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Eessõna
Käesoleva energiaauditi ülesandeks on analüüsida potentsiaalseid tootmisprotsessi energiasäästu võimalusi
ning tuua välja võimalused energiatarbe vähendamiseks või ülejääva energia kasutamiseks.
Energiasäästuettepanekutes on ära toodud nende realiseerimise üldine mõju, saavutatav sääst ja
investeeringute tagasimaksuajad lihttasuvuse kujul.
Hoone auditeerimisel analüüsiti viimase kolme aasta soojuse, loomse rasva, elektri ning tarbevee
kulu ning vastavaid rahalisi kulutusi. Koguti täpsemaid mõõteandmeid heitõhu protsessi osas ning elektritarbe osas. Ülejäänud andmeid koguti olemasolevate mõõteseadmete ning statistika analüüsi teel.
Energiasäästumeetmete lihttasuvuse hindamisel võeti arvesse kütuste- ja energiahindade tulevikuprognoose.
Väljapakutud ettepanekute realiseerimine nõuab enamasti täpsema äriplaani koostamist ning täiendavat
andmete kogumist, kuna tuleviku tuluolukorras võib investeeringute otstarbekus muutuda.
Tellija, kui ettevõtte seisukohalt on säästupotentsiaal, energiahinnad ja kõik kulutused arvestatud
käibemaksuta.
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Lühikokkuvõte auditi tulemustest
Järgnevalt on esitatud lühike kokkuvõte auditi tulemustest ning perspektiivikamatest
investeeringutest tehasesse, et vähendada energiakulusid ning suurendada tulusid.
Kokkuvõte on toodud töö esimeses osas, et lugeja ei peaks läbi töötama kogu teksti ning võiks
huvipakkuvaid töö lõike täpsemalt lugeda.
Oluline on märkida, et juba energiaauditi koostamise alguse hetkeks oli otsustatud tootmisprotsessis
vahetata välja aurukatla põleti ning paigaldada uus keedukatel. Seetõttu pole aurukatla energiakulutusi
käesolevas auditis jälgitud, sest vana põleti vahetamisega optimaalsema põleti vastu sügisel muutub
tunduvalt energiabilanss. Mõlemad meetmed toovad energiasäästu nii seadmete efektiivsuse parendamise
kui sobivama võimsuse valiku(90kW->55kW) ja integreerituse osas.
Uue põleti paigaldamisega vähendatakse võimsust 2,2-7,4 MWlt 1-5 MWni ning maksimumrežiimis hoitakse
kokku 2,4 MW. Lüheneb tootmisprotsessi ümbertöötlemise kestus parenenud tehnoloogia tõttu(6,5h->4h).
Järgnevad kokkuvõtlikud soovitused on dokumendi hilisemas osas esitatud detailsemalt.
1. Lühima tasuvusajaga investeeringuks (lihttasuvuse meetodil) on termooksüdaiseri sooja heitõhu kasutus.
Tehase ja reoveepuhasti seadmete ning ruumide heitõhu termooksüdaiseris puhastamise järel juhitakse kuum
õhk korstnasse. Selles peituvat soojaenergiat ära kasutades elektrienergia tootmiseks oleks lühim tasuvusaeg
ligi 5 aastat.
Auditis on leitud kasulikuks energiakogusest 6644MWh, mida saab müüa soojusenergiamaksumusega
30-50EUR/MWh (lk. 6-8).
Soojaenergia taaskasutusse võtmisel on vajalik ehitada lisatootmispinnad soojussõlme ning automaatika
tarbeks termooksüdaiseri vahetusse lähedusse.
2. Võimalus kulusid sisseostetud elektrile vähendada on investeerida või anda võimalus investoritele
investeerimiseks stabiilsesse taastuvenergia tootmise üksusesse nagu päikeseelektrijaam (lk. 14-17) või
elektrituulik.
Päikeseelektrijaama rajamise tasuvusaeg on ühikmaksumuse 1,4EUR/W juures 13,8 aastat ja tuuliku
tasuvusaeg paigaldise ühikmaksumuse 1,3EUR/W juures 11,3aastat.
Kuna tasuvusajad on lähedased ehk 13,8 ja 11,3 aastat, siis otstarbekam on rajada päikeseelektrijaam pea
olematute hoolduskulude tõttu ning energiatoodangu langemisele päevasele ajale.
3. Keedukatlast tekkiva auru kasutamisel on olemas energiapotentsiaal, kuid energia kasutuselevõtt on
tehnoloogiliselt keerukas. Hetkel jahutatakse keedukatla aur madalamale temperatuurile 4x5,5kW
kondensaatoritega, millede elektrienergiatarve on 50-70MWh aastas.
Kondensaatoritega jahutamise asemel on võimalus rajada õhk-vesi soojusvahetid, mille energiapotentsiaal on
aasta jooksul 4294,5MWh. Energia müügist tekkiv tulu 129tEUR aastas.
Kuna auru toodang on mittepidev, siis energia kasutuselevõtt on tehnoloogiliselt keerukam ja kallim,
kui termooksüdaiseri sooja kasutamine ning vajab detailsemat tasuvuse analüüsi auru happelisuse
ning tootmise perioodilisuse tõttu. Antud juhul pole võimalik investeeringu tasuvusaega määratleda.
4. Energiaauditis koostatud elektrimõõtmiste eesmärk oli selgitada välja elektritarbimise jaotus ning
tipuvõimsused tehase täiskoormusel ning ooterežiimis töötamise ajal.
Detailsem ja pikaajalisem elektrimõõtmiste teostamine tarbijagruppide kaupa tooks välja tehase seadmed
mille efektiivsus on madal või kasutusaeg liialt pikk ning reeglina on suure võimsusega seadmete
väljavahetamise/režiimi muutmise tasuvusajad paarist kuust kuni mõne aastani.
Energiaklass, Eesti Maaülikool

Tööstusprotsesside audit - Vireen AS

3/23

Kuna tehases ja reoveepuhastis on erinevaid energia tarbijaid palju ja nende üheaegne jälgimine on keerukas
varem realiseeritud ehitusprojektide tõttu, siis soovitame võtta kasutusele tsentraalse jälgimis- ja juhtimissüsteemi.
Tsentraalse energia jälgimis- ja juhtimissüsteemi rakendamine võimaldaks koguda tarbimisandmeid,
analüüsida võimalikke energiasäästuvõimalusi tootmisprotsessis kiiremini ning langetada otsuseid
tootmise efektiivistamiseks otstarbekamalt. Soovitav on standardis EVS-EN 16001:2009 esitatud
energiajuhtimissüsteemi põhimõtete rakendamine 1.
1

Allikas: www.evs.ee/eelvaade/evs-en-16001-2009-et.pdf
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1. Tehase tööpõhimõte ning tööprotsessi skeem
Toodud Vireen AS esindaja, Ain Reinbushi esitatud skeemil ning failis "Plant and Process description".
LISAD A ja B.
1.1 Energia- ja veeressursside kasutuse jaotus aastal 2012
Järgnevalt graafikult on näha üldine ressursside kasutamise jaotus aastal 2012. Eelnevatel aastatel
ning aastal 2013 kasutus erineb eriti peamiselt vee kasutamise osas oma kaevust ning Pandivere
veevõrgust.
Tehase maksimum
töörežiimis
756MWh
Tehase miinimum
töörežiimis
746MWh

Elekter
1502 MWh

Aurutootmine
gaas 7316MWh
+rasv7590MWh

Gaas
8112 MWh

Loomsete jäätmete
töötlemine
keedukateldes
Hoonete küte ja soe
vesi

Gaasi kasutatakse
õhu puhastamisel

Tehase seadmete
reostunud õhk

Loomne rasv
1351t
Loomne
tooraine
10367t

Loomne jahu
2615t
Vesi
6401m3

Vesi
8398 m3
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Heiteõhk
6643MWh

Õhu puhasti
Auru
tootmiseks
690t
Müügiks
660t,
6547MWh

Müük
266503EUR

Müük
43961EUR
Aurustumine ja
puhasti täitmine
3000m3
Vee taaskasutus
4480m3

Veepuhastus
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2. Väljaheiteõhu süsteem ning efektiivistamise võimalused
Väljaheiteõhu puhastamise süsteemist annavad ülevaate kaks alljärgnevat graafikut.

Väljaheiteõhk tootmisest

Õhupuhasti

• tooraine algtöötlemine
• purusti ja heitvesi
• nõrutustank
• kruvipressid
• jahujahuti
• haamerveski
• rasva mahutid

•Maksimaalne tootlikkus
45 000m3/h
•Töötemperatuur 700-1000 C
•väljuvate gaaside temperatuur
100-200 kraadi
•gaasi kasutamine

Torustik 15m

Täpsem skeem koos mõõdetud parameetritega mõõtepunktides on esitatud järgnevalt.

Sooja heitõhu energiavoog

Energia heitõhus
195,32 kWh

+lisatud gaas
90,68 kWh

1. mõõtepunkt
Mõõtevahend
Mõõtevahemik ja täpsus

+rasvaosakesed
10-50kWh

-kaod seadmetest Energia kokku
10-50kW
>261kWh (tunnis).

Fluke 922, Pitot' toru
0...99,999 l/s ±1l/s

Tabel. 1.1 Õhu kiirus väljaheiteõhu torus tehase täiskoormusel töö juures, vt. ka LISA C
miinimum maksimum
keskmine
5300
8600
6500
Õhu kiirus 1000mm läbimõõduga torus, l/s
36
38
36
Temperatuur, kraadi
Energiakogus õhus, kui õhk jahutatakse 36st
3822,30
6202,22
4687,72
10 kraadini, kWh/24h
Energiakogus õhus, kui õhk jahutatakse 36st
1520,58
10 kraadini, MWh/7785h
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Energiakogus soojas reostunud heitõhus
Sooja reostunud heitõhku(edaspidi heitõhku) juhitakse tehasest välja ka siis kui tehas täiskoormusel
ei tööta. Selle põhjuseks on lõhnad mida ei tohi otse välisõhku juhtida. Samuti tehase jahutus kevad, suvi
ja sügisperioodil. Seetõttu võib eeldada,et tehase tööajast 90% jooksul juhitakse õhku välja ning see
energiakogus on aasta jooksul 1520,58 MWh/a. Vt. tabel lk. 5.
Selleks, et heitõhu energiat kasutusele võtta on vajalik jahutada õhu temperatuur üsna madalale, milleks
sobib soojuspump või õhk-vesi soojusvahetid. Täpsemalt pole selles töös madalatemperatuurilise ning
rasvaosakeste rikka õhu kasutamist analüüsitud, kuna pole otstarbekas hilisema termooksüdatsiooni
protsessi tõttu. Samas kui leitakse meetod puhastada õhku muul viisil, kui hetkel, siis võib kaaluda
kohe peale heitõhu väljatõmbamist sooja taaskasutada.
Praegusel juhul, kui soovitakse heitõhku jahutada, siis õhupuhasti ehk termooksüdaiser kasutab
rohkem gaasi ning õhupuhasti energiatarve suureneb ning see pole otstarbekas.
2. mõõtepunkt
Heitõhus olevate jääkosakeste põletamise termooksüdaiseri tööpõhimõte seisneb kõrgel temperatuuril kõigi
õhus olevate osakeste süttimises ning väiksemateks osakesteks lagunemises ning seega kaob
ära ka ebameeldiv lõhn õhus.
Selleks, et protsess alati toimiks on vaja termooksüdaiseris hoida kõrget temperatuuri, mis on kuni 1000°C
ning osakeste süttimise hõlbustamiseks juhtida termooksüdaiserisse gaasi.
Nii temperatuure kui ka kasutatud gaasi koguseid mõõdetakse ning salvestatakse paarinädalase
viitega. Eraldi mõõtmisi läbi ei viidud, kuna temperatuurid on suure termooksüdaiseri inertsi ning ühtlase
kasutuse tõttu sarnased aasta vältel ning andmed korjati automaatika ekraanilt.
Termooksüdaiseri temperatuur on ebaühtlane ehk termooksüdaiseri keskel kõrgem ning
servadel madalam ning automaatika jälgib, et termooksüdaiseri keskel oleks osakeste põlemiseks sobiv
temperatuur. Õhku juhitakse termooksüdaiserisse nii ülalt kui alt, et hoida padja ideaalset kuju, mis on sobiv
heitõhu põletamiseks.
Termooksüdaiseri üles soojendamine ning jahutamine kestab 48 tundi ning ülessoojendamine toimub elektri
abil. peale piisavalt kõrge temperatuuri saavutamist lülitatakse termooksüdaiser töösse heitõhu ja gaasi peale.
3. mõõtepunkt
Peale termooksüdaiserist väljumist juhitakse õhk korstnasse, kust see väljub temperatuuril 100-120 kraadi.
Intervjuude alusel selgus, et temperatuurid korstnas jäävad minimaalselt 70 kraadi ja 200 kraadi
vahele. Enamasti on temperatuur 120 kraadi juures.
Gaasi termooksüdaiserile kulu on aasta kestel mõõtmata, kuid hiljuti paigaldatud seadme nädala ajase mõõtmise
tulemusena saadi keskmiseks kuluks 91kW/h.
Energiakogus õhus, kui suitsugaasid
jahutatakse 120st kraadist 20 kraadini,
MWh/7785h
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2.1 Lahendused sooja heiteõhu kasutuselevõtuks
2.2.1 Soojaenergia edastamine tehasest läheduses paiknevatele soojatarbijatele.
Tuleb pidada silmas, et sooja heiteõhu väljastus on kõikuv, kuid mitte tsükliline nagu tehase
töörežiim. Tehase termooksüdaiser seisatakse ainult hoolduseks ning paari päeva jooksul tehakse kõik
vajalikud hooldustööd. Siiani on seade stabiilselt töötanud.
Seega sobib tehasest toodetud sooja kasutada tarbijate juures kellel on pidev soojatarbimine.
Täiendavalt võib lisada, et hetkel on olemas tulevaste tarbijate juures soojatootmisüksused ning peale
sooja tarne alustamist ei pea tulevased tarbijad vanu süsteeme eemaldama.
Järgnevast tabelist leiame, et tarbimisvõimsused jäävad alates 0,1 MW kuni 5,7 MW elamute korral
ning pea kogu aasta soojaülejäägi realiseerimine on võimalik, kui saavutatakse pikaajalised kokkulepped
soojatarbijatega elamutes, kuivatustööstuses või Ebavere Graanul OÜ tehases.
Tabel. 2.1, sobivad soojaenergiatarbijad tehase läheduses.
Köetav
Kaugus, m pindala, m2
Esimesed korterelamud
650
1278

Tarbimine
Tarbimise Hetke
MW
MWh/a periood, kuu kütteliik
0,128
281,16 sept...mai
(puit)

Kaugemal asuvad korterelamud 3
Pandivere ehitus, kuivatus

1700

56667

5,667

11333

sept...mai

kaugküte

250

-

1,200

3952,8

juuli-okt

gaas

250
300
300
1200

6200
2000
-

0,500
0,400
0,200
1,000

1647
juuli-okt
67200 7000h/aastas
300
sept...mai
168000 kogu aasta

1,2

1,2

Viljakuivati
Tapamaja
Külgnevad töökojad(erinevad)
Ebavere Graanul OÜ
1

2013.a. toodetakse sooja maagaasiga.

2

tarbitav energia kuus

3

Väike-Maarja valla arengukava.

õlikatel
puit
puit

Täiendavad andmete allikad: Vireen AS, Pandivere Ehitus AS(Gennadi Luha), Geoportaal, Ehitisregister

Energiatarbe suurim kitsaskoht on juuni kuu, kus kuivatusperiood pole veel alanud, kuid kütteperiood on
läbi. Selle probleemi vältimiseks tuleks leping sõlmida ka tapamajaga, mis on samuti suur soojaenergia
tarbija ning võimalusel müüa kaugküttevõrku ka energiat sooja vee valmistamiseks.
Jaanuar
Elamud

detsember

4 kuud
Viljakuivatid

Tapamaja
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4,5kuud
12kuud

Flexheat
Töökojad

4kuud

12kuud
4 kuud

4 kuud
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Selleks, et tarnida kaugemal asetsevatele korterelamutele soojaenergiat tuleb rajada soojatrass ning
ehitada välja soojasõlmed nii tehase kui ka kortermajade vahetusse lähedusse.
Järgnev arvutus on koostatud selleks, et hinnata millised on potentsiaalsed soojaenergia kliendid ning
arvutuste detailsus ning majandusliku tasuvuse arvutus on ainult hinnanguline, kuna lihttasuvuse arvutus
ei sisalda kulutusi detailplaneeringule, ehituslubade hankimisele, projekteerimist ning ajas maksumuste
muutumise riski.
Graagik. 2.1, sobivad soojaenergiatarbijad tehase läheduses.
Elamuteni
1500m

Lihttasuvuse tulbast selgub, et kõige potentsiaalsemad kliendid soojaenergia müügiks on kuivatused
kaugemal asuvad korterelamud ning pikema tasuvusajaga on lähemal asuvad kortermajad kõrge soojatrassi
maksumuse tõttu. Tulud sooja müügist on piiritletud sooja ülejäägiga korstnas ehk 3.mõõtepunktis.
Mitmel juhul on tulud sooja müügist piiritletud ära vähese energiaülejäägi tõttu õhu puhastamise
protsessist (~262000eurot).
Kuna tarbijate näitajad on kogutud intervjuude käigus, siis andmete täpsustudes muutuvad tasuvusajad
kindlasti. Selleks oleks parim koguda täpsed tarbitud kütustekogused tarbimispunktis ning koguda
lisaks tööde teostamise detailsemad maksumused. See töö hulk jääb aga käesolevast auditist välja.
Tabel. 2.2 lihttasuvusarvutused soojaenergiavõrgu ehitamisest ja sooja müügist.
Soojasõlme
Soojasõlme
rajamine
rajamine tarbimiskoht
tehasesse7
a

Soojatrassi
rajamine1

EUR
Esimesed korterelamud
Kaugemal asuvad korterelamud
Pandivere ehitus, kuivatus1,2
Viljakuivati
Tapamaja

1,2

€

Töökoda3
Ebavere Graanul OÜ

6

EUR
€ 10 000 €
€ 60 000 €
€ 10 000 €
70 000 € 10 000 €
€ 10 000 €
€ 10 000 €
€

10 000 €

Käitamiskul Tulud sooja
ud2
müügist
3

Lihttasuvus

aastas
€
6 955
€ 262 430

aastat
43,85
2,95

€ 181 358

0,80

€ 71 833
€ 262 430

2,02
0,63

120 000

€

7 850

21,02

480 000

€ 262 430

2,00

m
260 000
680 000

kuus

100 000
100 000 €
120 000

800

1

soojatrassi rajamise kulu on 400EUR/m kohta.
2
kulu pumpamisele ja seadmete hooldusele.
3
soojaenergia maksumusega 30EUR/ MWh.
4
soojaenergia maksumusega 50EUR/ MWh.
5
kaod sooja edastamisest on arvestuslikult 5% tarnitud energiast.
6
tarnitakse 10% Ebavere Graanul OÜ tarbimise vajadusest.
7
Lisamärkusena soojasõlme rajamisel on arvestatud lisahoone rajamisega termooksüdaiseri kõrvale.
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2.2.2 Rajada õhk/vesi soojusvaheti ning tehase kõrvale ehitatakse uus tehas.
Õhk/vesi soojusvaheti rajamine on vajalik igal juhul, kui soovitakse soojaenergiat väljuvast õhust
kätte saada. Uue tehase rajamine soojusenergia baasil tähendab Vireen AS põhitegevusest kõrvalekaldumist või uue juriidilise üksuse moodustamist, kes hakkaks opereerima tehasega.
Tehase tehnoloogiatena tuleksid kõne alla tehnoloogiad, kus on kindlasti olemas suvine tarbimine.
Selleks sobivad näiteks materjalide, toiduainete kuivatamine, puidugraanulite pressimine, teatud
tüüpi lillede, toiduainete kasvatamine kasvuhoones, jne.
Igal juhul oleks tehase toodang väga konkurentsivõimeline, sest sisendenergia on väga madala
hinnaga.
2.2.3 Rajada õhk/vesi soojusvaheti ja transportida soojus autodega tarbijateni
Väga huvitav võimalus ülejäänud sooja kasutamiseks on laadida soojus veokile ning transportida
aleviku kaugküttevõrku ning kasutada näiteks soojust tipuvõimsusena või müüa stabiilselt.
IEA (International Energy Agency) koostatud uurimuse kohaselt on turul olemas mitmeid uusi
tehnoloogiaid, kus transpordi kulu ning transporditud energia koguste suhe on 1/3 või 1/2 ning
seetõttu loetakse, et tulevikus osutuvad tehnoloogad konkurentsivõimeliseks, kuid hetkel nad
seda veel pole. Artikkel on küll ilmunud 2010.a. ning seetõttu osaliselt vananenud, kuid kindel
allikas edasisteks järeldusteks.
Veoki kasutamisega on vajalik samuti välja ehitada laadimis- ja tühjakslaadimispunktid soojale nagu
kaugkütte rajamise korral. Samuti lisanduvad kaudsed kulud nagu personali, auto hoolduse, kütuse
ja muud kulud, mis osutuvad kindlasti kõrgemaks, kui soojatrassi rajamise kulud.
Lahendus sobib siis, kui sooja on vaja transportida pikemate vahemaade taha eraldatud paikadesse.
Samuti kohtadesse, kus on vaja remonttööde käigus tagada soojavarustus.
2.2.4 Rajada auruturbiiniga töötav elektritootmisüksus
Idee on tõsta väljuva õhu temperatuuri, lasta läbi aurugeneraatori ja toota auruturbiiniga elektrit
Väiksemas saadaolevad auruturbiinid nimivõimsusega ca. 15 kW vajavad üle 180 kraadist auru.
Ilmselt jääb veel soojust üle, mida saab siis veel ülalpoolkirjeldatud lahenduste jaoks ära kasutada.
Aurul töötava tootmisüksuse elektritoodangu simuleerimiseks koostati eraldi arvutus(vt. LISA F),
mis toob välja auruturbiini elektrienergiatoodangu ning soojaülejäägi mida saab edastada
kaugküttevõrku või kasutada ära tehases rasva soojas hoidmiseks.
Arvutuste koostamisel arvestati Väike-Maarja asukohaga ning juba eelnevalt leitud auru toodanguga
Arvutuste tulemusena leiti, et generaator toodab aasta jooksul 629 MWh elektrienergiat ning
seda saaks müüa üldisesse elektrivõrku kogumaksumusega 61013 eurot.
Ülejäänud soojaenergiat, mis on koguses 2097 MWh/a on võimalik edasi müüa tarbijatele.
Auruturbiini paigalduse maksumuseks on hinnanguliselt 900 eurot/kW kohta ning majanduslikuks tasuvuseks
arvestades kütteenergia vähese maksumusega 5-6 aastat.
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2.2.5 Küte ja soe vesi tehases
Selleks, et kasutada heitõhu soojust kütteperioodil tehase kütmiseks on vajalik rajada soojavee trass
küttesõlme ning rajada soojusvahetid nii peale õhu puhastamise katelt kui ka soojasõlme.
Tabel. 2.3 lihttasuvusarvutused tehase kütmisest heitõhuga.
Soojasõlme
de, trassi
rajamine/
täiustamine

EUR
€ 15 250

Tehase küte1,3
Tehase soe vesi

3

1

Köetav kubatuur 11190m

Gaasiga
kütmise
Lihtvähenemine tasuvusaeg

500

MWh/a
419,74 €
0,53 €

€ 15 250

38,60 €

€

Reoveepuhasti hoone2,3

Köetav
kubatuur/
sooja vee
tarbimine

m3
45 133

0,83

56

21,63

4 151

8,97

3

2

Köetav kubatuur 1158m3

3

küttesõlm ajatakse koos mõlemale hoonele.

Praegu köetakse vana tehasehoonet ja uut veepuhastusjaama aurukatlamaja kaudu ning selle ümberehitamine
ei ole tõenäoliselt majanduslikult enam otstarbekas. Täpsema vastuse andmiseks tuleb teha täiendav analüüs.
3. Kondenseeritud sooja vee kasutuselevõtu võimalused
Keedukatlas tekkinud aur jäätmete keetmisest juhitakse hoonest välja kondensaatorisse,
jahutatakse, puhastatakse ning edastatakse puhastatud heitveena Pandivere Vesi OÜ-le ning osaliselt suunatakse
tagasi äsja valmis saanud taaskasutussüsteemi.
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3.1. Hetkeolukord kuuma auru töötlemisel
Keedukatlast väljunud kuum aur juhitakse mööda torustikku kondensaatoritesse, mis töötavad
tsükliliselt 4x5,5kW võimsusega.
Kuna keedukatla töö on väga tsükliline, siis ventilaatorid töötavad samuti tsükliliselt ning
temperatuurikõikumised torustikus on 30 kraadise hüplikusega vahelduvad.
0140
80
55
30
5
2
80
55
30
5
120
4
130
105
70
45
100
6
100
75
50
25
8 80
80
55
30
5
10
130
105
70
45
1. mõõtepunkt
60
12
130
105
70
45
2. mõõtepunkt
1440
100
75
50
25
1620
80
55
30
5
18
130
105
70
45
0
20
55
30
080 2
4
6
8
10
125
14
16
18
20
22
22
80
55
30
5
Aeg, h
900
260
Edasi suunatakse jahutatud aur veeldatud kujul ühtlustisse. Enne ühtlustisse jõudmist jõuab
happeline keeduvesi jahutada, kuid mitte piisavalt, et vee saaks otse suunata puhastisse.
Selleks, et keeduvesi puhasti mikrokliimat ei rikuks segatakse keeduvee hulka puhastis ning
jahutustiigis eeljahutatud puhastatud vett.
Tiiki juhitakse vett, mis on temperatuuriga 18-35 kraadi soe. Suvistel päevadel ei piisa tiigi
ning reoveebasseinide jahutusvõimsusest ning temperatuurid tõusevad süsteemis bakteritele
ohtlikule tasemele. Osalt on probleem selles, et kondensaatorid ei jõua auru piisavalt maha jahutada
ning teisalt on tiigi jahutusvõimsus liialt vähene.
Keedukatla auru energiakogused
Järgnevalt on hinnatud energiakogust keedukateldest väljuvas aurus, kui aur jahutatakse maha
25 kraadini. 25 kraadini selle tõttu, et heitveepuhastisse ei tohiks minna jahedam, bakteritele
mittesobiv, vesi.
Auru temperatuur ja kondenseeritud vee temperatuurid on arvestuslikult võetud tehase
operaatorilt päeva kohta, kus tehas töötas täisvõimsusel.
Tsüklilise tootmise tõttu tekib ühe katlatäie keetmisel 2,5t vett kuue tunni kohta.
Tabel. 2.4 auru mahulised ja energiakogused keedukatlast.
Loomsete jäätmete keetmisel tekkinud aur keedukatlas.
0,592 m3/h
Arvestatud on aasta keskmist heitvee toodangut.
Energiakogus aurus enne kondensaatorit
14,9 MWh/24h
Energiakogus heitvees peale kondensaatorit
2,674 MWh/24h
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Selleks, et määrata heitvee koguseid keedukatlast alternatiivsel teel leiame tehase heitvee hulga.
Heitvee hulga määramiseks kasutame kuupõhiseid andmeid. Arvestame, et osa veest on aurustunud tiigis
ning heitveepuhastis ning, et tehas töötab 24 päeva kuus(va pühapäevad), 24 tundi päevas.
Vaadeldes lk.3 graafikut, siis selgub, et aurustunud vee hulk peaks olema ligi 3000m 3 .
Lisaarvutustega (vt. LISA E) saame aga, et aurustunud vee hulk aastas on ligikaudu 1000m 3, mis
moodustab 1/3 leitud aurustunud vee mahust. Ligi 2000m3 vahe tulenes vajadusest puhastit ja tiiki täita.
Tabel. 2.5 heitvee mahulised kogused ja energiakogused keedukatlast kuude kaupa
Energiakogus
2013.a.
Heitvesi
Vee tarve puhastatud
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Keskmine
1

m3
714
554
605
624
616
682

m3
757
577
675
1129
1114
850

Põletatud Heitvee maht
tunnis1
rasv
Veeaurus
m3/h
3,94
3,01
3,52
5,88
5,80
4,43

kg
16245
0
26051
80725
91563
42896

Heitvees

MWh/24h MWh/24h
4,14
1,20
3,16
0,91
3,69
1,07
6,17
1,78
6,09
1,76
4,65
1,34

Võimsus
aurus
kW
172,49
131,48
153,81
257,26
253,84
193,68

arvestatud puhastatud heitvee andmete alusel

Tabelite 2.4 ja 2.5 energiakoguste tulemuse võrdlemisel märkame olulist erinevust ning tegelikkusele
vastavaks võime lugeda tabeli 2.4 andmete alusel leitud energiakoguseid heitvees. Edasised soojusenergia
koguste arvutused tuleb teha tabeli 2.4 alusel.
Tabel. 2.6 Heitvee mahulised kogused tehases aasta lõikes.
2012
2010
2011
Ühik
0

0

2532

m3

11729

13797

5866

8370

9883

4598

m3
EUR

Heitvee väljastamine
Pandivere Vesi OÜ-le

12746

12121

7319

m3

Heitvee ja puhta vee
koguste vahe

1017

-1676

-1079

m

Puhas vesi kaevust
Puhas vesi Pandivere
Vesi OÜ-lt

3

3.2 Heitvee kasutamine soojaenergia tootmiseks.
Selleks, et võtta kasutusele happerikast heitvett on vajalik rajada vesi-vesi kondensaator moodulid,
kus toimub kiire sooja ülekanne heitaurult köetavale veele. Soojendatava vee ja auru kõrge
temperatuuri vahe ning happelisuse tõttu peab arvestama kõrgekvaliteetse ning happelisusele
vastupidava kondensaatormooduliga, mis on kordades kallimad.
NB! Oluline on leida sobivad soojusvahetid, mis oleksid ajas kestvad ning on vajalik, et tootja garanteeriks
toote efektiivsuse eluea jooksul ning, et Eestis oleks valmidus kiireks garantiiremondiks.
Eeldatavalt tuleb kasutada astmelist soojusvahetit, mis suudab tõrgeteta töötada pikka aega,
vajab vähest hooldust, kuid samas suudab üle kanda enamus soojuse, mis aur kujul tehasest tuleb.
Samas ei tohi unustada, et heitvee temperatuur ei tohi langeda liialt madalale.
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Aurust tekkinud soojushulk on võrreldav hetkelise heitõhu puhastamisel tekkinud keskmise
soojushulgaga, mis on ligikaudu 200kW. Samas kondenseerimiseprotsess on tunduvalt tsüklilisem ning
seetõttu on arvatavasti ka soojushulk protsessist tunduvalt suurem. Tsüklilisuse ühtlustamiseks on
võimalik suunata osa tekkinud soojust rasva soojendamiseks ning ka hoonete kütteks ja sooja vee
valmistamiseks. Lisastabiilsuse tagamiseks on vajalik rajada reservuaar, kust saaks vajadusel
klientidele soojaenergiat müüa.
Tarbijate osas on nii tapamajas, viljakuivatis kui ka kaugemal asuvates elamutes energiatarbimine
kõrgem, kui tehases jääksoojust tekib. Kuna näiteks on viljakuivatis on kasutusel gaasi ning õlikatlad,
siis on võimalik kiirelt gaasi või õlikatelde võimsust tõsta, et kuivatile vajalikku temperatuuri hoida.
Sama olukord on aleviku kaugküttevõrguga, kus on lihtne automaatreguleetorite abil suunata rohkem
või vähem kaugküttevõrgu vett ringlusesse juhuks, kui tehasest toodetud veetemperatuurid langema
peaksid.
Majanduslikult kõige otstarbekam on aga rajada piisavalt suur reservuaar, et võimalikud kliendid
saaksid arvestada stabiilse energiavooga. Samas tuleb eelnevalt teha turu uuring võimalikest
klientide tarbimisvõimsustest ning seeläbi dimensioneerida reservuaari suurus.
Kuna kogu tehase töö on tsükliline, siis tuleb arvestada ka olukorraga, kus tootmine on seiskunud
ning energiat klientidele ei müüda. Seetõttu ei saa müüa energiat klientidele, kellel tekib tugev
sõltuvus tehase tööst.
NB! Tasuvusaegade osas pole käesolevas töös detailidesse laskutud kuna on teadmata täpsed tehnoloogiate
maksumused ning võimalik seadmete paigutus. Oluline oli leida energiapotentsiaal.
4. Taastuvenergia seadmete integreerimine tehasesse ja selle ümbrusesse.
Elektrienergia tootmise seadmed integreeritakse olemasolevasse elektrisüsteemi.
Vajadusel rajatakse kahepoolne elektrienergia loendur, et teatud aegadel ülejäävat toodetud
elektrienergiat üldisesse elektrivõrku müüa.
Lähedal asuvad tootmisüksused tarbivad pidevalt elektrit ning seetõttu ei teki ülekandeliinidele
liialt kõrget elektrienergia edastamise võimsust ning liitumispunktid on kõrge tarbimisvõimsusega
elektri edastamiseks välja ehitatud.

Energiaklass, Eesti Maaülikool

Tööstusprotsesside audit - Vireen AS

14/23

4.1 Päikeseenergia integreerimise võimalused
Võimalik paigaldada päikesepaneelid nii katusele kui ka maapinnale aladele, mis on hetkel kasutusest
väljas nagu näiteks tehasest põhjapoole jääv tühi maa ala. Katuste poolest piiranguid paigalduse osas
ei esine. Vältida tuleb varjutust kui see on võimalik ning tuleb silmas pidada hilisemat puhastamist,
vajadusel päikesepaneelide vahetust ning käiguteede ligipääsetavust.
Alljärgnev 3D simulatsioon illustreerib võimalikku päikesepaneelide paigutust katustel.
Joonisel on küll toodud, et 206 paneeli saaks paigaldada idapoolsele katuse osale, kui tegelikkuses on
vajalik läbi katuse seadmeid sisse ja välja tõsta ning seetõttu pole võimalik sinna päikesepaneele paigaldada.
Paigutus on toodud, et näidata potentsiaali, mis oleks olemas kui seadmete välja-sissetõstmine läbi
katuse poleks vajalik.

Alljärgnev tabel võtab kokku pindalad, toodangu ning osakaalu kogu tehase energiatarbest aasta
arvestuses. Keskmine aastane elektritarbimine on kolme aasta keskmine 1377 MWh/a.
EnergiaOsakaal
Paigaldise
Paneele
Võimsus
toodang
kogutarbimisest
maksumus
tk
W
MWh/a
%
EUR
Heitveejaam
36
8800
7,82
0,57%
12 320
Tehase kõrgem osa
78
19000
15,56
1,13%
26 600
Kõrgema osa lõunaküljes.
39
9500
8,00
0,58%
13 300
Tehase põhjaküljes maapinnal
1420
328 100
305,13
22%
459 340
Kokkuvõte
1573
365 400
336,51
24%
511 560
Alljärgnevat päikesepaneelide paigaldist on raske tegelikkuses realiseerida, kuid on reana välja toodud.
Tehase keedukatla ruumi kohal
206
50400
39,050
2,83%
80 640
Lihttasuvusaeg päikesepaneelide paigaldamisel arvestades elektri kasutamist tootmises ning lisaelektrimüüki võrku on 13,8 aastat.
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Tehase põhjaküljele maapinnale on võimalik paigutada 328kW suurusega päikeseenergia tootmisüksus

4.2 Tuulest toodetud elektrienergia integreerimise võimalused
Tuulest elektrit tootva generaatori(edaspidi tuulik) saab paigutada tehase põhjapoolsele maa-alale,
kus on selleks piisavalt ruumi. Pole lähedalasuvaid elamuid ning kõrgeid elektriliine. Arvutused on koostatud
Enerconi E82 tuuliku andmetega, mis sobib keskmise tuule kiirusega piirkondadesse nagu seda
Väike-Maarjas asuv asukoht on. Hiljem arvutuste täpsustudas võib valida teise tuuliku ning tuulikuid
lisada või asendada. Tuuliku toodangu simuleerimiseks kasutati EMHI tunni keskmisi mõõteandmeid
Väike-Maarja asukohas tundide TRNSYS® mudelis kasutati tuuliku tunnusjoont ning arvutati kadusid
arvestamata kokku tunni toodangute kaupa energiatoodang.
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Tuuliku täpsemad andmed on esitatud LISA D.
Simuleerimiseks on valitud tuulik torni kõrgusega 98m. Tuuliku energiatoodangu graafik vastavalt
tuule kiirusele on esitatud alljärgnevalt.
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Allikas: http://www.enercon.de/p/downloads/EN_Productoverview_0710.pdf

Järgnevalt on toodud simulatsioonis kasutatud ühendusskeem. Simulatsiooni ajaline samm on 1 tund.

Tuuliku energiatoodang on aasta lõikes väga varieeruv ning on päeval ja öösel keskeltläbi võrdne.
See tähendab, et võrreldes päikeseenergia jaamaga müüakse tuuleenergiat enam üldisesse elektrivõrku ning tehases kasutatakse vähem. Suurem müümise osakaal tõstab tasuvusaega.

Energiaklass, Eesti Maaülikool

Tööstusprotsesside audit - Vireen AS

17/23

Tuuliku toodang kokku on 2290 MWh/a, mis moodustab >100%i tehase aastasest elektrienergiatarbest
Tuuliku paigalduse maksumuse aluseks on Pakri tuulepargi üheksa 2,5MW nominaalvõimsusega tuulikupargi
rajamise kogumaksumus mis on 18milj. eurot. See teeb 1 MW maksumuseks ~1milj. Euro. Arvestades, et
paigaldatakse 1 tuulik mitte 9, siis võib arvestada 2 MW-se tuuliku paigaldamise maksumuseks 2.5milj. eurot.
Detailne paigalduse maksumus on aga teadmata ning selle väljaselgitamiseks on vajalik täiendav analüüs.
Võrreldes päikesepaneelide paigaldusega on tuuliku paigaldus oluliselt kallim ning energiatoodang
paigaldatud nominaalvoimsuse kohta madalam kui päikesepaneelidel.
Lihttasuvusaeg tuuliku paigaldamisel on tasuvusaeg 11,3 aastat.
Allikas: http://www.4energia.ee/nelja-energia-solmis-paldiski-tuulepargi-lepingu/

5. Elektritarbe mõõtmised tehases
Elektritarbe mõõtmised viidi läbi kahes punktis ehk peakilbis ning PJK1 ja PJK2 fiidritel.
Kokku 9 mõõtepunkti.
9 punkti alusel saab hinnata pea kogu tehase voolutarbe jagunemist.
5.1 Mõõtmised tehase täisvõimsusega töö ajal(31.07.2013)
Liitumiskilbi alajaama mõõtetulemused kuupäeval 31.07.2013.

Ajal(31.07.2013) on kogu tehases on märgata pidevat energiatarvet 60kVA kuni 240kVA.
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Samal ajal PKJ1 tarbimine muutub 12kVA kuni 30kVA.

PKJ2 tarbimine muutub 10kVA kuni 30kVA.

Mõõdetud andmete alusel saab väita, et keskmiselt on tehase seadmed olenevalt töötlemise astmest
energiatarbega 35kVA-68kVA.
Ülejäänud energiatarbe moodustavad tehase peatööülesandeid mittetäitvad seadmed 10kVA ning 12kVA.
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5.2 Mõõtmised tehase ooterežiimis (4-5.08.2013 ja 11.08.2013)
Ooterežiimis ajal, mil osad protsessid peavad endiselt töötama on energiatarve tehases 60VA kuni 150VA.
Kuupäevadel 4-5.08.2013.

Samal ajal PKJ1 tarbimine muutub 12kVA kuni 30kVA. 11.08.2013
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PKJ2 tarbimine muutub 10kVA kuni 30kVA.

Mõõdetud andmete alusel saab väita, et keskmiselt tarbivad teahse seadmed töötlemise välisel
ajal 18kVA, mis on hinnanguliselt liialt palju. Samas täiendavate mõõtmiste abil on võimalik täpselt
välja selgitada energiasäästu võimalused elektri tarbimisel.
Ülejäänud energiatarbe moodustavad töötlemisega otseselt mitteseotud seadmed 12kVA.
Selleks, et välja selgitada millised seadmed täiendavalt energiat tarbivad ning kui pikk oleks seadmete
vahetus, siis on vajalik täpsemalt mõõdistada huvi pakkuvaid punkte. Hetkel oli vajalik näidata üldist
elektritarbe jaotust, et edasisi otsuseid teha.
Valgusti ja pumpade tehnoloogiate valikul/vahetamisel võib toetuda ka juba olemasolevatele uuringutele
ning soovitustele. LED (Light Emitting Diode ) valgustid, pumbad, mootorid, jne.
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6. Lisad
LISA A ja B
Eraldi dokumendid
LISA C
Heiteõhu koguste mõõtmine
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LISA D
Tuulest elektrit tootva generaatori andmete lühikokkuvõte.

LISA E, F
Eraldi dokumendid.
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