaolu, et võimsuste järgi
arvutamisel kasutatakse arvutusvalemis (V 2.3) elektrilist netovõimsust ja toodangu alusel (V
2.7) elektri brutotoodangut. See erinevus on arusaamatu, sest nt töö [1] arvutusnäites pole jaama
omatarve (st neto- ja brutonäitajate vahe) konkreetselt määratletud, vaid antud ette 10%
tasemel. Termodünaamika seisukohast oleks põhimõtteliselt võimalik elektri omatarbena
käsitleda nt toitepumba elektrikulu, mitte aga jaama muud elektrikulu (nt kütuse
etteandeseadmete elektrikulu). Termodünaamika seisukohast on toitepumba käsitlemine
protsessi vältimatu osana mõistetav, kuid sisuliselt kokkuleppeline. Muude jaama
elektriseadmete koormusi termodünaamilises analüüsis reeglina ei käsitleta.
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Käesoleva töö autorite arvates on võimalik koostootmisjaama kulusid soojuse ja elektri vahel
jagada nii elektri brutotoodangut kui netotoodangut kasutades, kuid brutotoodangut on meie
hinnangul loogilisem kasutada, sest kaugküttevõrku väljastatavast soojusest ei võeta maha
jaama soojuslikku omatarvet (sh deaeraatoris kasutatud auru soojust).
2. Kui täpsed peavad olema kaugküttevõrgu soojuskandja logaritmilise temperatuuride
vahe7 (Tlog) arvutamisel kasutatavad parameetrid (kaugküttevõrgu peale- ja tagasivoolu
temperatuurid)? Kas on piisavalt täpne kui kasutada: a) ööpäeva keskmiste
temperatuuride alusel arvutatud keskmisi parameetreid või b) praktikas väljakujunenud
üldisi keskmisi parameetreid (nt pealevool 77oC ja tagasivool 47oC; esitada nende
parameetrite väärtused) või c) valida võib punktides a) ja b) nimetatud variantide vahel?
Kas täpsuse suurendamiseks tuleks kaalumistegurina kasutada vastava ööpäeva soojuse
toodangu osakaalu?
Siinkohal on otstarbekas rõhutada, et kaugküttevõrgu soojuskandja logaritmilise keskmise
temperatuuri määramine ei ole reaalsete temperatuuri väärtuste korral oluliselt erinev
aritmeetilisest keskmisest temperatuuride vahest. Kuressaare arvutusnäite korral ulatus
logaritmilise ja aritmeetilise keskmise erinevus aasta keskmise arvutamisel 0,06 kraadini ja
aritmeetilise keskmise kui lihtsamini mõistetava keskendamisviisi rakendamine oleks
põhjendatud.
Teiseks on oluline silmas pidada, et põhimõtteliselt tuleks soojuse eksergia arvutamisel
kasutada turbiinist väljuva auru keskmist kondenseerumistemperatuuri. Kui jaamas puudub
suitsugaaside pesur, siis on auru keskmine kondenseerumistemperatuur määratav
kaugküttevõrgu soojuskandja peale- ja tagasivoolu temperatuuridega, kuid pesuri olemasolul ja
tüüpilise ühendusskeemi korral (vt nt Joonis 3.1) erineb auru jahutisse (kondensaatorisse)
sisenemise temperatuur võrgust tagastuva vee temperatuurist pesuris saavutatud
temperatuuritõusu võrra. Seega on soojuse eksergia arvutamisel vajalik võrgust tagastuva vee
temperatuuri asemel kasutada temperatuuri pesuri järel.
Käesolevas töös kontrollisime keskmiste temperatuuride arvutamist järgmistel viisidel:
•
•
•
•

kogu aasta keskmiste päevaste ja katlamajas registreeritud temperatuuride järgi;
koostootmisseadme tööaja keskmiste päevaste ja katlamajas registreeritud
temperatuuride järgi;
koostootmisjaama tööaja kaalutud keskmiste päevaste ja katlamajas registreeritud
temperatuuride järgi ja
koostootmisseadme tööaja keskmiste päevaste ja katlamajas registreeritud
temperatuuride järgi ilma pesuri temperatuuritõusu arvestamata.

Arvutustulemused on esitatud tabelites Tabel 5.1 ja Tabel 5.2, millest selgub, et Kuressaare
koostootmisjaama töörežiimi korral põhjustavad erinevad keskendamisviisid soojuse eksergia
väärtuste kõikumist 2020. a kuni 12% ja 2021. aastal kuni 15%. Soojuse kulude osatähtsused
kõiguvad mõnevõrra vähem: 2020.a kuni 8,5% ja 2021.a kuni 8,8%. Seejuures kõige madalama
soojuse eksergia ja soojuse kulude osatähtsuse väärtuse annavad arvutused kogu aasta
keskmiste temperatuuride alusel, mis on tingitud asjaolust, et vaatluse all on ka see periood
aastast, mil seade ei töötanud, kuid välisõhutemperatuur oli kõrge.
Ainult Kuressaare andmetele tuginedes ei ole perioodi valiku mõju teistsuguste töörežiimidega
koostootmisjaamade kohta võimalik hinnata ja töö autorite seisukoht perioodi valiku ja
7

Peaks olema logaritmise keskmise ... (mitte temparatuuride vahe ...)
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temperatuuride keskendamise soovitamisel arvestab võimalikke suuri erinevusi jaamade
töörežiimides. Meie soovitus on: arvutused oleks otstarbekas teha koostootmisjaama
tegeliku tööaja keskmiste temperatuuride järgi ilma soojuse toodangu osatähtsuse järgi
kaalumata. Soojuse toodangu järgi kaalutud keskmiste leidmine võib küll täpsemalt olukorda
kirjeldada, kuid on arvutuslikult tülikas. Siiski tuleks arvestada, et kaalutud keskmiste
kasutamisel suureneks arvutusliku soojuse eksergia väärtus Kuressaare näite põhjal umbes 5%
võrra ja soojuse kulude osatähtsus kogukuludes umbes 3% võrra.
Mingeid etteantud peale- ja tagasivoolu temperatuure (nt pealevool 77oC ja tagasivool 47oC)
meie arvates kasutada ei ole õige, sest kaugküttevõrkude temperatuurigraafikud ja
koostootmisseadmete töörežiimid võivad oluliselt erineda.
3. Kui täpselt peab olema arvutatud väliskeskkonna keskmine temperatuur kütteperioodil
(T0)? Kas on piisavalt täpne kui kütteperioodi keskmise välisõhutemperatuuri
arvutamiseks kasutada: a) ettevõtja poolt registreeritud ööpäeva keskmiste
välisõhutemperatuuride alusel arvutatud kütteperioodi keskmist temperatuuri või b)
riikliku meteoroloogiateenistuse poolt vastavale piirkonnale registreeritud temperatuure
kütteperioodi kuude kaupa ning nende alusel arvutatud kütteperioodi keskmist
temperatuuri või c) valida võib punktides a) ja b) nimetatud variantide vahel?
Kütteperioodi asemel on mistahes temperatuuride keskendamise asemel otstarbekas kasutada
koostootmisseadme tööperioodi, sest paljudel juhtudel erinevad need perioodid oluliselt ja
kütteperioodi mõiste pole kaasaegsetes kaugküttesüsteemides üheselt määratletud.
Ettevõtjate poolt registreeritud välisõhutemperatuuride kasutamine arvutustes peaks olema
põhimõtteliselt kõige korrektsem – seda muidugi juhul, kui need võimaldavad määrata kogu
ööpäeva keskmist temperatuuri. Meteoroloogiateenistused registreerivad temperatuure
fikseeritud asukohtades tunni täpsusega ja nende andmete rakendamine andis nt Kuressaare
tingimustes minimaalselt erineva koostootmisseadme tööaja keskmise välisõhutemperatuuri,
võrreldes ettevõttes registreeritutega. Kuna Kuressaare lähim meteoroloogiateenistuse
mõõtepunkt asub Roomassaares (NB! merele ligemal kui koostootmisjaam ja seega
temperatuurid veidi madalamad), siis kujunes aasta keskmiseks välisõhutemperatuuriks 2020.
aastal koostootmisjaamas 9,71ºC ja Roomassaares 9,37 ºC ning koostootmisseadme tööaja
keskmiseks vastavalt 8,71 ºC ja 8,30 ºC, mis teeb erinevuseks ca 0,4 K.
Kui koostootmisjaamas on välisõhutemperatuurid usaldusväärselt registreeritud, oleks igati
soovitav neid arvutustes kasutada. Meteoroloogiateenistuse andmete kasutamise korrektsus
sõltub sellest, kui palju erinevad koostootmisjaama ja meteoroloogiateenistuse mõõtekohad
klimatoloogiliselt. Siiski võiks meteoroloogiateenistuse detailseid mõõteandmeid samuti
kasutada, sest arvestatavat erinevust tõenäoliselt ei teki.
Meteoroloogia teenistuse kuude keskmiste kasutamine koostootmisjaama tööaja keskmise
välisõhutemperatuuri määramisel võib tekitada arvutusvigu, sest koostootmisseadet ei seisatata
kuude kaupa.
4. Kas arvutuste tegemisel tuleks arvesse võtta ka kütteperioodi väliseid näitajaid? Kui jah,
siis kuidas arvestada Tlog ja T0 kütteperioodi välisel ajal? Kuna soojuse toodang Qs
sisaldab ka soojuse toodangut kütteperioodivälisel perioodil, siis ei saa seda ignoreerida.
Kas saab võtta aluseks konstantsed peale- ja tagasivoolu temperatuurid ja ööpäeva
keskmised
välisõhutemperatuurid?
Kuna
sooja
vee
tarve
ei
sõltu
välisõhutemperatuurist, kas siis oleks põhjendatud aluseks võtta mingi fikseeritud
temperatuur kogu perioodiks.
Pilvero OÜ, 2022

29/34

Soojuse eksergia meetodi rakendamine

Kuigi kaugküttevõrgu temperatuurigraafikud võivad olla kütteperioodi välisel ajal püsivad, siis
tegelikkuses kõiguvad temperatuurid suurte tarbimise ajaliste kõikumiste tõttu ka
suveperioodil. Lisaks sellele on kütteperioodi kestuse määratlemine tinglik ja
koostootmisseadme seisakud võivad toimuda nii kütteperioodil kui väljaspool seda. Seega
peame põhimõtteliselt õigeks arvutuste aluseks võtta koostootmisseadme tegelik tööaeg.
5. Osadel vasturõhu turbiinidega koostootmisjaamadel on olemas suitsugaaside pesurid
(flue gas scrubber). Kas koostootmise režiimis toodetud soojusele kulude jagamisel
soojuse eksergia meetodi alusel tuleb/ei tule arvestada suitsugaaside pesuriga toodetud
soojuse koguseid (pesuri võimsust) ? Palun esitada vastavad põhjendused.
Põhimõtteliselt ei ole suitsugaaside pesur koostootmise termodünaamilise ringprotsessiga
seotud ja seetõttu ei ole suitsugaaside pesuri toodangut vajalik soojuse kulude jaotamisel
arvestada. Kuigi pesuri toodangut ei tuleks kulude jaotamisel arvesse võtta, siis mõjutab pesur
otseselt turbiinist väljuva auru kondenseerumistemperatuuri ning arvutustes tuleks
kaugküttevõrgust tagastuva temperatuuri asemel kasutada temperatuuri pesurist väljumisel.
6. Palun mõne (2-3) vasturõhu turbiiniga koostootmisjaama näitel teostada
kontrollarvutused koostootmise režiimis toodetud soojusele kulude jagamisel soojuse
eksergia meetodi alusel. Ametil on olemas soojuse ja elektri toodangu andmed, samuti
indikatiivsed võrgutemperatuurid. Kui suur on selliste arvutuste täpsus?
Kuna Konkurentsiametil puudus võimalus konkreetsete koostootmisjaamade andmeid
analüüsimiseks esitada, siis alternatiivina saime kokkuleppele Kuressaare Soojus OÜ-ga, kes
lubas meil kasutada jaama 2020. ja 2021. aasta andmeid. Kuna enamus esitatud andmeid olid
tunni täpsusega (v.a välisõhutemperatuur), siis oli võimalik erinevate ajaliste perioodide ja
keskendamisviiside mõju arvutustulemustele analüüsida ja arvutustäpsust on juba eespool
selgitatud.
7. Kas kulude jagamisel koostootmise režiimis toodetud soojusele on soojuse eksergia
meetod rakendatav ja kas see annab piisavalt adekvaatse tulemuse? Palun arvamust
põhjendada. Juhul, kui soojuse eksergia meetodil on vastavad puudused, kas siis võib
selle asemel rakendada eksergia meetodit, mille puuduseks on Energex hinnanud
arvutuste keerukust.
Soojuse eksergia meetod võimaldab koostootmise kulude jaotamist vastavalt toodangu eksergia
sisaldusele (töövõimele). Võrreldes elektriga on soojuse eksergia (töövõime) mitu korda
madalam ja seetõttu jagatakse eksergia meetodi rakendamisel soojusele väiksem osa
kogukuludest kui nt alternatiivkatlamaja meetodi korral. Soojuse eksergia arvutusmetoodika
rakendamise eesmärgiks alternatiivkatlamaja metoodika asemel saab olla põhiliselt
energiapoliitiline soov koostootmisest saadava soojuse hinna alandamiseks.
Põhimõtteliselt samaväärselt võib rakendada metoodikat, millega määratakse
koostootmisseadme värske auru eksergia antud välisõhutemperatuuri korral, seda loetakse
elektri eksergiaks ja seetõttu nimetatakse meetodit elektri eksergia meetodiks. Kuna auru
eksergia määramine nõuab termodünaamilise keha temperatuurist sõltuvate omaduste (entalpia
ja entroopia) kasutamist, siis on elektri eksergia meetod arvutustehniliselt ebamugavam
kasutada kui soojuse eksergia meetod ja seetõttu on soojuse eksergia meetodi rakendamisel
olulisi eeliseid.
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Soovitused, seisukohad, arvamused:
•

•

•

•

Nendes koostootmisjaamades, kus soovitakse soojuse eksergia meetodit kulude
jagamisel rakendama hakata, on vajalik arvutustes kasutatavaid parameetreid hakata
registreerima soovitavalt tunnise täpsusega, nii et arvutustes saaks kasutada ööpäeva
keskmisi väärtusi.
Suitsugaaside pesuritega koostootmisjaamades peab arvestama pesuri mõju turbiinist
väljuva auru kondenseerumise temperatuurile. Kui kaugküttevõrgust tagastuv vesi
juhitakse esmalt pesurisse ja sealt pärast temperatuuri tõusu turbiinist väljuva auru
jahutisse (kondensaatorisse), siis tuleb arvutustes tagastuva vee temperatuuri asemel
kasutada pesurist väljuva ja kondensaatorisse siseneva vee temperatuuri (vt valem
V 5.2). Kui viimast ei mõõdeta, võib seda arvutada soojusbilansi kaudu vastavalt pesuri
soojustootlikkuse ja jaama summaarse soojustootlikkuse vahekorrale.
Suitsugaaside pesuri keerukama ühendusskeemi korral (nt soojuspumpade
rakendamisel pesurist väljuva vee temperatuuri tõstmiseks), tuleb kas mõõtmiste teel
või arvutustega määrata nii turbiinist väljuva auru jahutisse (kondensaatorisse) siseneva
ja väljuva vee temperatuurid ning kasutada neid kaugküttevõrgust tagastuva ja
pealevoolu temperatuuride asemel.
Kuna soojuse eksergia meetodi võimalik rakendamine koostootmisjaamade kulude
jaotamisel elektri ja soojuse vahel alandab koostootmises toodetud soojuse hinda, siis
samaaegselt suureneb elektrile tehtavate kulude osatähtsus. Seega soojuse eksergia
meetodi rakendamisel alternatiivkatlamaja meetodi asemel põhjustab koostootmises
toodetud elektri hinna tõusu ja sunnib ettevõtete äriplaane muutma. Mida kõrgemad on
vasturõhuturbiini parameetrid ja elektri/soojuse suhe, seda enam mõjutab eksergia
arvutusmetoodikale üleminek jaama kulude jaotust elektri ja soojuse vahel.
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8 Lisad

Joonis 8.1 Kuressaare kaugküttesüsteemi soojusallikate rakendamine ajavahemikus
märts 2013 kuni veebruar 2014 [4]

Joonis 8.2 Tallinna kaugküttesüsteemi soojusallikate perspektiivne rakendamine
(AS Tallinna Küte hinnang aastast 2014) [7]
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Joonis 8.3 Soojusallikate rakendamine Rakvere kaugküttevõrgus 2013.aastal [6]
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