Järgnevalt valik küsimusi ürituse küsimuste-vastuste osast. Vastasid ABB Balti riikide juht Jukka
Patrikainen ja ettevõtte keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Danel Türk.

Energiasalvestus iseenesest pole ju midagi uut – juba üle kahesaja aasta tagasi hakkasid sellega
tegelema Benjamin Franklin ja Alessandro Volta. Tegelikult on tänaseks muidugi tehnoloogiad
kolossaalselt muutunud ja sundinud meid ümbritsevat ümber hindama.
Loomulikult ei ole energiasalvestus midagi, mis alles viimasel ajal tulnud, seda on kasutatud
erinevates vormides juba paarsada aastat. ABB panus sellesse valdkonda on olnud ajalooliselt ja on
ka täna väga suur. ABB võtab neid arenguid väga tõsiselt. Kui me vaatame akuenergiasalvestuse
lahendusi ajalooliselt, siis siin on olnud väga palju erinevaid tehnoloogiaid. Tänasel päeval me
räägime rohkem liitiumioonakude tehnoloogiast, mis leiab kasutust paljudes valdkondades nagu
näiteks elektromobiilsus, aga samas leiab järjest enam kasutust ka näiteks suurematel kortermajadel
ja tööstuses, kus võib olla suur hulk kriitilisi tarbijaid.
Kus ja kuidas erinevaid tehnoloogiaid energiaväärtusahelas kasutatakse ja kuhu paigutub battery
energy storage system ehk akuenergiasalvestussüsteem?
Viimased kümme aastat on nii maailm kui Eesti liikunud rohkem rohelise poole peale, räägime siin
rohepöördest, CO2 jalajälje vähendamisest. See kõik viib meid aina enam akuenergiasalvestuse
poole. Tehnoloogiad arenevad pidevalt ja kiiresti edasi ja täna on külmkapisuurusesse seadmesse
võimalik „paigutada“ 100 kWh, kaks aastat tagasi kõigest 60 kWh. Ka majanduslik tasuvus suureneb.

Mis ootab meid kümne aasta pärast elektrienergia ja energiasalvestuse valdkondades?
Kümme aastat on tehnoloogilises mõttes väga pikk aeg. Kindlasti on üks kõige rohkem arenevaid
suundi küberturvalisus.
Miks on energiasalvestus täna nii järsku esiplaanile tõusnud?
Kui vaatame, kuhu on maailm liikunud ja liikumas, siis hästi palju on taastuvenergia tootmist juurde
tulnud ja kui me võtame näiteks päikeseenergia, siis väga raske on kindlustada stabiilsust, et anda
võrku kogu aeg piisavalt energiat juurde. Üks võimalus ongi kasutada akuenergiasalvestusseadmeid,
ehk siis muuta kogu see päikeseenergia nii-öelda stabiilseks vooks elektrivõrku. Teine põhjus, mis on
muutnud salvestuse aktuaalseks, on elektriautode pealetung. Teatud mudelid või kogus autosid võib

nõudluse päris suureks ajada. Sestap ei olegi mõttekas ehitada elektrivõrk just selle tipuvõimsuse
järgi, vaid teha ikkagi optimeeritud lahendus, kasutada energiasalvestusseadmeid ja siis kasutada
seda elektrivõrku, mis täna on. Üks valdkond, mis kindlasti veel täna ei ole nii aktuaalne, on tööstus.
Seal saab energiasalvestusseadmetel kindlasti olema väga suur roll tehaste tootmise stabiliseerimisel.
Kui põhjalikult tuleb elektrifitseerimise ja salvestamise puhul täna läbi mõelda, et milline see
tuleviku energiavõrk peaks olema, et mitte ühel hetkel siis avastada seda, et kõik tuleb ümber
teha?
Jah, absoluutselt! Kui me räägime täna, et meil oleks vaja ühe megavati asemel suurendada tootmist
kahe megavatini, siis tähendab see väga palju ümberehitustöid. Seepärast tuleks tulevikule mõelda
juba täna.
Kes selles planeerimises võiks abiks olla?
On olemas konsultatsiooni- ja planeerimisfirmad, kes tegelevad sellega. Alati võib pöörduda ka ABB
poole.
Mis tüüpi salvestuslahendusi ABB on tänaseks välja töötanud?
Oleme tooteportfelliga väga palju vaeva näinud. Tänaseks on meil väiksemad
energiasalvestusseadmed kuni 500 kWh – lahendused, mis leiavad kasutust rohkem kortermajade
juures või väiksemates tööstustes. Üks olulisemaid komponente, mis seal tuleb silmas pidada, on
ohutus, kuna seadmed on lähedal inimestele – oleme toote arendamisel seda kõike arvesse võtnud
erinevate ohutussüsteemide abil.
Teine segment on kuni 2 MWh tooted – need on siis mõeldud rohkem alajaamadesse või
päikeseparkidesse.
Kolmas segment juba suuremad energiasalvestussüsteemid, räägime siin 20 MWh, neid saab ka
omavahel kombineerida.

Millistesse segmentidesse ja kellele ABB pakub salvestustehnoloogiaid?
Esmalt elektromobiilsus, mis täna tuleb peale väga jõuliselt – praktiliselt iga päev tuleb uudis uue
automudeli, uute kilometraažide kohta, mis tähendab, et järjest rohkem ja rohkem on elektrivõrgust
võimsust vaja. See tähendab, et kui on vaja kindlustada võimsus 200-300 kW, siis tegelikult see seab
võrgule väga suured piirangud. Kui kasutada energiasalvestusseadmeid, on võimalik võimsuse jaotust
planeerida – saab võtta osa energiat akudest, osa võrgust. ABB kontrollsüsteemid on tootel seda
vajadust arvestades ka välja arendatud.
Teine segment on taastuvenergia. Päikeseenergia saadavust on väga raske ennustada, tuult natukene
lihtsam, sest tuul ei kao hetkega ära. Oluline on aga see, et elektrienergiavõrk ja pakutav võimsus
oleks võimalikult stabiilsed.
Kolmas segment on tööstused – kus toimuvad paljud kriitilised protsessid nagu klaasivalamine või
kemikaalittootmine – seal ei tohi elektrienergia ära kaduda. On vaja salvestust või mingit muud
energiaallikat, mis on valmis iga hetk nõus tööle hakkama.
Neljas segment on tehnovõrgud ja seal leiab salvestussüsteem kasutust sageduse reguleerimisel. Siin
me tegelikult räägime juba võimsustest, et 20-50-100 MW, mis erinevates maailma piirkondades juba
täna ka kasutust leidnud.

Äsja tuli uudis, et juba 10. märtsist muutub uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele
elektriautode laadimistaristu paigaldamine kohustuslikuks ning seda paigaldamist hakkab
reguleerima ehitusseadustik ja kontrollima kohalikud omavalitsused.
Eesti mõistes on see uus uudis, Euroopas kasutusel mõningates riikides juba kaks aastat. Hea on
näha, et Eesti jällegi liigub uuendustega kaasa. ABB tooteportfell on kindlasti tuleviku arenguteks
valmis, meil on olemas ka laadijad erinevate võimsustega, erinevate laadimispistikuotstega.
Kas ABB-l on valmis lahendus laevade elektrifitseerimiseks?
ABB tooteportfell on hästi lai, meil on olemas kaldalt laevale elektrivarustuse võimalused, meil on
olemas ka laeva peal kütuseelementidega kombineerituna ja nii edasi. Tegelikult meie regioon,
Baltimaade ümbrus võtab seda hästi tõsiselt.

Kuivõrd tegeleb ABB ise elektrisalvestuse tuumiktehnoloogiaga, valmistudes liitiumijärgseks
ajastuks?
Siinkohal on ABB käed löönud mõningate suuremate partneritega, et arendada välja erinevaid
tehnoloogiaid. Akuelemendid ei ole täna ABB core-business. Meie tooted on valmis, et kasutada
erinevaid tehnoloogiaid ja samamoodi on valmis juhtimissüsteemid. Otse loomulikult me hoiame kätt
pidevalt pulsil ja jälgime pingsalt, mis valdkonna arengus toimub.
Kas ABB elektrisalvestussüsteemid liidendatakse keskpingevõrguga jõutrafode või
mitmetasandiliste MMC muundurite abil? St, kas te eelistate rohkem vaske või räni?
Oleneb valdkonnast, olgem ausad, nii-öelda vasega võrku liitumine on populaarsem puhtalt
majandusliku seisukoha pealt. Mis juhtub kümne aasta pärast? Ei taha ennustada, aga tänasel päeval
hästi palju läheb ikkagi tavalise trafoga.
Kui suurt perspektiivi näeb ABB alalisvooluvõrkude arendamisel, arvestades, et nii PV kui ka
akusüsteemid toimivad alalisvoolul, samuti esineb alalisvool mitmetes elektrienergia muunduse
etappides?
Väga hea küsimus! Tegelikult on ka see kõik korra laual olnud. Kui me vaatame täna elektritarbijaid ja
võrku panustajaid, siis PV poole pealt alalisvoolu komponendid ja alalisvool tegelikult tuleb uuesti
tagasi väga kiiresti, nagu energiasalvestussüsteemid. Et ka kui viie aasta pärast me siinsamas seda
asja teeksime, arvatavasti me näeme väga palju rohkem alalisvoolu komponente ja ABB tooteportfell
on kindlasti maailmas esirinnas.
Kas ABB pakub või on arendamas päike-vesinik energiasalvestuse lahendust eramutele või
väiksematele kortermajadele?
Täna on ABB fookuses olnud pigem suuremad tarbijad.

