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SISSEJUHATUS 
 
Käesolev uurimustöö Eksergia meetodi rakendamine soojuse piirhinna kooskõlastamiseks 

valmis Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ) tellimusel.  

Energia kvaliteedi hinnanguteks kasutatakse mõistet eksergia. Eksergia näitab antud 

energiahulga poolt tehtavat kasulikku tööd, mis tehakse kui süsteem liigub ümbritseva 

keskkonna suhtes tasakaaluasendisse. Eksergia kontseptsiooni saab rakendada mitmete 

teemade käsitlemiseks. Soojustehnikas on tuntud1:  

- Termodünaamilise keha eksergia. 

- Soojusvoo eksergia. 

- Eksergiakadu soojusülekandel. 

- Kütuse põlemisel vabaneva soojuse eksergia. 

- Eksergiakadu ringprotsessis. 

- Eksergiline kasutegur. 

 

Teoorias saab eksergia kontseptsiooni kasutada ka erinevate koostoodetud produktide 

hindamiseks ja nendega seotud sisendite jagamiseks, sest jahutile ülekantavat 

soojushulka ei käsitleta kaona. Selle edukus sõltub rakendamise valdkonnast, arvutusteks 

valitud piirtingimustest ja arvutamise loogikast.  Käesoleva töö eesmärkideks on: 

- Anda ülevaade kirjanduse ja teadusartiklite baasil eksergia meetodile, kui kulude 

jaotamise lahendusele koostootmisel elektri ja soojuse vahel 

- Anda ülevaade Konkurentsiameti poolt pakutud eksergia metoodika aluseks olevate 

uuringutest ja nende uuringute koostamiseks kasutatud allikatest. 

- Koostada hüpoteetiline koostootmisjaama arvutusmudel, mille abil saaks hinnata 

eksergia meetodi mõju soojuse piirhinnale ja koostootmisjaama 

majandusnäitajatele. Arvutuste aluseks on Konkurentsiameti poolt pakutud Exceli 

arvutusmudel (on saadud EJKÜ poolt), kus koostootmisel tekkivate kulude 

jagamise osakaalud on leitavad põhinedes soojuse eksergial. 

- Uurida, kuidas oleksid koostootmisjaamad potentsiaalselt käitunud viimase viie 

aasta jooksul olnud turuolukorras (kütuste hinnad, elektri hinnad, toetused, muud 

kulud) eeldusel, et neile oleks rakendatud soojuse eksergia meetodit soojuse 

piirhinna arvutamisel (tagasiulatuva mõju analüüs). 

- Viia läbi prognoosarvutused uute potentsiaalselt rajatavate koostootmisjaamade 

majanduslikule seisundile ning prognoosida nende rajamise otstarbekust. 

- Kontrollida soojuse eksergia meetodi rakendamise mõju soojuse lõpptarbijale 

koostootmisjaamade tööpiirkondades. 

 

Uuringu autorid: 

- Dr Eduard Latõšov, uurimistöö juht, põhitäitja, dotsent, Tallinna Tehnikaülikool, 

Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut. 

- Dr Anna Volkova, põhitäitja, kaasprofessor tenuuris, Tallinna Tehnikaülikool, 

Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut. 

- Kertu Lepiksaar, põhitäitja, doktorant-nooremteadur, Tallinna Tehnikaülikool, 

Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut. 

- Siim Poom, täitja, insener, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, 

Energiatehnoloogia instituut. 

 

  

 
1 Soojustehnika aluskursus: termodünaamika. Põlemine. Soojusülekanne. Õpik kõrgkoolidele. Arvo Ots. Tallinna 
Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011 
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1. EKSERGIA MEETODI KASUTAMINE KULUDE 
JAOTAMISEL ELEKTRI JA SOOJUSE KOOSTOOTMISEL  
 

Käesolevas peatükis on antud ülevaade kirjanduse ja teadusartiklite baasil eksergia 

meetodile, kui kulude jaotamise lahendusele koostootmisel elektri ja soojuse vahel 

(alampeatükk 1.1) ning on läbiviidud Konkurentsiameti poolt tellitud uuringutes kasutatud 

viidete analüüs (alampeatükk 1.2). 

 

1.1. Eksergia meetodi kajastamine teadusartiklites  
 

Teadusartiklite otsimiseks kasutati SCOPUS tsiteerimisandmebaasi (kirjastuse Elsevier 

referaat- ja tsiteerimisandmebaas), mis refereerib üle 25 000 teadusajakirja (s.h. üle 4000 

Open Access ajakirja). Kirjastuse hinnangul sisaldub andmebaasis umbes 80% 

rahvusvahelistest eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest. 

 

Artiklite valiku puhul võeti arvesse nende tsiteeritavust ja sobivust teemaga. Teemaga 

sobivuse hindamisel lähtuti artikli lühikesest sisukokkuvõttest. 

  

Eksergia meetodi rakendamist energeetilistes tehnilise- majanduslikutes 

arvutustes. Koondhinnang analüüsitud artiklitele, mis käsitlevad eksergia meetodi 

rakendamist energeetilistes tehnilise- majanduslikutes arvutustes on toodud lisas 1 (on 

toodud välja 20 enim tsiteeritud ja teemaga sobivat teadusartiklit, mis aitavad lahti 

mõtestada eksergiaanalüüsi teemat ja toetavad käesolevat uuringut). Otsingutes kasutati 

järgnevaid märksõnu: exergy, allocation, cost allocation.  

 

Artiklite otsingu puhul tuli välja, et enamasti on rohkem tsiteerituteks vanemad artiklid, 

kus tegeletakse peamiselt eksergia meetodi väljaarendamisega. Hilisemates, vähem 

tsiteeritud artiklites, antakse ka hinnanguid meetodile ja tuuakse välja, millistes 

tingimustes ning kuidas seda saab kasutada ja millistes tingimustes selle kasutamine 

õigustatud ei ole.  

 

Artiklitest ilmneb, et erinevaid eksergial põhinevaid arvutusmeetodeid on väga palju: 

eksergomajanduslik analüüs, keskkonnaeksergia (exergoenvironmental) analüüs, ka 

varieeruvad klassikalised eksergia arvutusmetoodikad vastavalt kasutusalale.  

 

Mitmetes artiklites leitakse, et eksergial põhinev lähenemine sobib keskkonnamõjude 

optimeerimiseks, CO2-heite nõuetekohaseks jaotamiseks  tehase toodete vahel, energia 

tootmisseadmete disaini täiustamiseks. On leitud ka see, et võib eksergia meetodit 

kasutada vaid ligikaudse hinnanguna nii kütuse jaotamisel kui ka kütusekulu ja põlemisel 

tekkivate saasteainete heitkoguste jaotamisel elektri- ja soojuseenergia vahel.   

  

Artiklid mis keskenduvad peamiselt erinevate eksergia meetodite abil 

koostootmise kulude jagamisele. Lisas 2 on toodud artiklid mis keskenduvad peamiselt 

erinevate eksergia meetodite abil koostootmise kulude jagamisele. Mõnede artiklite puhul 

on küll rõhuasetus kohati mujal, näiteks püütakse artikliga näidata mõne tehnoloogia 

kulutõhusust või efektiivsust, kuid kõikides nendes artiklites on kasutatud erinevaid 

eksergial põhinevaid meetodeid ka kulude jaotamiseks ning seejuures antud kasutatud 

meetodile ka hinnang. 

 

Valitud artiklitest (15 teadusartiklit) viimased on küll vähem tsiteeritud, kuna tegemist on 

uuemate artiklitega, kuid samas on nendes hinnatud kaasaegsemaid tehnoloogiaid ja 

antud hinnangud hilisematele väljatöötatud eksergia metoodikatele. 

 

 



5 

 

Töödes, kus lisaks eksergia meetoditele analüüsiti ka teisi võimalusi tuleneb, et erinevate 

kulude jaotamise meetodite kasutamine üldjuhul põhjustavad olulisi erinevusi 

koostootmistoodetele jaotatavates kulude osas.  

 

Artiklite otsingute ja nende analüüsi käigus leitud olulisemad järeldused on alljärgnevad: 

- Eksergia põhimõtete kasutamine koostootmisel tekkivate kulude jagamisel on vähe 

uuritud. 

- Arvamused eksergia meetodi kasutamise otstarbekuse kohta 

koostootmisseadmete kulude, heitmete, kütuste koguse ja muude osas on 

erinevad.  

- Puuduvad allikad kus eksergial põhinevad meetodid oleksid integreeritud 

koostootmisjaama majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks või oleks määratud 

soojuse piirhind arvestades elektri vabaturu tingimustega.   

- Nendes allikates, kus eksergia meetodi kasutamine majandusarvutustes ja kulude 

jagamiseks ei ole otseselt välistatud, käsitletakse eksergiat pigem 

üldistatult/teoreetiliselt/kontseptuaalselt.  

 

Teistest allikatest (lisaks artiklitele) otsingute käigus leidus ainult üks materjal2,  kus on 

antud hinnangud ja soovitused koostootmisjaamade kulude toodetud elektri ja soojuse 

vahel jaotamise erinevatele meetoditele, arvestades seejuures koostootmise spetsiifikat. 

Selles töös analüüsitakse ja pakutakse erinevaid meetodeid nii püsikulude kui ka 

muutuvkulude jagamiseks. Hinnangud on tehtud olukorras, kus elektri puhul on tegemist 

hinna kujunemisega turul ja riigi poolt reguleeritud turuga. Soojuse turgu on käsitletud 

monopolina. Mõned väljavõtted sellest tööst, mis puudutavad eksergia meetodi 

rakendamist kulude jagamisel: 

- Püsikulude jagamiseks termodünaamika põhimõtetel baseeruvaid meetodeid 

(sinna kuulub eksergia meetod) ei kasutata. 

- Eksergia meetod on kõige täpsem viis muutuvkulude jagamiseks 

koostootmisjaama toodangute vahel termodünaamika seisukohalt. Vaatamata 

sellele on eksergia meetod teiste muutuvate kulude jagamiseks mittesoovitatud 

meetodite seas. 

- Kulude jagamise meetodite valikul tuleb arvestada sellega, kas tegemist on 

liberaliseeritud energiamajandusega või mitte. Liberaliseeritud energiamajanduse 

all on mõeldud, et kas elektri turul toimib konkurents (soojuse turgu käsitletakse 

mõlemal juhul pigem monopolina). Eksergia meetod ei kuulu nendel tingimustel 

(rakendatav ka Eestile) sobivate jaotamismeetodite hulka. 

 

1.2. Konkurentsiameti poolt pakutud eksergia metoodika 
aluseks olevate uuringute analüüs 
 

Käesolevas peatükis on antud ülevaade Konkurentsiameti poolt pakutud eksergia 

metoodika aluseks olevate uuringutest ja nende uuringute koostamiseks kasutatud 

allikatest. Eraldi analüüsitakse T. Tereshchenko 2016. a Norra Teadus- ja 

Tehnoloogiaülikoolis (NTNU) kaitstud doktoritööd, mis on viidatud nendes uuringutes. 

 

Uuring 1. Analüüs – Koostootmise kulude jagamise erinevad metoodikad. 

Energex Energy Experts OÜ. Detsember 2020. 

 

Lühiülevaade. Töö eesmärk oli anda vastused Konkurentsiameti poolt esitatud 

lähteülesandes toodud neljale uurimisküsimusele, mis keskendusid koostootmise kulude 

jagamise metoodikate võrdlemisele. 

 
2 Regulation of Heat and Electricity Produced in Combined-Heat-and-Power Plants. Carolyn Gochenour, The World 

Bank, 2003. WWW: http://documents1.worldbank.org/curated/en/948891468771619606/pdf/272010paper.pdf 
[26.05.2022] 
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Töös on lühidalt kirjeldatud ja võrdlevalt käsitletud 10 metoodikat: 

1. Füüsikaline (soojus),  

2. Energeetiline,  

3. Soome,  

4. Alternatiivkatlamaja,  

5. 200% osakaal,  

6. Eksergia, 

7. Soojuse eksergia, 

8. Dresdeni, 

9. 250% osakaal,  

10. Füüsikaline (elekter). 

 

Metoodikate võrdlemisel on lähtutud kolmest aspektist: 

- lihtsus, 
- seos termodünaamilise protsessiga, 
- koostootmise arengu soodustamine (meetodid, mis soosivad 

madalatemperatuurse kaugküttevõrgu arenguid). 
 

Analüüsi tulemusel järeldatakse, et käsitletud metoodikatest sobib kulude jaotamiseks 

kõige paremini soojuse eksergia meetod (sh kulude jagamise soojuse ja elektrienergia 

osakaalud on arvutatud nominaalvõimsusel töötavale koostootmisjaamale). 

Seejuures on väidetavalt lähtutud: 

- soojuse kulude jagamise arvutamise lihtsusest,  
- vähesest seosest poliitiliselt fikseeritud väärtustega ja  
- soojustarbijatele koostootmise efekti tagamisest. 

 

Lihtsuse osas hinnati soojuse eksergia meetod keskmiselt keerukaks ja eksergia meetod 

(koos Dresdeni meetodiga) keerukaks. Töös väidetakse ka, et eksergia (samuti Dresdeni) 

meetod soosib madalatemperatuurse kaugkütte arengut, kuna arvestab toodetud soojuse 

temperatuuri ja sellest tingitud primaarenergia säästu ning elektrienergia toodangu kasvu. 

Sellisena on väide diskuteeritav ja vajaks täpsemat selgitust. Näiteks, arvutustulemused 

(ptk 3.2) näitavad, et eksergia meetod tõepoolest arvestab toodetud soojuse 

temperatuuriga, aga ei soodusta tamperatuuri alandamist, kuna see toob kaasa 

koostootmisjaama tulude vähenemise. 

 

Kasutatud allikad. Töös on kasutatud 12 allikat, millest enamik on tehnilise teabe allikad 

(käsiraamatud, õppematerjal), kolm on õigusaktid (Riigi Teatajast) ja ainult üks allikas on 

teadustöö – T. Tereshchenko 2016. a Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikoolis (NTNU) 

kaitstud doktoritöö. 

  

Eksergia põhimõistete ja -arvutuste osas on kasutatud kahte õpikut/käsiraamatut:  

• Ots A. Soojustehnika aluskursus. TTÜ kirjastus, Tallinn 2011; 
• Konstantin P, Konstantin M. The Power Supply Industry: Best Practice Manual for 

Power Generation and Transport, Economics and Trade. Springer. 2018. 
 

Viimases teoses sisaldub peatükk kulude jaotamise kohta koostootmisel (Chp. 7. Cost 

Allocation to Cogeneration Products, p. 157–182), kus käsitletakse kolme 

majandusnäitajatel ja kolme termodünaamikal põhinevat meetodit kulude jagamiseks 

koostootmise saaduste vahel. Eksergial põhinevat meetodit (alajaotis 7.6) nimetatakse 

sobivaks juhul, kui puudub võimalus kasutada võrdlust elektri tootmisega 

kondensatsioonirežiimis. Puudusena tuuakse välja vajadust selgitada meetodi teoreetilisi 

aluseid finantsjuhtidele ning samuti arvutuste keerukust. Töös ei ole selgelt välja toodud, 

et kas see väide kehtib ka kaugküttevõrkudega tööks ettenähtud koostootmisjaamadele 

ja kas see meetod on rakendatav soojuse piirhinna määramiseks.  

 



7 

 

Uuring 2. Elektri ja soojuse koostootmise režiimis toodetud soojusele kulude 

jagamisel soojuse eksergia meetodi rakendamine. Pilvero OÜ. 2022. 

 

Lühiülevaade. Töö on teostatud Konkurentsiameti tellimisel eesmärgiga analüüsida ja 

hinnata soojuse eksergia meetodi rakendatavust elektri ja soojuse koostootmise kulude 

jaotamisel. Kuna tellija ei saanud kontrollarvutuste tegemiseks konkreetsete 

vasturõhuturbiiniga koostootmisjaamade andmeid väljastada, siis selle 

kompenseerimiseks hankis töö teostaja Kuressaare Soojus OÜ orgaanilise soojuskandjaga 

koostootmisjaama kahe aasta ekspluatatsioonilised andmed. Autorite väitel on enamik 

hinnanguid ja järeldusi töös tehtud kombineerides Kuressaare KTJ andmete alusel saadud 

ja teoreetilise analüüsi tulemusi. Tehtud analüüside põhjal on töös antud vastused 

tööülesandes esitatud seitsmele põhilisele küsimusele, millest enamik käsitleb mitmeid 

tehnilisi ja arvutuslikke detaile eksergia kasutamisel.  

 

Soojuse eksergia meetodi osas rõhutatakse, et see võimaldab koostootmise kulude 

jaotamist vastavalt toodangu eksergia sisaldusele (töövõimele). Võrreldes elektriga on 

soojuse eksergia (töövõime) mitu korda madalam ja seetõttu jagatakse eksergia meetodi 

rakendamisel soojusele väiksem osa kogukuludest kui nt alternatiivkatlamaja meetodi 

korral.  

 

Andmevajaduse osas tuuakse välja, et koostootmisjaamades, kus hakatakse soojuse 

eksergia meetodit kulude jagamisel rakendama, on vajalik arvutustes kasutatavaid 

parameetreid registreerida soovitavalt tunnise täpsusega, nii et arvutustes saaks kasutada 

ööpäeva keskmisi väärtusi. 

 

Aruandes märgitakse, et tööülesande teksti põhjal oli Konkurentsiamet tõenäoliselt 

arvestanud koostootmisjaamade enam vähem pideva töötamisega kogu aasta jooksul, siis 

tegelikult võivad erinevad koostootmisjaamad töötada aasta jooksul vägagi erinevate 

ajaperioodide jooksul. Sellest tulenevalt rõhutatakse, et mil määral võivad 

koostootmisseadme tegelikud töövõimalused (prioriteedid, tööaeg) mõjutada 

kaugküttesüsteemis koostootmisjaama majanduslikke näitajaid pärast soojuse kulude 

osatähtsuse arvutamist varasemast erineval (sh soojuse eksergia) meetodil, sellele Pilvero 

poolt koostatud töö kahjuks vastata ei saa. 

 

Samuti juhitakse töös tähelepanu, et kuna soojuse eksergia meetodi rakendamine 

koostootmisjaamade kulude jaotamisel elektri ja soojuse vahel alandab koostootmises 

toodetud soojuse hinda, siis samaaegselt suureneb elektrile tehtavate kulude osatähtsus. 

Seega – soojuse eksergia meetodi rakendamine alternatiivkatlamaja meetodi asemel 

põhjustab koostootmises toodetud elektri hinna tõusu ja sunnib ettevõtete äriplaane 

muutma. Mida kõrgemad on vasturõhuturbiini parameetrid ja elektri/soojuse suhe, seda 

enam mõjutab soojuse eksergial põhinevale arvutusmetoodikale üleminek jaama kulude 

jaotust elektri ja soojuse vahel. 

 

Kokkuvõtvalt rõhutatakse, et soojuse eksergia arvutusmetoodika rakendamise eesmärgiks 

alternatiivkatlamaja metoodika asemel saab olla põhiliselt energiapoliitiline soov 

koostootmisest saadava soojuse hinna alandamiseks.  

 

Kasutatud allikad. Töös kasutatud kirjanduse loetelus on üheksa nimetust, kuid ainult 

üks nendest on allikas, mida saab nimetada teaduslikuks – see on ka Energex’i töös 

kasutatud T. Tereshchenko 2016. a Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikoolis (NTNU) kaitstud 

doktoritöö. Eksergia põhimõistete ja -arvutuste osas on kasutatud kahte 

õpikut/käsiraamatut:  

- Ots A. Soojustehnika aluskursus. TTÜ kirjastus, Tallinn 2011; 
- Moran M. J., Shapiro H. N., Boettner D. D., Bailey M. B. Fundamentals of 

engineering thermodynamics. Wiley. 2014. 
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Viimases teoses leiab lühidat käsitlemist ka eksergia alusel kulude määramine (elektri ja 

madalrõhul auru vahel) koostootmisel ühe ettevõtte siseselt (alajaotis 7.7.3, lk 408–412). 

Seoseid kaugküttega ei käsitleta. 

 

T. Tereštšenko doktoritöö ja selles kasutatud viidete ning doktoritöö raames 

valminud artiklite analüüs.  

 

Lühiülevaade. Doktoritöö [43] kokkuvõtlikes järeldustes on rõhutatud, et eksergia 

meetod on kõige tundlikum kaugküttesüsteemis kasutusel olevate temperatuuride suhtes, 

olles ainus meetod, mis suudab neid vajalikul määral arvesse võtta. Samal ajal aga ei 

motiveeri eksergia meetod temperatuuride vahet suurendama, mis oleks vajalik 

madalatemperatuurilisele kaugküttele üleminekuks. 

 

Samuti on selles töös mainitud, et eksergia meetodi rakendamine nõuab põhjalikke 

teadmisi termodünaamikast ja elektrijaama protsessidest ning on seetõttu praktiliseks 

kasutamiseks üsna keeruline.  

 

T. Tereštšenko doktoritöös kasutatud viidete ning doktoritöö raames valminud artiklite 

ülevaade on toodud lisas 3. 

 

Intervjuu Tymofii Tereshchenko töö juhendaja ja kaasautori, professor Nataša 

Nordiga. 

 

Kuna nii doktoritöös kui ka doktoritöö raames avaldatud artiklites ei olnud selgeid väiteid 

eksergia meetodi kasutamise sobivusest koostootmisprotsessis toodetud soojuse piirhinna 

määramise kohta, siis võtsime ühendust doktoritöö autoriga (Tymofii Tereshchenko) 

eesmärgiga saada tema kommentaare ja arvamust sellel teemal. 

 

Tema vastas, et ei tööta enam ülikoolis ja see oli tema esimene artikkel (doktoritöö osa). 

Pärast seda artiklit on doktoritöö suunda muudetud. Tema soovitas kommentaaride 

saamiseks pöörduda tema juhandaja poole. 

 

Oleme kohtunud Tymofii Tereshchenko doktoritöö juhendaja ja doktoritöö raames 

avaldatud mitmete artiklite kaasautoriga, professor Nataša Nordiga. Tema arvamusel 

eksergiaanalüüs on termodünaamilise analüüsi puhul väga hea tööriist, kuid kui analüüsi 

on vaja olukorras, kus on kaasatud turg, aga ka mõned muud aspektid nagu 

infrastruktuur, elektriturg, võrgu- ja tootmisarendus, siis on selle meetodi kasutamine vale 

valik. Seetõttu ka doktoritöö majandusarvutuste osas koostootmisjaama kütuse kulude 

jagamiseks elektri ja soojuse tootmise vahel sai valitud energia meetod (oma olemusena 

sama, mis füüsikaline meetod), mitte eksergia meetod. Eraldi miinusena märkis N. Nord, 

et peale- ja tagasivoolu temperatuuride kõikumine mõjutab tulemust väga suurel määral 

ning iga hetke temperatuur on arvutuste jaoks oluline.  

 

 

 

 

  



9 

 

2. KOOSTOOTMISJAAMA ARVUTUSMUDEL EKSERGIA 
MEETODI MÕJUDE HINDAMISEKS  
 

Selles peatükis on kirjeldatud hüpoteetilist koostootmisjaama arvutusmudelit, mille abil 

hinnatakse eksergia meetodi mõju soojuse piirhinnale ja koostootmisjaama 

majandusnäitajatele.  

 

Arvutusmudel arvestab keskmise kaugküttevõrgu temperatuuridega ja soojuse 

tootmisprofiilidega. Sellest tulenevalt omistatakse koostootmisjaamale teatud  tehnilised 

näitajad (kasutegurid ja jaama tööstrateegiad) ning vaadeldakse peamisi 

majandusnäitajaid (tulud soojuse ja elektri müügist, toetused).. Nende detailsem kirjeldus 

on toodud peatükkides 2.2 – 2.5. 

 

Arvutuste aluseks on Konkurentsiameti poolt pakutud Exceli arvutusmudel (saadud EJKÜ 

poolt), kus koostootmisel tekkivate kulude jagamise osakaalud on leitavad põhinedes 

soojuse eksergial.  

 

Kulude osakaal soojuse tootmisel sõltub kaugküttevõrgu soojuskandja logaritmilisest 

keskmisest temperatuurist, mis omakorda sõltub kaugküttevõrgu pealevoolu ja 

tagasivoolu temperatuuridest ning piirkonna väliskeskkonna temperatuurist. Käesolevas 

töös on arvestatud peale- ja tagasivoolu temperatuuride aritmeetiliste keskmistega 

kaugküttevõrgus koostootmisjaama töötamise ajal.  

 

 

2.1. Soojuskoormuse arvestamine  
 

Soojuskoormuse modelleerimiseks on võetud aluseks Eestile omane välisõhu 

temperatuuride jaotus. Välisõhu temperatuuride graafik ja selle graafiku baasil koostatud 

välisõhu temperatuuride kestusgraafik on toodud joonistel 2.1 ja 2.2. 

 

 
 
Joonis 2.1. Välisõhu temperatuuride graafik   
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Joonis 2.2. Välisõhu temperatuuride kestusgraafik   

 

Soojuse tootmine, tarbimine ja soojuskaod kaugküttevõrgus. Kaugküttepiirkonna 

soojuskoormuse kestusgraafiku koostamiseks arvestatakse kaugküttevõrgu 

aastakeskmiste suhteliste soojuskadudega ja müüdud soojuse osakaaludega. 

Baasarvutustes kasutatud jaotus on koondatud joonisele 2.3.   

 

Joonis 2.3. Kaugküttepiirkonna soojustarbimise jaotus ja soojuskaod 

On eeldatud, et müüdavast soojusest moodustab soe tarbevesi 30% (26% kaugküttevõrku 

suunatud aastasest soojuse kogusest). Välisõhu temperatuurist sõltuv soojusvajadus 

(soojuse tarbimine kütteks ja ventilatsiooniks) moodustab 70% müüdavast soojusest, ehk 

61% kaugküttevõrku suunatud soojusest. 

Tasakaalutemperatuur. Tasakaalutemperatuur (baastemperatuur) on oluline sisend 

välisõhu temperatuurist sõltuva soojuskoormuse modelleerimiseks. Perioodil, kus välisõhu 

temperatuur ületab tasakaalutemperatuuri, hoone ei vaja lisakütet. Teisisõnu, siseõhu 
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temperatuur formeerub kütte- ja vabasoojuse tulemusel. Temperatuuri, milleni on vaja 

tõsta siseõhu temperatuur küttesoojuse arvel, nimetatakse tasakaalutemperatuuriks. 

Tasakaalutemperatuur on vajalik sisend kraadpäevade leidmiseks ja kütteprofiili 

arvutamiseks. Lihtsustatud arvutustes on lubatud kasutada nn "lihtsaid kraadpäevi", mille 

aluseks olev tasakaalutemperatuur on 17 °C. Fikseeritud tasakaalutemperatuur tähendab 

sisuliselt konstantset sisemist soojuseraldust. Päikesekiirguse mõju jääb arvestamata. 

Päikesekiirguse osakaal vabasoojuses sõltub omakorda lisaks hoone ehitusfüüsikalistele 

parameetritele ka aastaajast ja hoone orientatsioonist ilmakaarte suhtes.  

Talvekuudel on päikese osakaal tühine, kuid alates märtsikuust hakkab osakaal 

suurenema ja sügiskuudel jällegi vähenema. Kuna päikese osa vabasoojuses ei ole 

konstantne, siis varieerub ajas ka sisemise temperatuuri muut ning tasakaalutemperatuur. 

Käesolevas töös kasutatakse muutuvat tasakaalutemperatuuri. Selline lähenemine annab 

täpsemaid tulemusi võrreldes fikseeritud tasakaalutemperatuuriga. Tasakaalu-

temperatuuri seos välisõhu temperatuurist on toodud joonisel 2.4. 

Selles töös kasutatakse tasakaalutemperatuuri arvutamisel lineaarset seost välisõhu 

temperatuurist, mille võrrand vastab trendjoonele joonisel 2.4. 

 

Joonis 2.4. Tasakaalutemperatuuri sõltuvus välisõhu temperatuurist 

Soojuse tootmine, tarbimine ja soojuskaod kaugküttevõrgus. Eksergia ja kaugküttevõrgu 

soojuskadude võimsusühikute (soojuskaod erinevatel välisõhu temperatuuridel) 

arvutamiseks on vaja ette anda seosed kaugküttevõrgu temperatuuride ja välisõhu 

temperatuuride vahel (temperatuurigraafik).  

Tavaliselt on maksimaalsed pealevoolu temperatuurid piirides 80–115 oC ja tagasivoolu 

temperatuurid 60–85 oC. Kvalitatiivne soojuse väljastamise reguleerimine (muudetakse 

pealevoolu temperatuuri) lõppeb üldjuhul 0–6 oC välisõhu temperatuuri juures. Pealevoolu 

temperatuuriks jääb 60–70 oC (sooja tarbevee tootmiseks sobilik minimaalne 

temperatuur).  

Edaspidisel välisõhu temperatuuri tõusul jäävad peale- ja tagasivoolu temperatuurid 

suhteliselt konstantseks (soojuse väljastuse kvantitatiivne, ehk väljastatava 

veevooluhulga muutmisega, reguleerimine) või tagastuva vee temperatuur võib isegi 

mõnevõrra tõusta. Arvutustes kasutatav peale- ja tagasivoolu temperatuuride sõltuvus 

välisõhu temperatuurist on toodud joonisel 2.5. 
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Joonis 2.5. Peale- ja tagasivoolu temperatuuride sõltuvus välisõhu temperatuurist 

2.2. Soojuse tootmisprofiilid 
 

Üldreeglina koostootmisjaamad töötavad vastavalt soojusvajadusele analoogselt 

baaskoormust katvate biokütustel töötavate kateldega. Reaalne soojuse tootmisprofiil 

omab mõju koostootmisjaama aastasele koormatusele ja töötundidele ning elektri ja 

soojuse tootmise aastakeskmisele efektiivsusele. Soojuse tootmisprofiilide eristamine 

võimaldab paremini hinnata eksergia meetodi rakendamise mõju koostootmisjaamade 

jätkusuutlikkusele.   

 

Antud töös on vaadeldud kolme peamist soojuse tootmisprofiili, mis esinevad Eestis 

töötavatel tegelikel koostootmisjaamadel. Nende kirjeldus on toodud allpool.  

 

Tootmisprofiil 1. Koostootmisjaama soojuslik nimivõimsus on ligilähedane 

kaugküttepiirkonna suvisele soojusvajadusele. Sellised koostootmisjaamad töötavad 

peaaegu aastaringselt nimikoormusel, mis on nii tehniliselt kui majanduslikult väga 

efektiivne. Selliste jaamade võimsustegur on väga kõrge. Samas, tulenevalt 

kaugküttepiirkonna soojuskoormusgraafikust suudavad sellised jaamad toota umbes 20–

35% kaugküttevõrgus vajaminevast soojusvajadusest. 

 

 
Joonis 2.6. Tootmisprofiil 1 - koostootmisjaama soojuslik nimivõimsus on ligilähedane 
kaugküttepiirkonna suvisele soojusvajadusele 
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Sellise tootmisprofiiliga jaamad töötavad suure soojusvajadusega kaugküttepiirkondades, 

töötades esimesel järjekohal. Näiteks Tallinnas töötab esimesel järjekohal Iru 

prügipõletusjaam.  

 

Tootmisprofiil 2. Koostootmisjaama minimaalne tehniliselt saavutatav soojuslik võimsus 

on mõnevõrra madalam kui suvine soojusvajadus (joonis 2.7).  

 

 
Joonis 2.7. Tootmisprofiil 2 - koostootmisjaama minimaalne tehniliselt saavutatav 

soojuslik võimsus on mõnevõrra madalam kui suvine soojusvajadus 

 

Selliseid jaamad on üldjuhul võimelised töötama aastaringselt. Suurema osa ajast 

töötavad need jaamad osalisel koormusel, kattes kaugküttevõrgu soojusvajadusest 

suurima osa (75–85%). Selliste jaamade hulka kuuluvad näiteks biokütustel töötavad 

koostootmisjaamad Tartus, Pärnus, Kuressaares ja Paides.  

 

Tootmisprofiil 3 on iseloomulik suure soojusnõudlusega kaugküttevõrkudele ja 

rakendatav koostootmisjaamadele, mis töötavad pärast esimesel järjekohal asuvat 

kõrgemat prioriteeti omavat soojuse baaskoormust katvat tootmisüksust (joonis 2.8).  

 

 
Joonis 2.8. Tootmisprofiil 3 - koostootmisjaamad, mis töötavad pärast esimesel järjekohal 
asuvat kõrgeimat prioriteeti omavat soojuse baaskoormust katvat tootmisvõimsust 

 

Selliste jaamade hulka kuuluvad praegu Tallinnas asuvad Mustamäe koostootmisjaam ja 

Tallinna Elektrijaama koostootmisjaamad.   
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2.3. Koostootmisjaamade tehnilised sisendandmed 
 

Olulisemateks tehnilisteks sisendandmeteks on koostootmisjaamade võimsused  ja 

kasutegurid. Koostootmisjaamade kasutegurite määramisel eristatakse neid nende 

suuruse järgi (vt tabel 2.1). Tabelis 2.1 toodud väärtused on indikatiivsed ja võivad 

mõnevõrra erineda reaalsete jaamade tehnilistest parameetritest. 

Tabel 2.1. Koostootmisjaamade kasutegurid 

Suuremad jaamad (~15-25 MWel)     

Üldine kasutegur 85%   

Elektriline bruto kasutegur 25% nimivõimsusel 

Elektriline neto kasutegur 21% nimivõimsusel 

Väiksemad jaamad (0,5 - 2,5 MWel)   

Üldine kasutegur 85%   

Elektriline bruto kasutegur 17% nimivõimsusel 

Elektriline neto kasutegur 15% nimivõimsusel 

 

Soojustootmisseadmete tehniliseks elueaks on võetud 25 aastat.  

Hindama peab ka elektrilise kasuteguri langust töötamisel osalise koormusega. 

Koostootmisjaamade kasuteguri langus töötades osalisel koormusel sõltub mitmetest 

teguritest, kus üks peamistest on koostootmisjaama poolt kasutatav tehniline lahendus 

(vt joonis 2.9).  

 

Joonis 2.9.  Elektrilise kasuteguri langus töötades osalisel koormusel 

 

2.4. Koostootmisjaamade majanduslikud sisendandmed 
 

Kapitalikulu ja põhjendatud tulukuse määramiseks kasutatakse täna kehtivat 

tootmisvarade WACC väärtust 5,76%. Igale konkreetsele investeeringule tegelikult 

rakendatav WACC sõltub investeeringuteks kasutatud omakapitali ja laenukapitali suhest. 
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Põhivara kulumi ja põhjendatud tulukuse arvutamiseks kasutatakse standardannuiteeti 

(MS Exceli funktsioon PMT). Selline lähenemine sobib hästi üldistatud arvutuste 

tegemiseks. Konkreetsete koostootmisjaamade korral peaks arvestama koostootmisega 

seotud põhivarade jääkväärtusega. See tähendab, et ka elektri tootmisega seotud 

põhivaradele on rakendatud soojuse tootmisvaradega sarnast WACCi, kuigi tegelikult 

peaks elektri tootmisvarade WACC olema oluliselt kõrgem, kuna elektrit müüakse 

vabaturul ja riskid on suuremad. Arvutuste lihtsustamiseks kasutati antud töös sama 

WACCi nii soojuse kui elektri tootmisvarade puhul. 

 

Arvutustes kasutatavad koostootmisjaamade ja suitsugaaside pesurite erimaksumused on 

koondatud tabelites 2.2–2.3. 

 
Tabel 2.2. Koostootmisjaamade erimaksumused 

 

Olemasolevad koostootmisjaamad 

Suuremad jaamad (~15 - 25 MWel) 3,5 MEUR/MWel 

Väiksemad jaamad (0,5 - 2,5 MWel) 4 MEUR/MWel 

Uus võimalik koostootmisjaam 

Suurem jaam (~15-25 MWel) 4,5 MEUR/MWel 

Väiksem jaam (0,5 - 2,5 MWel) 5 MEUR/MWel 

 

 
Tabel 2.3. Suitsugaaside pesurite erimaksumused 

 

Olemasolevad koostootmisjaamad 

Suuremad jaamad (~15 - 25 MWel)            50 000    EUR/MWsoojus,KTJ 

Väiksemad jaamad (0,5 - 2,5 MWel)            50 000    EUR/MWsoojus,KTJ 

Uus võimalik koostootmisjaam 

Suurem jaam (~15 - 25 MWel)            65 000    EUR/MWsoojus,KTJ 

Väiksem jaam (0,5 - 2,5 MWel)            65 000    EUR/MWsoojus,KTJ 

 

Koostootmisjaamade püsikulude (Konkurentsiameti metoodika järgi tegevuskulud) ja 

muutuvkulude (välja arvatud kütus) sisendid on toodud tabelis 2.3. 

 
Tabel 2.3. Koostootmisjaamade püsi- ja muutuvkulud  

 

      2017-2020 2021 2022 Lähitulevik 

Püsikulude 
osakaal 

%investeeringust 

aastas 

10 - 25 MWel jaamad 4,5 5 5,5 5,5 

0,5 - 2 MWel jaamad 4,5 5 5,5 5,5 

Muutuvkulud1 MWhsoojus 
10 - 25 MWel jaamad 3,5 4 4,5 4,5 

0,5 - 2 MWel jaamad 3,5 4 4,5 4,5 
1 – välja arvatud kütus 

 

Antud töös sisaldab muutuvkulude määr (va kütused) keskkonnatasusid, vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kulusid, sisseostetud elektrienergia maksumust, liiva ostu (kui 

tegemist keevkihtkateldega). Sinna kuuluvad ka kemikaalid, tuha utiliseerimine, kütuse 

laadimise, lao ja kütuse analüüside kulud jms.  

 

Püsikulud (tegevuskulud) on kulud energia tootmise seadmete, hoonete, rajatiste 

hoolduseks ja remondiks, materjalid ja varuosad, maamaks, hoonestusõiguse tasu,  

riigilõivud, ettevõtte juhtimiskulud, transpordikulud, tööjõukulud jms. 
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Arvestades üldise inflatsiooniga, palgatõusuga ja muude teguritega muutuvkulude (va 

kütus) ja püsikulude tase pidevalt tõuseb. Need trendid on jälgitavad analüüsides 

koostootmisjaamade kulusid. Iga konkreetse koostootmisjaama kulude määrad võivad 

erineda pakutud üldväärtustest. 

 

 

2.5. Elekter, kütused ja toetused 
 

Elekter ja kütused. Aastani 2021 olid elektri aastakeskmised hinnad pikaajaliselt 

suhteliselt stabiilsed. NordPooli andmetel moodustasid elektri hinnad aastatel 2017 – 2020 

keskmiselt 40 EUR/MWh. Aastal 2021 keskmine elektri hind peaaegu kolmekordistus olles 

umbes 87 EUR/MWh (joonis 2.10). 2021. a detsembris oli kuukeskmine elektri hind 

rekordtasemel, ületades 200 EUR/MWh. 2022. a esimestel kuudel elektri hind langes, olles 

keskmiselt 125 EUR/MWh. Suure tõenäosusega langeb elektri hind järgnevatel kuudel 

veelgi (üldjuhul väiksema elektritarbimisega perioodidel kevadest sügiseni elektri 

maksumus langeb). 

 

Järgnevates arvutustes on eeldatud, et 2022. a keskmine elektri hind jääb mõnevõrra 

kõrgemaks võrreldes aastaga 2021 ja moodustab 90 EUR/MWh. Sama hinnaga on tehtud 

arvutused võimalikule uuele hüpoteetilisele koostootmisjaamale, mis võiks valmida 

lähiaastatel. 

 

Joonis 2.10. Elektrihinnad aastatel 2020 - 2022 (NordPool statistilised andmed) 

Hakkepuidu maksumus oli varasemalt samuti stabiilne moodustades aastatel 2017–2021 

keskmiselt 13,3 EUR/MWh.  

Samas, juba aastal 2022 on hakkepuidu hinnad kahekordistunud ja tõenäoliselt lähiajal 

kasvavad veelgi. 
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Peamiseks hakkepuidu maksumuse tõusu põhjuseks on oluliselt kasvanud nõudlus 

biomassi järele. Nõudluse kasvu peamiseks teguriks on olnud märkimisväärne biomassi 

tarbimise tõus Eesti Energia Narva Elektrijaamades. Hakkepuidu maksumused aastast 

2017 erinevate allikate põhjal on toodud joonisel 2.11. 

 

Joonis 2.11. Hakkepuidu maksumus 

Nõudlust soodustab ka maagaasi maksumuse märkimisväärne tõus (vt joonis 2.12). Kui 

2021. aasta algul maagaasi BGMI (BALTIC-FINNISH GAS MONTHLY INDEX) hinnad olid 

umbes neli korda väiksemad võrreldes NordPool elektri hindadega ja ligilähedased 

hakkepuidu hinnaga, siis aprillis 2022 oli maagaasi hind hakkpuidu hinnast viis korda 

kõrgem ja ületas isegi elektri hinda.  

 

Joonis 2.12. Maagaasi (BGMI andmed) ja elektri (NordPool andmed) hinnad aastatel 

2021 – 2022 
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Edasistes arvutustes kasutatavad elektri ja hakkepuidu maksumuse ajaloolised 

(keskmised väärtused jooniselt 2.11) ja prognoositavad väärtused on toodud tabelis 2.4.  

Tabel 2.4. Arvutustes kasutatavad elektri ja hakkepuidu hinnad 

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 Lähitulevik 

Elekter EUR/MWh 33,2 47,07 45,86 33,69 86,73 90 90 

Hakkepuit EUR/MWh 12,1 13,8 14,2 12,7 13,9 27 30 

 

Toetused. Kõikidele seni Eestis ehitatud biokütustel töötavatele koostootmisjaamadele 

maksti taastuvelektri ja/või koostootmisrežiimil toodetud elektri eest toetusi. 

Toetusperioodiks on 12 aastat ja see aeg hakkab paljudel suurtel tootjatel lõppema või on 

juba lõppenud (Tartu koostootmisjaam, Tallinna Elektrijaamad koostootmisjaam 1). 

Ülalmainitud toetuste peamiseks eesmärgiks oli ergutada taastuvaid allikaid kasutavate 

energiatootmisüksuste teket (minna üle fossiilsetelt kütustelt biokütustele). Enne toetuste 

kasutuselevõttu ei olnud Eestis ühtegi biokütustel töötavat koostootmisjaama. Selle põhjuseks 

olid koostootmistehnoloogia kõrge investeeringumaksumus ja suured majanduslikud riskid 

tasuvuse saavutamisel jaama eluea jooksul. Toetuste rakendamise tulemusel on Eestis 

kaugküttevõrkude juurde rajatud koostootmisjaamad, mille elektriline koguvõimsus on  

kokku ~120MW . Selle tulemusel on elektri- ja soojuse tootmisel vähenenud sõltuvus nii 

põlevkivist kui maagaasist. 

Koostootmisjaamade planeerimisel arvestati, et kuigi toetuse maksmine lõppeb ja elektri 

müügiga seotud tulud vähenevad, jätkab jaam tööd ja piirkonna kaugküttehinnale see 

mõju ei avalda. Selle eelduseks oli otsuse tegemisel kehtiv soojuse piirhinna määramise 

metoodika (alternatiivkatlamaja meetod) ja selle metoodika kehtivus koostootmisjaamade 

töö tehnilise eluea lõpuni (õiguskindlus ja õiguspärane ootus).  

 

2.6. Väljundid 
 

Arvutuste olulisemaks väljundiks, mis võimaldab hinnata koostootmisjaama 

majanduslikku jätkusuutlikkust, on prognoositavate tulude ja kulude võrdlus ehk kasum. 

Tulude määramise üheks olulisemaks komponendiks on Konkurentsiameti poolt pakutud 

eksergia meetodi alusel leitud soojuse piirhind ja sellest tulenev soojuse müügitulu.  

Eksergia meetodi rakendamine alandab soojuse  piirhinda võrreldes hetkel kehtiva 

alternatiivkatlamaja meetodiga, sest võrreldes elektriga on soojuse eksergia (töövõime) 

mitu korda madalam ja seetõttu jagatakse eksergia meetodi rakendamisel soojusele 

väiksem osa kogukuludest. See tähendab, et koostootmisjaama kui terviku tulud sõltuvad 

oluliselt rohkem elektri hinnast. Sellega seoses on peamiseks küsimuseks, kas 

koostootmisjaama käitamine on üldse majanduslikult otstarbekus arvestades soojuse 

müügist tulenevaid väiksemaid tulusid (riskid kasvavad).     
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3. EKSERGIA MEETODI RAKENDAMISE MÕJU 
KOOSTOOTMISJAAMADE ÜLDISELE MAJANDUSLIKULE 
SEISUNDILE  
 

 

3.1. Tagasiulatuvad arvutused majanduslikule seisundile 
 

Viimastel aastatel olid koostootmisjaamade tulud soojuse müügist sarnased sama 

soojusliku võimsusega ainult soojust tootvate biokütustel töötavate katlamajade tuludega, 

kuna soojuse piirhinna arvutamisel kasutati alternatiivkatlamaja meetodit. 

Koostootmisjaamade teine tuluallikas oli seotud elektriga ja koosnes elektri turuhinnast 

ning toetustest (aastast 2021 on mõnedel koostootmisjaamadel toetuse väljamaksmise 

periood lõppenud).  Ligi 10 aastat kehtinud alternatiivkatlamaja meetodi toel on 

koostootmisjaamad suutnud turule pääseda ning vaikselt on neid ka juurde rajatud 

(viimasena Mustamäe elektrijaam 2019 aastal). 

 

Tagasiulatuva mõju analüüsi eesmärgiks on uurida, kuidas oleksid koostootmisjaamad 

potentsiaalselt käitunud viimase viie aasta jooksul olnud turuolukorras (kütuste hinnad, 

elektri hinnad, toetused, muud kulud) eeldusel, et neile oleks rakendatud soojuse eksergia 

meetodit soojuse piirhinna arvutamisel. Arvutused peegeldavad nii suhteliselt stabiilset 

perioodi kütuste ja elektrihindade osas (aastani 2020 kaasaarvatud), suhteliselt kõrgete 

elektrihindadega ja madala hakkepuidu hinnaga (2021. a) perioodi ning hetkel kehtivate 

hindadega situatsiooni (2022. a prognooshinnad). Arvutused on tehtud eri 

tootmisprofiilide korral suurtele ja väiksematele koostootmisjaamadele ning arvestades on 

ka asjaoluga, kas tegemist on olemasoleva või hüpoteetilise loodava koostootmisjaamaga. 

 

Üldreeglina töötavad koostootmisjaamad arvestades soojuse nõudlusega ja selliste 

koostootmisjaamade minimaalne tehniliselt kättesaadav võimsus on mõnevõrra madalam 

kui kaugküttevõrgu suvine soojusvajadus (tootmisprofiil 2 peatükis 2.2. Soojuse 

tootmisprofiilid). Kui on tegemist võrdlemisi suurte jaamadega (näiteks 25 MWel), siis 

nende tegelike kulude ja eksergia meetodiga arvutatud tulude näitajad on koondatud 

joonisele 3.1. Jooniselt on näha, et sellised koostootmisjaamad oleksid alates aastast 2017 

(ja ka varasemalt) kahjumis isegi taastuvenergia ja koostootmise toetustega arvestades. 

Erandiks on 2021. aasta, mil aasta lõpu kõrgete elektrihindade tõttu muutus  toetustega 

koostootmisjaama majanduslik tegevus aasta lõikes kasumlikuks.  

 

 
Joonis 3.1. Suurte koostootmisjaamade (25 MWel) kulude ja eksergia meetodiga 
arvutatud tulude näitajad 



20 

 

Kui koostootmisjaam töötaks vastavalt tootmisprofiilile 3 (koostootmisjaamad, mis 

töötavad pärast kõrgeimat prioriteeti omavaid soojuse baaskoormust katvaid 

tootmisvõimsusi), siis jaama tulud ja kulud oleksid väiksemad ja üldseis sarnane joonisel 

3.1 kuvatuga (lisa 4). Jällegi oleks koostootmisjaam kasumlik vaid aastal 2021, kui elektri 

hind oli suhteliselt kõrge ja hakkepuidu hind püsis tänu sesoonsetele lepingutele veel 

suhteliselt madal. Kasumi saamise eelduseks aastal 2021 oleks täies ulatuses 

taastuvelektri toetuse saamine.    

 

Arvutuse tulemused tootmisprofiiliga 1 (koostootmisjaam katab baaskoormust) on samuti 

koondatud lisas 4. Arvutustulemused näitavad, et taastuvelektri toetuseta koostootmis-

jaamade töö oleks kahjumlik. Taastuvelektri toetused võimaldaksid teenida kasumist 

aastatel 2021 ning olla tasuvuse lävendi lähedal teistel aastatel. 

 

Arvutused näitavad, et väiksema soojusnõudlusega piirkondades oleksid tulemused veelgi 

negatiivsemad (mastaabiefektist tulenevad suurimad erikulud toodetud energiaühikute 

kohta).   

 

3.2. Prognoosarvutused uute koostootmisjaamade 
majanduslikule seisundile 
 

Eestis on koostootmise seisukohalt soodsamates kaugküttepiirkondades elektri ja soojuse 

koostootmine juba rakendatud. Suurim potentsiaal uute koostootmisjaamade ehitamiseks 

on Narva kaugküttevõrgus (koostootmisjaama ehitamine planeeritud Õiglase Ülemineku 

Fondi raames3) ning Kiviõli ja Kohtla-Järve kaugküttevõrkudes. Lisaks nendele sobiks 

koostootmine teoorias ka mõnedesse väiksematesse võrkudesse (ORC tehnoloogial 

põhinevad alla 1 MWel jaamad). 

 

Uutele elektrijaamadele ei hakka kehtima siiamaani ehitatud koostootmisjaamadele 

rakendatud taastuvelektri toetuse tingimused. Sarnaseid taastuvelektri toetusi ei tule, 

toetust on võimalik taotleda osaledes riiklikel taastuvenergia vähempakkumistel, kus tuleb 

võistelda teiste, kütusevabade tehnoloogiatega. Arvestades täna eri tehnoloogiate 

efektiivsust ja maksumust (sh soojuskoormuse olemasolu), siis suure tõenäosusega ei ole 

koostootmisjaamadel võimalik riiklikel taastuvenergia vähempakkumistel tuule- ja 

päikeseenergialahendustega võrreldes võitjaks tulla. 

 

Seda näitab ka Eesti esimene, aastal 2020 toimunud taastuvelektri vähemapakkumine. 

Pakkumiste kaalutud keskmiseks hinnaks kujunes 75,55 eurot MWh eest (toetus koos 

elektri hinnaga), mis peab tagama tootjale igakuise stabiilse rahavoo ja sisaldab nii 

eeldatavat börsihinda kui soovitavat toetust. Nagu näha, siis pakkumise keskmine hind on 

madalam kui valitsev aastakeskmine NordPooli börsihind, ehk toetuse saamine on 

tulevikus vähetõenäoline. Sisendandmed arvutusteks on võetud peatükist 2 (andmed uute 

kavandatavate jaamade kohta). 

 

Suurima võimsusega (25 MWel) auruturbiiniga tehnoloogial põhinevate 

koostootmisjaamade (arvestatud suitsugaaside kondensaatori kasutamisega) tulude ja 

kulude prognoos erinevatele soojuse tootmisprofiilidele on koondatud joonisel 3.2. 

Tulemused näitavad, et pidevalt oma nimikoormuse juures töötava elektrijaama 

(tootmisprofiil 1) tulud on suuremad kui teise opereerimisstrateegiaga jaamadel (tuleneb 

parimast kasutatavusest ja kõrgemast kaalutud keskmisest elektrilisest kasutegurist), 

kuid samas suureneb ka kulude tase.  

 

 
3 Ida-Viru õiglase ülemineku visioonipäevad. Sekkumise faktileht: Ida-Viru kaugkütte lahtisidumine põlevkivist. 

Rahandusministeerium. 2022 WWW: 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Regionaalareng_poliitika/2._kaugkytte-lahtisidumine-
polevkivist_est.pdf 
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Vaatamata soojuse tootmisprofiili kujule jääb tulude ja kulude suhe suhteliselt stabiilseks 

ja ei võimalda eeldatud algandmete juures kasumi teenimist (tulud peavad olema umbes 

40% kõrgemad, et saavutada kulude taset).  

 

 

Joonis 3.2. Erinevate soojuse tootmisprofiilidega auruturbiiniga tehnoloogial põhinevate 
uute koostootmisjaamade tulude ja kulude prognoos  

 

Väiksema nimivõimsusega koostootmisjaamade tehnoloogiate (ORC ja auruturbiiniga 

jaamad suitsugaaside pesuritega) kulude ja tulude võrdluse tulemused tootmisprofiili 2 

juures on toodud joonisel 3.3. Arvutused on tehtud 1 MWel koostootmisjaamale. 

Tulemused on sarnased suurima võimsusega jaama tulemustega. Nii ORC kui 

auruturbiiniga koostootmisjaamad ei ole eksergia meetodi rakendamisel tasuvad. Kulude 

ja tulude suhe on mõnevõrra kehvem võrreldes suure jaamaga (mastaabiefekti mõju). 

 

 

Joonis 3.3. 1 MWe ORC ja auruturbiiniga koostootmisjaamade kulude ja tulude prognoos 

 

Sarnastel tingimustel ORC jaam töötab osalistel koormustel kõrgema elektrilise 

kasuteguriga võrreldes auruturbiiniga jaamadega. ORC jaama mõnevõrra kõrgemad kulud 

on seotud kütuste suurema tarbimisega (tuleneb kõrgemast elektrilisest kasutegurist 

osalisel soojuskoormusel töötamisel). ORC jaama elektrimüügiga seotud tulud on 

kõrgemad võrreldes auruturbiiniga töötava jaamaga. Samas, soojuse tootmise piirhind on 

madalam (soojusliku eksergia meetodi spetsiifika) ja soojuse müügiga seotud tulud 

madalamad kui auruturbiiniga koostootmisjaamal. Üldkokkuvõttes – osalisel koormusel 
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efektiivsema ORC jaama kulude/tulude suhe kujuneb sarnaseks veeauruturbiiniga 

koostootmisjaamaga, mille soojuse toodang on sama, aga eeldatav elektriline toodang 

umbes 18% madalam võrreldes ORC jaamaga.       

 

Joonisel 3.4 on toodud 1 MWel ORC koostootmisjaama tulud, kulud ja soojuse tootmise 

piirhinnad olukorras, kus on rakendatud kaugkütet silmas pidades levinumaid 

energiatõhususmeetmeid (suitsugaaside kondensaatori paigaldamine, kaugkütte 

temperatuurigraafiku alandamine). Sel on mõju soojuse piirhinnale eksergia meetodi 

rakendamisel, kuid koostootmisjaamad oleksid endiselt mittetasuvad ja neid ei saaks 

tegelikult käitada. 

 

Kaugkütte vaikimisi kasutatud temperatuurigraafiku (sama mis joonisel 2.5) ja alandatud 

temperatuurigraafiku andmed on toodud tabelis 3.1. 

 
Tabel 3.1. Arvutustes vaikimise kasutatud ja alandatud võrgugraafikute sisendandmed 

 
 

 
  

Joonisel 3.4 on näha, et kaugkütte energiatõhususe suurendamisele suunatud selliste 

meetmete rakendamine nagu suitsugaaside kondensaatori paigaldamine ja 

kaugküttevõrgu temperatuuride alandamine ei paranda koostootmisjaama majanduslikku 

jätkusuutlikkust. 

 

 

Joonis 3.4.  1 MWel ORC koostootmisjaama tulud, kulud ja soojuse tootmise piirhinnad 
erinevate energiatõhususe meetmete rakendamisel 
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Kaugkütte küttegraafiku alandamine vähendab soojuse eksergiat, ehk soojuse tootmisega 

seotud kulude osakaal väheneb. Selle tulemusena väheneb soojuse tootmise piirhind ja 

soojuse müügiga seonduvad tulud. Seega kui kaugkütte arengutrendid eeldavad 

temperatuuride alandamist kaugküttes ning pealeantava ja tagastuva temperatuuri vahe 

suurenemist, siis eksergia meetodi rakendamine ei motiveeriks ei temperatuure alandama 

ega ka võrkude efektiivsust suurendama. See tekitab kahtlusi meetodi kasutamise 

sobivuse osas koostootmisjaamade soojuse- ja elektritootmise kulude jagamisel. 

  



24 

 

4. KOOSTOOTMISJAAMAS TOODETUD SOOJUSE 
PIIRHINNA MÕJU LÕPPTARBIJALE 
 

Käesolevas peatükis soovitakse kontrollida soojuse eksergia meetodi rakendamise mõjusid 

soojuse lõpptarbijale koostootmisjaamadega tööpiirkondades. 

 

Mõjude hindamise alternatiivide määramisel lähtume alljärgnevast.   

 

Peatükis 2 ja 3 läbiviidud kontrollarvutused näitavad, et soojuse eksergia meetodi 

rakendamisel langeb koostootmisjaamade poolt toodetud soojuse piirhind oluliselt, seega 

tulud soojuse müügist vähenevad drastiliselt.   

 

Arvestades sellega, et praegune taastuvenergia toetuse poliitika liigub elektri tootmisega 

seonduvate toetuste kaotamise suunas (elektri tootmisega seotud tulude baas väheneb), 

siis eksergia meetodi rakendamisel muutub koostootmine kaugküttevõrkude baasil 

majanduslikult ebaotstarbekaks. Eksergia meetodi kasutamisel soojuse piirhinna 

määramiseks oleks uute koostootmisjaamade ehitamine Eestis sisuliselt välistatud.   

 

Samuti näeb hädaolukorra seadus ette kaugkütte varustuse korraldamisel võimalike 

riskidega arvestamise vajaduse, mistõttu tuleb liiga riskantsetest lahendustest hoiduda 

(soojusvarustuse tagamine oleks liigselt seotud olukorraga elektriturul).  

 

Kui soovitakse rakendada eksergia meetodit olemasolevatele jaamadele, siis need jaamad 

mille 12-aastane toetusperiood lõppeb, ei suudaks katta oma kulusid – seega peaksid oma 

tegevuse lõpetama ka olemasolevad koostootmisjaamad, mille toetused on juba lõppenud 

või lõppemas. Kontrollarvutused näitavad, et ka hetkel kehtivate toetustega ning elektri 

ja kütuste hindadega ei ole kasumlikkuse saamine võimalik. 

 

Arvestades ülaltooduga jäävad kaugküttes juba töötavate või planeeritavate 

koostootmisjaamadega kaugküttepiirkondades soojusvarustuse peamisteks 

alternatiivideks: 

a) uue katlamaja ehitamine (toodetud soojuse piirhind eeldatavalt sama, mis 

alternatiivkatlamaja meetodiga arvutatav soojuse piirhind);  

b) koostootmisjaama töörežiimi muutmine ainult soojuse tootmiseks (koostootmisjaam 

töötab katlamaja režiimil);  

c) fossiilkütuste kasutuselevõtt koostootmise lõpetanud jaamades toodetud soojuse 

asendamiseks (eeldatakse, et gaasikatlad või kütteõlikatlad on valdavalt olemas ja neid 

saaks suhteliselt kiirest juurde rajada). 

 

Hakkepuidul põhineva katlamaja ehitamine. Sellisel juhul soojuse hind oleks sama, 

mis praegu koostootmisjaamast väljastatava soojuse hind (kehtiv alternatiivkatlamaja 

meetod), kuigi arvestada tuleb, et rajamise kulud oleks oluliselt suuremad kui 12 aastat 

tagasi. Samuti võib tekkida küsimus parima võimaliku tehnika rakendamises. Katlamaja 

väljaehitamise ajal oleks tõenäoliselt vaja suurendada tipukoormuse katmiseks ettenähtud 

soojuse tootmist, mis reeglina baseerub fossiilkütustel (soojuse piirhinna tõus biokütustel 

töötavate katlamajade ehitamise ajal).  

 

Siinjuures tuleb rõhutada, et praeguse hinnakujunduse korral hakkepuitu kasutava 

koostootmisjaama ja hakkepuidust ainult soojust tootva katlamaja soojuse piirhinnad on 

sarnased ja soodsamad võrreldes fossiilkütustest (maagaas, õli) toodetud soojuse 

piirhindadega. 

 

Alternatiivkatlamaja meetodi rakendamisel saaksid koostootmisjaamad sama soojuse 

piirhinnaga kui hakkepuidu katlamajad pakkuda hulganisti eeliseid, mis on koostootmisele 

omased. Mõningad nendest on: 
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- Efektiivsem primaarenergia kasutamine. 

- Positiivne mõju Eesti elektribilansile. 

- Eesti taastuvelektri osakaalu suurenemine. 

- Turvalisus elektrikatkestuse korral (koostootmisjaam toodab elektrit ise). 

 

Teisisõnu, biokütustel töötavate katlamajade ehitamine koostootmisjaamade asemel ei 

alanda soojuse piirhinda lõpptarbijatele vaid nõrgendab soojusvarustuse turvalisust, ja 

vähendab taastuvat elektritootmist Eestis ning alandab primaarenergia kasutamise 

efektiivsust.   

 

Koostootmisjaama töörežiimi muutmine ainult soojuse tootmiseks. Sellisel juhul 

poleks tegemist enam koostootmisjaamaga ja eksergia meetod ei oleks olemuslikult 

rakendatav. 

 

Teatud tingimustel on realistlik, et KTJ saab töötada ka katlamaja režiimis. Kui 

koostootmisjaam hakkab töötama ainult soojust tootval režiimil, siis sellisel juhul on 

oodatav pakutava soojuse hinna tõus, kuna: 

1). Koostootmisjaama tehtud eriinvesteering soojusvõimsuse kohta on kõrgem. Seadmed 

on kallimad kuna toodetakse kõrgeparameetrilist auru, mis omakorda nõuab 

vastupidavamaid materjale (nõudmised aurutorustikule on rangemad võrreldes 

veetorustikuga) ja aurusüsteemi seadmete lisamist (aurutrummel, keerulisem 

deaereerimise süsteem jms).  

2). Püsikulud muutuvad kõrgemaks, kuna koostootmisjaamad on rajatud juba aastaid 

tagasi, automaatika on keerulisem, remondis kasutatavad materjalid üldjuhul kallimad (nt 

kõrgete parameetritega veeaurule ettenähtud torustik peab olema vastupidavam kui 

madalatele parameetritele ettenähtud torustik). Kõrged tööparameetrid mõjutavad 

negatiivselt ka soojuskadusid koostootmisjaamas.  

 

Lisaks selle, koostootmisjaama opereerimisel ainult soojuse tootmisrežiimil jääb 

ebaselgeks, kes kompenseerib investeeringud elektritootmisega seotud komponentidele, 

kuna uus hinnakujundus sunnib seadmeid kinni panema enne nende tehnilise eluea lõpu 

saabumist. Energiapoliitiliselt peaks riik sel juhul leidma täiendavad lahendused juhitavate 

elektritootmise üksuste lisamiseks, mis tõenäoliselt vajavad omakorda toetusi. 

 

Teisisõnu, koostootmisjaama üleminekul töötamiseks ainult soojust tootvale režiimile 

tekitataks olukord, kus soojust hakatakse tootma kallima ja keerulisema seadmega, 

võrreldes ainult soojuse tootmiseks ettenähtud seadmetega. Seetõttu jääb soojuse 

tootmise piirhind kõrgemaks võrreldes ainult soojuse tootmiseks ettenähtud 

lahendustega. Lisaks sellele, loobumine koostootmisest nõrgendab soojusvarustuse 

turvalisust, vähendab taastuvelektri tootmist Eestis ning vähendab primaarenergia 

kasutamise efektiivsust.   

 

Üleminek fossiilkütustele (nt kütteõli või maagaas) on teoreetiliselt võimalik biokütustel 

baseeruva koostootmise asenduslahendus. Kütteõlil või maagaasil töötavate katelde 

paigaldamine on lihtne ja odav. Selline stsenaarium rakenduks ajutiselt ka juhul kui KTJ-

d tuleb sulgeda, kuid hakkepuidu katlamajad pole veel valminud. 

 

Praeguste energiahindade juures tooks selline lähenemine kaasa oluliselt kõrgema soojuse 

piirhinna lõpptarbijale (umbes 170–200 EUR/MWh), võrreldes hetkel kehtiva 

alternatiivkatlamaja meetodiga määratud hinnaga soojusele (indikatiivselt 65–

100 EUR/MWh). Reaalsed hinnad hakkavad sõltuma tipukoormuse katteks kasutatavast 

kütusest (põlevkiviõli odavam kui gaas) ning hakkepuidu ja maagaasi reaalsetest 

hankehindadest, mis võivad erineda.  
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5. LAIENDATUD KOKKUVÕTE 
 

Eksergia meetodi kajastamine teadusartiklites. Artiklite otsingu puhul tuli välja, et 

enamasti on rohkem tsiteerituteks vanemad artiklid, kus tegeletakse peamiselt eksergia 

meetodi väljaarendamisega. Hilisemates, vähem tsiteeritud artiklites, antakse ka 

hinnanguid meetodile ja tuuakse välja, millistes tingimustes ning kuidas seda saab 

kasutada ja millistes tingimustes selle kasutamine õigustatud ei ole.  

 

Artiklitest ilmneb, et erinevaid eksergial põhinevaid arvutusmeetodeid on väga palju: 

eksergomajanduslik analüüs, keskkonnaeksergia (exergoenvironmental) analüüs, ka 

varieeruvad klassikalised eksergia arvutusmetoodikad vastavalt kasutusalale.  

 

Mitmetes artiklites leitakse, et eksergial põhinev lähenemine sobib keskkonnamõjude 

optimeerimiseks, CO2-heite nõuetekohaseks jaotamiseks toodete vahel, energia 

tootmisseadmete disaini täiustamiseks. On leitud ka see, et eksergia meetodit võib 

kasutada vaid ligikaudse hinnanguna kütusekulu ja põlemisel tekkivate saasteainete 

heitkoguste jaotamisel elektri- ja soojuseenergia vahel.   

 

Artiklite analüüsi käigus leitud olulisemad järeldused on alljärgnevad: 

- Eksergia põhimõtete kasutamist koostootmisel tekkivate kulude jagamisel on vähe 

uuritud. 

- Arvamused eksergia meetodi kasutamise otstarbekuse kohta 

koostootmisseadmete kulude, heitmete, kütuste koguse ja muude osas on 

erinevad.  

- Puuduvad teaduslikud allikad, kus eksergial põhinevad meetodid oleksid edukalt 

integreeritud koostootmisjaama majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks ja 

soojuse piirhinna arvutamisel olukorras, kus elekter on samaaegselt vabaturul 

kaubeldav. Ehk situatsioon, kus üks toode allub hinnaregulatsioonile, aga teine on 

vabaturu kaup.   

- Nendes allikates, kus eksergia meetodi kasutamine majandusarvutustes ja kulude 

jagamisel ei ole otseselt välistatud, käsitletakse eksergiat pigem 

üldistatult/teoreetiliselt/kontseptuaalselt. 

 

Teistest allikatest otsingute käigus leidus ainult üks materjal4,  kus on antud hinnangud ja 

soovitused koostootmisjaamade kulude toodetud elektri ja soojuse vahel jaotamise 

erinevatele meetoditele, arvestades seejuures koostootmise spetsiifikat. Mõned 

väljavõtted sellest tööst, mis puudutavad eksergia meetodi rakendamist kulude jagamisel: 

- Püsikulude jagamiseks termodünaamika põhimõtetel baseeruvaid meetodeid 

(sinna kuulub eksergia meetod) ei kasutata. 

- Eksergia meetod on kõige täpsem viis muutuvkulude jagamiseks 

koostootmisjaama toodangu (elekter ja soojus) vahel termodünaamika 

seisukohalt. Vaatamata sellele on eksergia meetod teiste muutuvate kulude 

jagamiseks mittesoovitavate meetodite seas. 

- Kulude jagamise meetodite valikul tuleb arvestada sellega, kas tegemist on 

liberaalse energiamajandusega või mitte. Liberaalse energiamajanduse puhul 

eeldatakse, et elektrit müüakse konkurentsile avatud vabaturul (soojuse turgu 

käsitletakse mõlemal juhul pigem monopoolsena). Eksergia meetod ei kuulu nendel 

tingimustel Eestiga sarnastel liberaalsetel turgudel sobivate kulude jaotamise 

meetodite hulka. 

 

 

 
4 Regulation of Heat and Electricity Produced in Combined-Heat-and-Power Plants. Carolyn Gochenour, The World 

Bank, 2003. WWW: http://documents1.worldbank.org/curated/en/948891468771619606/pdf/272010paper.pdf 
[26.05.2022] 
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Konkurentsiameti poolt pakutud eksergia metoodika aluseks olevate uuringute 

analüüs 

 

Uuring 1. Analüüs – Koostootmise kulude jagamise erinevad metoodikad. 

Energex Energy Experts OÜ. Detsember 2020. 

 

Töö eesmärk oli anda vastused Konkurentsiameti poolt esitatud lähteülesandes toodud 

neljale uurimisküsimusele, mis keskendusid koostootmise kulude jagamise metoodikate 

võrdlemisele. Töös on lühidalt kirjeldatud ja võrdlevalt käsitletud 10 metoodikat. 

 

Lihtsuse osas hinnati soojuse eksergia meetod keskmiselt keerukaks ja eksergia meetod 

(koos Dresdeni meetodiga) keerukaks. Töös väidetakse ka, et eksergia (samuti Dresdeni) 

meetod soosib madalatemperatuurse kaugkütte arengut, kuna arvestab toodetud soojuse 

temperatuuri ja sellest tingitud primaarenergia säästu ning elektrienergia toodangu kasvu. 

Sellisena on väide diskuteeritav ja vajaks täpsemat selgitust. 

 

Töös on kasutatud 12 allikat, millest enamik on tehnilise teabe allikad (käsiraamatud, 

õppematerjal), kolm on õigusaktid (Riigi Teatajast) ja ainult üks allikas on teadustöö – T. 

Tereshchenko 2016. a Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikoolis (NTNU) kaitstud doktoritöö. 

 

Eksergia põhimõistete ja -arvutuste osas on kasutatud kahte õpikut/käsiraamatut:  

- Ots A. Soojustehnika aluskursus. TTÜ kirjastus, Tallinn 2011; 

- Konstantin P, Konstantin M. The Power Supply Industry: Best Practice Manual for 

Power Generation and Transport, Economics and Trade. Springer. 2018. 

 

Viimases teoses sisaldub peatükk investeerimis- ja tootmiskulude jaotamise kohta 

koostootmisel (Chp. 7. Cost Allocation to Cogeneration Products, p. 157–182), kus 

käsitletakse kolme majandusnäitajatel ja kolme termodünaamikal põhinevat meetodit 

kulude jagamiseks koostootmise saaduste (elekter ja soojus) vahel. Eksergial põhinevat 

meetodit (alajaotis 7.6) nimetatakse sobivaks juhul, kui puudub võimalus kasutada 

võrdlust elektri tootmisega kondensatsioonirežiimis. Puudusena tuuakse välja vajadust 

selgitada meetodi teoreetilisi aluseid finantsjuhtidele ning samuti arvutuste keerukust. 

Töös ei ole selgelt välja toodud, kas see väide kehtib ka kaugküttevõrkudesse töötavatele 

koostootmisjaamadele ja kas see meetod on rakendatav regulatiivse soojuse piirhinna 

määramiseks. 

 

Uuring 2. Elektri ja soojuse koostootmise režiimis toodetud soojusele kulude 

jagamisel soojuse eksergia meetodi rakendamine. Pilvero OÜ. 2022. 

 

Töö on teostatud Konkurentsiameti tellimisel eesmärgiga analüüsida ja hinnata soojuse 

eksergia meetodi rakendatavust elektri ja soojuse koostootmise kulude jaotamisel. Samas, 

soojuse eksergia meetodi rakendamise mõju analüüs jaamade majandusnäitajatele ei 

olnud selle töö ülesanne. 

 

Soojuse eksergia meetodi osas rõhutatakse, et see võimaldab koostootmise kulude 

jaotamist vastavalt toodangu eksergia sisaldusele (töövõimele). Võrreldes elektriga on 

soojuse eksergia (töövõime) mitu korda madalam ja seetõttu jagatakse eksergia meetodi 

rakendamisel soojusele väiksem osa kogukuludest kui nt alternatiivkatlamaja meetodi 

korral.  

 

Aruandes märgitakse, et tööülesande teksti põhjal oli Konkurentsiamet tõenäoliselt 

arvestanud koostootmisjaamade enam-vähem pideva töötamisega kogu aasta jooksul, siis 

tegelikult võivad erinevad koostootmisjaamad töötada aasta jooksul vägagi erinevate 

ajaperioodide jooksul. Iga koostootmisjaama täistöötunnid on igal konkreetsel juhul 

erinevad. Pilvero poolt koostatud töö kahjuks ei vasta küsimusele, mil määral võivad 

koostootmisseadme tegelikud töövõimalused (prioriteedid, tööaeg) mõjutada 
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koostootmisjaama majandusnäitajaid soojuse kulude osakaalu arvutamisel soojuse 

eksergia meetodil. 

 

Kokkuvõtvalt rõhutatakse, et soojuse eksergia arvutusmetoodika rakendamise eesmärgiks 

alternatiivkatlamaja metoodika asemel saab olla põhiliselt energiapoliitiline soov 

koostootmisest saadava soojuse hinna alandamine. Samuti seda, et soojuse eksergia 

meetodi rakendamine alternatiivkatlamaja meetodi asemel põhjustab koostootmises 

toodetud elektri arvestusliku omahinna tõusu ja sunnib ettevõtteid oma äriplaane 

muutma. 

 

T . Tereštšenko doktoritöö ja selles kasutatud viidete ning doktoritöö raames 

valminud artiklite analüüs. 

 

Doktoritöö kokkuvõtlikes järeldustes on rõhutatud, et eksergia meetod on kõige tundlikum 

kaugküttesüsteemis kasutusel olevate temperatuuride suhtes, olles ainus meetod, mis 

suudab neid vajalikul määral arvesse võtta. Samal ajal aga ei motiveeri eksergia meetod 

temperatuuride vahet suurendama, mis oleks vajalik madalatemperatuurilisele 

kaugküttele üleminekuks. 

 

Samuti on selles töös mainitud, et eksergia meetodi rakendamine nõuab põhjalikke 

teadmisi termodünaamikast ja elektrijaama tootmisprotsessidest ning on seetõttu 

praktiliseks kasutamiseks üsna keeruline. 

 

Kuna nii doktoritöös kui ka doktoritöö raames avaldatud artiklites ei olnud selgeid väiteid 

eksergia meetodi kasutamise sobivusest koostootmisprotsessis toodetud soojuse 

regulatiivse piirhinna määramise kohta, siis võtsime ühendust doktoritöö autoriga (Tymofii 

Tereshchenko) eesmärgiga saada tema kommentaare ja arvamust sellel teemal. Tema 

soovitas kommentaaride saamiseks pöörduda oma juhandaja, professor Natasa Nord5 

poole. 

 

Vestluse käigus avaldas N.Nord arvamust, et eksergiaanalüüs on termodünaamilise 

analüüsi puhul väga hea tööriist, kuid kui analüüsi on vaja kasutada olukorras, kus on 

tegemist vaba turuga, ning kui arvestada ka muude aspektidega nagu infrastruktuur, 

elektrituru disain, võrgu- ja tootmisarendus, siis on selle meetodi kasutamine vale valik. 

Eraldi miinusena märkis N. Nord, et peale- ja tagasivoolu temperatuuride kõikumine 

mõjutab tulemust väga suurel määral kuna iga ajahetke temperatuur on arvutuste täpsuse 

jaoks oluline. 

 

Soojusliku eksergia meetodi rakendamise mõju koostootmisjaamade 

majandustulemustele. Kui eksergia kulude jagamise meetod oleks rakendatud juba 

ehitatud koostootmisjaamadele varem, siis enamus ajast need jaamad oleksid 

majanduslikult ebaotstarbekad. Tasuvuse piiril oleksid ainult taastuvelektri toetusi saavad 

baaskoormusel (nominaalne soojuslik võimsus ligilähedane suvisele koormusele) töötavad 

koostootmisjaamad.   

 

On vähe tõenäoline, et praegu olemasolevaid koostootmisjaamu oleks ehitatud, kui 

alternatiivkatlamaja meetodi (kehtiv meetod) asemel oleks rakendatud käesolevas töös 

analüüsitavat soojuse eksergia meetodit. 

 

Soojuse eksergia meetodi rakendamine uutele koostootmisjaamadele soojuse piirhinna 

määramiseks kütuste ja elektri tänaste hinnatasemete juures oleks taolise 

investeerimisotsuse tegemisel takistavaks faktoriks, kuna kõigi analüüsitud  

soojuskoormuse profiilidega, levinud tehnoloogiatega ja levinumate kaugküttesüsteemi 

tõhusust tõstvate meetmete puhul töötaksid koostootmisjaamad kahjumiga. Eksergia 

 
5 Natasa Nord teaduslik profiil. WWW: https://www.ntnu.edu/employees/natasa.nord [26.05.2022] 
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meetodit rakendades ei ehitataks tänastes tingimustes Eestisse ühtegi uut 

koostootmisjaama. 

 

Oleme praegu ajas, kus energiakandjate hinnad on kõrgede ja volatiilsed. Teoorias on 

võimalikud sellised energiahindade kombinatsioonid, mille korral eksergia meetodi 

rakendamine oleks otstarbekas, aga see eeldab ülimadalaid hakkepuidu ja kõrgeid elektri 

hindu. Praktikas liiguvad kõigi energiakandjate hinnad turul samasuunaliselt.  

 

Analüüsi käigus tehtud arvutused näitavad, et kaugküttesüsteemi energiatõhususe 

suurendamiseks suunatud peamised üldtunnustatud meetmed (suitsugaaside 

kondensaatori paigaldamine, kaugküttevõrgu temperatuuri alandamine) ei paranda 

koostootmisjaama jätkusuutlikkust. Soojuse eksergial põhinev arvutus mõjub pigem 

vastupidiselt. Näiteks küttegraafiku alandamine vähendab soojuse eksergiat, ehk kulude 

osakaal, mis oleks seotud soojuse tootmisega, väheneb. Selle tulemusena vähenevad 

soojuse tootmise piirhind ja soojuse müügiga seonduvad tulud. See, et soojuse eksergia 

meetod võimaldab selliseid tulemusi, on vastuolus kaugküttevõrkude arengutrendidega ja 

tekitab kahtlusi meetodi kasutamise sobivuse osas koostootmisjaamade kulude jagamisel 

kaugküttes. 

 

Soojusliku eksergia meetodi rakendamise mõju lõpptarbijale. Soojuse eksergia 

meetodi eesmärgina on toodud näilist soojuse hinna langust soojustarbija jaoks, kuna 

soojuse tootmise piirhind koostootmisjaamades väheneb võrreldes alternatiivkatlamaja 

meetodi kasutamisega. Samas, sellise piirhinnaga oleksid kõik koostootmisjaamad (nii 

uued kui ka vanad, nii toetusi saavad kui ka toetusteta jaamad) praeguste energiahindade 

juures majanduslikult kahjumlikud ja peaksid oma tegevuse lõpetama. Seejärel peaks 

soojust tootma fossiilseid kütuseid tootvates katlamajades ning soojuse hind lõpptarbija 

jaoks tegelikult kasvaks.  

 

Arvestades sellega, et praegune taastuvenergia toetuse poliitika liigub elektri tootmisega 

seonduvate toetuste vähenemise ja kaotamise suunas (elektri tootmisega seotud tulude 

baas väheneb), siis eksergia meetodi rakendamisel muutub koostootmine 

kaugküttevõrkudes majanduslikult ebaotstarbekaks. Kontrollarvutused näitavad, et ka 

hetkel kehtivate toetustega ning elektri ja kütuste hindadega ei ole kasumlikkuse saamine 

võimalik. 

 

Arvestades ülaltooduga jäävad kaugküttes juba töötavate või planeeritavate 

koostootmisjaamadega kaugküttepiirkondades soojusvarustuse peamisteks 

alternatiivideks: 

a) uue hakkepuidul töötava katlamaja ehitamine  

b) koostootmisjaama töörežiimi muutmine ainult soojuse tootmiseks  

c) fossiilkütuste kasutuselevõtt koostoodetud soojuse asendamiseks  

 

Hakkepuidul põhineva katlamaja ehitamise korral soojuse hind oleks sama, mis praegu 

koostootmisjaamast väljastatava soojuse hind (kehtiv alternatiivkatlamaja meetod). 

Hetkel kehtiva alternatiivkatlamaja meetodi rakendamise jätkamisel saaksid 

koostootmisjaamad sama soojuse piirhinnaga pakkuda hulganisti eeliseid, mis on 

koostootmisele omased. 

 

Katlamaja väljaehitamise ajal oleks tõenäoliselt vaja suurendada senise koormuse 

katmiseks ettenähtud soojuse tootmist, mis reeglina baseerub fossiilkütustel (soojuse 

piirhinna tõus biokütustel töötavate katlamajade ehitamise ajal).  

 

Koostootmisjaama üleminekul töötamiseks ainult soojust tootvale režiimile tekitataks 

olukord, kus soojust hakatakse tootma kallima ja keerulisema seadmega, võrreldes ainult 

soojuse tootmiseks ettenähtud seadmetega. Seetõttu oleksid soojuse tootmise kulud 

kõrgemad võrreldes ainult soojuse tootmiseks ettenähtud lahendustega. Koostootmisest 
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loobumine nõrgendaks soojusvarustuse turvalisust, vähendaks taastuvelektri tootmist 

Eestis ning vähendaks primaarenergia kasutamise efektiivsust. Kannataks ka 

varustuskindlus, kuna tänased koostootmisjaamad pakuvad elektriga varustatust 

elektrikatkestuste ajal võimaldades kaugkütte võrgupumpadel ja lähedal asuvatel 

elutähtsa teenuse osutajatel edasi tegutseda.  

 

Üleminek fossiilkütustele (nt kütteõli või maagaas) on üks võimalik biokütustel baseeruva 

koostootmise asenduslahendus. Kütteõlil või maagaasil töötavate katelde paigaldamine on 

lihtne ja odav. Praeguste energiahindade juures tooks selline lähenemine kaasa oluliselt 

kõrgema soojuse piirhinna lõpptarbijale. 
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LISA 1 – ARTIKLID EKSERGIA MEETODI 
RAKENDAMISEST ENERGEETILISTES TEHNILISE- 
MAJANDUSLIKUTES ARVUTUSTES 
 
 

Tabel L1.1. -Eksergiat käsitletavate artiklite koondtabel   
 

Jrk Alli-
kas 

Aasta Tsiteeri-
tavus 

Mainitud eksergia 
rakendusvaldkond 

Hinnang rakendamisele 
koostootmisjaamade kulude 

jagamisele 

1 [1] 1993 590 Tootmiskulude jagamine Sobiv lähenemine tehase funktsioone või 
sisemisi tootmiseesmärke 
kirjeldamiseks. 

2 [2] 2011 398 Optimeerimine, efektiivsus Ei anta hinnangut  

3 [3] 2007 387 Definitsioonid, nomenklatuur Ei anta hinnangut  

4 [4] 2009 328 Keskkonnamõjude jagamine Sobib keskkonnamõjude jagamiseks 

5 [5] 2011 242 Optimeerimine, efektiivsus Ei anta hinnangut  

6 [6] 2003 228 Kulutõhusus, optimeerimine Sobib kulutõhususe analüüsimiseks 

7 [7] 2008 179 Optimeerimine, efektiivsus Ei anta hinnangut  

8 [8] 2015 184 Optimeerimine, efektiivsus Ei anta hinnangut  

9 [9] 2010 183 Optimeerimine, efektiivsus, 
keskkonnamõjud 

Sobib keskkonnamõjude jagamiseks 

10 [10] 2011 176 Kulude jagamine, optimeerimine Töös on kasutatud gaasiturbiini eksergia 
efektiivsus ühe komponendina 
konkreetse Iraanis asuva 
gaasiturbiinjaama optimeerimisel. 

11 [11] 2016 153 Kulude jagamine, efektiivsus Ei sobi. Simuleeritava soojuse, elektri, 
jahutuse ja magevee tootmiseks 
mõeldud hübriidjaama 
arvutustulemustena saadi kõrget 
elektrihinda, muutes tootmise vähe 
konkurentsivõimeliseks. 

12 [12] 2014 61 Kulude jagamine, efektiivsus Sobib tööstusliku toodangu puhul. 

13 [13] 2007 53 Kütuse jagamine tööstusliku 
toodanguga koostootmisjaamas 

Artiklis viidatud metoodikatest sobivad 
nr 3 ja 4. 

14 [14] 2012 50 Jäätmete jagamine Sobib jäätmetekke jagamiseks. 

15 [15] 2016 47 Kulude jagamine ja efektiivsus 
tööstuses 

Ei kohaldu. 

16 [16] 2013 44 Keskkonnamõjude optimeerimine 
tööstuses 

Ei kohaldu. 

17 [17] 2011 42 Kulude jagamine ja optimeerimine Sobib vesiniku tootmisele. 

18 [18] 2010 39 Kulutõhusus Ei kohaldu (vesiniku tootmise valdkond). 

19 [19] 2010 36 Jäätmekulude jagamine Sobib kui kütusejaotus on selge. 

20 [20] 2018 35 Kulude jagamine Ei sobi. 

 

 

1. Lozano MA, Valero A. Theory of the exergetic cost. Energy 1993;18:939–60. [1] 
 

Selles artiklis käsitletakse eksergeetilise maksumuse teoreetilisi aluseid ja mitmeid 

rakendusi. Sõnastatakse põhialused ja kriteeriumid, mis võimaldavad kirjeldada kulude 

kujunemise protsessi ja hinnata energiasüsteemide efektiivsust.  

 

Teooria põhineb termodünaamika teisest seadusest tuleneva eksergia kontseptsiooni ja 

kütuse – produkti kontseptsiooni matemaatilisel formuleerimisel süsteemiteooria kohaselt.  

 

Artiklis esitatud metoodika on sobilik tööriist energiasüsteemide analüüsimisel. Artiklis on 

esitatud järgmised rakendused:   

• energiasäästu alternatiivide hindamine 
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• kulude jaotamine 
• töö optimeerimine 
• allsüsteemide lokaalne optimeerimine 
• energiaauditid ja rikete kütusemõju hindamine. 

 

Kulude jagamise poole pealt on aluseks võetud 1932. aastal avaldatud Keenan’i töö. 

Eksergilise maksumuse teooria ei nõua analüüsitud süsteemi jagamist alamsüsteemideks, 

et reprodutseerida täpselt selle füüsilist struktuuri, seostades iga seadmega vastava 

matemaatilise üksuse. Tegelikult osutub sobivamaks lähenemine, mis kirjeldab tehase 

funktsioone või sisemisi tootmiseesmärke. Seega ei ole vaja näiteks arvesse võtta 

pumpasid ja segamissoojusvahetit, kuna nende mõju kuludele on väike. Tootmisprotsessi 

seletab paremini auruvoogude panus lõppsaadusesse. Tehases välja kujunenud erinevate 

olekute termodünaamilised tingimused ja nendele omased parameetrid on arvutuste 

aluseks. 

 

Tsiteeritud 590 korda. 

  

2. Ahmadi P, Dincer I, Rosen MA. Exergy, exergoeconomic and environmental analyses 

and evolutionary algorithm based multi-objective optimization of combined cycle 

power plants. Energy 2011;36:5886–98. [2] 
 

Selles artiklis on esitatud mitme kombineeritud tsükliga elektrijaama kohta põhjalik 

eksergia, eksergomajanduslik ja keskkonnamõju analüüs ja optimeerimine. Hinnatakse 

lisapõletuse mõju elektrijaamale ning CO2 heitkogusele. Optimeerimise osas kasutatakse 

majanduslikke, eksergilisi ja keskkonnaparameetreid, et tõsta elektrijaama eksergia 

efektiivsust ja vähendada tootmise kogukulu ja CO2 heitmeid. Keskkonnamõju CO2 

emissiooniga on uue sihtfunktsioonina integreeritud eksergomajandusliku analüüsiga. Nii 

eksergia kui ka eksergoökonoomilise analüüsi tulemused näitavad, et suurimad eksergia 

hävingud toimuvad koostootmisjaama põlemiskambris ja gaasiturbiini 

sisselasketemperatuuri tõstmine vähendab eksergia hävitamise kulusid. Optimeerimise 

tulemused näitavad, et CO2 heitkoguseid vähendatakse, valides parimad komponendid ja 

kasutades madalat kütuse sissepritse kiirust põlemiskambrisse. 

 

Tsiteeritud 398 korda. 

  

3. Tsatsaronis G. Definitions and nomenclature in exergy analysis and exergoeconomics. 

Energy 2007;32:249–53. [3] 

 

Selles artiklis esitatakse mõnede eksergiaanalüüsis ja eksergia kuluarvestuses 

kasutatavate terminite määratlused, käsitletakse eksergia jaoks kasutatavate sümbolite 

ja mõnede eksergomajanduslike muutujate valikuid ning esitatakse ülejäänud terminite 

nomenklatuur. Selgitatakse lahti terminite sisu ja kasutuskohad. 

 

Tsiteeritud 387 korda. 

 

4. Meyer L, Tsatsaronis G, Buchgeister J, Schebek L. Exergoenvironmental analysis for 

evaluation of the environmental impact of energy conversion systems. Energy 

2009;34:75–89. [4] 

 

Selles artiklis on kohaldatud eksergoökonoomilist analüüsi nii, et see käsitleks 

majandusprobleemi asemel ökoloogilise mõju hindamist. Põhiidee seisneb selles, et 

eksergia on õige alus nii kulude kui ka keskkonnamõjude jaotamiseks energia muundamise 

protsesside komponentidele. Kavandatav eksergial põhinev keskkonnaanalüüs koosneb 

kolmest etapist. Esimeses viiakse läbi vaadeldava süsteemi üksikasjalik eksergiaanalüüs. 

Teises etapis määratakse keskkonnamõju hindamiseks vajalikud väärtused. Viimases 

etapis määratakse iga komponendiga seotud keskkonnamõju toote eksergiavoogudele; 
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seejärel arvutatakse välja väliskeskkonna muutujad ja viiakse läbi väline keskkonnamõju 

hindamine. 

 

Tsiteeritud 327 korda. 

  

5. Baghernejad A, Yaghoubi M. Exergoeconomic analysis and optimization of an Integrated 

Solar Combined Cycle System (ISCCS) using genetic algorithm. Energy Conversion and 

Management 2011;52:2193–203. [5] 

 

Selles uuringus rakendatakse termoökonoomilist kontseptsiooni 400 MWel integreeritud 

päikeseenergia kombineeritud tsükli süsteemi optimeerimiseks. Uuringu eesmärk on 

vähendada seadmete investeerimiskulusid ja eksergia hävitamise kulusid, püütakse 

minimeerida. Lõpuks viiakse läbi tundlikkusanalüüs, et uurida elektrienergia ühiku hinna 

muutuste mõju süsteemi olulistele parameetritele, nagu intressimäär, jaama eluiga, 

kütusekulu, päikeseenergia tööperiood ja süsteemi ehitusperiood. 

 

Tsiteeritud 242 korda. 

  

  

6. Rosen M., Dincer I. Exergoeconomic analysis of power plants operating on various fuels. 

Applied Thermal Engineering 2003;23:643–58. [6] 

 

Selles artiklis uuritakse seost kapitalikulude ja termodünaamiliste kadude vahel 

kaasaegsetes kivisöe-, õli- ja tuumaelektrijaamades. Termodünaamilise kadude määra ja 

kapitalikulu suhet kasutatakse näitamaks, et jaamaseadmete ja kogu jaama puhul näib 

olevat süstemaatiline korrelatsioon kapitalikulu ja eksergiakadude vahel, kuid mitte 

kapitalikulu ja energiakao vahel. Võimalikku olemasolu näitab seos jaama kõigi seadmete 

keskmise termodünaamilise kao määra ja kapitalikulude suhte vahel. See korrelatsioon 

võib tähendada edukate elektrijaamade seadmete konfigureerimist nii, et on saavutatud 

optimaalne disain, tasakaalustades asjakohaselt kogu jaama ja selle seadmete 

termodünaamilisi (eksergiapõhiseid) ning majanduslikke omadusi.  

Tsiteeritud 228 korda. 

  

7. Ameri M, Ahmadi P, Hamidi A. Energy, exergy and exergoeconomic analysis of a steam 

power plant: A case study. International Journal of Energy Research 2009;33:499–512.[7] 

 

Selle töö eesmärk on läbi viia Hamedani auruelektrijaama energia-, eksergia- ja 

eksergomajanduslik analüüs. Töö esimeses osas hinnatakse selle elektrijaama iga 

komponendi eksergilist hävingut ja eksergiakadu. Lisaks arvutatakse koormuse 

kõikumiste ja ümbritseva õhu temperatuuri mõjud, et saada sellest analüüsist hea 

ülevaade. Katla, turbiini, pumba, küttekehade ja kondensaatori eksergiaefektiivsust 

hinnatakse ümbritseva õhu erinevatel temperatuuridel. Tulemused näitavad, et 

energiakaod on tekkinud peamiselt kondensaatoris, kus kaod keskkonda on viis korda 

suuremad kui kaod katlast. Sellest hoolimata on katla pöördumatuse määr kõrgem kui 

teiste komponentide pöördumatuse määr. Põhjuseks on asjaolu, et põlemisreaktsioon ja 

selle kõrge temperatuur on kõige olulisemad eksergia hävimise allikad katlasüsteemis, 

mida saab vähendada põlemisõhu eelsoojendamise ja õhu-kütuse suhte vähendamisega.  

Artiklis analüüsitakse ka ümbritseva õhu temperatuuri mõju katla, turbiini, 

toiteveesoojendite, pumpade ja kogu jaama pöördumatuse määrale. Töö teises osas 

tehakse eksergoökonoomiline analüüs elektrijaama iga komponendi kohta, et arvutada 

eksergia hävitamise maksumus. Tulemused näitavad, et katla eksergia hävitamise kulu on 

kõige suurem.  

 

Tsiteeritud 223 korda. 
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8. Yari M, Mehr AS, Zare V, Mahmoudi SMS, Rosen MA. Exergoeconomic comparison of 

TLC (trilateral Rankine cycle), ORC (organic Rankine cycle) and Kalina cycle using a low 

grade heat source. Energy 2015;83:712–22. [8] 

 

Selles artiklis uuritakse kolmepoolse võimsustsükli toimivust ja võrreldakse seda ORC 

(orgaanilise Rankine'i tsükli) ja Kalina tsükli tulemustega termodünaamika ja 

termoökonoomika vaatepunktist. Kõigi kolme süsteemi puhul peetakse silmas madala 

kvaliteediga soojusallikat, mille temperatuur on 120 °C. Süsteemide parameetrilised 

uuringud viiakse läbi mitme töövedeliku jaoks ORC ja kolmepoolse võimsustsükli korral. 

Seejärel optimeeritakse süsteemid EES-i (Engineering Equation Solver) tarkvara abil 

maksimaalse netovõimsuse või minimaalse tootekulu jaoks. Töö tulemused annavad 

soovitusi elektrijaama netoväljundvõimsuse suurenemiseks ja tootmiskulude 

vähenemiseks ning paremaks töövedelike valikuks vastavalt valitud termodünaamilisele 

tsüklile.  

 

Tsiteeritud 184 korda.  

 

9. Ahmadi P, Dincer I. Exergoenvironmental analysis and optimization of a cogeneration 

plant system using Multimodal Genetic Algorithm (MGA). Energy 2010;35:5161–72. [9] 

 

Selle artikli teemaks on koostootmisjaama töö optimeerimine. Arvesse võetud tehase 

konstruktsiooniparameetrid on kompressori rõhuaste, kompressori isentroopiline 

kasutegur, gaasiturbiini isentroopiline kasutegur, põlemiskambri sisendtemperatuur ja 

turbiini sisselasketemperatuur. Lisaks kasutatakse optimaalsete disainiparameetrite 

optimaalseks leidmiseks eksergomajanduslikku lähenemist. Arvesse võetakse uut 

sihtfunktsiooni, mis kujutab süsteemitoote kogukulumäära, sealhulgas iga seadme 

kulumäära (kütusekuluga seotud ekspluatatsioonikulude summa) ja keskkonnamõju (NOx 

ja CO) kulumäära. Tulemused näitavad, et konkreetse kütuseühiku maksumuse korral 

suurenevad konstruktsiooniparameetrite väärtused vastavalt vajadusele koos kasuliku 

väljundvõimsuse suurenemisega.  

 

Tsiteeritud 183 korda. 

  

10. Ahmadi P, Dincer I. Thermodynamic and exergoenvironmental analyses, and multi-

objective optimization of a gas turbine power plant. Applied Thermal Engineering 

2011;31:2529–40. [10] 

 

See uuring käsitleb gaasiturbiiniga elektrijaama põhjalikku termodünaamilist ja 

eksergomajanduslikku modelleerimist Iraani ühe suurima gaasiturbiiniga elektrijaama 

näitel. Mitme-eesmärgilise optimeerimise lähenemisviisi puhul arvestatakse teatud 

eksergeetilisi, majanduslikke ja keskkonnaparameetreid läbi kahe eesmärgifunktsiooni, 

sealhulgas gaasiturbiini eksergia efektiivsus, süsteemi tootmise kogukulumäär ja  

keskkonnamõju kulumäär. Lisaks võrreldakse optimeeritud tulemusi juhtumiuuringu 

tööandmetega, mis näitavad, et optimeeritud andmete valimisel saavutatakse 

keskkonnamõjude vähenemine 50%. Lõpuks viiakse läbi objektiivsete funktsioonide 

muutumise tundlikkuse analüüs, kui optimaalsed disainiparameetrid varieeruvad, ja 

määratakse iga parameetri aste vastuolulistel sihtfunktsioonidel. 

 

Tsiteeritud 175 korda. 

  

11. Calise F, d’Accadia MD, Macaluso A, Piacentino A, Vanoli L. Exergetic and 

exergoeconomic analysis of a novel hybrid solar–geothermal polygeneration system 

producing energy and water. Energy Conversion and Management 2016;115:200–20. [11] 

 

Selles artiklis on rakendatud eksergilist ja eksergomajanduslikku analüüsi uudsele, 

päikese-geotermilisele polügenereerimise simulatsioonimudelile. Simuleeritav jaam on 
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mõeldud soojuse, elektri, jahutuse ja magevee tootmiseks. Artiklis rakendatava 

eksergeetilise analüüsi abil tuvastatakse kõik aspektid, mis mõjutavad süsteemi üldist 

eksergia efektiivsust, et pakkuda välja võimalikke süsteemi täiustusi. 

Eksergomajanduslike kulude jagamise meetodi rakendamise eesmärk on määrata 

kõikidele materjali- ja energiavoogudele rahaline väärtus, misjärel luua mõistlik alus hinna 

kujundamiseks. Analüüsi rakendatakse energia integraalväärtustele ning võrreldakse 

suve- ja talvehooaja tulemusi. Tulemusi analüüsitakse erinevatel ajapõhistel alustel, 

esitades energeetilise, eksergeetilise, majandusliku ja eksergomajandusliku 

tulemuslikkuse andmed. 

 

Tsiteeritud 153 korda. 

 

12. Atmaca A, Yumrutaş R. Thermodynamic and exergoeconomic analysis of a cement 

plant: Part II – Application. Energy Conversion and Management 2014;79:799–808. [12] 

 

See artikkel on tsemenditehase termodünaamilise ja eksergoökonoomilise analüüsi 

uuringu 2. osa. Esimeses osas on esitatud termodünaamilise ja eksergoökonoomilise 

arvutuse metoodikad põhjalikuks analüüsiks, teine osa pakub väljatöötatud metoodika 

rakendamist tsemenditehasele. Artiklis määratakse kogu tehasele tootmisprotsessis 

toimuv eksergia häving, eksergiakulude jaotused ja erinevad eksergomajanduslikud 

jõudlusparameetrid. 

 

Tsiteeritud 61 korda. 

 

13. Wang Y, Lior N. Fuel allocation in a combined steam-injected gas turbine and thermal 

seawater desalination system. Desalination 2007;214:306–26. [13] 

 

Selles artiklis uuritakse kütuse jaotamist kombineeritud aurupritsega gaasiturbiini 

energiatootmise ja mitmeefektilise termilise aurukompressiooni magestamissüsteemis 

seitsme meetodi abil:  

− toodete energia meetod; 

− toodete eksergia meetod; 

− elektritootmist eelistav meetod; 

− soojuse tootmist eelistav meetod; 

− põhilise eksergeetilise kulu teooria; 

− funktsionaalne lähenemine; 

− jaotusteguri meetod.  

 

Viimased kolm põhinevad termoökonoomikal. Artiklis viiakse läbi kaks näidisjuhtumit, 

mille põhjal võrreldakse meetodeid ja saadud tulemusi. 

 

Selles võib järeldada, et kuigi termoökonoomilisi metoodikaid peetakse mitmest tootest 

koosnevate süsteemide kulude jaotamisel kõige ratsionaalsemaks, võib nende ebaõige 

kasutamise korral jõuda valede tulemusteni. Kui termoökonoomilise analüüsi tegemiseks 

ei ole piisavalt teavet, võib eksergia meetodit kasutada vaid ligikaudse hinnanguna nii 

kütuse jaotamisel kui ka kütusekulu ja põlemisel tekkivate saasteainete heitkoguste 

jaotamisel elektri- ja soojuseenergia vahel.  

 

Tsiteeritud 53 korda.  

  

14. Agudelo A, Valero A, Torres C. Allocation of waste cost in thermoeconomic analysis. 

Energy 2012;45:634–43. [14] 

 

See artikkel keskendub (energia)tootmises tekkivatele jääksaaduste tootmiskuludele ja 

nende jagamisele lõppsaaduste vahel. Õige viis jäätmete jaotamiseks on teha kindlaks 

nende maksumuse kujunemise protsess, sest iga toodetud saaduse eest tuleb tasuda 
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ainult see osa jäätmekulust, mille tekkimisele see kaasa aitas. Jäätmekulude jaotamine 

toimub nn jäätmekulude jaotussuhtarvude abil, mille määramiseks kindlat viisi. Selles töös 

pakutakse välja jäätmete kulude jaotuse suhtarvude täiustatud määratlus, mis põhineb 

eeldusel, et jäätmed tuleb jaotada tootmisüksuste vahel, mis nende maksumuse tekitasid. 

Metoodika demonstreerimiseks kasutatakse juhtumiuuringutena kahte energiasüsteemi. 

Leiti, et uue metoodikaga paraneb oluliselt jäätmete jaotamine. Kvantitatiivsed ja 

kvalitatiivsed tulemused on rahuldavad, kuna tuvastatakse jäätmete kulu kujunemise 

protsess, mis võimaldab teostada paremat termoökonoomilist analüüsi. 

 

Tsiteeritud 49 korda. 

 

15. Flórez-Orrego D, de Oliveira Junior S. On the efficiency, exergy costs and CO2 emission 

cost allocation for an integrated syngas and ammonia production plant. Energy 

2016;117:341–60. [15] 

 

Selles artiklis vaadeldakse integreeritud soojustagastussüsteemi, mis toodab elektrit ja 

auru kolmel rõhutasemel, lisaks ekspordib kuuma vett, CO2 ja küttegaasi ilma täiendava 

soojuse või elektritarbimiseta. Energiatarbimise osas võrreldakse kahte ammoniaagi 

jahutusprotsessi konfiguratsiooni (−20 °C). Tehase toodete, nimelt ammoniaagi, CO2 ja 

küttegaasi laiendatud eksergiakulu arvutamiseks kasutatakse maagaasi eelnevate 

töötlemisetappide eksergiakulu andmeid. Lisaks kasutatakse eksergial põhinevat 

metoodikat taastuvate ja taastumatute energiaallikate kulude, samuti reformimise, 

vahetuse ja ahju korstna CO2-heite nõuetekohaseks jaotamiseks tehase toodete vahel.  

 

Tsiteeritud 47 korda. 

 

16. Draganovic V, Jørgensen SE, Boom R, Jonkers J, Riesen G, van der Goot AJ. 

Sustainability assessment of salmonid feed using energy, classical exergy and eco-exergy 

analysis. Ecological Indicators 2013;34:277–89. [16] 

 

See artikkel uurib kolme termodünaamikal põhinevat ökoloogilist näitajat ja võrdleb neid 

kalajahu ja kalaõli tootmisprotsessi näitel. Uuritud metoodikad on energia, klassikalise 

eksergia ja eksergoökonoomiline analüüs. Kuna enamik uuritud tooteid on rafineeritud 

mitme toote väljundiks, millel on ühiskonnale hea väärtus, võrreldi kahte stsenaariumi. 

Põhistsenaariumi korral kaastoodete jaotust ei kasutatud ja kõik keskkonnakulud kanti 

ühele konkreetsele kaastootele. Teises stsenaariumis kasutati kaastoodete jaotamist 

massi järgi; seda peetakse eelistatud stsenaariumiks, kuna see kajastab täpselt 

kaastoodete individuaalset panust söödatoodete keskkonnamõjusse. Energiapõhised 

arvutused arvestavad ainult termodünaamika esimesel seadusel põhinevat energiasäästu, 

samas kui klassikalisel eksergial põhinevad arvutused võtavad arvesse ka 

termodünaamika teist seadust; energiat, mis suudab tööd teha, eristatakse energiast, mis 

läheb soojusena keskkonda. Eksergoökonoomilisel analüüsil põhinevates arvutustes on 

arvestatud tööenergia kogukadu keskkonnas, sealhulgas organismide genoomides 

sisalduva informatsiooniga seotud tööenergiat.  

 

Tsiteeritud 44 korda. 

  

17. Kanoglu M, Ayanoglu A, Abusoglu A. Exergoeconomic assessment of a geothermal 

assisted high temperature steam electrolysis system. Energy 2011;36:4422–33. [17] 

 

Selles artiklis arendatakse välja eksergoökonoomilised metoodikad ja koostatakse 

eksergiavood, et määrata kulude kujunemine ja jaotamine kõrge temperatuuriga 

auruelektrolüüsi süsteemis. Metoodikaid rakendatakse kolmel keskkonnatemperatuuril. 

Kuluarvestuse protseduur põhineb spetsiifilisel eksergiakuluarvestuse metoodikal. 

Eksergiapõhised kulu-tasakaalu võrrandid saadakse kütuse ja toote lähenemisviisi abil. 
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Leitakse kulude allokatsioonid süsteemis ja uuritakse teise seaduse efektiivsuse mõju 

eksergeetilistele kuluparameetritele. 

  

Tsiteeritud 42 korda. 

  

18. Orhan MF, Dincer I, Rosen MA. An exergy–cost–energy–mass analysis of a hybrid 

copper–chlorine thermochemical cycle for hydrogen production. International Journal of 

Hydrogen Energy 2010;35:4831–8. [18] 

 

Selles artiklis esitatakse vesiniku tootmiseks kasutatava vase-kloori (Cu-Cl) 

termokeemilise veejaotustsükli eksergomajanduslik hinnang, kasutades eksergia-kulu-

energia-massi analüüsi. Määratakse kindlaks kvantitatiivne seos kapitalikulude ja tsüklis 

olevate seadmete termodünaamiliste kadude vahel. Kogu tsükli ja selle komponentide 

jaoks määratakse eksergiakulu jaotused ja erinevad eksergomajanduslikud 

tulemuslikkuse parameetrid. Eeldatakse, et tulemused aitavad kaasa käimasolevatele 

jõupingutustele selle protsessi majandusliku edu suurendamiseks ja tootekulude 

vähendamiseks. Eeldatakse, et nende tulemuste mõju on märkimisväärne, kuna 

termokeemiline vesiniku tootmine vase-kloori tsükliga on paljutõotav protsess, mida saab 

ühendada tuumareaktoritega, et toota vesinikku ilma kasvuhoonegaaside emissioonita ja 

seeläbi aidata leevendada mitmeid energia- ja keskkonnaprobleeme. 

 

Tsiteeritud 39 korda. 

  

19. Seyyedi, S. M., Ajam, H., & Farahat, S. (2010). A new criterion for the allocation of 

residues cost in exergoeconomic analysis of energy systems. Energy, 35(8), 3474–3482. 

[19] 

 

Igas energiasüsteemis, mis toodab mehaanilist- või elektrienergiat ja soojust, tekivad 

protsessis üleliigsed aine- või energiavood, mida nimetatakse jääkvoogudeks. 

Energiasüsteemide eksergoökonoomilises analüüsis on üheks keeruliseks probleemiks 

jääkvoogude kulude ratsionaalne jaotamine. Jääkvoogude kulude jaotamise kaks 

olulisemat kriteeriumi on jääkide maksumuse jaotus proportsionaalselt eksergiaga ja 

entroopia tekkega ehk negentroopiaga. Selles artiklis pakutakse välja uus jääkvoogude 

kulude jaotamise kriteerium, mis põhineb toodangusse jaotatud entroopial, mitte protsessi 

käigus tekkival entroopial. See uus kriteerium kasutab sisendandmetena kütuse-produkti 

tabelit, mis on termoökonoomilise mudeli matemaatiline esitus. Selle uue kriteeriumi 

oluline omadus on uue kütuse-produkti tabeli kasutamine, mis on koostatud energia ja 

voogude eksergia abil. Kavandatavat kriteeriumi kohaldatakse kombineeritud tsükli suhtes 

ja tulemusi võrreldakse veel kahe kriteeriumiga. Tulemused näitavad, et see kriteerium 

on sobivam ja ratsionaalsem kui kaks muud kriteeriumi. 

 

Tsiteeritud 36 korda. 

  

20. Leiva-Illanes, R., Escobar, R., Cardemil, J. M., & Alarcón-Padilla, D.-C. (2018). 

Comparison of the levelized cost and thermoeconomic methodologies – Cost allocation in 

a solar polygeneration plant to produce power, desalted water, cooling and process heat. 

Energy Conversion and Management, 168, 215–229. [20] 

 

Käesolevas töös on toodud tasandatud kogukulude (levelised cost) ja termoökonoomiliste 

meetodite võrdlus nende rakendamisel päikese kolmiktootmisjaama jõudluse 

hindamiseks. Eesmärgiks on analüüsida kulude jaotamise protsessi, iga toote 

ühikupõhiseid kulusid, samuti energia- ja eksergiaefektiivsust, mis võimaldab välja 

selgitada mõlema hinnatud meetodi peamised eelised. Metoodikat rakendatakse 

juhtumiuuringus, kus kontsentreeritud päikeseenergia tootmisüksus on varustatud 

soojusenergia salvestiga ja kombineeritud mitme efektiga destilleerimistehasega, 

absorptsioonkülmutusseadmega ja protsessi soojusmooduliga.  
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Käesolevast uuringust selgub, et kaalutud kulude meetodi puhul on elektritootmisega 

kaasnev kulu suurem kui termoökonoomilise meetodi rakendamisel, kusjuures vee, 

jahutuse ja protsessisoojuse kulud on oluliselt väiksemad. Tulemused näitavad, et 

termoökonoomiline meetod on õiglane ja ratsionaalne kulude jaotamise meetod, mis sobib 

päikeseenergia polütootmisjaama jaoks. Seda meetodit soovitatakse juhul, kui on vaja 

täpsemat analüüsi, et hinnata erinevate toodete õigeid kulusid ja hinnata 

polügenereerimisjaama eeliseid võrreldes eraldiseisvate jaamadega. Levelised cost 

meetod on aga lihtne ja kiire meetod ning sügav termodünaamika tundmine pole vajalik, 

seda soovitatakse siis, kui on vaja teha iga toote kulude esmane hindamine. 

 

Tsiteeritud 35 korda. 
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LISA 2 – EKSERGIA MEETODIGA ENERGIATOOTMISEL 
KULUDE JAGAMIST KÄSITLETAVAD ARTIKLID  
 

Tabel L1.2. – Eksergia meetodiga energiatootmisel kulude jagamist käsitletavate 
artiklite koondtabel   

 
Jrk Alli-

kas 
Aasta Tsiteeri-

tavus 
Mainitud eksergia 

rakendusvaldkond 
Hinnang rakendamisele koostootmisjaamade kulude 

jagamisele 
1 [21] 1985 239 Kulude jagamine energia 

muundamisjaama 
komponentide vahel 

Uuritud eksergoökonoomiline analüüs võimaldab 
tuvastada ja hinnata energia muundamisjaama 
ebaefektiivsust ja parendusvõimalusi. 

2 [22] 2009 128 Eksergomajanduslik analüüs Diiselmootoriga koostootmine. Sobib 
kuluanalüüsidel soojussüsteemide toote optimaalse 
turustamishinna saamiseks, et maksimeerida kasu 
ja/või minimeerida kulusid. 

3 [23] 1999 65 Kulude jagamine elektri 
hinna määramiseks 

Ei sobi börsihinnaga elektri puhul 

4 [24] 2015 51 Toodete (elekter, soojus, 
biogaas) hinna määramine 

On rakendatud teoreetilisele biomassi 
gaasistamisega süsteemile 

5 [25] 2016 51 Primaarenergia jagunemine Ei anta konkreetset hinnangut. Biogaasi ja 
päikseenergia süsteem 

6 [26] 2010 40 Eksergomajanduslik analüüs Eksergiline optimeerimine ja kulude analüüs 
lähtuvad termodünaamikast.   
 
Artiklis esitatud meetodi kohta on kirjutatud, et ta 
sobib kulude jaotamiseks. Reaalsed arvutused on 
tehtud pigem tootmissüsteemi optimeerimisele 
(seadmete parameetrite valik). Mõjud 
koostootmisseadme jätkusuutlikkusele hindamata.   

7 [27] 2012 32 Kulude ja CO2 emissioonide 
jagamine tööstusliku 
toodanguga koostootmises 

Sobib emissioonide jagamiseks. 

8 [28] 2014 30 Koostootmisjaamade võrdlus  Ei anta konkreetset hinnangut. Võrreldakse 
eksergomajandusliku analüüsi näitel. 

9 [29] 2018 27 Eksergomajanduslik analüüs Ei anta konkreetset hinnangut. Meetod rakendatud 
CO2 ja jäätmete kulude jagamiseks (objektiks 330 
MW söeküttel töötav koostootmisjaam) 

10 [30] 2020 20 Eksergomajanduslik analüüs 
ja kulud 

Ei sobi, annavad eksitavaid tulemusi 

11 [31] 2014 14 Ressursside jagamine  Ei anta konkreetset hinnangut (integreeritutud 
päiksepaneelidega fossiilkütusega elektrijaam). 

12 [32] 1992 13 Magevee tootmise 
koostootmisjaama kulud 

Ei sobi 

13 [33] 2010 10 Koostootmisjaama kulud Eksergiameetod sobib kondensatsiooniseadme ja 
pideva kütusesisendiga kombineeritud tsükliga 
maagaasi koostootmisjaamaga. Teisest küljest on 
turupõhine meetod kõige õigem viis soojuse 
väärtuse hindamiseks. 

14 [34] 2003 6 Koostootmisjaama kulud Autorite arvamusel vähendatud eksergia meetod 
(artiklis kirjeldatud) sobib koostootmisjaama 
kulude jagamiseks. Kulude jaotamise meetod ei 
muuda koostootmise kogukasu. Eksergia meetodi 
korral  toetab soojuse tarbijaid (soojuse tarbijate 
toetamine toob elektrile lisakulud). Mõjud 
koostootmisseadme jätkusuutlikkusele hindamata.   

15 [35] 2021 5 Koostootmisjaama kulud Eksergia meed mainitud, kuid arvutustes kasutatud 
Dresden meetod. 

 

1. Tsatsaronis G, Winhold M. Exergoeconomic analysis and evaluation of energy-

conversion plants—I. A new general methodology. Energy 1985;10:69–80. [21] 
 

Selles artiklis esitatakse uus lähenemine eksergeetilise ja majandusliku analüüsi 

(eksergoökonoomilise analüüsi) kombineerimisele energia muundamise protsesside 

uurimiseks. See lähenemisviis võimaldab rahaliselt hinnata pöördumatusest põhjustatud 

kulusid (eksergiakadusid), samuti võrrelda neid kulusid ning tehase iga komponendi 
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investeerimis- ja tegevuskulusid. Käesolev analüüs võimaldab tuvastada ja hinnata 

energia muundamisjaama ebaefektiivsust ja parendusvõimalusi. 

 

Tsiteeritud 239 korda. 

  

2. Abusoglu A, Kanoglu M. Exergetic and thermoeconomic analyses of diesel engine 

powered cogeneration: Part 1 – Formulations. Applied Thermal Engineering 

2009;29:234–41. [22]  
 

See artikkel on osa uuringust, mis käsitleb diiselmootoriga koostootmise energia-, 

eksergia- ja eksergomajanduslikku analüüsi. Esimeses osas esitatakse selle põhjaliku 

analüüsi jaoks välja töötatud metoodika, teises osas näidatakse selle metoodika 

rakendamist reaalsele koostootmisjaamale. Selles artiklis käsitletakse koostootmisjaama 

koos kõigi selle komponentidega. Süsteemi igale komponendile ja alamsüsteemile 

koostatakse massi-, energia- ja eksergiabilansid, eesmärgiga leida protsessis hävitatud 

eksergia. Nii süsteemi komponentidele kui ka kogu koostootmisjaamale määratakse 

erinevad kasutegurid, mis põhinevad nii energia- kui ka eksergiameetoditel ja jõudluse 

hindamise parameetritel. Toodete maksumuse ning süsteemisisese kulude kujundamise ja 

jaotamise sõnastused töötatakse välja nii energia kui ka eksergia (st eksergomajandusliku 

analüüsi) põhjal. Siin sõnastatud kuluanalüüsidel on oluline tähtsus soojussüsteemide 

toote optimaalse turustamishinna saamiseks, et maksimeerida kasu ja/või minimeerida 

kulusid. 

 

Tsiteeritud 128 korda. 

  

3. da Gama Cerqueira SAA, Nebra SA. Cost attribution methodologies in cogeneration 

systems. Energy Conversion and Management 1999;40:1587–97. [23] 

 

Selles artiklis rakendatakse lihtsa gaasiturbiini koostootmissüsteemile nelja erinevate 

autorite välja töötatud metoodikat ja võrreldakse saadud tulemusi. Käsitletakse eksergia 

mehaanilisteks ja termilisteks komponentideks jaotamise olulisust ning välise 

pöördumatuse maksumuse jaotamist. 

 

Tsiteeritud 65 korda. 

  

4. Wang J, Mao T. Cost allocation and sensitivity analysis of multi-products from 

biomass gasification combined cooling heating and power system based on the 

exergoeconomic methodology. Energy Conversion and Management 2015;105:230–

9. [24] 
 

Artiklis arvutatakse eksergiaefektiivsused ja protsessiga kaasnev eksergia häving 

kombineeritud biomassi gaasistamisel põhinevale kütte-, jahutus- ja elektrisüsteemile. 

Arvutatakse välja toodete ühikuline eksergiapõhine omahind ja arutletakse kulude jaotuse 

üle, kasutades spetsiifilist eksergiakuluarvestuse lähenemisviisi, sealhulgas elekter, 

jahutus- või küttevesi ning soe tarbevesi. Esitatakse tundlikkusanalüüs, et saada toodete 

ühikukulu koos mõjuteguritega, nagu biomassi maksumus, investeerimiskapital, 

intressimäär, kasutusiga ja tööaeg. 

 

Tsiteeritud 51 korda. 

  

5. Gazda W, Stanek W. Energy and environmental assessment of integrated biogas 

trigeneration and photovoltaic plant as more sustainable industrial system. Applied 

Energy 2016;169:138–49. [25] 
 

Selles artiklis arutletakse ja analüüsitakse biogaasil töötavat kolmiktootmise süsteemi, 

millele on lisatud päikesepaneelid. Analüüsitav süsteem põhineb sisepõlemismootoril ja 
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adsorptsioonmasinal. Samuti viiakse läbi analüüs kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise kohta. Ökoloogilise potentsiaali hindamisel võetakse arvesse 

keskkonnamõju kui kasvuhoonegaaside summaarse vähendamise näitajat. Eelkõige on 

käesolevas töös demonstreeritud analüüsi ja käsitletud algoritmide rakendamise mõju 

päikesekiirguse tund-tunni saadavusele ja biogaasi keemilise energia igapäevaselt 

muutuvale saadavusele. Lisaks on energia- ja ökoloogilise hindamise algoritmid 

integreeritud eksergiaanalüüsi pakutavate meetoditega. Koostootmissüsteemide puhul on 

probleem kütuse jaotamisel kasulike toodete (soojus ja elekter) vahel.  

 

Levinud „energeetilise jaotuse“ meetodid ei võta arvesse koostootmisplokis toodetavate 

toodete erinevat kvaliteeti. Lisaks nõuavad need meetodid subjektiivseid eeldusi ja võivad 

mõnel juhul viia kütuse jaotamise mittefüüsiliste tulemusteni. On üldteada, et 

eksergiakadu määrab ära tarbitava energia koguse, mis ajendab tootmisprotsessi. Kui 

vaadeldavas protsessis tekib kaks või enam toodet, tuleks need kaod proportsionaalselt 

jaotada nende toodete vahel. Seetõttu tuleks õiget jaotamist teha ka eksergeetilise jaotuse 

rakendamisega, mis on välja pakutud töös esitatud algoritmis. 

 

Tsiteeritud 51 korda. 

  

6. Kim DJ. A new thermoeconomic methodology for energy systems. Energy 

2010;35:410–22. [26] 
 

Selles uuringus pakutakse kolmes valdkonnas välja uus lihtne ja selge energiasüsteemide 

termoökonoomiline metoodika. See tähendab, et pakutud võrrandi number on igal väljal 

ainult üks ja see on välja töötatud selles artiklis äsja tutvustatud wonergia kontseptsiooni 

abil. Wonergia on defineeritud kui energia, mis suudab võrdselt hinnata iga voo väärtust. 

Mis tahes energiat, sealhulgas entalpiat või eksergiat, saab rakendada wonergiale ja 

hinnata selle võrrandiga. Selle paikapidavuse kinnitamiseks analüüsiti probleemi ja 

erinevaid koostootmisi. Kulude jaotamiseks kasutati seitset energialiiki, sealhulgas 

entalpia ja eksergia. Kulude optimeerimiseks kasutati entalpiat, eksergiat ja kasumit. 

Kulude analüüsiks kasutati entalpiat ja eksergiat.  

 

Väljapakutud metoodika järgi on aga eksergia kulude jaotamisel ja kulude analüüsimisel 

kõige mõistlikum ning kogu eksergia, entalpia ja kasum on kulude optimeerimisel 

mõistlikud. Seetõttu järeldatakse artiklis, et termoökonoomika analüüsimisel tuleks 

rakendada erinevaid vorme. 

 

Tsiteeritud 40 korda. 

  

7. Holmberg H, Tuomaala M, Haikonen T, Ahtila P. Allocation of fuel costs and CO2-

emissions to heat and power in an industrial CHP plant: Case integrated pulp and 

paper mill. Applied Energy 2012;93:614–23. [27]  
 

Käesolevas töös uuritakse kütusekulude ja CO2 heitkoguste jaotamist soojusele ja elektrile 

koostootmisjaamas, mis toodab soojust integreeritud tselluloosi- ja paberitehasele ning 

elektrit liberaliseeritud elektriturgudele (või tehasele turuhinna järgi). Koostootmisjaama 

ja paberitehast käsitletakse kahe eraldiseisva majandusüksusena ning vaadeldakse nii 

tehase kui ka koostootmisjaama perspektiive. Kütusekulud ja CO2 heitmed jaotatakse 

energia-, eksergia- ja turupõhiseid meetodeid kasutades. Koostootmisjaam ostab tehasest 

musta piiritust ja puidujäätmeid. Samuti ostab ta turgudelt õli, et katta kogu tehase 

kütusevajadus.  

 

Tulemused näitavad, et esitatud meetodit võib soovitada "neutraalse" kulude jaotamise 

meetodina, kuna sellega ei kogu energiatootja auru müügilt lisamarginaali. See tähendab, 

et soojuse hinnakujundus on kulupõhine. Tulemused näitavad ka seda, et olenevalt 

alternatiivse energia tootmisvormi emissioonitegurist ja efektiivsusest eraldab turupõhine 
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meetod või eksergiameetod soojusele madalaimad CO2 emissioonid. Seetõttu võib kulude 

ja süsinikdioksiidi heitkoguste jaotamiseks soovitada turupõhist meetodit, et mõlema 

puhul kasutada ühtset lähenemisviisi. 

 

Tsiteeritud 32 korda. 

  

8. Luo X, Hu J, Zhao J, Zhang B, Chen Y, Mo S. Improved exergoeconomic analysis of a 

retrofitted natural gas-based cogeneration system. Energy 2014;72:459–75. [28] 
 

Selles artiklis uuritakse maagaasil põhineva koostootmissüsteemi asendamise võimalusi 

ja esitletakse maagaasi moderniseeritud koostootmissüsteemi, milles sooja tarbevett 

soojendatakse kondenseeriva auru ja heitgaasi heitsoojusest ja kuuma vett soojendatakse 

väljavoolava auruga. Mõlemaid süsteeme modelleeritakse ja simuleeritakse Cycle-Tempo 

tarkvara abil. Toodete ühikulise eksergomajandusliku maksumuse arvutamiseks 

rakendatakse nende kahe koostootmissüsteemi puhul täiustatud eksergomajanduslikku 

analüüsi, mis hõlmab jäätmete eksergomajanduslike kulude jaotamist, ja traditsioonilist 

eksergomajanduslikku analüüsi, arvestamata jäätmete eksergomajanduslike kulude 

jaotamist.  

 

Täiustatud eksergomajanduslik analüüs näitab mõistlikku tulemust, et maagaasi 

moderniseeritud koostootmise puhul on elektrienergia, auru ja sooja tarbevee üksuse 

eksergomajanduslikud kulud madalamad kui tavalise maagaasi koostootmissüsteemi 

korral.  

 

Traditsiooniline eksergomajanduslik analüüs näitab aga põhjendamatut tulemust, et 

maagaasi moderniseeritud koostootmise taaskasutatud heitsoojusest toodetud sooja 

tarbevee ühikukulu on palju suurem kui maagaasi tavalise koostootmissüsteemi 

kõrgekvaliteedilise eralduva auruküttega tekkiva tarbevee oma.  

 

Võrdlus näitas, et täiustatud eksergomajanduslik analüüs on esitatud heitsoojuse 

taaskasutusprojektide liikide puhul üldisem ja mõistlikum. Lisaks tehakse artiklis ka 

täiustatud eksergomajanduslikule analüüsile põhinev majandusanalüüs ja 

tundlikkusanalüüs, et näidata moderniseeritud maagaasi koostootmissüsteemi paremust. 

 

Tsiteeritud 30 korda. 

  

9. Gao J, Zhang Q, Wang X, Song D, Liu W, Liu W. Exergy and exergoeconomic 

analyses with modeling for CO2 allocation of coal-fired CHP plants. Energy 

2018;152:562–75. [29] 
 

Selles uuringus tehakse 330 MW söeküttel töötava elektri ja soojuse koostootmisjaama 

eksergia- ja eksergomajanduslikud analüüsid, et määrata lõpptoodete ühiku 

eksergomajanduslikku maksumust ja CO2 eriemissiooni. Tsüklit simuleeritakse tarkvaraga 

Aspen Plus ja ekstraheeritakse termodünaamilised omadused erinevates tingimustes. 

Eksergiabilansi võrrandid moodustatakse söe, vee/auru, tuha ja suitsugaaside 

eksergiavoolu põhjal. Erinevalt varasematest uuringutest on suitsugaaside puhastamise 

maksumust arvestatud osana toodete ühikulisest eksergomajanduslikust maksumusest. 

Lisaks toimub CO2 jaotamine eksergomajandusliku mudeli alusel ja seda on võrreldud 

teiste meetoditega.  

 

Tulemused näitavad, et suurim eksergia hävimine toimub katlas ja madalaim 

eksergiaefektiivsus madalrõhuküttekehas. Jääk-eksergial on energiasäästupotentsiaal, 

mis moodustab kütteperioodil 7,5% ja mittekütteperioodil 10,4% eksergomajanduslikest 

kuludest. 

 

Tsiteeritud 26 korda. 
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10. Gładysz P, Saari J, Czarnowska L. Thermo-ecological cost analysis of cogeneration 

and polygeneration energy systems - Case study for thermal conversion of biomass. 

Renewable Energy 2020;145:1748–60. [30] 
 

Töö eesmärgiks on koostootmis- ja polütootmisenergiasüsteemide termoökoloogiline 

kuluanalüüs. Biomassil töötavate koostootmisjaamade puhul uuritakse nende 

integreerimist biomassi termilise töötlemise protsessidega. Integratsiooni 

keskkonnamõjude hindamiseks on vajalik termoökoloogilise kulu jaotamine erinevate 

toodete vahel. Mõned jaotusmeetodid pärinevad majanduslikest kulude jaotusest, teised 

aga energia-, emissiooni- või eksergiaanalüüsist.  

 

Käesolevas töös uuritakse nelja erinevat meetodit: välditav tootmine riiklikus 

energiasüsteemis, välditav tootmine ühe toote protsessides ning füüsiline ja eksergeetiline 

jaotamine. Lõpetuseks pakutakse välja eksergeetiline jaotamise meetod kui sobiv viis 

termoökoloogilise kulu jaotamiseks koostootmis- ja polütootmisenergiasüsteemides. 

Lisaks võib täheldada integratsiooni positiivseid keskkonnamõjusid. 

 

Tsiteeritud 20 korda. 

  

11. Beretta GP, Iora P, Ghoniem AF. Allocating resources and products in multi-hybrid 

multi-cogeneration: What fractions of heat and power are renewable in hybrid fossil-

solar CHP? Energy 2014;78:587–603. [31] 
 

Selles artiklis töötatakse välja üldine meetod ressursside ja toodete jaotamiseks mitme 

ressursi ja mitme tootega rajatises, pidades eelkõige silmas fossiilsetel kütustel ning 

päikeseenergial soojuse ja elektri hübriidse koostootmise kahe ressursi ja kahe toote 

juhtumit. Realistliku juhtumiuuringu jaoks näitame, kuidas meetod võimaldab hinnata, 

millist osa elektrist ja soojusest tuleks pidada päikeseressursist toodetuks ja seega 

taastuvaks. Praeguses stsenaariumis, kus fossiilsete elektrijaamade hübridiseerimine 

päikeseenergiaga integreerimise teel on üha enam tähelepanu pälvinud, on sellisel 

hindamisel suur tähtsus kohaliku energiapoliitika õiglases ja tasakaalustatud 

väljatöötamises, mis põhineb taastuvatele ressurssidele soodustuste andmisel. 

 

Artiklis käsitletakse kahe ressursi ja kahe toote hübriid-koostootmise juhtumeid, samuti 

üldist mitme ressursi ja mitme tootmise kolme jaotamismeetodit, mida on hetkel 

kasutatud tavalise koostootmise jaoks. Vaadeldava juhtumiuuringu puhul tuleb välja, et 

kui võrdlustõhususe näitajaid pidevalt ei uuendata, muutuvad meetodite erinevused 

oluliseks, kuna hübriid- ja koostootmisjaamad võtavad suure osa kohalikust 

energiatootmisportfellist. 

 

Tsiteeritud 14 korda. 

  

12. El-Nashar AM. Cost allocation of electricity and water in a cogeneration plant. 

Desalination 1992;85:197–212. [32] 
 

Elektrit ja destilleeritud vett tootvates koostootmisjaamades on kuluarvestusel mitmeid 

eesmärke, mille hulgas on kulude jaotamine üks olulisemaid. Käesolevas artiklis 

kasutatakse nii energiat kui ka eksergiat kapitali- ja kütusekulude jaotamisel elektri ja vee 

vahel koostootmisjaamast, mis töötab Abu Dhabi (AÜE) lähedal. Elektri ja vee 

tootmisühiku maksumuse hindamiseks on kasutatud viit peamist kuluarvestusmeetodit, 

kasutades kuluarvestuse aluseks kas energiat või eksergiat. Näidati, et kui kuluarvestuses 

kasutatakse energiat, on kõigi kasutatud kuluarvestusmeetodite põhjal arvutatud 

elektrienergia maksumus oluliselt madalam kui vastavad kuluarvestuse hinnangud 

eksergia kasutamisel. Teisest küljest on energiaarvestuse abil hinnatud vee maksumus 

vastavalt suurem kui eksergia abil saadud väärtus. 
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Tsiteeritud 13 korda. 

  

13. Siitonen S, Holmberg H. Estimating the value of energy saving in industry by 

different cost allocation methods. International Journal of Energy Research 

2012;36:324–34. [33] 
 

Selle artikli sisuks on tööstusliku auru, elektri ja soojuse kulude jaotamise meetodite 

analüüsimine. Töös hinnatakse energiameetodit, eksergiameetodit, kasu jaotamise 

meetodit ja turupõhist meetodit ning võrreldakse neid erinevatest otsuste tegemise 

vaatenurkadest. Selle uuringu tulemused näitavad, et jaotusmeetodid võivad kuni 200–

300% ülehinnata tehase seisukohast saadavat kasu. Seega võib sobivaim meetod 

varieeruda olenevalt valitud süsteemipiirist, st otsustamisperspektiivist, 

koostootmisjaama tüübist ja energiahindadest.  

 

Antud uuringu tulemuste põhjal sobib eksergiameetod hästi kondensatsiooniseadme ja 

pideva kütusesisendiga kombineeritud tsükliga maagaasi koostootmisjaamaga. Teisest 

küljest on turupõhine meetod kõige õigem viis soojuse väärtuse hindamiseks, kui soojuse 

säästmine vähendab koostootmise elektri tootmist. 

 

Tsiteeritud 10 korda. 

  

14. Ye X. Reduced Exergy Method for Heat-Electricity Cost Allocation in Combined Heat 

and Power Plants. Entropy 2003;5:432–43. [34]  
 

Kuigi kulude jaotamise meetod ei muuda koostootmise kogukasu, põhjustab erinevate 

kulude jaotamise meetodite kasutamine üldjuhul olulisi erinevusi koostootmistoodetele 

jaotatavates kulude osas. Et saada üle olemasolevate kulude jaotamise meetodite 

ebapiisavusest teoorias ja praktikas, vastavalt anergia ja eksergia erinevatele rollidele 

koostootmisjaama soojusvarustusprotsessis, sõnastatakse kulude jaotamise vähendatud 

eksergia meetod. Olemasoleva anergia panust väljendatakse kasutajateguriga, mis võib 

kajastada erinevat kasutamist erinevate praktiliste tingimuste jaoks. Arvutatakse välja 

mõned praktilised tingimused tüüpiliste koostootmisseadmete jaoks ja võrreldakse neid 

olemasolevate meetoditega.  

 

Arvutused näitavad, et kulude jaotamine vähendatud eksergia mudeli abil on füüsilise 

tähenduse kehastamise mõttes ratsionaalsem ja praktilisem kui olemasolevaid mudeleid 

kasutades. 

 

Tsiteeritud 6 korda. 

  

15. Dorotić H, Pukšec T, Schneider DR, Duić N. Evaluation of district heating with regard 

to individual systems – Importance of carbon and cost allocation in cogeneration 

units. Energy 2021;221:119905. [35] 
 

See artikkel tutvustab uudset meetodit kaugkütte võrdlemiseks üksikute süsteemidega, 

kasutades mitme eesmärgiga optimeerimise lähenemisviisi koos kulude ja 

süsinikueraldistega koostootmisüksustes. Antud uurimistöö peamiseks väljundiks on 

energiaturu hinnad, mille puhul kaugküttesüsteemid on väiksema keskkonnamõju ja 

eksergiahävitusega kui üksikud maagaasil põhinevad küttelahendused, olles samal ajal 

majanduslikult otstarbekad. Lõpuks näitab artikkel, et koostootmisel põhinevad 

kaugküttesüsteemid on individuaalsest küttest paremad isegi madalate 

kodumajapidamiste maagaasihindade korral. 

 

Tsiteeritud 5 korda. 
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LISA 3 –  T. TEREŠTŠENKO DOKTORITÖÖGA SEOTUD 
UURINGUD JA MUUD MATERJALID 
 

Tabel L3.1. T. Tereštšenko doktoritöös kasutatud viidete ning doktoritöö raames 
valminud artiklite koondtabel 

  

Jrk Allikas Aasta 
Tsiteeri-

tavus 

Mainitud eksergia 

rakendus-valdkond 

Hinnang ja täpsustused rakendamisele 

koostootmisjaamade kulude jagamisele 

1. [36] 2015 28 CO2 heitmete jaotus Ei rakendu 

2. [37] 2011 30 CO2 heitmete jaotus Ei rakendu 

3. [38] 2008 124 CO2 heitmete jaotus Ei rakendu 

4. [39] 2014 õpik 
Koostootmisjaama 
kulude jaotus 

Õpikus keskendutakse peamiselt elektri ja soojuse 
tootmiseks kasutatava kütuse jaotamisele. Õpikus 
pole mainitud hindade/tariifide arvutusi. 

5. [40] 1995 õpik 
Koostootmisjaama 
kulude jaotus 

Saab rakendada ainult juhtudel, kui tootja teostab 
täielikku kontrolli oma toodete hinna üle. Meetodit 
ei kohaldata juhtudel, kui kõnealuste toodete hindu 
reguleerivad täielikult kaubanduslikud tegurid 

6. [41] 1994 281 
Koostootmisjaama 
kulude jaotus 

Teoreetiliselt saab kasutada kulude jagamiseks kui 
on vaja arvestada toode kvaliteediga 

7. [42] 1988 
Info 

puudub 
Kulude jaotus 
metallurgias 

Ei rakendu 

 

Kulude jagamise teemaga seotud osa doktoritöös põhineb artiklil [36] T. Tereshchenko, 

N.Nord “Uncertainty of the allocation factors of heat and electricity production of combined 

cycle power plant, Applied Thermal Engineering, Volume 76, 5 February 2015, Pages 410-

422. 

 

Töös on mainitud kahte uuringut, milles KHG jaotamiseks kasutatakse eksergial 

põhinevaid meetodeid ([37], [38]). Lisaks on töös mainitud, et eksergial rajanev 

metoodika on kõige täpsem KHG jaotamiseks. 

 

Töö autor mainib ka teisi uuringuid, kus nende autorid on oma uurimistöös erinevatel 

eesmärkidel teostanud eksergiaanalüüsi [39]-[41]. 

  

Vastavalt [39] saab eksergiat kasutada koostootmis- ja elektrienergia kulude jaotamiseks. 

Kuid selles õpikus keskendutakse peamiselt elektri ja soojuse tootmiseks kasutatava 

kütuse jaotamisele. Õpikus pole mainitud hindade/tariifide arvutusi. 

 

Teises raamatus [40] on mainitud, et kulude jaotamisel saab kasutada eksergia meetodit. 

Kuna eksergial põhinev kuluarvestuse meetod rajaneb ratsionaalsetel termodünaamilistel 

kaalutlustel, soodustab see tõhusat tootmist ja on tarbija suhtes õiglane. Meetod on 

rakendatav juhtudel, kui tootja teostab täielikku kontrolli oma toodete hinna üle, näiteks 

juhul, kui soojust ja elektrit toodab munitsipaalettevõte või ettevõte, kes toodab soojust 

ja elektrit tööstuskompleksi siseseks kasutamiseks. Viimasel juhul võib kahe kauba hindu 

kasutada kompleksis toodetud toodete maksumuse arvestamiseks. Seda 

kuluarvestusmeetodit ei kohaldata juhtudel, kui kõnealuste toodete hindu reguleerivad 

täielikult kaubanduslikud tegurid.  

 

Nimetatakse et on olemas järgmised eksergilised termomajanduslikud meetodid: 

autonoomne meetod, võrdsusmeetod, ekstraheerimismeetod, kõrvalsaaduse töömeetod, 

kõrvalsaaduse auru meetod. On mainitud ka, et mõnel juhul saab ka kapitalikulude 

jagamiseks kasutada eksergia metoodikat. Näitena on esitatud vasturõhuturbiini 

arvutused. 
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Allikas [41] on mainitud, et eriti tähelepanuväärne on see, et teises artiklis kasutatakse 

eksergiapõhimõtteid koos kuluarvestuse põhimõtetega. Kuna eksergia mõõdab õigesti 

erinevat tüüpi massi- ja energiavoogude kvaliteeti (kasulikkust), saab eksergiat 

kuluarvestuses järjepidevalt kasutada. Seega, kuigi 1 kWh elektrienergia maksumust ei 

ole mõttekas võrrelda 1 kWh auru või jahutusvee energiakuluga, on siiski mõttekas 

võrrelda nende energiakulu. Veel on kasutatud allikat [42], mis on seotud metallurgiaga. 
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LISA 4 – KOOSTOOTMISJAAMADE (25 MWel) KULUD JA 
EKSERGIA MEETODIGA ARVUTATUD TULUD  
 

 

Koostootmisjaama soojuslik nimivõimsus on ligilähedane kaugküttepiirkonna suvisele 

soojusvajadusele. 

 

 
 

Koostootmisjaamad, mis töötavad peale kõrgeimat prioriteeti omavaid soojuse 

baaskoormust katvaid tootmisvõimsusi 
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