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1. Sissejuhatus

Tere tulemast tutvuma raamatuga, mis on rahvusvahelise     
LEADER-projekti „Võrguvabad isetehtavad taastuvenergia  
lahendused maaelu arendamiseks” üks tulemusi. Ehk annab 
projekti nimi teile raamatu sisust juba aimu, aga me soovime 
siiski raamatu esimestes peatükkides selgitada selle projekti 
tausta, osalenud partnereid ja nime taga peituvat sisu.  

Projekti taust ja tutvustus
„Võrguvabad isetehtavad taastuvenergia lahendused maaelu 
arendamiseks” projekt toimus aastatel 2019-2020. Selle raames  
jagasid Läänemereäärsete riikide LEADER tegevusgruppide 
kaasatud osalejad ja partnerid kohalike töötubade ja rahvusva-
heliste kohtumiste kaudu oma teadmisi ja kogemusi ning ko-
gusid ja kirjeldasid neid avalikuks jagamiseks. Kõik osalejad olid 
huvitatud oma taastuvenergia lahendustest saadud kogemuste 
ja katsete tulemuste jagamisest ning samal ajal sooviti õppida ka 
teistelt.

Projekt oli rahastanud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandus-
fondi (EAFRD) poolt LEADER programmi kaudu ja selles osa-
lesid kohalikud tegevusgrupid (inglise k. Local Activity Group, 
LAG) Eestist, Leedust, Lätist, Rootsist ja Soomest.  
Juhtpartner oli Lätist.

2021 aastal toimub projektiga sarnaste jätkutegevuste 
rahastuse otsimine. Selle leidmisel saaks projekti-teemalist 
teabevahetust ning kogemuste ja lahenduste jagamist jätkuvalt 
edasi arendada ning hõlmata tulevikus rohkem riike, osalejaid ja 
tegevusi.
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Eesmärk
Projekti eesmärk polnud luua vaid ühekordselt trükitav raamat, 
mille sisu ei saa enam muuta, samas kui maailmas toimuvad pi-
devalt muutused. Eesmärk oli luua veebipõhine keskkond, kuhu 
saab ka uusi isetehtavate taastuvenergia lahenduste kirjeldusi 
lisada ja aina kasvavaid kogemusi huviliste ja kogukondadega 
jagada. Seejärel saab neid lahendusi koos edasi arendada ja op-
timeerida, ehitades ja katsetades lahenduste uusi versioone või 
luues päris uusi süsteeme ning koguda ja jagada rohkem meie 
kõigi kogemusi.

Raamat, mida te käes hoiate, sisaldab vaid mõningate leitud 
lahenduste kirjeldusi ja on mõeldud motivatsiooniks liikuda 
veebiplatvormile rohkema avastamiseks. Loodetavasti saate 
siit inspiratsiooni ka ise osaleda sellises kogukonnas, kus jagub 
uudishimu arukate taastuvenergialahenduste leidmiseks võrgu-
vabas maailmas, mis kasutaks vähem fossiilseid kütuseid ja oleks 
säästlikum nii energiakasutuses kui ka meie keskkonna suhtes.

Külastate ka projekti raames loodud inglise keelset veebilehte
www. off-grid.rocks ja vaadake projekti tutvustavat
video www.youtube.com/watch?v=SLvLflsfcIY

Osalenud LEADER tegevusgrupid
Enne taastuvenergia tutvustuse ja tehniliste lahenduste kir-
jelduste juurde asumist esitleme projektis osalenud LEADER 
tegevusgruppe, nende tegevusi toimunud projekti raames ning 
peamisi partnereid, kes andsid oma teadmiste ja oskustega 
projekti suure panuse.

http://www. off-grid.rocks
http://www.youtube.com/watch?v=SLvLflsfcIY
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LEADER tegevusgrupi nimi ja riik:
Hiidlaste Koostöökogu, Eesti

Kontaktisik lisainfoks tegevusgrupi 
piirkonnas toimuva kohta:
Ilmi Aksli
ilmi@kogu.hiiumaa.ee
+37253420425

Lahenduse prototüüp, mis disainiti 
projekti raames:
TRIAN-S päikesemaja

2. Projektis osalenud partnerid 

 
 
 
 
Ekspert ja tegija:
Tõnis Kasemägi
tonis.Kasemagi@gmail.com
+3725017115
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LEADER tegevusgrupi nimi ja riik:
LAG Pyhäjärviseutu ry, Finland

Kontaktisik lisainfoks tegevusgrupi piirkonnas toimuva kohta:
Elina Haavisto - tegevjuht
elina.haavisto@pyhajarviseutu.fi

Ehitatud lahenduste prototüübid:
Biomeiler
Päikeseenergial toimiv ventilatsioon

Osalenud eksperdid:
Jukka Kontulainen, 
ProAgria Lääne-Soome 
jukka.kontulainen@proagria.fi 
+358 408298135
(päikesekollektor, biomeiler)
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LEADER tegevusgrupi nimi ja riik:
Abulas piirkonna partnerlus, Läti

Kontaktisik lisainfoks tegevusgrupi piirkonnas toimuva kohta:
Līga Krūmiņa-Krīgere
liga_krigere@inbox.lv
+371 2655 5539

Ehitatud lahenduste prototüübid:
Võrguvaba PV-süsteem
Päikesekollektor
Pedaalijõuseadmed: > Elektriline velo-mobiil / velo-rikša
   > Pedaal-elektrigeneraatoriga laud;
   > Kaubaratas
   > Velo-pesumasin
   > Velo-viljaveski
   > Velo köögivilja-/puuviljariiv
   > Velo-veepump

Tegevused projekti perioodil:
Töötoad teemadel: tee ise võrguvaba PV-süsteem, tee ise päi-
kesekollektor ja pedaalijõuseadmete ehitamine.
Konverents taastuvenergia kasutamisest väikestes majapidamis-
tes.
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Osalenud eksperdid:

Pedaalijõuseadmed:
Elgars Felcis     
elgars.felcis@gmail.com 
   
Gatis Kreicbergs
gatis8@inbox.lv

PV-süsteemid:      Päikesekollektor:
Indrek Roasto     Andrejs Snegirjovs
iroasto@gmail.com    dr.snegirjovs@gmail.com
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Osalenud eksperdid:
Hans Linden
Jukka Kontulainen
Cynthia Söderbacka
Shiva Sharma

LEADER tegevusgrupi nimi ja riik:
Aktion Österbotten Rf, Soome

Kontaktisik lisainfoks tegevusgrupi piirkonnas toimuva kohta:
Shiva Sharma
Shiva.Sharma@novia.fi

Ehitatud lahenduse prototüüp:
Biomeiler ja sooja vee energiasalvesti, mis on ühendatud võrgu-
vaba taastuvenergia täislahendusega Meteoria keskuses Söder-
fjärdenis, Vaasa lähedal, Soomes

Tegevused projekti perioodil:
Biomeileri ehitamise töötuba kohalike inimestega Sundumi 
külast.
Kohaliku ajalehe tutvustus võrguvaba süsteemi ja biomeileri 
kasutamisest Meteorias.
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LEADER tegevusgrupi nimi ja riik:
Oulujärvi LEADER, Soome

Kontaktisik lisainfoks tegevusgrupi piirkonnas toimuva kohta:
Mari Korhonen
mari.korhonen@msl.fi

Ehitatud lahenduste prototüübid:
PV-süsteem (katusepaigaldus)
“päikeseuks” - päiksega toimiv õhusoojendi/ventilaator

Tegevused projekti perioodil:
Rahvusvahelise seminari ja töötoa korraldamine Soomes 
Säkyläs, septembris 2019.  
Biomeileri prototüüpide ehitamine.
Päikeseenergial ventilatsiooniseadme ehitamise töötuba.

Osalenud eksperdid:
Jukka Kontulainen,     Janne Käpylehto
ProAgria Lääne-Soome    (päikseenergia) 
jukka.kontulainen@proagria.fi    
+358408298135
(päiksekollektor, biomeiler)

Projektipartner
Maaseudun Sivistysliitto 
(maahariduse ja -kultuuri liit)
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LEADER tegevusgrupi nimi ja riik:
Pärnu Lahe Partnerluskogu, Eesti

Kontaktisik lisainfoks tegevusgrupi piirkonnas toimuva kohta:
Mercedes Merimaa
plpparnu@gmail.com
+372 5092261

Ehitatud lahenduste prototüübid:
Puugaasil toimiv hädaabisüsteem soojuse ja elektri koostootmiseks
Rakettahi Kihlepa külamajas

Tegevused projekti perioodil:
Roobrikettide tootmise tutvustamine bioloogilise mitmekesisuse päevadel. 
Projekti tutvustamine kogukonnaenergia ja bioenergia üritustel Eestis.
Puugaasigeneraatori ehitamise töötuba.
Rakettahju ehitamise töötuba.
Stirling-mootorite ja energiasalvestuse lahenduste uurimine.
Võrguvabade lahenduste tutvustamise seminar oktoobris 2020.

Osalenud eksperdid: 
Kulno Kesküla   
Peeter Viik
Jaanus Viese
Ken Flight
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Osalenud ekspert:
Mantas Marciukaitis, 
taastuvenergia ja energiatõhususe labori juhataja
Leedu Energiainstituudis www.lei.lt
marciukaitis@gmail.com
+37068915388

LEADER tegevusgrupi nimi ja riik:
Kaišiadorys piirkonna ühendus LAG, Lithuania

Kontaktisik lisainfoks tegevusgrupi piirkonnas toimuva kohta:
Auksė Lebeckienė
kaisiadorysvvg@gmail.com
+370 607 63800

Ehitatud lahenduste prototüübid:
Päikesekollektor 
PV-süsteem
Päikeseauto ja tuulegeneraatori õppemudelid

Tegevused projekti perioodil:
Kohtumine partneritega Lätis, Soomes, Rootsis ja Eestis.
Praktilised õppepäevad õpilastele - 
„Tuulepuhang“ ja „Päikesepiste” 
Nelja õppefilmi filmimine ja esitlemine konverentsil „Taastuven-
ergia maaelu arendamiseks“.
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LEADER tegevusgrupi nimi ja riik:
LEADER Gute, Rootsi

Kontaktisik lisainfoks tegevusgrupi piirkonnas toimuva kohta:
Mikael Håkansson
info@leadergute.se

Ehitatud lahenduste prototüübid:
Puxini biogaasiseade
Rakett-kütte lahendused
Piggotti tuulegeneraator

Tegevused projekti perioodil:
Teiste piirkondade kogemuste ja võimalike taastuvenergia 
lahenduste tutvustamise seminarid. 
Veebilehe, raamatu ja video loomine projekti jaoks partner 
RELEARN Suderbyn poolt.
Eelnimetatud lahenduste prototüüpide ehitamise töötoad 
Suderbyn ökokülas Gotlandil.
Võrguvabade süsteemide arendamine Austerland Energyga 
Gotlandil.
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Osalenud eksperdid:

Martin Ahlström, RELEARN Suderbyn
martin.ahlstrom@gmail.com
+46 735154298
(rakettküte, Puxini biogaasiseade)

Robert Hall, RELEARN Suderbyn
lystopad19@yahoo.se
(Puxini biogaasiseade)

Simon Goess, SG Consult
simon.goess@gmail.com
(Piggotti tuugen)
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Ehkki olete alltoodud mõistetega juba tuttav, soovime selgitada, 
kuidas me neid siin kasutame ja mõistame. 

Võrguvaba (inglise k. off-grid) süsteemi kasutatakse sageli hoo-
nete ja asumite kirjeldamiseks, mis pole ühendatud tsentraalse 
elektrivõrguga või muu infrastruktuuriga (küte, vesi, kanalisat-
sioon). Sageli tähendab see ka, et süsteem on energiavajaduste 
rahuldamisel iseseisev või suudab seda vajadusel olla.

Kui kasutame siin mõistet võrguvaba, mõtleme seda sageli 
otseselt, kuid mõistame ka seda, et mõnda neist lahendustest 
ja süsteemidest saab ka võrku ühendada. See võib olla vajalik 
ka teistega oma toodetud taastuvenergia jagamiseks, kui selleks 
on soovi ja võimalust.  Kohalik taastuvenergia jagamise võrk 
võib olla väike, osalejate vahel jagatud ressurss ja kogukondlikus 
omandis. Selline mikro-võrk võib olla maal isegi parem variant 
kui see, et kõik ehitaksid oma eraldiseisvad energialahendused.

Isetehtav (inglise k. Do It Yourself, lühend DIY) tähendab siin, et 
midagi saab teha ilma konkreetsete teadmiste, erialase tausta 
või sertifikaadita, omades vaid mõningaid käelisi oskusi ja tehni-
list taipu. Nagu mõnede lahenduste puhul selgitatakse, ei pruugi 
see küll päris alati nii olla. Mõned lahendused võivad sõltuvalt 
kohalikest seadustest nõuda ehitajalt/paigaldajalt/hooldajalt vas-
tavat tegevusluba (nt elektritööd või gaasisüsteemid). 

Veenduge alati, et olete teadlik kohalikest eeskirjadest ja jälgige 
tööriistade, seadmete kasutamisel või süsteemide ehitamisel 
alati ohutusnõudeid!

Võrguvabad isetehtavad taastuvenergia lahendused 

3. Sõnaseletused
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Kui ei saa või ei taha tööd ise teha?
Võib-olla soovite endale mõnda neist lahendustest, kuid ei saa 
või ei taha seda ise ehitada või paigaldada? Loodetavasti suuda-
me selleks inimesi meie veebilehe ja kogukonna kaudu kokku 
viia, seega hoidke end veebilehega kursis ja uurige, kas leiate 
oma piirkonnast abi. Eeldame siiski, et pakutavate lahenduste 
hooldamisega saab igaüks või pere-/kogukond ise hakkama.

Taastuvenergia on energiaallikas, mis ei põhine fossiilkütuste (nt 
nafta, bensiin, kivisüsi, põlevkivi, maagaas ja turvas) kasutamisel. 
See energia võib olla muundatud kas elektriliseks, termiliseks, 
keemiliseks või mehaaniliseks. Taastuvenergia allikateks on 
päikesevalgus/-soojus, tuul, vesi (mered, jõed või veehoidlad), 
maasoojus või biomass (puit, biojäätmed). 

Kui räägime taastuvenergiast ja erinevatest tehnilistest lahen-
dustest, peaksime teadma, et ka need võivad ökosüsteeme 
kahjustada ja reostada. See võib juhtuda näiteks kasvuhoone-
gaaside eraldumisel nende süsteemide tootmisel (materjalid ja 
osad), kasutamise ajal (põlemine, transport) või lammutamisel. 
Taastuvenergiaseadmed võivad kahjustada ka kohalikke ökosüs- 
teeme (nt tuulegeneraator) või reostada jäätmetega keskkonda, 
kui neid vastutustundlikul viisil ringlusse ei võeta (nt akud).

Tehes iga lahenduse ja sellega ühendatud süsteemide puhul 
olelusringi analüüsi (inglise k. Life Cycle Analysis, LCA), saame 
paremini aru, millised on arukamad valikud ja millised võivad 
olla nende ökoloogilised jalajäljed.
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Tihti soovime end elus näha ehk targa õpetaja rollis, kuid kui 
soovime luua fossiilkütustest vähem sõltuvat ühiskonda ja selles 
elada, siis võib-olla peame kõik end tundma pigem kui avatud 
meeltega õpilased ja alustama sisse astumisega energiakooli.

Veebilehe www.off-grid.rocks tasapisi aina täienev osa on 
energiakool, kus on võimalik leida taustainfot ja erinevaid vaate-
nurki taastuvenergia lahendustele. Loodetavasti on need abiks 
mõistmisel, miks mõned lahendused või valikud võivad olla 
arukamad kui teised. 

Siin all on mõned näited teemadest, mille kohta energiakooli 
lehelt informatsiooni leiate:
Energia  
> Sissejuhatus energiasse
> Energia ajalugu - kuidas seda on kasutatud?
> Soojusenergia - kuidas käitub soojus ja külm?
> Elekter - kuidas seda toodetakse ja kasutatakse?
> Taastuvenergia
> Energia salvestamine
> Hoonete energeetika - kuidas projekteerida ja ehitada?
> Praegune ja tulevane taastuvenergeetika areng
Kestlik elamine
> Sissejuhatus kestlikku elamisse
> Olelusringi hindamine ja analüüs
> Jäätmed - mis need on ja kuidas neid minimeerida? 
> Suletud ahel - kohalikud süsteemid, kus on vähem jäätmeid
> Ringmajandus
> Ressursside jagamine ja kohalik kogukondlik maaelu

4. Energiakooli tutvustus

http://www.off-grid.rocks
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Sissejuhatus energiasse
Energia mõistega on meil kõigil erinev suhe, sõltuvalt meie 
kogemustest koolist, tööst või muudest eluvaldkondadest. Kui 
räägime siin energiast, siis mõtleme midagi sellist, millel on või-
me teha tööd ja „toita” meie elu(viisi). See võib hõlmata meie 
majade kütmist, toiduvalmistamiseks vajalikku soojusenergiat või 
elektriseadmete ja -vahendite jaoks. Võiksime kaasata energia 
alla ka oma toidu kasvatamise, kuna see toidab („kütab”) meid 
ennast ja katab seega ühte meie kõige olulisemat vajadust?
 
Kohalike taastuvenergia lahenduste kujundamisel ja ehitami-
sel on sageli enne kui otsustate mida või kuidas ehitada, väga 
väärtuslik alustada mõistmisest, millised on teie vajadused ja 
mida kohalikud olud võimaldavad või pakuvad. Nii saab kasuta-
da pigem juba olemasolevaid ressursse ja optimeerida ka raha, 
aega ja materjale, selle asemel, et valmistada midagi, mis hiljem 
selgub, et on teie vajaduste katmiseks liiga väike/suur või kallis.

Seetõttu on esimene ja kõige olulisem nõuanne võrguvabade 
lahenduste tegemisel pühendada aega vaatlemisele, planeerimi-
sele ja ettevalmistamisele. Seda tehes suudaksime minimeerida 
ressursside raiskamist ja kulutada neid seal, kus need annavad 
rohkem väärtust ja parema tulemuse.  

Tootmine ja salvestamine
Taastuvenergia jaoks on tootmine ja salvestamine (akud, bio-
mass, vesinik või muu) võrdselt olulised, seda eriti võrguvabade 
süsteemide puhul. Praegu tegeletakse selles valdkonnas teadus- 
ja arendustegevusega, mis suurendab jätkuvalt meie võimalusi 
elada võrguvabade lahenduste abil piisavalt mugava elatustase-
mega aastaringselt. 
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Energiatõhusus ja kaod
Igas energiasüsteemis on alati kadusid, mis tähendab, et osa 
toodetud või salvestatud energiast ei kasutata tegelike vajaduste 
katmiseks, vaid läheb kaduma (“kütab maailma”). Suure efektiiv-
susega süsteemil on väikesed kaod ja vastupidi.

Meie eesmärk on küll teha kõrge efektiivsusega lahendusi, kuid 
alati jäävad mingid kaod. Planeerides, ehitades ja käitades oma 
vajadusi rahuldavaid süsteeme ning samas püüdes vähendada 
raiskamist ja optimeerida ressursside kasutamist, on oluline mõis-
ta, kus kaod tekivad ja kuidas neid minimeerida,

Termodünaamika - kuidas soojus käitub?
Üks põhiline energia kasutus, mis on olnud meiega juba ammu 
enne elektrit, on soojus (soojusenergia). Tehniline termin sooju-
senergia käitumise kohta on “termodünaamika” ja põhiteadmised 
sellest aitavad meil tõenäoliselt elumugavuse taset tõsta ja vältida 
kadusid tekitavaid vigu. See võib näiteks mõjutada meie valikuid 
hoonete ja lahenduste ehitamisel ja kujundamisel, et minimeerida 
kadusid ja maksimeerida mugavust. 

Termodünaamika näitab meile, et soojusenergia liigub alati soo-
jemalt materjalilt külmemale ja see toimub neljal viisil; soojusjuh-
tivuse, konvektsiooni, kiirguse või faasimuutuse teel. Mõistmine, 
mida see kõik tähendab, on suurepärane alus, et mõista, kuidas 
arukalt ja tõhusalt energiaga elada ja seda kasutada.

Lisateavet termodünaamika, suletud ahelate ja muu kohta leiate 
www.off-grid.rocks energiakoolist ja samal veebilehel olevatest 
lahenduste kirjeldustest.  Siin raamatus saame esitada neist vaid 
väikese valiku. 

Aga nüüd liigume edasi mõnede lahenduste näidete juurde!

https://www.off-grid.rocks/energy-school.html
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 PV-süsteem elekter päikesest ja salvestus

 Biomeiler soojus kompostrist

 Rakettpliit  küte ja toiduvalmistamine

 Tuugen mudel koolitusteks

5. Lahendused - tervikkirjeldustega
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PV-süsteem - elekter 
päikesest ja salvestamine
Lühike sissejuhatus
Eesmärk oli ehitada odav ja lihtne võrguvaba fotogalvaanilis-
test (inglise k. PhotoVoltaic, PV) paneelidest süsteem. PV viitab 
päikese valgusenergiale, mida kasutatakse elektrienergia gene-
reerimiseks. Võrguvaba olek tähendab, et süsteem peaks tööta-
ma ka ilma elektrivõrgu ühenduseta ja kogu vajalik energia saab 
tekkida vaid päikesest (või mõnest teisest kohalikust tootmisest, 
mis on sellega süsteemiga ühendatud). Võrguvaba PV-süsteem 
koosneb PV-paneelidest, elektroonilistest muunduritest - laadi-
miskontroller ja inverter - ja akudest. Päikesepaneelid püüavad 
päikesevalgust ja muundavad selle elektriks, elektrilised muun-
durid laadivad akusid ja varustavad tarbijaid energiaga sobival 
kujul. Aku on vajalik liigse energia salvestamiseks, selle hilisemaks 
kasutamiseks.

Keerukusaste ja maksumus
• Ehituse ja käituse keerukus 

Keskmine (osaliselt isetegemine, osaliselt spetsialisti töö)
• Maksumus 

Kõrge (>500 EUR) 

Oskused, tööriistad ja materjalid
Oskused
Kohustuslikud on põhiteadmised elektrist, pingest, voolust ja 
takistusest. Vajaliku võimsuse ja koormuse arvutamiseks peak-
site tundma Ohmi seadust. Põhiteooriat on internetist lihtne 
õppida. 

PÄIKESEENERGIA
ELEKTRI TOOTMINE JA 
SALVESTAMINE

KATEGOORIAD
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OLULINE! Tundke elektripaigaldisi käsitlevaid eeskirju ja tegut-
sege alati ohutult!

Link “Mis on pinge, vool, takistus ja Ohmi seadus”
tehnolooming.ee/peatykid/vaata/ohmi-seadus
Link “Elektri põhitõed” - inglise keeles
www.altestore.com/howto/electricity-basics-a18/

Tööriistad 
Selle projekti jaoks on vaja järgmisi tööriistu (joonis 1.): 
multimeeter (saab mõõta pinget ja voolu), traadilõikur, näpitsad, 
erinevad kruvikeerajad, tislerinuga (hea kaablitelt isolatsiooni 
eemaldamiseks) ning jootekolb ja tina-jootetraat. 

Projekteerimise etapis on täpse tarbimise mõõtmise jaoks 
soovitav kasutada mõnda energiakulu mõõturit (joonis 2). Kuid 
tarbimist saab arvutada ka siin hiljem näidatud viisil. Seega on 
see seade valikuline.

Joonis 1. Vajalikud tööriistad

http://tehnolooming.ee/peatykid/vaata/ohmi-seadus
http://www.altestore.com/howto/electricity-basics-a18/
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Projektis kasutatud materjalid
Süsteemi põhikomponendid on PV-paneelid. Projektis kasutati 
kahte 275 W võimsusega PV-paneeli CSUN275-60M (joonis 3), 
mis on toodetud Hiinas. Eestis on nende tarnijaks NapsSolar. 
Paneeli tehnilised parameetrid on toodud tabelis 1.

 Link napssolar.ee
 
Tabel 1. PV-paneeli CSUN275-60M tehnilised andmed
Parameeter Väärtus

Maks. võimsus Pmax 275 W

Pinge avatud vooluahela puhul – Uoc 38.5 V

Lühisvool - Isc 9.13 A

Pinge maks. võimsusel - Umpp 31.3 V

Vool maks. võimsusel - Impp 8.79 A

Paneeli efektiivsus 16.93 %

Hind 112 €

Joonis 2. Energiakulumõõtja

http://napssolar.ee


TAASTUVENERGIA TEE-ISE LAHENDUSTE KÄSIRAAMAT - 27

Akude laadimiseks PV-paneelide energiaga ja PV-paneelide 
jõudluse maksimeerimiseks on vaja maksimaalse võimsuspunkti 
jälgimisega (inglise k. Maximum Power-Point Tracking,  MPPT) 
laadimiskontrollerit. Selles projektis kasutati laadimiskontrollerit 
Victron MPPT 150/35 (joonis 4), mille tehnilised parameetrid 
on toodud tabelis 2.

Link “Victron MPPT 150/35”,  inglise keeles 
victronenergy.com/solar-charge-controllers/bluesolar-mppt-150-35
 
Tabel 2. Victron MPPT 150/35 tehnilised andmed 
Parameeter Väärtus
Akupinge 12 / 24 / 48V autom. valik

Hinnanguline laadimisvool 35A

PV-paneelide nominaalvõimsus 1000 W  24 V akupingel

Maks. PV vool 40 A

Maks. efektiivsus 98 %

Töötemperatuur -30…+60 ºC

Hind 330 €

Aku alalispinge (inglise k. Direct Current, DC) muundamiseks 
standardiseeritud elektrivõrgu vahelduvpingeks (inglise k. 
Alternating Current, AC) on vaja puhta siinuslaine võrguvaba 
inverterit. Oluline on valida just puhta siinuslaine (mitte lihtsalt 
siinuslaine) inverter. See tähendab, et inverteri väljund on häire-
teta 230 V vahelduvvool, mis sobib kõigile kodumasinatele.

Link Otsi: “Pure Sine Wave Power Inverter 24 V” - (vt joonis 5)
www.aliexpress.com

http://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers/bluesolar-mppt-150-35
http://www.aliexpress.com
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Joonis 3. 275 W PV-paneel Joonis 4. Victron MPPT 150/35

Joonis 6. Süvatsükli pliiakuJoonis 5. Puhta siinuslaine inverter
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Tabel 3. Puhta siinuslaine inverteri andmed
Parameeter Väärtus

Sisendpinge 24 V DC

Väljundpinge 230 V AC

Maks. võimsus 4000 W

Väljund-vahelduvvoolu sagedus 50 Hz

Madalpinge kaitse 20 V DC

Efektiivsus >93 %

Hind 130 €

Tarbimisest üle jääva PV-paneelide toodetud elektrienergia sal-
vestamiseks ja selle kasutamiseks elektriseadmete tööks pime-
dal ajal (kui paneelid elektrit ei tooda) on vaja energiasalvesteid 
ehk akusid. Selles projektis valiti salvestiks süvatsükli pliiakud 
(joonis 6), mille tehnilised andmed on toodud allpool tabelis 4.

Tabel 4. Aku tehnilised andmed
Parameeter Väärtus

Pinge 12 V

Mahtuvus C20  
(vastab tühjendusajale 20 tunni jooksul) 100 Ah

Energiamahtuvus täislaetuna 1200 Wh

Tüüp Plii-happe aku (süvatsükli)

Laadimisvool 10-30% mahtuvusest (A)

Hind 100 €
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Joonisel 7 on näidatud elektriliste ühenduste jaoks vajalikud 
väiksemad komponendid ja kaablid. PV-paneelid ühendatakse 
spetsiaalsete PV-kaablite abil laadimiskontrolleriga. PV-paneelid 
ühendatakse kaabliga MC4-pistikute abil ja akud akuklemmide 
abil. Akud tuleb ühendada läbi kaitsmete. Selleks võib kasutada 
lihtsaid vahetatavaid piisava voolutugevusega autokaitsmeid.

Joonis 7 : Kaablid, klambrid,  
ühenduspistikud ja kaitsmed
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Kokkuvõte ja välditavad vead
Enne komponentide ostmist tutvuge elektri põhitõdedega. See-
järel tehke arvutused. Saate teada, kui palju paneele ja kui võim-
said muundureid vajate ning akude arvu ja tüübi. Kõigepealt 
vormistage süsteem skeemina paberil ja alles seejärel alustage 
selle ehitamist. Kui süsteem on hästi kavandatud ja paberil läbi 
analüüsitud, on ehitamine lihtne ja kiire tegevus. 

Enne akude ühendamist veenduge, et on olemas ka kaitsmed. 
Ühendage laadimiskontroller alati enne akudega ja alles seejä-
rel PV-paneelidega. Laadimiskontrolleri toiteallikaks on aku. Kui 
kontroller on ühendatud ainult PV-paneelidega, siis see korrali-
kult ei tööta. Kontrollige topelt üle laadimiskontrolleri polaarsus 
ja lubatud akupinge. Ärge ajage segi pluss- ja miinusklemme. 
Enne ühendamist lugege ka üksikasjalikumaid juhiseid laadimis-
kontrolleri kasutusjuhendist. Vale ühendamise korral võib see 
seade kergesti lõplikult kahjustuda. Pange tähele, et ühendamise 
hetkel võib akuklemmides olla väike säde. See on normaalne 
ja tähendab, et laadimiskontrolleri väljundkondensaatorid olid 
laetud. 

Inverter on vähemtundlik seade kui laadimiskontroller. Selle 
ühendamisel tuleb siiski järgida järgmisi samme. Kõigepealt 
ühendage sellega akud ja alles pärast seda lülitage tarbija(d) 
sisse. Pange tähele, et ühendamise hetkel võib akuklemmides 
olla väike säde. See pole halb ja tähendab, et inverteri sisend-
kondensaatorid on laetud. 

Ärge kunagi ühendage kahte võrguvälist inverterit paralleelselt 
ega ka elektrivõrguga. See hävitab inverteri koheselt.
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Maksumus ja olelusringi analüüs
Kirjeldatud PV-süsteemi kogukulud peaksid jääma vahemikku 
700 kuni 1300 € sõltuvalt valitud komponentidest. Süsteemi 
kõige kallim ja lühema elueaga komponent on aku. Siin esitatud 
süsteemi kogukulud olid umbes 900 €. Seda saab vähendada, 
valides näiteks odavama laadimiskontrolleri.

Süsteemi eeldatav eluiga on piiratud aku kasutuseaga. Praegu 
kasutatavad pliiakud võivad kesta vähem kui 1000 laadimis- ja 
tühjendustsüklit, samal ajal kui liitium-ioonakud kannatavad üle 
2000 tsükli. Sellest tulenevalt on süsteemi eeldatav eluiga um-
bes 5–15 aastat, sõltuvalt akude kasutussagedusest. 

PV-paneelide maksimaalne võimsuse langus on 1% aastas. See 
tähendab, et 20 aasta pärast on paneelidelt ikka võimalik saada 
umbes 80% nende nimivõimsusest. Parema tehnoloogia ja 
täiustatud tootmistehnikaga paneelide võimsuse langus on alla 
0,4% aastas. See tähendab, et täna valmistatud paneel peaks 20 
aasta pärast tootma 92% oma algsest võimsusest. Üldiselt on 
PV-paneeli kogu eluiga umbes 30–40 aastat. Seega on PV-pa-
neelid süsteemi kõige kauakestvamad komponendid.

Elektrooniliste muundurite eeldatav eluiga on umbes 10–20 
aastat, pärast mida tuleb nende sees olevad elektrolüütkon-
densaatorid välja vahetada. Teoreetiliselt saab seda asendust 
teha igaüks, kes teab, kuidas kasutada jootekolbi, kuid tunneb ka 
natuke elektroonikakomponente.

Link “PV-paneeli olelusring”, inglise keeles
www.engineering.com/story/what-is-the-lifespan-of-a-solar-panel

http://www.engineering.com/story/what-is-the-lifespan-of-a-solar-panel
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Keskkonnajalajälg
PV-paneelid on valmistatud kaevandatud materjalidest (metal-
lid) ja nende tootmisel on üsna suur keskkonnajalajälg ja ener-
giakulu. Samuti on nad ökosüsteemidele kahjulikud, kui neid 
vastutustundlikult ümber ei töödelda. PV-paneelide materjalide 
tõhus ringlussevõtt on muutumas üha tavalisemaks ja levinu-
maks ning see peaks olema loomulik valik pärast nende eluea 
lõppu. Enamikku paneelide komponentidest ja materjalidest 
saab spetsiaalsetes tehastes töödeldes taaskasutada.

Akud valmistatakse sageli ka kaevandatud materjalidest, millel 
on üsna suur jalajälg ja mis on taaskasutuse teel ringlusse mit-
tevõetuna ökosüsteemidele ohtlikud. Laienemas on kasutatud 
akude uuskasutamine ning uute säästvamate akutehnoloogiate 
väljatöötamine kiireneb pidevalt, kuna see on taastuvenergia-
süsteemide keskne komponent.

Süsteemi ehitamise sammud
Arvutus ja disain
Enne ehitusprotsessiga alustamist tuleb võrguvaba PV-süsteem 
korralikult kavandada ja planeerida. Kuigi PV-süsteemi saab ise 
ehitada, tuleb enamik komponente (akud, elektrilised muundu-
rid jne) osta ja ilma plaanita ehitamine võib põhjustada kalleid 
vigu. PV-süsteemi kujundamiseks on erinevaid viise, kuid prae-
guses projektis jälgiti järgmisi samme: 
 1. Kohalikke päikeseolude hinnang, paigalduskoha valik
 2. Koormusvõimsuse ja tarbimise vajaduste hinnang
 3. Salvesti (aku) tehnoloogia ja mahu valik
 4. Inverteri valik
 5. PV-paneelide võimsuse ja pinge valik
 6. Laadimiskontrolleri valik 
 7. Juhtmete valik
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1. Hinnake kohalikke päikeseolusid
Enne kui PV-süsteemi ehitamise peale mõelda saab, on oluline 
teada, päikeseenergia saadavus paigalduskohas. Selleks on Euroo-
pa Liidus loodud tasuta kasutatav veebipõhine päikeseenergia 
geograafiline infosüsteem (inglise k. Photovoltaic Geographical 
Information System, PVGIS).

Link re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP

PVGIS suudab simuleerida nii võrku ühendatud kui ka võrguva-
basid süsteeme. Optimaalse PV-paneelide kaldenurga leidmiseks 
oma asukohas käivitage kõigepealt võrguga ühendatud (on-grid) 
simulatsioon ja täitke järgmised väljad:   
   1. Paigalduse aadress 
   2. Paigaldatav tipp-PV-võimsus - kasutage esialgset 
      hinnangut, kui palju paneele kavatsete paigaldada.
   3. Hinnangulised süsteemikaod - vahemikus 10–20%
   4. Paigaldusasend - kas eraldiseisev (maapinnal) või 
      hoonesse integreeritud (katusel või seinal)
   5. Paneelide kaldenurk - kui te ei tea optimaalset väärtust, 
      jätke see tühjaks ja klõpsake paremal oleval „optimize 
      slope” (optimeeri kalle) märkeruudul. Seejärel arvutab 
      PVGIS teie asukohale optimaalse paneelide kaldenurga. 

Klõpsake „visualize results” (visualiseeri tulemused) ja vaadake 
saadud andmeid „simulation outputs” (simulatsiooni väljundid). 
PVGIS annab teile optimaalse kaldenurga, iga-aastase päiseener-
gia tootmismahu ning kuvab graafiliselt aasta energiatoodangu. 
PVGIS võrguvaba (off-grid) simulatsiooni saate käivitada hiljem, 
kui olete arvutanud oma täpsed PV-süsteemi parameetrid, st 
aku mahtuvuse, energiatootlikuse ja paneelide arvu. PVGIS võr-
guvaba simulatsioon näitab teile, kui palju päikeseenergiat teie 
süsteem suudab toota ja kui palju kaotate. Nüüd saate võrguva-
ba PV-süsteemi peenhäälestada, suurendades energiasalvestuse 
mahtu või vähendades paneelide arvu.

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
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2. Koormuse ja tarbimise hinnang
Mistahes PV-süsteemi ehitamise teine samm on koormuse 
ja tarbimise hindamine. Teades tarbijate koormusvõimsust, 
vajalikku üheaegset koguvõimsust ja PV-paneelide arvu, saab 
määratleda vajaliku energiahulga. Lihtsaim meetod olemasoleva 
koormuse hindamiseks on teha mõned mõõtmised lihtsa ener-
giakulu mõõturiga (joonis 2). Ühendage kõik seadmed, mida 
kavatsete võrguvabalt samaaegselt kasutada energiamõõturiga 
ja mõõtke vajaliku energia hulka ja koormusvõimsuse taset 
teatud aja jooksul (1–5 päeva). 

Kui teil pole veel elektrit või puudub vajalik mõõtja, siis saate 
ka vajaliku elektrienergia hulga välja arvutada. Kõigepealt looge 
loend seadmetest, mida soovite kasutada. Tavaliselt on kõigil 
majapidamisseadmetel elektriliste parameetritega andmesilt. 
Kui te seda ei leia, vaadake internetist tüüpiliste kodumasinate 
loendit ja nende tüüpilisi võimsusi (vattides, W).

Link “Tavaliste tüüp-seadmete võimsusetarbe hinnangud”, inglise keeles
www.altestore.com/howto/power-ratings-typical-for-common-
appliances-a21/ 

Selle teabe abil saate hinnata vajalikku vatt-tundide hulka, mille 
teie PV-süsteem peaks keskmisel päeval tagama.  Aja jooksul 
tarbitud energiat saab arvutada võimsuse järgi järgmiselt:  
     E = P x t,
kus E on energia, (Wh), P on tarbitav võimsus (W), t tarbija töö 
aeg (tundides, h).

Projektis olid tarbijaks veepump ja külmkapp. Kui 300 W võim-
susega pump töötab 3,7 tundi ööpäevas, kulutab see umbes 
1100 Wh energiat. Eeldades, et 200 W võimsusega külmik 
töötab umbes 4,5 tundi (külmutuseaeg) ööpäevas, siis tarbib 
see 900 Wh energiat. Liites need hulgad, saame vajaliku ööpäe-
vase koguenergia 2000 Wh. Maksimaalne samaaegselt tarbitav 
koormusvõimsus on 500 W (300 W pump ja 200 W külmik). 

http://www.altestore.com/howto/power-ratings-typical-for-common-appliances-a21/
http://www.altestore.com/howto/power-ratings-typical-for-common-appliances-a21/
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3. Elektrienergia salvesti valik
Reeglina, mida suurema energiamahtuvusega salvesti, seda 
parem.  Võrguvabas PV-süsteemis on salvesti vajalik mahtuvus 
tihedalt seotud elamise mugavusega. Väiksem salvesti tähendab 
lihtsalt vähem võimalikku energiat öösel või pilvisel ajal. Ener-
giasalvesti (aku) on aga ka süsteemi kõige kallim komponent. 
Seega tuleb aku mahtuvuse valikul leida optimum selle hinna ja 
elamismugavuse vahel. 

Esimene samm oleks valida õige salvestuse tehnoloogia. Üldi-
selt, kuni turul pole saadaval muid soodsamaid ja keskkonna-
sõbralikumaid salvestuslahendusi (nt flow-akud), tuleb valik teha 
liitium- või pliiakude vahel. Pliiakud on odavamad, kuid nende 
kasutegur ja eluiga on palju väiksemad. Liitiumaku puhul on um-
bes kaks korda suuremad algkulud, kuid need kestavad kauem 
ja töötavad suurema efektiivsusega. Hea juhendi tehnoloogiliste 
erinevuste ja akude valiku kohta leiate internetist.

Link “Liitium-ioon versus AGM aku”, inglise keeles
victronenergy.com/blog/2015/03/30/batteries-lithium-ion-vs-agm/
 
Teine samm on sobiva akupinge valimine. Suurem pinge 
on parem, kuna selle tulemuseks on väiksem vool ja saab 
kasutada väiksema läbimõõduga odavamaid kaableid. Paljud 
laadimiskontrollerid aktsepteerivad ka mitut akupinget. Kaks 
korda suurema pingega saab sama laadimiskontroller töödelda 
kaks korda suuremat võimsust. Praktikas soovitatakse valida 
akupinge kogu süsteemi võimsusest sõltuvalt järgmiselt:
 võimsus <   800 W, akupinge 12 V
 võimsus < 2000 W, akupinge 24 V
 võimsus < 6000 W, akupinge 48 V

Link “Kuidas ühendada akud 24 V või 48 V süsteemi”, inglise keeles
www.newenergyco-op.co.uk/blog/how-to-connect-your-batteries-to-
make-up-a-24v-or-48v-system.html

http://www.victronenergy.com/blog/2015/03/30/batteries-lithium-ion-vs-agm/
http://www.newenergyco-op.co.uk/blog/how-to-connect-your-batteries-to-make-up-a-24v-or-48v-system.html
http://www.newenergyco-op.co.uk/blog/how-to-connect-your-batteries-to-make-up-a-24v-or-48v-system.html
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Suurema pinge saamiseks võib ühendada mitu akut järjestikku 
(soovitatav moodus), kuid neid saab ühendada ka paralleelselt, 
et saada kõrgem voolutugevus. Pange tähele, et aku energia- 
mahtuvus ei sõltu ühenduse tüübist. Selle määratleb ainult aku-
des kasutatav keemiline tehnoloogia.  Aku energiamahtuvust E 
(ühik kWh) saab arvutada järgmiselt:  
    E = U

bat
 x C

20,

kus Ubat on aku nominaalpinge, C20 on hinnanguline aku mahtu-
vus 20 tunni tühjendamise juures (ühik Ah).

Projektis sooviti, et salvestamine kataks ühe ööpäeva ener-
giakulu, mis on 2000 Wh (vt Koormuse ja tarbimise hinnang). 
Salvesti maksumuse vähendamiseks valiti pliiakud. Kaks 100 Ah 
mahtuvusega 12 V süvatsükli akut ühendati järjestikku, mille 
tulemuseks oli kogu akupanga pinge 24 V ja energiamahtuvus 
2400 Wh, mis katabki vajaliku ööpäevase energiavajaduse.  
 
4. Inverteri valik
Inverter on elektriline muundurseade, mis muundab alalisvoolu 
sinusoidseks vahelduvvooluks. Inverter valitakse vajaliku koor-
musvõimsuse ja aku pinge järgi. Inverteril peab alati olema ka 
teatav võimsusreserv. Kui suurt võimsusreservi vajatakse, sõltub 
koormuse tüübist. Rusikareegel on valida inverter, mille võimsus 
on 2–3 korda suurem, kui koormus seda nõuab.

Projektis oli koormuse maksimaalne eeldatav võimsus 500 W 
(vt ptk Koormuse ja tarbimise hinnang). Seega on inverteri 
võimsuse miinimumnõue 1000 W. Projektis valiti inverter siiski 
veel suurema varuga, võimsusega 4000 W. 
 
5. PV-paneelide võimsuse ja pinge valik
PV-paneel on mittelineaarne energiaallikas, millel pole fiksee-
ritud pinget ega voolu. PV-paneel on lühise ja avatud voolu 
suhtes tundetu. Mõlemal juhul ei anna see lihtsalt energiat.
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Paneeli maksimaalse võimsuse punkt on avatud vooluahela 
(koormuseta) ja lühise (ülekoormuse) võimsuste vahel, nagu 
on näidatud joonisel 8. Seda nn maksimaalset võimsuspunkti 
(inglise k. Maximum Power Point, MPP) peab laadimiskontroller 
pidevalt jälgima.

PV-paneelide arv sõltub elektrilisest koormusest. Päikese tipp-
võimsus peaks katma vähemalt maksimumkoormuse vajaduse, 
nt 1 kW võimsusega koormus nõuab vähemalt 1 kW PV-pa-
neelide võimsust. Kuid PV-paneelidega elektri tootmine sõltub 
suuresti ilmastikust ja väheneb drastiliselt pilves ilmaga. Seega 
on tavaline paigaldada vähemalt 10-20% rohkem PV-paneelide 
võimsust, kui koormus nõuab. Rohkem PV-paneele kompensee-
rib tootmise vähenemise pilvisema taeva puhul. Pange tähele, 
et PV-paneelide pinge MPP-s peab olema 7–10 V kõrgem kui 
akupargi pinge. Seda nõuab asjaolu, et enamik turul olevatest 
laadimiskontrolleritest on astmelised muundurid, st nad ei saa 
pinget tõsta vaid ainult madaldada. Kui MPP pinge (Vmpp) on 
madalam kui akupinge, ei saa laadimiskontroller kunagi PV-pa-
neelilt akude laadimiseks vajalikku maksimaalset võimsust kätte.

Joonis 8. Võimsus versus pinge graafik
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Projektis oli maksimaalne koormusvõimsus 500 W (vt peatükk 
Koormuse ja tarbimise hinnang). Selle saavutamiseks valiti kaks 
275 W paneeli koguvõimsusega 550 W (10% suurem võimsus 
kui maksimaalne koormusvõimsus). 

Kuna akude pingeks (Ubat ) valiti 24 V, siis minimaalne MPP 
pinge Ubat+10 V = 34 V.  PV-paneeli CSUN275-60M puhul on 
Umpp=31.3 V (Tabel 1), mis on madalam kui minimaalne nõue. 
Seetõttu tuli paneelid ühendada järjestikku, mille tulemuseks 
oli uus MPP pinge 31,3 x 2 = 62,6 V.  Kokkuvõtteks võib öelda, 
et sellisel juhul ei olnud PV-paneele võimalik liiga madala Umpp 
tõttu paralleelselt ühendada.

6. Laadimiskontrolleri valik
Laadimiskontrollereid on kahte tüüpi: MPPT kontroller ja PWM 
kontroller. PWM-laadimiskontroller on odavam seade, mis so-
bib kõige paremini väikestele, kuid pigem kõrgema töötempe-
ratuuriga (45–75 ºC) PV-süsteemidele. Põhjapoolsetes riikides, 
kus päikesekiirguse tase kõigub ja keskmised temperatuurid on 
madalamad, on MPPT kontroller parem lahendus.

Link “Milline PV laadimiskontroller: valida PWM või MPPT?”, inglise keeles 
victronenergy.com/upload/documents/White-paper-Which-solar-
charge-controller-PWM-or-MPPT.pdf 

Järgmised kriteeriumid, mida tuleb arvestada, on: PV-paneelide 
võimsus, PV-paneelide avatud ahela pinge (Uoc), akude pinge ja 
-laadimisvool. Projektis oli kahe PV-paneeli võimsus kokku (Ppv) 
550 W,  Uoc= 2 x 38.5 = 77 V (Tabel 1), Ubat = 24 V ning seega 
maksimaalne laadimisvool Ppv/Ubat= 550 W / 24 V = 23 A. 
Nende andmete kohaselt valiti Victron Energy MPPT kontroller 
(tabel 2) 150/35 laadimiskontroller, mis lubab PV pinget kuni 
150 V ja aku laadimisvoolu kuni 35 A.

http://www.victronenergy.com/upload/documents/White-paper-Which-solar-charge-controller-PWM-or-MPPT.pdf
http://www.victronenergy.com/upload/documents/White-paper-Which-solar-charge-controller-PWM-or-MPPT.pdf
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Lahenduse paigaldus 
Paigaldusraami ehitamine
Paneelid tuleb kinnitada klambritega tuulekindlale raamile, 
suunaga võimalikult lõunasse. Lihtsa raami saab ehitada puidust, 
nagu on näidatud joonisel 9. Mõõtmed ja ehitusjoonised on 
toodud allpool.

Vajaliku puitmaterjali loetelu:
• pruss 50x75x2400 mm, 2 tükki
• pruss 50x75x1500 mm, 2 tükki
• pruss 50x75x1800 mm, 2 tükki
• laud 28x70x1300 mm, 3 tükki

Joonis 9. Puitraam PV-paneelidele
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Elektriühendused 
Elektriühenduste skeem on kujutatud joonisel 10. Süsteem 
koosneb kahest PV-paneelist, laadimiskontrollerist, kahest järjes-
tikuses ühenduses olevast pliiakust ja inverterist. Elektritarbijad 
ühendatakse otse inverteriga.

Video paigaldusest
youtube.com/playlist?list=PLk7r5FyAZw9moKacHwVa8mlEwRr-
spznP

Ekspert ja juhendi autor
Indrek Roasto, iroasto@gmail.com

Joonis 10: Lahenduse elektriline skeem

Joonis 11. A complete off-grid photovoltaic system

http://youtube.com/playlist?list=PLk7r5FyAZw9moKacHwVa8mlEwRr-spznP
http://youtube.com/playlist?list=PLk7r5FyAZw9moKacHwVa8mlEwRr-spznP


42 - TAASTUVENERGIA TEE-ISE LAHENDUSTE KÄSIRAAMAT

Biomeiler
Soojusvahetiga komposter
Sissejuhatus
Biomeiler on suur soojusvahetiga komposter, mille biomas-
sisegu sisaldab 70-80% hakkepuitu ja 20-30% sõnnikut (või 
muid hästi komposteeruvaid biojäätmeid). Biomassile lisatakse 
komposteri kokkupaneku ajal pidevalt vett, et saavutada bio-
massi lagundamise mikroobidele vajalik niiskuse sisaldus. See on 
vajalik komposteerumisprotsessi toimimiseks ja sellest soojuse 
tekkeks.

Komposteerumise tulemusel võib biomeiler soojeneda kuni 
+60 ℃-ni juba 2-7 päeva jooksul. Kuid ilmastikuolud mängivad 
biomeileri töös suurt rolli ja käivitumisaeg võib pikendada. Too-
detud soojus kogutakse ja juhitakse tarbijale ringleva vee abil 
plasttorus (läbimõõduga 32 mm), mis ehitamise ajal biomeile-

VEESOOJENDUS

KOMPOST
VÄETIS

KATEGOORIAD
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risse paigaldatakse (10 m3 suuruses biomeileris umbes 130 m). 
Selles ringleb pumba abil vesi. Torusse sisenev külm vesi jahutab 
komposti temperatuuri nii, et see ei tõuse liiga kõrgeks. Samas 
võib liiga madal temperatuur kompostimisprotsessi aeglustada 
ja halvendada komposti kvaliteeti.  Biomeilerit läbivas torus 
soojenenud vett saab juhtida otse hoonetesse kütteks või, kui 
see vajalik on, soojusvaheti abil kõrgemale temperatuurile tõsta.

Umbes 10 m3 suurune biomeiler toodab ligikaudu 1 kWh soo-
jusenergiat. Kuid see võimsus sõltub palju sellest, millist sõnni-
kut kasutatakse. Parimad on hobuse- ja kanasõnnik. Biomeileri 
tööiga on 6-18 kuud, mille jooksul komposti maht väheneb 
umbes 40% võrra. Torude paigaldamisel tuleb seega arvestada 
komposti materjali allanihkumisega. Jaheda kliimaga piirkonda-
des (nagu Soomes ja Eestis), on selleks, et kompost talvel liigselt 
ei jahtuks ja protsess toimiks, biomeileri minimaalne suurus 
umbes 30 m3. 

Biomeileri leiutas Jean Pain aastal 1972. Biomeilereid on enim 
kasutusel Saksamaal, Austrias, Itaalias, Hollandis ja Tšiilis, aga ka 
päris külmades piirkondades, nagu nt Alaskal.

Keerukusaste ja maksumus
• Ehituse ja käituse keerukus  

Madal (osaliselt isetehtav, käitamine on lihtne)
• Maksumus  

Kõrge (materjal kallis, ehitamiseks vaja masinaid) 
maksumus >500 EUR

Suure mahu tõttu nõuab biomeileri ehitamine traktoritööd 
ja mitut inimest. Materjalikulud on suured, sest hakkepuitu on 
vaja palju ja näiteks 30 m3 maksab koos transpordiga kokku üle 
300 €. Sellele lisaks on vaja küllalt suures koguses sõnnikut, mis 
oleks soovitav kohalik loomade pidamisel tekkiv ülejääk.  Lisaks 
on vaja pikka plasttoru, traatvõrku ja muid materjale, kuid neid 
kõiki saab uuesti kasutada.
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Oskused, tööriistad ja materjalid
Biomeileri ehitamiseks vajate traktorit, tööriistu (kühvel, reha) ja 
vähemalt paari inimest.  

Vajalikud materjalid on:
 - värske puiduhake 70-80% kogu mahust;
 - antibiootikumideta sõnnik 20–30% kogumahust;
 - plastkile põhja katmiseks (pinnase kaitseks);
 - drenaažitoru põhjast liigse vee eemaldamiseks;
 - vesi biomeileri niisutamiseks ehituse ajal;
 - 32mm plasttoru (sõltuvalt biomeileri mahust, 
   arvestage umbes 6-9 m toru mahu m3 kohta ja 
   vajaliku pikkusega lisa välisühendusteks);
 - seintele silindrilise kuju saamiseks armatuurivõrk;
 - väike ringlusvee pump.

Tulemused, kogemused ja vead, mida vältida
Hakkepuit peab olema värske (hakkest möödas mitte rohkem 
kui 3 nädalat) ja kompost piisavalt märg. Ehitamise ajal hoolitse-
ge pidevalt biomassi niisutamise eest. Toitainete hilisem lisamine 
komposti on väljakutse, kuna lisandid ei jaotu ühtlaselt. Seega 
on algusest peale oluline sobiv ja hästi segatud biomass.

Üldvaade biomeileri süsteemist
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Maksumus ja olelusringi analüüs
Elutsükli jooksul toodab biomeiler umbes 800-1000 kWh/m3  
sõltuvalt kasutatud hakkepuidust ja sõnnikust. Biomeileri töö-
aeg on 6-18 kuud. Arvatakse, et biomeileris on soojusenergia 
toodang suurem kui hakkpuidu põletamisel ja samas saadakse 
komposti lõppsaadusena mulda parandav biomaterjal. Põlluma-
jandusliku lisaväärtuse tõttu võib kompostimise meetodit pida-
da süsiniku-negatiivseks. Kui traktori ja materjali transportimisel 
kasutatakse kohalikku biokütust või muud taastuvat kütust, siis 
väheneb ka ehitamise keskkonnakahjude jalajälg.

Olelusringi analüüsi peaks hõlmama samuti materjalide (plastto-
ru, traatvõrk, plastkate ja pump) keskkonnamõju. Selge on see, 
et mida rohkem aastaid saab neid uuesti kasutada, seda väik-
sem on kogu süsteemi keskkonna jalajälg.

Muud nõuded
Kontrollige kohalikke eeskirju suuremahulise komposteri ehita-
miseks.

Biomeileri ehitamise juhised
1. Ehitage seinad silindrilise kujuga ja asetage põhja plastikkile 

(fotol kasutatakse traatvõrgu asemel seinaks õlepakke).
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2. Paigaldage põhja äravoolutoru, mis juhib ära liigse vee.

3. Täitke biomeiler hakkpuidu ja sõnnikuga ning lisage ehitamise ajal 
2–3 kihina spiraalselt plasttoru. Veenduge, et toru mõlemad otsad 
oleksid biomeilerist väljastpoolt ligipääsetavad.

4. Ühendage välised küttetorud ja isoleerige need näiteks põhupakki-
dega. Lisage ringluspump sooja isoleeritud kohta ja ühendage vee-
torud soojuse tarbijani.

5. Biomeileri töö lõppemisel saate valmis komposti, mis on taimedele 
hea väetis ja kasutatav näiteks kasvuhoones. Muid materjale saate 
kasutata uue biomeileri ehitamisel.
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Biomeileri prototüüp Soomes
Biomeiler Meteoria keskuses (Vaasa kandis Söderfjärdenis 
Soomes) valmis 2019. aasta detsembris ja soojuse ammutamine 
algas samal kuul. Kogutud soojust kasutatakse konverentsiruumi 
(vana ait) õhksoojusseadme kütteks. Alltoodud joonisel 1 on 
biomeileri energiasüsteemi skeem, näidates süsteemi erinevaid 
elemente ja paigutust

Joonis1: Biomeileri ja selle kasutuse skeem

Joonis2 : Biomeiler koos mõõteseadmete kapiga
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Meteoria biomeileri andmed ja ehitus
Biomeileri maht on 50 m3. Selles biomeileris kasutati biomassis 
hobusesõnnikut, kuna sellel on aeglane lagunemiskiirus. Sõnnik 
moodustas 20% kogu biomassist. Ülejäänud osa oli puiduhake. 
Ehituse etapil lisati umbes 10 m3 vett, millest osa lisati kuhja ja 
osa segati biomassiga enne biomassi lisamist biomeilerile. Koha-
likud elanikud olid abiks biomeileri ehitamisel, pakkudes tasuta 
tööjõudu ja hobusesõnnikut.

Biomeileri piirdesse ei lisatud plastmaterjali, et võimaldada kom-
posti paremat õhutamist. Armatuurvõrk on mõeldud biomei-
leri struktuuri hoidmiseks ja selle sees olev peenem traatvõrk 
biomassi väljavalgumise vältimiseks. Erinevatesse punktidesse 
biomeileris paigaldati 24 temperatuuriandurit ja need ühenda-
ti RaspberryPi internetimooduli kaudu andmete kogumiseks, 
analüüsiks ja esitlemiseks.

Biomeilerisse paigaldati 300 m platstoru. Soojuse kogumise 
hajutamiseks keriti see spiraalidesse100 m pikkuste osadena 
kolme kihina (alumine, keskmine ja ülemine). Kõige kuumem 
osa biomeileris on umbes 50 cm kõrgusel aluspinnast.

Joonis 3: Kohalikud abistavad biomeileri ehitamisel,  
esimene veeringluse kiht on paigaldatud.
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Biomeiler laaditi maksimaalselt täis, kuna aja jooksul vajub kom-
post alla (joonis 4).

Biomeileri isoleerimine toimus põhupakkidega (joonis 5), et 
vähendada biomeileri ja ümbritseva keskkonna temperatuuride 
erinevustest põhjustatud soojuskadusid keskkonda.

Joonis 4: Biomeiler täidetud ja alustatud välisisolatsiooni paigaldamist.

Joonis 5: Õlepakkidest välisisolatsioon
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Biomeileri töö
Soojuse ammutamine algas 2019. a detsembri keskel. Allolev 
joonis 6 näitab biomeileri soojuse tootmist ajas ja kajastab sam-
me, mis võeti ette kompostis soojuse tootmise suurendamiseks.
Graafikul on näidatud erinevate temperatuuriandurite kesk-
mised temperatuurid  biomeileri kolmest erinevast asukohast. 

Sinine joon tähistab biomeileri keskel asuvate andurite tempe-
ratuurinäitude keskmist, oranž näite biomeileri keskme ja serva 
vahelistelt anduritelt ja hall näite serval olevatelt anduritelt. 
Näha on komposti erinevaid temperatuure perioodil 2019. a 
detsembri keskpaigast kuni 2020. a märtsi keskpaigani

Ülaltoodud graafik näitab ka sel perioodil toimunud lisategevusi. 
Komposti kõrgema temperatuuri saavutamiseks lisati 2020. a 
jaanuari lõpus 750 liitrit sooja vett ja 50 liitrit hobuse uriini, et 
komposti lämmastikutaset tõsta ja ühtlasi säilitada niiskuse taset.  

Biomeileri pealiskate ja õlgedest valmistatud välimine isolatsioo-
nikiht eemaldati veebruaris, et näha selle mõju temperatuurile 
ja kontrollida komposti biomassi niiskusesisaldust. 2020. a märtsi 
alguses lisati komposti veel 1500 liitrit vett ja 30 liitrit karbamiidi. 
Graafikul pole näidatud, et märtsi lõpus lisati ka umbes 1 m3 

Joonis 6: Bioemeileri töö ja selle parandamise sammude ajaskaala
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lehmasõnniku ja uriini segu. Segu lisati komposti, tehes kom-
posti peale kraatrikujulise lohu ja lastes segul sealt tasapisi alla 
imbuda. Mõõteseadmete mõningate probleemide tõttu aprilli 
algusest mai lõpuni andmed puuduvad.

Vaatlused, analüüs ja järeldused
Nagu jooniselt 6 toodud graafikult näha, toimus biomeileris 
jaanuari keskpaigast kiire soojuse langus 60 ℃-st 20 ℃-ni, 
samas oli oluline temperatuuride erinevus sõltuvalt andurite 
asukohast. Arvestades, et hobusesõnnik laguneb väga aeglaselt, 
tekitas see küsimuse, miks toimus temperatuuri langemine nii 
kiiresti. Täheldati, et väliskülgede andurid näitasid kogu aeg palju 
madalamat temperatuuri, seega voolas ümbritsevast keskkon-
nast biomeilerisse õhku ja viis sealt palju soojust välja. Seega oli 
servades tegemist aeroobse protsessiga, mis sai ümbruskonnast 
hapnikku. Kompostis hapniku ja niiskuse olemasolu ilmnes ka 
pealiskatte eemaldamisel. Selle all oli biomass endiselt niiske ja 
kõik andurid näitasid vaid väikest temperatuuri langust. 

Lämmastik, mis sisaldub uriinis ja karbamiidis, on kompostimise 
protsessis oluline element. Pärast hobuse uriini lisamist näitasid 
keskmised ning keskme ja serva vahelised andurid küll tempe-
ratuuri tõusu umbes 5 ℃, kuid pärast kattepresendi eemalda-
mist temperatuurid taas langesid. Sellele järgnenud karbamiidi 
ja vee lisamisel näitasid temperatuuri tõusu ainult keskmised 
andurid. See näitab, et hiljem lisatud vesi ja toitained ei jaotunud 
kompostis ühtlaselt, vaid liikusid kõige lihtsamat teed pidi otse 
alla, ega mõjutanud märgatavalt kogu komposti tööd/und.

Märgati, et biomeiler oli läinud tegelikult “talveunne” alates 
komposti temperatuuri langemisest alla 20 ℃, nagu on näha 
joonisel 6. Temperatuur hakkas järk-järgult tõusma alles 2020. 
a mai lõpus. Biomaterjali talveunerežiimi periood langes kokku 
talvise külmaperioodiga, mis viib järeldusele, et välisisolatsioon 
biomeileri ümber eriti ei aidanud ja komposti temperatuur 
langes ikkagi alla optimaalse ensüümide töötemperatuuri.
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Jooniselt 7 on näha, et biomeiler jõudis 2020. a juunis taas oma 
temperatuuri tippväärtusteni ja on selle teksti kirjutamise ajani 
(september 2020) püsinud stabiilsena. 

Jõuti järeldusele, et kuna hobusesõnniku ja hakkepuidu osakeste 
suuruse erinevus oli suur ja osa hobusesõnnikust uhuti ehituse 
käigus veega alla, siis oli sõnniku lagunemine pealmistes kihtides 
kiire ja see ammendus enne, kui suured hakkepuidu tükid jõud-
sid lagunema hakata, et protsessile oma energiat lisada. 

Lisaks jäid lahti küsimused, et kas biomeilerisse lisatud lisaläm-
mastik oli üldse vajalik või on see siiski lahendus biomeileri 
külmal aastaajal elus hoidmiseks. Selle biomeileri töö kohta eda-
siste järelduse tegemiseks ja keskkonnaolude konkreetse mõju 
seostamiseks biomeileri tööle, tehakse veel täiendavaid vaatlusi.

Alltoodud veebilehe kaudu saab juurdepääsu biomeileri and-
mete ajaloole ja jälgida neid ka reaalajas:   
iot.novia.fi/data/meteoria_biomeiler.html

Joonis 7: Biomeileri soojuse tootmine ajavahemikul juuni kuni september 2020

http://iot.novia.fi/data/meteoria_biomeiler.html
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Soome biomeileri prototüübid
Projekti käigus ehitati Soomes kaks prototüüpi: üks Meteorias 
(eelnevalt kirjeldatu) ja teine Seppälä Põllumajanduskolledžis. 

Nende ehitamise töötoad põhinesid LEADER-projekti käigus 
disainitud biomeileri lahendusel. Projekti raames koostati ka 
soomekeelne ja ingliskeelne biomeileri ehitusjuhend.

Prototüüpe haldavad organisatsioonid ja inimesed
Meteoria, Vaasa - Novia Rakendusteaduste Ülikool 
Shiva Sharma, projektijuht (shiva.sharma@novia.fi) 
Hans Linden, laboriinsener / teadusuurija (hans.linden@novia.fi) 
Cynthia Söderbacka, teadusuurija (cynthia.soderbacka@novia.fi)

Video Seppäla koolis biomeileri ehitusest
youtube.com/watch?v=gW1Rb33Hjug
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Rakettpliit
- ahi, massi- ja veesoojendi
Lühike sissejuhatus
Rakettpõleti tehnoloogia seisneb kõrge temperatuuriga (700–
1100 ℃) ja puhta põletusega (madal suitsu- ja kasvuhoonegaa-
side heide) soojuse tootmises, kasutades samal ajal minimaalselt 
kütust. See on soojusenergia lahendus, mis on odav ja üsna 
hõlpsasti ehitatav ning mida saab rakendada paljude erinevate 
soojus- ja küttevajaduste katmiseks. Rakendused võivad olla 
pliit, ahi, massi- või veesoojendi (ühendatud akumulaatorpaagi 
või radiaatorisüsteemiga). Rakettpõleti efektiivsus tuleneb ter-
modünaamikast ning selle õige töö tagamiseks tuleb ehitamisel 
järgida kindlaid mõõtmeid ja proportsioone.
 
Üks lihtsamaid viise rakettpõletist saadava soojuse kasutami-
seks on pliit toidu valmistamiseks, pannes poti või panni otse 
rakettpõleti peale. Rakettpõleti teise, veidi keerukama versioo-
ni, rakettahju kirjelduse leiab www.off-grid.rocks veebilehelt, 
kusjuures rakettahi kui massikütteseade on rakettpõleti kõige 
tõhusam kasutusviis.

Keerukusaste ja maksumus
• Ehituse ja käitluse keerukus 

Keskmine (ei nõua erioskusi, hooldus lihtne)
• Maksumus 

Madal - keskmine (ehituse kulud < 50-200 EUR)
.

KÜTE
TOIDUVALMISTAMINE

KATEGOORIAD

http://www.off-grid.rocks


Rakettpõleti kasulikkus
> Säästlik soojusallikas (kulude, aja ja keskkonna jaoks).
> Kiire kuumenemine kõrge temperatuurini.
> Saab põletada biomassi, mis ei vaja palju töötlemist (oksad, 
   pulgad, käbid).
> Puhas põletus väheste suitsugaasidega (kasulik tervisele ja 
   keskkonnale).
> Saab ehitada kohalikest materjalidest ja sageli üsna väikeste 
   kuludega.

Rakettpõleti tööpõhimõte
Rakettpõleti ehitamisel tuleb järgida konkreetseid suhtarve 
ja mõõtmeid. Õigesti ehitatuna võimaldab rakettpõleti samas 
süsteemis kahte eraldi põlemist, mille tulemuseks on kõrgem 
temperatuur, puhtam heitgaas ja vähem kütust. Esimesel põ-
lemisel (A) eralduvad gaasid kütusest (C) ja põletatakse tem-
peratuuril 300–600 ℃. Põlemiskambris esimesest põlemisest 
järelejäänud gaasid jõuavad (väikese õhutakistusega isoleeritud 
ruumis) piisavalt kõrgel temperatuuril torni (B), kus toimub 
teine põlemine temperatuuril 700–1100 ℃. Süsteemi hästi iso-
leerides ja heitgaaside lisapõlemise soojust kasutades raisatakse 
palju vähem energiat kui traditsioonilisel biomassi põletamisel.
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Joonis 1: Rakettpõleti põhifunktsionaalsus
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Oskused, tööriistad ja materjalid
Oskused
Rakettpõleti ehitamine ei vaja erilisi oskusi ega spetsiaalset 
ahjude ehitamise kogemust, kuid alati on kasulik omada mõ-
ningaid üldehitusoskusi (nt looduslike materjalide käsitlemine, 
telliste ja metalli töötlemine või valuvormide valmistamine). 

Tööriistad
Rakettpõleti ehitamise alustamisel on hea, kui teil on ole-
mas tavalise ehitustöö põhitööriistad. Sõltuvalt sellest, millise 
lahenduse ja millise materjalide kombinatsiooni valite, võib vaja 
minna ka teisi tööriistu. 

All on nimekiri tööriistadest ühe levinuma rakettpõleti lahen-
duse ehitamiseks tulekindlatest tellistest ja kasutades isolat-
siooniks savi-põhusegu.

• Teemantketaslõikur telliste lõikamiseks. Veenduge, et 
kasutataks kaitsevahendeid, sealhulgas prille ja maski. 

• Vaja on ka rauasaagi või metalli lõikeketast. 
• Seguga töötamise riistad (nt kellu).
• Suur ämber savi-liiva-vee segu jaoks.
• Väiksem koormakate savisegu segamiseks õlgedega (iso-

latsioonikihi jaoks).
• Mõõdulint ja lood.

Materjalid
Rakettpõleti saab ehitada erinevatest materjalidest ja nende 
kombinatsioonidest. Materjalide oluliseks omaduseks on see, 
et need peavad vastu suurele kuumusele deformeerumata või 
lagunemata (on tulekindlad) ning et neil oleks vajaduse korral 
piisavalt isolatsiooniomadusi. Näiteks kergkruusas või õlgedes 
olevad õhutaskud (<4 mm) tagavad seda sisaldava materjali 
head isolatsiooniomadused. 
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Siin on näited materjalidest ja kuidas neid kombineerida.
• Tulekindlad tellised (põleti konstruktsiooni jaoks) ja 

savi-põhu segu (isolatsiooniks).
• Fibo-plokid täidetuna saviliiva vm. tulekindla seguga 

(konstruktsiooni ja isolatsiooni jaoks).
• Kergkruus savi-liiva segus (konstruktsiooni ja isolatsiooni 

jaoks) - vormitud lahendus.
• Roostevabast terasest tünn ja torud (konstruktsiooni 

jaoks) ja mõni kuumakindel isolatsioonmaterjal. 
• Tulekindel savi + põhk (konstruktsiooni jaoks) ja 

savi-põhu segu (isolatsiooniks). 

Kui soovite ehitada teisi rakettpõleti lahendusi peale pliidi, saab 
kasutada ka muid materjale. Lisateavet selle kohta leiate veebi-
lehelt www.off-grid.rocks, kus esitletakse ka muid rakettpõletil 
põhinevaid lahendusi.

Metalli kasutamisel kasutage roostevaba terast
Kui kasutate metalli rakettahju sees või pliidiplaadina, on oluline 
kasutada kuumakindlat roostevaba terast (katsetusteks sobib 
ka tavaline teras). Just paigalduse pika eluea tagamiseks on vaja 
roostevaba terast, kuigi see on üsna kallis, seda on keeruli-
sem töödelda (keevitamine või lõikamine) ning seda võib olla 
raske leida vanaraua hulgast. Roostevaba terasega sarnased on 
terased tüüpidega 3CR12, ASME SA240, ASTM A240/A240M, 
EN10088.2 ja 1.4003, millel on sarnased omadused, ja need on 
sageli poole odavamad.

Kui süsteemis ei kasutata roostevaba terast, tekib tõenäoliselt 
efekt, mida nimetatakse helvesväsimuseks (inglise k. spalling). 
See on rooste tüüp, mis lagundab metalli üsna lühikese aja 
jooksul, kui teras on happelises ja madala süsinikusisaldusega 
keskkonnas kõrgel temperatuuril (> 500 ℃). Süsinik eraldub 
metallist, põhjustades selle nõrgenemise. Sellest aitab hoiduda 
metallosade mitteisoleerimine, et need vähem kuumad oleks, 

http://www.off-grid.rocks
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kuid see vähendab omakorda rakettpõleti efektiivsust. Ühtlasi 
toob see rakettpõleti eluea jooksul kaasa rohkem remon-
ditööd. Kuna mistahes metalle (kaevandatud materjal) tuleb 
pidada väärtuslikuks ressursiks, peaksime püüdma neid mitte 
kasutada seal, kus need lagunevad ja põhjustavad reostust.

Kulude ja olelusringi analüüs
Rakettpõleti ehitamiseks vajalik raha ja aeg varieeruvad palju 
sõltuvalt valitud materjalidest ja materjalide hinnast vastavas 
asukohas. Näiteks on tulekindlad tellised mõnes piirkonnas 
palju odavamad kui teised materjalid, mille puhul võib see olla 
odavaim võimalus (savimördi kasutamisel saab telliseid ka uuesti 
kasutada). Lihtsama rakettpliidi hind on tavaliselt vahemikus 50-
200 €. Rakettpõletite käitamise kulu sõltub suuresti kasutatavast 
kütusest ja hankimise viisist.

Nagu varem kirjeldatud, on rakettpõleti heitmekogused väga 
madalad ja neil on kõrge kütusetõhusus võrreldes enamiku 
teiste biomassi põletitega. Rakettpõleti käitamisega seotud 
keskkonna jalajälg on oluliselt seotud sellega, millist kütust kasu-
tatakse ja kas need on osa ringmajandusest (parim on kasutada 
kütuseid, mida peetakse puidujäätmeteks). 

Rakettpõleti ehituse keskkonnajalajälg sõltub sellest, milliseid 
materjale kasutatakse. Tulekindlaid telliseid, Fibo-plokke või 
kergkruusa töödeldakse kõiki kõrgel temperatuuril ja transpor-
ditakse kaugelt, mille tulemuseks on nende suur jalajälg. Kõigil 
kasutatud metallidel on ka märkimisväärne jalajälg. Väiksem on 
jalajälg kui materjale taaskasutatakse ja kohalikul tasandil ring-
lusse võetakse. Suures koguses kohalike looduslike materjalide 
(savi, liiv ja põhk) kasutamine annab ehitusele väiksema jalajälje.
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Energiamahukus ja tõhusus
Rakettpõleti korrektsel töötamisel, nii et toimub sekundaarne 
põlemine, võivad rakettahju tipus olevad temperatuurid tõusta 
700–1100 ℃-ni. Temperatuur sõltub torni kõrgusest, kütuse 
kvaliteedist ja kuivusest, kütuse kogusest ja põlemise ajast. 

Rakettpõletid on väga energiasäästlikud lahendused, eriti kui 
kütuste (oksad, pulgad, käbid) kogumiseks või töötlemiseks on 
vaja vähe energiat ja aega. Kogemused näitavad, et rakettpliit 
kasutab toiduvalmistamiseks 20–40% vähem kütust kui teist 
tüüpi pliidid.

Joonis 2: Pilt rakettpliidist ehitamise ajal, 
 tehtud tulekindlatest tellistest ja savi-põhu isolatsiooniga 
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Kütused
Rakettahi töötab kõige paremini kütustega, millel on palju 
kokkupuutepinda nt. oksad, pulgad, käbid või graanulid, mitte 
traditsiooniliste küttepuuhalgudega. Lehtpuust kütused põhjus-
tavad tavaliselt vähem suitsu ja tahma kui okaspuust pärinevad 
kütused, milles on sageli palju vaiku. Rakettpõleti kasutamisel ei 
pruugi sellel suurt vahet olla, kuid see võib küttekoldes soovi-
matut tahma kogunemist tekitada või näiteks rakettpliidil nõud 
alt mustaks muuta.

Looduses tekkivaid oksi põletatakse sageli lihtsalt koristamise 
eesmärgil lõketes ära. Neid võiks selle asemel hoopis koguda ja 
hagudena rakettahjude kütuseks kuivatada. 

Pelletid võivad olla samuti rakettahjude jaoks hea kütus, kuna 
nende puutepind on suur ja neid saab hõlpsasti käsitleda. Pelle-
tite jaoks saab teha enam-vähem automaatseid täitmissüstee-
me, mis kasutavad gravitatsiooni või elektrilisi sööteseadmeid 
(nt söötekruviga punker). Automaatne pelletkütuse etteandmi-
ne on küll keerukam lahendus, kuid seda võib soovitada pike-
malt töötavate rakett-massi- ja -veesoojendite puhul. Oluline 
on jälgida, et põlemiskamber ei ummistuks ega vähendaks sel-
lega sisselaskeava õhuvoolu. Kui pelletite valmistamisel kasutada 
kohalikust puidutööstusest saepuru või muid puidujäätmeid ja 
väiksemat pelletimasinat, sobib ka see ringmajanduse mudelisse 
ja võib pidada üsna arukaks, kuigi tegemist on lisatöödeldud 
kütusega.

Nagu alati biomassi põletamisel, on oluline, et kütus oleks kuiv, 
sest muidu vähendab see vee oleku muutmiseks (vedelik-au-
ruks) vajaliku soojuskao tõttu süsteemi efektiivsust ning põhjus-
tab ebapuhtamat põlemist ja suurendab heitmekogust. 
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Ohutus
Kuna rakettahjud põletavad biomassi, võib nende kasutamine 
siseruumides või ruumides, mis ei ole hästi ventileeritud või 
ilma spetsiaalsete lahendusteta gaaside eemaldamiseks (korst-
nad), olla tervisele ohtlik. See võib piirata rakettpliidi kasutamist 
külmadel aastaaegadel, kuna on vaja hästiventileeritavat ruumi, 
näiteks välikööki. Gaasilised ühendid, mis võivad jääda rakettpõ-
leti heitgaasidesse, on kahjulikud sissehingamisel või vähenda-
vad ruumiõhus hapniku suhet. Need on metaan, vingugaas ja 
süsihappegaas, kuigi rakettpõletis põleb tõenäoliselt suurem osa 
vesinikust ja metaanist ära 5-10 minuti jooksul põlemise algu-
sest. Samas ei tohiks rakettpõletist tulla suitsu ega tahma, mis 
on sageli just kõige enam hingamisteedes probleeme põhjusta-
vad heitmed.

TÄHELEPANU!  
Kui põletate rakettpõletit siseruumides või piiratud ventilat-
siooniga aladel, kasutage alati vingugaasiandurit!

Regulatsioon ja õiguslikud aspektid
Vastavalt eri riikide seadusandlusele võivad kehtida kohalikud 
eeskirjad, mis piiravad rakettpõletite kasutamist ja ehitusviise. 
Hea on kontrollida kohalikelt järelvalveasutuselt, mis teie piir-
konnas lubatud on. Kuna rakettpliidil ei ole korstent, siis on igal 
juhul kindlam kui seda ei paigutata siseruumidesse. 

Teised ruumide soojendamiseks soovitatud rakettpõletiga la-
hendused, näiteks rakettahi ja massisoojendi, on mõeldud sise-
ruumidesse, kuid ka need võivad kuuluda erinõuete alla ja enne 
kasutamiseks heakskiidu saamist võidakse nõuda näiteks surve-
katsetusi. See on asjakohane, kuna lahendus on ehitatud koha-
peal, seega puudub kaubanduslik CE-vastavusmärgis, mida sageli 
muidu kütteseadmetelt nõutakse. Asjakohase teabe saamiseks 
pöörduge oma kohaliku kütteseadmete spetsialisti poole.
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Lahenduse kirjeldus
Põletile on antud nimi „rakett”, sest kui see korralikult töötab, siis 
sarnaneb selle heli raketimootori mühinaga, kuna õhku tõmma-
takse ja surutakse süsteemist läbi suure kiirusega. Kui rakettpõleti 
tööheli ei kostu “raketimühinana”, siis on ilmselt midagi valesti.

”Vale” rakettpõleti äratundmine
Kui rakettpõleti tööheli ei ole siiski õige, siis tehke kindlaks, kas 
valitud mõõtmed olid optimaalsed ja kas rakettahjul on kõik 
meie soovitatud omadused. Internetist võib leida palju kirjeldu-
si lahendustest, mis võivad tunduda rakettahjuna, kuid ei järgi 
rakettpõleti reegleid. Selle tulemuseks on sageli madalam maksi-
maalne temperatuur, rohkem raisatud energiat ja suurem heide. 
Kui näiteks torn on liiga madal või on põlemiskamber isoleeri-
mata, siis ei järgitud termodünaamikat täielikult ja optimaalsed 
töötingimused pole täidetud. Need lahendused võivad sõltuvalt 
tingimustest ja vajadustest olla siiski üsna head, kuid pole sama 
tüüpi rakettpõletid, mida me siin soovitame ehitada.

Rakettpõleti olulised mõõtmed
Iga põleti suurus määratakse selle torni ava ristlõikepinna järgi. 
Suurte rakettpõleti jaoks on sageli kasutatav ümara kujuga 20 
cm läbimõõduga ava (ristlõike pindala 314 cm2), mis võrdub 
ruudukujulise avaga 17,7x17,7 cm. 

Kui soovite väiksema jõudlusega põletit, tuleks ava ristlõikepin-
da vähendada, mille tulemuseks on ka väiksem torni kõrgus, 
mis võib olla aga piiravaks teguriks. Võimalik, et pliidi jaoks tuleb 
mugava töökõrguse saavutamiseks teha mugandusi, sest tööta-
sapinna standardkõrgus on umbes 90 cm. Seda saab saavutada 
pliidi aluse vundamendi tõstmisega/langetamisega põranda või 
maapinna suhtes.
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A:  söötetoru ja õhu sisselaskeava
B:  täiendav õhu sisselaske- ja puhastusluuk
C:  tuhakaev põlemiskambri all
D:   põlemiskamber  (pikkus d < e/2 = 61 cm)
E: torn (ava E=314 cm2; kõrgus e=88 cm)
F: väljalaskeava ja pliidi pind
G: valikuline: kütuseava kate või kütusehoidla/-juht

Joonisel tähistab hall kiht sisemist kuumakindlat konstruktsiooni-
materjali ja tumedam kiht on välisisolatsioon. Need võivad olla 
samad, kui kasutada näiteks Fibo-plokke, mis loovad korraga nii 
konstruktsiooni kui ka isolatsiooni. 

Torni kõrgus (e) 88 cm on väikseim, mida lubab kõrguse ja ava 
ristlõike pindala soovitatav suhe (e/E = 0,28-0,42). Kui rakettah-
ju torni ava ristlõike pindala on 314 cm2, siis on pliiditasapinna 
kõrgus umbes 93 cm, mis on sobiv töötasapinna kõrgus. Kõrge-
ma torni puhul peaks pliidi alust põrandasse süvendama.
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Söötetoru ja õhu sisselaskeava (A)
Söötetoru on koht, kuhu sisestatakse kütus (oksad, pulgad, kä-
bid, graanulid jne). Seda nimetatakse ka J-toruks, mis tähendab, 
et põlemiskambrisse on kütust, kui see põleb, vaja vähem su-
ruda ja võite selle asemel loota raskusjõule, kuna kütus sisesta-
takse koldesse ülalt-alla. Ebaühtlaste jändrike okste kasutamisel 
võivad need aga üksteise külge haakuda. Seega on soovitatavad 
võimalikult sirged kütusetükid. Samuti tuleks söötetoru kõrgus 
hoida madalal, et tagada hea tõmme, mitte luua sellest korstent 
kuumuse kogunemiseks. Kütusetoru otsa võib lisada katte (G), 
et takistada õhu ja leekide liikumist ülespoole, või toe pikema-
tele kütusetükkidele või pelletihoidla-söötja. 

Lisaõhu sisselaske ja puhastusava (B)
Kui söötetoru kütust täis saab, väheneb õhuvool rakettpõletisse 
ja selle tööks võib vaja minna täiendavat õhu sisselaskeava. See 
ava võib olla väga kasulik ka põlemiskambri puhastamiseks tu-
hast ja muust kogunevast materjalist. Seda täiendavat sisselask-
eava võib vajada ka siseruumi paigaldatud rakettahju jaoks, kuna 
siis saab läbi selle rakettahju toru abil suunata ka välisõhku, selle 
asemel, et seda ruumist võtta, mis vähendaks hoones olevat 
sooja õhku ja põletaks hingamiseks vajalikku hapnikku. 

Rakettpõleti jaoks on oluline õhu sisselaskeava(de) suurus ja 
seda on sageli vaja katsetada, kattes sisselaskeava(d) näiteks 
tellistega. Suhe kogu sisselaskeava ja torni ava ristlõike pindalade 
vahel peaks olema 1/1.5, mis tähendab, et sisselaskeava ristlõi-
kepindala (kaasa arvatud avatud söötetoru) moodustab umbes 
65% torni avast, minimeerides sellega ka sisseantavast õhust 
tekkivat põleti jahutust.

Tuhakaev (C)
Tehes söötetoru põhja tuhakaevu ja selle peale eemaldatava 
metallresti, võib suurem osa tekkivast tuhast ja põlemata ma-
terjalist sellest läbi alla langeda ja on siis hiljem hõlpsasti eemal-
datav. 



TAASTUVENERGIA TEE-ISE LAHENDUSTE KÄSIRAAMAT - 65

Põlemiskamber (D) - ristlõikepind, kuju ja pikkus (d)
Mõni juhend ütleb, et põlemiskambri pikkus on optimaalne, kui 
see on pool torni kõrgusest, kuid kogemused näitavad, et see 
võib põhjustada liiga palju soojuskadusid. Just põlemiskambris 
hakkab soojus kogunema, mistõttu on oluline, et see osa oleks 
hästi isoleeritud, minimeerides kadusid enne torni. Meie ko-
gemuste põhjal peaks põlemiskambri pikkus olema alla poole 
torni kõrgusest (d < e/2). Õige tõmbe saamiseks on oluline, 
et põlemiskambri ristlõikepindala oleks kogu süsteemis kõige 
väiksem ava. Levinum on disain, kus põlemiskambri ava on 
horisontaalne ristkülik (väiksem kõrgus kui laius), mitte ruut või 
vertikaalne ristkülik.

Torn (E)
Kuumakindel torn on süsteemi üks olulisemaid osi ja selle 
erineva kujuga on saavutatavad gaaside voolukiiruse ja tempe-
ratuuri osas erinevad tulemused. Kõige tõhusamaks peetakse 
ümara toru kuju, millele järgneb kaheksanurkne kuju ja seejärel 
ruut. Sõltuvalt kasutatud materjalidest on neid kujundeid või-
malik saavutada enam ja vähem keerukalt. Näiteks tulekindlate 
telliste või Fibo-plokkide kasutamisel võib ruudukujuline kuju 
olla ehitamiseks lihtsaim, ehkki ka muid ristlõike ava kujundeid 
saab teha mõne väikse lisapingutusega. Kui selle asemel kasuta-
takse roostevabast terasest toru, on ümmargune torukuju juba 
loomulik tulemus. 

On väga oluline, et torn oleks vertikaalne (ilma kallutamiseta, 
kuna see häiriks gaasi ja põlemisleekide voogu) ja pinnad olek-
sid võimalikult siledad ja astmeteta. Torni ehitamisel kasutage 
kindlasti loodi.

Torni ristlõikepindala ja kõrguse suhe
Rakettpliidi joonise juures toodud mõõtmed kasutavad vähimat 
soovitatavat suhet torni ava ristlõikepindala (314 cm2) ja kõrgu-
se (e = 88 cm) vahel.
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Paljude rakettahjuehitajate kogemuse põhjal peaks torni kõr-
guse ja ava ristlõikepindala suhe olema vahemikus 0,28-0,42. 
Seega jääb sobiv torni kõrgus (ristlõike pindala 314 cm2 puhul) 
vahemikku 88-132 cm (88/314 = 0,28; 132/314 = 0,42).  
Kui torni ava ristlõike pindala valida 196 cm2 (ruut 14 x 14 cm), 
peaks torni kõrgus olema vahemikus 55–82 cm (196 x 0,28 = 
55; 196 x 0,42 = 82).

Mida suurem on torni kõrgus, seda kõrgem kuumus ja puhtam 
põlemine saavutatakse. 

Torni ülaosa (F)
Torni ülaosas on temperatuur kõige kõrgem. Seal soovimegi 
soojusenergiat kasutada. On väga oluline, et ülaosa ava ristlõi-
kepindala (joonis 4), ka siis kui oleme selle peale asetanud poti, 
ei oleks kunagi väiksem kui põlemiskambri ristlõike pindala. 

Pliiti ehitades püüame leida ka pottide või pannide kuumuta-
miseks sobiva lahenduse, eelistatavalt soojuse reguleerimise 
võimalusega, mis on saavutatav poti/panni aluse kõrguse muut-
misega. Seda saab teha paljude loominguliste lahenduste abil. 
Siinkohal peab arvestama torni ülaosas tekkivate kuumade 
turbulentsvoogudega ja kohandama torni väljapääsu (F) nii, et 
see sobiks teie pottide või pannidega, samuti arvestama mista-
hes väljaulatuva käepidemega, nt praepannil.

Joonis 4: Heitgaasiava muutmine turbulentsi vähendamiseks
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Tulemused, kogemused ja vead, mida vältida
Rakettpõletite ehitamisel soovitatud mõõtmete ja proportsioo-
nide järgi ei tohiks tõsiseid vigu tekkida. Ainus asi, mida ehita-
misel saab mõjutada, on põleti funktsionaalsuse optimeerimine. 
Rakettpõletil on palju erinevaid modifikatsioone. Mõned loovad 
põletuskambris ja tornis rohkem turbulentsust kui teised (mille 
tulemuseks on suurem tõmme), kuid teie ülesandeks on leida 
omale sobiv rakettahju tüüp , seda katsetada ja teha vajadusel 
muudatusi ning jagada siis kogemusi ka teistega. 

Kui torni või põletuskambri jaoks kasutatud materjalid ei suuda 
taluda kõrgeid temperatuure, purunevad need suure tõenäosu-
sega. Võimalik, et peate rakettahju selle eluea jooksul tihendama, 
et vähendada siseõhu sisseimemist või heitgaaside väljapää-
su ohtu. Kui praod kahjustavad konstruktsiooni terviklikkust, 
veenduge, et see ei põhjustaks kokkuvarisemise ohtu ja tõstaks 
sellega tulekahju tekke riski 

Rakettpliidi ehitamise juhend 
Ettevalmistus

1. Määrake rakettpliidi suurus vastavalt vajadustele. Tehke 
skeem, arvutused ja joonised. 

2. Tehke kindlaks, milliseid materjale ja meetodeid ehita-
misel kasutada. Kui valitakse kokkupandavad elemendid, 
näiteks tulekindlad tellised või Fibo-plokid, siis arvutage 
ehitamiseks vajalike detailide arv, lisades mõned väikeste 
vigade või kohanduste jaoks. Kui kasutatakse vormimist, 
siis tehke ka skeem vormide osadest ja protsessi ajakava. 

3. Valmistage ehitusplats ette vastavalt ahju mõõtmetele. 
Kui disain eeldab, et ahju alus peab olema maapinnast 
madalamal, siis alustage maapinna ettevalmistamisest nii, 
et aluse ümber oleks korralik drenaaž. Veenduge, et ra-
kettahju alus oleks ehitatud kindlale pinnale, kas suurtele 
kividele või kokkusurutud pinnasele/savile. 
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4. Veenduge, et teil oleks katus rakettahju ja ehitusplatsi 
kohal, et kaitsta seda vihma eest, eriti kui kasutate ehitise 
jaoks savi, kuna see on veetundlik.

Ehitamine
Ehitusprotsess ja  toimingud erinevad sõltuvalt sellest, milliseid 
materjalid või tehnikad valiti. Järgmised sammud on asjakohased, 
kui rakettpliit ehitatakse tulekindlatest tellistest ja savi-põhu iso-
latsiooniga. Paigaldage tellised kõigepealt ilma mördita, et leida 
hea kombinatsioon, mis moodustab söötetoru, põlemiskambri 
ja torni jaoks õiged mõõtmed (te ei pea sel hetkel ehitama 
kogu torni, vaid ainult paar esimest kivikihti).

1. Alustage tasase aluskihi valmistamisest. Kasutage sobivat 
telliste arvu ja mustrit vastavalt telliste suurusele ja ra-
kettahju suurusele. Telliste kinnitamiseks segage peene 
liiva ja saviga (2:1) mört veega, nii et konsistents oleks 
nagu pannkoogitaignal. Kastke telliste küljed savi/liiva 
segusse ja täitke tühimikud harjaga (enne segusse kast-
mist peate tulekindlate telliste pinnad märjaks tegema, 
et need ei imaks liiga kiiresti vett sisse). Pange aukude 
täitmiseks ja lõplikuks katteks valmis ka kuivem liiva-savi 
segu (konsistents peaks olema selline, et võite peos teha 
palli, visata selle meeter ülespoole ja püüda see vaid väi-
kese deformatsiooniga oma avatud peopesale). 
Puhastage hoolikalt segu jäägid telliste vahedest ja siluge 
siseseinad. Eesmärk on muuta põlemiskambri sisepind 
tasaseks ja siledaks.

2. Jätkake ülejäänud konstruktsiooniga ja veenduge, et üks-
teise külge puutuvad telliste küljed oleksid mördi sisse 
pandud, et tekiks hea ”kleepuvus”. Veenduge, et põletus-
kambri ja torni pinnad oleksid sirged ja siledad, puhasta-
tud liigsest segust. Samuti on oluline, et ei jääks auke või 
tühimikke, kust õhk läbi pääseks. 
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3. Kui konstruktsioon on ehitatud ja sel on olnud võimalus 
kuivada, kontrollige, et see oleks jäik ja tugev.  

4. Segage uus kuivem liiva-savi segu (3:1) veega ja segage 
see mört õlgedega, võrdses koguses. Hea on kasutada 
koostisosade segamiseks suletavat tünni või koormaka-
tet, millega segu liigutada.  
 
Vahetult enne kui liiva-savi-põhu segu hakatakse telliste 
peale kandma, alustades alt ülespoole, kastke telliseid 
veega. See suurendab sidet telliste ja segu vahel. Võtke 
aega, et moodustada kattekiht, mis peaks olema umbes 
10-15 cm paks. Ärge muutke välispinda liiga siledaks, 
kuna selle lõppviimistluse jaoks on vaja selle karedat 
tekstuuri. 

5. Kui esimene kattekiht on veidi kuivanud, kandke peale 
viimistluskiht. Veenduge, et kastate esimese kihi pinda 
vahetult enne pealekandmist, nagu tellistegi puhul. Järje-
pidevus peaks olema sama, mis 1. etapi lõpus. Selle kihi 
tugevuse suurendamiseks võib kasutada segus lisaks ka 
hobusesõnnikut. Väikesed rohttaimedest sõnnikukiud 
toimivad tugevdusena, kuid mitte siis, kui jätta sõnnik 
oma algkujule pallidena. Kandke selle seguga rakettahjule 
2-4 cm paksune viimistluskiht. 

Muutke viimistluspind siledaks või tehke vastavalt soovile 
kaunistuseks soovitavaid kujundeid või skulptuure. 

6. Valmistage lahenduse metalldetailid ja sobitage need, nt 
metallist tuharest söötetoru allosas tuhakaevu peal ja 
torni ülaosas olev pottide/pannide tugi ning söötetoru 
kaas, kütusehoidla või pika kütuse tugi.  
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7. Kaitske rakettpliiti niiskuse eest ja laske enne kasutamist 
sel paar päeva kuivada, sõltuvalt kliimast - õhuniiskusest, 
soojusest ja tuulest. Kui pliit kuumutatakse liiga vara 
kõrge temperatuurini, on palju suurem oht väliskihi pra-
gunemiseks. Tähtis on, et saviseguga kaetud rakettpliidi 
kohal oleks alati vettpidav katus.

Rakettpliidi käivitamine
Kütmise alustamisel laadige käivitamiseks kütus söötetorusse 
tulesüüte materjali peale. Süüdake väike tükk puitu või pa-
berikuul ja pange rakettahju torni ülaosa avale või kasutage 
küünlahoidjat, mis langetage torni põhja. Seda nimetatakse ”eel-
süüteks”, mis loob tornis tõusva gaasivoolu ning alustab õhu ja 
leekide liigutamist soovitud suunas. Süüdake kütus söötetoru 
põhjas. Seejärel peaks tekkima õhutõmme ja leegid minema 
põlemiskambri kaudu torni. Kulub 5-10 minutit, enne kui ra-
kettpõleti üles kuumeneb ja tasakaalustub, enne kui rakettefekt 
täielikult hoo sisse saab. Kui konstruktsioonis on niiskust, võib 
see ka kauem aega võtta. 

Esimese põletuse ajal ärge laske pliidil liiga palju kuumeneda, 
vaid sulgege õhuvõtuava 10 minuti pärast ja laske pliidil jahtuda. 
Kui see on jahtunud (võib kuluda mitu tundi) korrake sama 
protseduuri uuesti, kuid laske põleda 20 minutit. Katsetage 
sisselaskeavade suurust, vähendades nende suurust (nt kaane, 
tellise või Fibo-ploki abil). 

Jälgige, kas rakettpliit hästi töötab ja põletus on puhas (suitsuva-
ba). Vaadelge välimist kihti pragude tekkimise suhtes. Proovige 
praod täita peenest liivast ja savist valmistatud mördiga (2:1). 
Hiljem ilmnenud praod saate alati täita sama tüüpi seguga. Kui 
tundub, et kõik töötab hästi, hakake rakettpliiti kasutama. Teil 
on alati võimalik hilisemaid seadistusi teha, nt parandada torni 
ülaosas olevat süvist, olenevalt teie potidest või pannidest, või 
valmistada seade, et muuta nende kaugust torni väljalaskeavast. 
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Tuugeni õppemudel
Lihtne koolitusvahend
Lühike sissejuhatus
Tuulegeneraatori mudel on toimiv miniseade, mis demonstree-
rib tuulegeneraatori (tuugen) töötamise põhimõtteid. See on 
lihtne ja hõlpsasti ehitatav. Mudelil saab kujundada optimaalse 
tiiviku ja kasutada tõhusat mini-generaatorit, mis suudab tubase 
õhuventilaatori “tuulest” toota elektrit näiteks LED-lambi tar-
beks. Mudel koosneb mitmest päris tuugenitele omastest põ-
hikomponentidest (alus/”vundament”, torn, generaator, gondel, 
tiivik). Tuugeni mudeli tiivik pöörleb ventilaatorist tuleva õhuvoo 
mõjul ja tuugeni generaator toodab elektrit maksimaalse pinge-
ga 2,4 V ja voolu kuni 20 mA, seega võimsust kuni 48 mW. 

Mudeli põhiosa saab olemasolevatest osadest kokku panna 
mõne minutiga. Tiiviku valmistamine võtab rohkem aega, sest 
see tuleb kasutaja poolt käsitsi valmistada papist, spoonist, ple-
kist või plastist ja katsetades leida parim lahendus.

Keerukusaste ja maksumus
• Ehituse ja käitluse keerukus 

Madal (ei nõua erioskusi, tehtav mõnekümne minutiga)
• Maksumus 

Madal ( < 50 EUR)

TUULEENERGIA
KOOLITUS

KATEGOORIAD
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Lahenduse kirjeldus
Oma kujult meenutab mudel tõelist tuugenit, kuid see pole 
mõne kindla seadme koopia vaid lihtsustatud üldmudel. Mudel 
toimib õppevahendina ja pakub võimalusi tuuleenergia uurimi-
seks ja katsetamiseks näiteks koolides. Mudel võimaldab õpilastel 
tubase ventilaatori tuule abil uurida põhilisi tuuleenergia tootmi-
se ja tiivikulabade kujundamise kontseptsioone, nagu kaldenurga, 
pindala, massi, koguse ja materjalide mõjusid.

Kõiki osi saab osta kasutusvalmina, kuid saadaolevatest materjali-
dest on võimalik osi ka ise teha.

Mudeltuugeni alus võib olla valmistatud puidust, kivi- või vi-
neerplaadist (läbimõõt vähemalt 150 mm). Aluse keskele peate 
puurima torni kinnitamiseks augu. Torn on väike alumiiniumtoru. 
Pildil näidatud gondel (nacelle, e. generaatori korpus) on juba 
valmisdetail, kuid selle võib asendada ka paraja läbimõõduga 
plasttoru jupiga, mis sobib selle sisse väikese alalisvoolugeneraa-
tori paigaldamiseks. 
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Gondlile saab soovi korral kinnitada sabatüüri (väike plastist või 
papist plaat). 

Tiiviku rummu on kõige raskem valmistada ja see on soovitav 
osta. Tiiviku labad on valmistatud 7 mm läbimõõduga puupulka-
dest ja neile kinnitatud papist, spoonist või õhukesest plastikust 
välja lõigatud soovitavalt ühesuurustest tükkidest.
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Vajalikud materjalid, oskused ja tööriistad
Tuugeni mudeli valmistamiseks on vaja lihtsaid materjale (peale 
ostetavate osade) ja tööriistu:

- puitplaat aluseks
  (paksusega 10-20 mm, läbimõõt 150-200 mm)
- alumiiniumtoru 
  (pikkus kuni 350 mm, välisläbimõõt 15-20 mm)
- plasttoru 
  (pikkus 50-70 mm, siseläbimõõt 32 mm)
- papp või plastplaat sabaks
  (30x80 mm, paksus 2 mm)
- mini-generaator 
  (väljundpinge: 2-5 V, voolutugevus: 10-30 mA, 
  välisläbimõõt: 31,75 mm, võlli läbimõõt: 2 mm)
- tiiviku rumm, tellitav internetist aadressil  
  vernier.com/product/kidwind-wind-turbine-hub-3-pack/
- puupulgad (3-6 tk)
  (läbimõõt 7 mm, pikkus 120 mm)
- papp, spoon või plastiplaat (3-6 tk)
  (umbes 80x200 mm, kuni 3 mm paks).

Tulemused, kogemused ja vead, mida vältida
Tiivik on tuugeni osa, millel on tohutu mõju tuugeni tööle. 
Selleks, et näha, milline tiivik kõige paremini töötab tuleks teha 
mõned katsed. Testitavad ja muudetavad tiivikulabade para-
meetrid hõlmavad järgmist: pikkus, kuju, arv, materjal, samm ja 
kaal. Siin edasi anname mõned näpunäited labade täiustamiseks:

• Labade lühendamine. Kuigi pikkade labadega päristuugeni-
tel on parem energiatõhusus, lisavad pikad labad ka rohkem 
õhutakistust. Mõne sentimeetri võrra labade lühendamine võib 
nõrgema tuule puhul tiiviku pöörlemiskiirust oluliselt tõsta.

http://vernier.com/product/kidwind-wind-turbine-hub-3-pack/
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• Labade nurga muutmine. Labade kaldenurk mõjutab väga 
oluliselt tuugeni võimsust. Sageli seavad õpilased esmakordsel 
katsetamisel labade nurga umbes 45°, kuid see pole optimaal-
ne. Õige nurga otsimisel tuleb teha mitmed erineva kaldenur-
gaga katsed. Kui labad üldse pöörlema ei hakka, peab kontrolli-
ma nende sammu ja ühtlast massijaotust rummul.

• Kasutage vähem labasid. Pöörlemistakistuse vähendamiseks 
peaksite proovima kasutada vähem labasid. Päris tuugenitel on 
optimaalsed kolme labaga tiivikud.

• Kasutage labadeks kergemat materjali. Tiiviku massi vähen-
damiseks on kasulik kasutada labadeks vähem või kergemat 
materjali.

• Kasutage jäigemat materjali. Kui labad painduvad tuules, peak-
site leidma jäigema materjali.

• Siledad pinnad. Siledamal laba pinnal on vähem õhutakistust. 
Labal, millel on palju kleeplinti või karedad servad, on suurem 
takistus.

• Tekitage rohkem tuult. Tuugeni mudeli käivitab tubase ven-
tilaatori loodud õhuvool. Veenduge, et kasutate oma mudeli 
tööks piisavalt võimsat ventilaatorit.

• Tiivik versus ventilaator. Kui tuugeni tiivik on ventilaatori 
omast suurem, siis ei pruugi see kiiresti pöörelda, kuna labade 
otsad ei püüa tuult vaid ainult lisavad õhutakistust.

• Labade kuju. Labade otsad liiguvad rummu poolsetest osa-
dest palju kiiremini. Seda asjaolu tuleb arvestada, sest laiemad 
labaotsad lisavad õhutakistust.
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Ideed tegevusteks
Selle mudeli abil saab teha lõbusaid katseid, muuta ja uurida 
erinevaid parameetreid ja veelgi parandada tiiviku disaini. Too-
detud elektri parameetreid saab mõõta multimeetriga. Võimsus 
arvutatakse pinge (mõõdetuna voltides) ja voolu (mõõdetud 
amprites) näitude korrutamise teel.

Labade arvu, nende sammu ja kuju muutmisega saab kindlaks 
teha, milline tiiviku konstruktsioon on kõige tõhusam, kuna 
kõik need parameetrid mõjutavad pöörlemiskiirust ja seega ka 
energia tootmist. Energiatoodangut saab uurida ka erinevate 
õhuvoolude korral - selle katse jaoks võib kasutada erinevaid 
kaugusi ventilaatorist, eri ventilaatori kiiruseid või erinevaid 
ventilaatoreid.

Samal tuugenimudelil saab katsetada ka erinevaid generaato-
reid. Tuleb vaid jälgida, et generaatori kindlaks kinnitamiseks 
kasutatakse õige läbimõõduga gondlitoru.

Tuugeni mudeli ehitamise juhend 
(vaata ka tekstile järgnevaid jooniseid)

1.Valmistage ette alus
Leidke või lõigake ümmargune puitplaat ja puurige keskele 
auk. Ava läbimõõt peaks vastama tornitoru välisläbimõõdule 
või olema sellest vaid veidi suurem. Siledal lauapinnal tuugeni 
libisemise vältimiseks on kasulik kinnitada aluse alla kolm väikest 
kummitükki või lisada mõni tilk liimi.

2. Püstitage torn
Tornitoru peaks tihedalt aluse auku mahtuma, vastasel juhul 
võib tuugen töötamise ajal vibreerida või kõikuda. Kui torn on 
liiga lahti, lisage toru alumisse otsa kleeplinti. Torn peaks olema 
seest õõnes, kuna generaatori juhtmed pannakse sellest läbi.
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3. Tehke gondel
Gondli ehitamine nõuab mõningaid oskusi. Kõigepealt tuleb 
osta generaator (väike alalisvoolumootor). Paljud neist on 
saadaval eBays või Amazonis. Soovitatavad on väiksema pöör-
lemiskiirusega mootorid, nagu näiteks minimootor Topoox DC 
3V, 1730 pöördega minutis. 

Kui teil on generaator olemas, siis leidke lühike plasttoru, mille 
siseläbimõõt vastab generaatori välismõõtmetele. Kui toru on 
veidi lai, võite generaatori ümber kerida kleeplinti. Kuum liim 
võib samuti kinnitamisel aidata. Veenduge kindlasti, et generaa-
tori võlli asend oleks gondlitoru keskjoonega paralleelne.

Gondli saba on valikuline detail. Kui gondel on jäigalt torni otsa 
kinnitatud ja ei saa pöörata, siis saba ei mõjuta gondli asendit 
tuule suhtes. Kui gondlit saab hõlpsasti horisontaaltasandil pöö-
rata, võib saba lisada tiiviku pöörlemisele stabiilsust ja sellest 
tulenevalt suurendada tuugeni energia tootmist. Lõpuks tuleks 
gondli põhja teha auk, et generaatori juhtmed sealt välja tõm-
mata.

4. Kinnitage gondel torni külge
Kui gondel on valmistatud sirgest torust, saab selle torni külge 
kinnitada kuuma liimiga, otse generaatori juhtmetega augu kõr-
valt. Kui gondli jaoks kasutatakse nurgaga toru, saab selle lihtsalt 
torni kinnitada. Veenduge, et gondel poleks torni otsas liiga 
lõdvalt, sest vastasel juhul võib tuugeni töö olla ebastabiilne.

5. Kujundage tiivik ja labad
Labad koosnevad tavaliselt puupulgast ja papist. Parim oleks 
kleepida pulk otse papi külge, kuid selle saab kinnitada ka 
teibiga. Kõige olulisem on see tugevalt kinnitada, et laba suurel 
kiirusel pööreldes ära ei lendaks. 

Järgmiseks kujundage oma tiivik: selleks kasutage oma loovust, 
sest kunagi ei või teada, milline kuju töötab kõige paremini.
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6. Pange tiivik kokku
Tiivik pannakse kokku, asetades labade pulgad rummu õige-
tesse aukudesse. Tiiviku kuju sõltub sellest, mitu laba sellel on. 
Soovitatud valmis rummus on 12 auku, nii et sümmeetrilise ja 
tasakaalustatud tiiviku loomiseks võite kasutada 2, 3, 4, 6 või 12 
laba. Veenduge, et kõigi labade kaldenurk oleks ühtlane. 
Kokkupandud tiiviku rumm kinnitage generaatori võlli otsa.

7. Valmistage ette katsevarustus ja hakake testima
Tuugeni mudeli testimise varustus koosneb ventilaatorist ja 
multimeetrist. Samuti saate võimalusel anemomeetri abil mõõta 
ventilaatori tuule kiirust nii tuugeni ees kui taga. 

Kui kasutate tuugeni energial toimivat mistahes tüüpi alalisvoolu 
elektritarbijat (LED-lamp, summer jne), saab toodetud võimsust 
hinnata kahe multimeetriga: üks on ühendatud vooluringi jär-
jestikku voolu mõõtmiseks ja teine tarbijaga paralleelselt pinge 
mõõtmiseks. Võimsust saab arvutada, korrutades pinge näidu 
voolu näiduga.

8. Video mudeli kasutamise töötoast
Leedu Kaišiadorysi piirkonna tegevusgrupi korraldatud töötuba 
kooliõpilastele 
youtu.be/Opp2zrI0wKc

9. Viited lisainfoks
Tuulegeneraatori mudeli osad on saadaval siin:
www.vernier.com/product-category/?category=kidwind
 
Nii õpilastele kui ka õpetajatele mõeldud õpetusi, nõuandeid, 
õppekavasid ja ideid leiate ulatuslikult ka veebilehtedelt  
vernier.com ja kidwind.com.

http://youtu.be/Opp2zrI0wKc
http://www.vernier.com/product-category/?category=kidwind
http://vernier.com
http://kidwind.com. 
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Joonis 1: Alus Joonis 2: Püstitatud torn

Joonis 3: Tehke gondel ja paigaldage mootor

Joonis 4: Disainige labad Joonis 5: Koostage tiivik
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Joonis 6: Pange osad kokku

Joonis 7: Valmistage ette katsevahendid 
ja  testige
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Mudelit ehitasid ja katsetasid 
Leedu Kaišiadorys piirkonna kooliõpilased, kes said mudelid 
pärast töötubasid endale.
Soovitatakse kõigile koolidele ja ka täiskasvanute õppeks.

Osalenud ekspert:
Dr Mantas Marciukaitis, Leedu Energeetikainstituudi taastuve-
nergia ja energiatõhususe labori direktor 
www.lei.lt

Kontakt Leedus
Kaišiadorys LEADER tegevusgrupp
www.kaisiadorysvvg.lt

http://www.lei.lt
http://www.kaisiadorysvvg.lt
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6. Teiste lahenduste 
     lühitutvustused

Eelmisest peatükist leidsite nelja lahenduse enam-vähem 
täielikud kirjeldused. Veebilehel www.off-grid.rocks on nende 
kohta veel rohkem materjali, näiteks videod, kommentaarid ning 
erinevad versioonid ja muudatused.

Raamatu viimases osas toome teieni veel mõned lühikesed tut-
vustused lahendustest, mille täielikud kirjeldused leiate samuti 
veebilehelt.

http://www.off-grid.rocks
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Trian-S päikesemaja 
Trian-S päikesemaja on mitmeotstarbeline võrguvaba päi-
keseenergial toimiv rajatis, mille kasutatav ruum on päikese-
paneelide all. Põhiidee on kasutada maapinnale paigaldatud 
päikesepaneelide alla jäävat ruumi maakasutuse efektiivsuse 
suurendamiseks.

Päikesepaneelide paigaldusraam (kolmnurk) moodustab pa-
neelide alla ruumi, mida saab kasutada mitmel otstarbel, alates 
panipaigast kuni elamiseni. Hoone katuseks on päikesepaneelid, 
mis toodavad ka vajalikku energiat. Energia tootmise võimsus 
sõltub päikesepaneelide arvust ja tüübist. Ühe hoonemooduli 
PV-paneelide võimus võib olla kuni 5 kW ja aastane toodang 
ilma varjudeta kohas lõunasse suunatult seega kuni 5000 kWh.

Samuti on võimalik mitut hoonemoodulit erineval viisil kom-
bineerida, mille tulemuseks on suurem hoone, rohkem toode-
tavat energiat ja rohkem kasutusvõimalusi. Hoone kasutamine 
vähendab ökoloogilist jalajälge tänu keskkonnasõbralikule elekt-
ritootmisele ja korraga mitme otstarbe rahuldamisele.

Ekspert ja Trian-S majade edasimüüja:
Tõnis Kasemägi
tonis.kasemagi@gmail.com
+372 5017115
soonlepa.com/paikesemajad/
Vaata tutvustusvideot kogu.hiiumaa.ee/wp-content/uploads/2020/08/
OFF-GRID-Hiiumaa.mp4

PÄIKE
SALVESTUS
AKTIIVMAJA

KATEGOORIAD

https://soonlepa.com/paikesemajad/
https://kogu.hiiumaa.ee/wp-content/uploads/2020/08/OFF-GRID-Hiiumaa.mp4
https://kogu.hiiumaa.ee/wp-content/uploads/2020/08/OFF-GRID-Hiiumaa.mp4
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Puugaasigeneraator 
Projekti raames ehitati puugaasigeneraator soojuse ja elektri 
koostootmiseks (inglise k. Combined Heat and Power, CHP). 
Sellega saab toota kohalikust puidust elektrit, siis kui päikese- 
või tuuleenergia pole pikemalt saadaval, näiteks talvel, millal on 
vajalik ka puugaasi tootmisel tekkiv soojus. See seade asendab 
fossiilkütustel toimivat elektrigeneraatorit, kuigi seda pole kind-
lasti nii lihtne ja mugav kasutada.

Projektis ehitati see puugaasi tootev ja sellest elektrit genere-
eriv seadeldis põhiliselt vanaraua hulgast leitud metallosadest ja 
mõnest taaskasutatud seadmest. Lahenduses ehitati väike puu-
gaasiseade natuke muudetud USA föderaalse hädaolukordade 
haldamise agentuuri (FEMA) juhendi baasilt. Puugaasiseade too-
dab lisaks puidu õhuvaeguses põlemisest tekkivale puugaasile 
ka soojust, mida saab kasutada vee ja ruumide soojendamiseks. 
Puugaasi saab pärast jahutamist, tõrvaeemaldust ja filtreerimist 
kasutada mõneti muudetud sisepõlemismootori (projektis 
kasutati vana muruniiduki mootorit) käitamiseks. See omakorda 
käitab elektrigeneraatorit (projektis kasutati modifitseeritud 
auto-elektrigeneraatorit) elektri tootmiseks. 

Puugaasiseadmest hästi süttiva kuiva ja filtreeritud puugaasi 
saamisel käivitatakse mootor käsitsi. Kui mootor ja generaator 
stabiilselt töötavad, võib generaatori väljundisse ühendada alali-
svoolule sobiva elektritarbija või laadida sellega akusid. Akudena 
saab kasutada näiteks vanu autoakusid, millel pole enam piisa-
valt mahtuvust auto käivitamiseks, kuid mis on siiski veel sobi-
vad elektrienergia salvestamisel koduseks tarbeks.

HÜBRIIDSÜSTEEM 
SOOJUS
ELEKTER

KATEGOORIAD



Projekti käigus ehitatud süsteem suudab kolme tunni puugaasi 
tootmise jooksul anda umbes 6 kWh elektrit, mida saab sal-
vestada akudesse. Akud saab ühendada inverteriga, et muuta 
24 V alalisvool 230 V vahelduvvooluks, mis sobib kodustele 
elektriseadmetele. 3 kW võimsusega inverter peaks olema 
enamiku leibkondade jaoks piisav, kuid isegi väiksem inverter 
töötab, kui piirata erinevate seadmete samaaegset kasutamist 
või nende tarbitavat võimsust. Hoolika kasutamise korral piisab 
isegi ühe suurema aku mahtuvusest põhivajaduste rahulda-
miseks mitmeks tunniks. Energiatootmise võimuse või salve-
stusmahu suurendamine on lihtne, lisades täiendava puugaasi 
tootmisseadme, võimsama mootori, generaatori ja lisaakusid.

Ekspert
Ken Flight
ken@kuultkukkunud.ee
+372 56623245
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Puxini biogaasiseade 
Väikeses mahus biogaasi ja taimeväetise tootmiseks kasutatak-
se majapidamistest ja aedadest pärinevaid orgaanilisi jäätmeid. 
Lastes mikroobidel anaeroobses (madala hapnikusisaldusega) 
keskkonnas biomassi lagundada, tekib nii põletatav biogaas 
(metaani sisaldus umbes 60% ) kui ka kääritatud toitainesubst-
raat, mis sobib hästi väetiseks. Protsess toimub suletud kambris 
ja optimaalse temperatuuriga 38–40 °C, kuigi mikroobid võivad 
olla aktiivsed ka 15–20 °C juures, kuid siis madalama efektiivsu-
sega. See tähendab, et biogaasiseade vajab heaks aastaringseks 
toimimiseks välist soojusallikat. Kuid selle tõttu väheneb süs-
teemi tegelik energiatootlikus. Seadme suurusel ja disainil ning 
kasutataval biomassil on gaasitootmise efektiivsusele ja seadme 
energiatõhususele suur mõju.

Läänemerepiirkonna jaheda ilmastiku tõttu on siin väikese-
mahulise biogaasiseadme peamiseks tooteks pigem kohalik 
looduslik väetis ja sobivate tingimuste korral nö lisaväärtuseks 
madala metaanisisaldusega biogaas, mida saab kasutada kütmi-
seks või toiduvalmistamiseks.

Projekti raames ehitati Gotlandil Suderbyni ökokülas suur Puxi-
ni tüüpi biogaasiseade. Sellel pole liikuvaid osasid ja on seega 
isetoimiv ilma välise elektrienergiata.

Ekspert:
Robert Hall - lystopad19@yahoo.se

RINGSÜSTEEM 
SOOJUS
VÄETIS

KATEGOORIAD
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Puxini biogaasiseadme põhimõtteline skeem

Biogaasiseadme näidis -  
tehtud IBC mahutist

Biogaasi filtrite ja puhastite  
süsteemi näide
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Velo-pesumasin
Velo- või pedaalijõulahendused on üks viis, kuidas kasutada 
iseenda keha elektri asemel mehaanilise töö tegemiseks. See 
tähendab vähem sõltuvust elektrist ja elektrisüsteemidest ning 
aktiivsemat eluviisi. Pedaaljõudu saab rakendada mitme lahen-
duse jaoks, kus just pöörlemise kineetiline energia on peamine 
vajadus.

Üks viis pedaaljõu kasutamiseks meie igapäevaelus on pesuma-
sina käitamine, lahendus, mille ehitamine on võimalik kasutades 
laialdaselt kättesaadavaid jäätmeid. Kahjustatud mootori või 
muude elektriliste komponentidega pesumasin võib pedaalijõul 
hästi töötada, kuna selle korpuse ja trumli saab ühendada otse 
vana jalgrattaga. Edasi-tagasi vändates, vahetades trumli suundi, 
saab jalgade liikumisega matkida pesumasina trumli pöörlemist. 
Väntamine ei pea pesemise ajal olema pidev, vaid seda saab 
teha lühikeste sarjadena, kuna pestavad riided peavad pöörete 
vahel ka seisma ja ligunema.

Hea koormus jalgadele ja südamele ning puhas pesu!

Vaata velolahenduste videot
youtube.com/watch?v=ny-EInKBv7w&t

Eksperdid:
Elgars Felcis - elgars.felcis@gmail.com 
Gatis Kreicbergs - gatis8@inbox.lv

KINEEETILINE
MEHAANILINE ENERGIA

KATEGOORIAD

http://www.youtube.com/watch?v=ny-EInKBv7w&t
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Vanadest pesumasinatest ja jalgratastest tehtud 
mehaaniliste velo-pesumasinate näited
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Piggotti tuulegeneraator
Piggotti väike tuulegeneraator on lahendus, millel on tuulistes 
piirkondades (nt mereäärsed alad, saared) suur väärtus ja see 
võib päikeseenergiat elektri tootmisel täiendada. Suuremate 
paigalduste korral on Piggotti tuulegeneraatori maksimaalne 
väljundvõimsus 800–1000 W.  Veel suuremaid generaatoreid 
on ilma spetsiaalse varustuseta nende suuruse ja kaalu tõttu 
keeruline käsitseda. Tavaliselt on tuulegeneraatorid ühendatud 
ka akupangaga laadimiskontrollerite abil. Soovi korral saab ge-
neraatori ühendada ka elektrivõrguga.

Kogu süsteem on isetehtavad (välja arvatud mõned elektrilised
ühendused, mis nõuavad elektriku tööd).  Lisaks veebilehele 
www.off-grid.rocks on Pigotti tüüpi tuugeni detailsed iseehita-
mise juhised on saadaval ka disaini autori otseallikast:
scoraigwind.com/pmgbooklet/itpmg.pdf

Ekspert:
Simon Goess - simon.goess@gmail.com

TUULEENERGIA 
ELEKTRITOOTMINE

KATEGOORIAD

http://www.off-grid.rocks
http://scoraigwind.com/pmgbooklet/itpmg.pdf
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Hugh Piggotti disainitud tuugen

Tuugeni staator ja saba telg Akude laadimiseks ehitatud 
elektrisüsteem
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Rakett-massikütteseade
Rakettpliidi üksikasjalik kirjeldus oli raamatus varem. Siin on lühi-
ke kirjeldus teist tüüpi rakettpõleti - rakett-massisoojendi kohta, 
mis on ka kõige tõhusam selle tehnoloogia kasutusviis.

Lastes rakettpõleti soojusel ja heitgaasidel liikuda läbi pikema 
süsteemi, mis on ümbritsetud soojustneelava massiga, kulub 
seal enne gaaside korstnast väljumist maksimaalne kogus en-
ergiat. Suure rakettpõleti (torni ava ristlõikepindala 314 cm2) 
korral võib heitgaaside lõõri kogupikkus olla kuni 9 meetrit ja 
seda ümbritsev mass kaaluda kokku 5-6 tonni. Kui rakettpõle-
ti temperatuur jõuab 1000 °C-ni ja heitgaaside temperatuur 
korstnast väljumisel on 100 °C, siis kasutatakse massi kütmiseks 
ära 900 °C soojusest.

Rakett-massisoojendi tagab ruumis mõnusa soojuse, mis hakkab 
kiirguma juba umbes 10 minutit pärast põletuse algust ja mis 
eraldub soojenenud massist veel 10-12 tundi. Soojuse salvesta-
miseks ja jaotamiseks saab teha palju loovaid lahendusi. Sa-
vi-õlesegust tehtud massist saab teha näiteks pingi, leso, diivani, 
voodi või seina, mis kõik toimivad nö radiaatorina, mille massi 
on rakettpõleti soojusenergia salvestatud. 

Eksperdid:
Eestis - Jaanus Viese, jaanus@juured.ee
Gotlandil - Martin Ahlström, martin.ahlstrom@gmail.com

RUUMIDE KÜTE
SOOJUSE SALVESTUS

KATEGOORIAD
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Rakett-masskütteseadmes soojuse liikumise ja kiirguse skeem

Rakettahju pooleliolev paigaldus. Soojust salvestav kivide ja savimass 
ümber korstnatoru on veel paigaldamata.
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Päikseauto õppemudel
Päikseauto mudel on lihtne seade, mida saab kasutada koolide 
uurimisprojektides ja õppevahendina. Mudel demonstreerib pä-
ikseenergia põhimõtteid, kaasates õppija probleemide lahenda-
misse, kavandamisse ja modelleerimisse ning pakkudes kasulikke 
praktilisi ja teoreetilisi teadmisi päikeseenergia ja selle võimalike 
kasutusviiside kohta.

Päikseauto mudeli ehitamine annab õpilastele ka tööriistade 
kasutamise kogemuse, sest nad peavad tegema kõik ise.  
Päikseauto mudeli PV-element genereerib pinge 6 V, voolu 
- kuni 50 mA, seega võimsust kuni 300 mW. Süsteem ei sisal-
da küll energia salvestamiseks akut, kuid kasutades kunstlikku 
toavalgust saab toita ja katsetada päikesejõuallikat ja valgustuge-
vuse mõju mudeli jõudlusele.

Video töötoast ”Päikesepiste” Leedus
youtu.be/CrLhmOkBVT8

Ekspert:
Dr. Mantas Marciukaitis

PÄIKESE-ENERGIA
KOOLITUS

KATEGOORIAD

https://youtu.be/CrLhmOkBVT8
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Kunstvalguse kasutamine väikse PV-paneeli toiteks 

Mudeli osad koostevalmis Mudel valmis sõiduks
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Täname teid!

Kõik, kes me oleme võrguvabade isetehtavate lahenduste pro-
jekti raames töötanud, loodame, et see raamat inspireerib teid 
astuma samme fossiilivaba elu suunas juba lähitulevikus.
Te ei liigu sinna üksi.

Valikud, mida peame tegema nii üksikisikutena, kogukonnana kui 
ka kogu inimkonnana, ei ole alati lihtsad. Jagades oma kogemusi 
säästvamate ja arukamate energialahenduste kohta ning ise-
majandava elamise katsetest, saame me kõik aidata iseennast ja 
üksteist teel parema maailma poole.

www.off-grid.rocks

Isetehtavad võrguvabad 
taastuvenergia lahendused

http://www.off-grid.rocks


Käesolev raamat on üks LEADER-projekti ”Isetehtavad võrgu-
vabad taastuvenergia lahendused maaelu arenguks” (Off-grid 
DIY Renewable Energy for Rural Development, 2019-2021) 
tulemustest.  Raamatu mõte on inspireerida tegema arukaid ja 
teadlike valikuid energia tootmiseks ja säästlikuks kasutamiseks.  
Raamat sisaldab ka mõned tehnilised kirjeldused ja juhendid, 
kuidas taastuvenergia lahendusi ise ehitada.  Näiteks saad teada, 
kuidas kompostist toasooja saada ja kuidas ehitada päikese-pa-
neelidega võrguvaba elektrisüsteem.

Projekti teine tulemus on veebileht www.off-grid.rocks 
Sellelt leiab raamatus esitatud teemal palju rohkem teavet ja 
teisi lahendusi ning palju muudki. 

Raamatu tegijad loodavad, et lugejad leiavad inspiratsiooni ja 
motivatsiooni leida oma tee isetehtavate taastuvenergia lahen-
duste juurde ja soovi nende arendamisele ja parendamisele 
kaasa aidata, jagadas oma kogemusi teistega. Sel viisil saame 
kõik õppida, kuidas muuta elu tulevikus vähem fossiilkütustest 
sõltuvaks, tugevdada kohalikku isemajandamist ja vastupidavust 
meie muutuvas kliimas ja maailmas. 

Isetehtavad võrguvabad 
taastuvenergia lahendused

http://www.off-grid.rocks

