
 






 





 



 

 

 


 

 


 




 





 

 



 















 


 


 




 
 
 





 





 



 





  
  

   
  
  
  
  

   
  
  

   
  
  



 















 




 


 


  
 




 


  


 
 





 





 



exhaust
heat
exchanger

generaator

100%
primaar
kütus

Mootori soojusvaheti
Gaasimootor

15% kaod 
heitgaasiga

5% kiirgus
kaod

30% elekter50% soojus

(Tüüpilise gaasimootori alusel)



 





 





 





 







 












 














 






 




     
      
   



     
     




 






 



 














































 





 






 






















 


    

   
   
      
   
      
    
  
     
    





 







 












 






 



    
      




      
       


        
       
      
        




 


  

  
   
 
   



    
  

   
    
    
 
  
     







 


Anoodil olev vesinik oksüdeerub 
prootoniks, mis liigub läbi 
prootoneid läbilaskva membraani 
katoodile ja reageerib seal 
hapnikuga. Moodustub vesi. 
Elektronid aga liiguvad läbi välise 
vooluahela anoodilt katoodile.



 




   

   

   




  

   

   



 







 




 











 





  
  
 

 

  
  

  



 




   










    

    




   




     

   






 


  



 












 
 










 





  
  
  
  

  
  

  
 
  
  



 



 
 
 


 



 


       

     



 
 
 
 

 
 
 
 


 



 



 
 
 
  
 

 

 

 



 



       


         


 
 

 
 
 
 
 
 





 

  



 

 



 




 





 
 
 
 
 


 
 
 



  
 


 



 






 








 

 

1- regeneraator, 2 - kondensaator, 3 - turbiin, 4 - generaator, 5 – tsirkulatsiooni pump, 
6 - eelsoojendi, 7 –aurusti, 8 - kuumavee sissevooluava, 9 – kuumavee väljavooluava, 
10 – termoõli sissevool, 11 – termoõli väljavool
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Näitaja Ühik Jõuseadmed  
  Otto mootorid Diiselmootorid Gaasiturbiinid 

Elektriline võimsus MWe Kuni 0.5 MWe üle 0.5 MWe kuni 1 
MWe 

üle 1 MWe 0.5 - 3 MWe 

Pöörete arv p/min 1500 1000 1500 1000 5000 - 14 000 
Soojuse ja elektri 

toodagu suhe 
 1.4 -1.7 1.2 - 1.5 1.4 - 1.5  1.1 - 1.3 2.5 - 3.6 1.9 - 2.3  

Elektri tootmise 
kasutegur 

% 32 - 34 33 - 35 35 -36 36 - 37 15 - 27 

Soojuse  tootmise 
kasutegur 

% 51 - 55 51  - 55 50 -53 50 - 52 43 - 55 50 -59 

Kogukasutegur % 83 - 89 84 - 90 85 - 89 86 - 89 58 -70 77 - 86 
Kasutatavad kütused  Maagaas/ Biogaas Diiselkütus Maagaas/Vedelkütus 

Töötunde 
kapitaalremondini 

h 35 000 50 000 25 000 45 000 20 000 40 000 

 



 





 


     

      


      
    


         
    
        


    




 





 







 
 


