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The aim of this study was: 1) to give an overview of transestrification of using animal by-

product fats that occur in meat and milk production, 2) to develop suitable 

transestrification process parameters of such origin fats and to assess the quality of derived 

methyl esters.  

The literature overview examined: 1) the composition of animal by-product fats and their 

production; 2) the usage of animal by-product fats in Estonia and around the world; 3) the 

possibilities of production of methylesters from animal by-products.  

In the literature overview it became clear, that animal fats are scarcely used in Estonia and 

although more widely used in the world, there is still a big surplus. One way to add value 

to this raw material is to produce methylesters. The biggest problem concerning production 

of methylesters from animal by-product fats is large content of free fatty acids and the most 

effective way to carry out the process is using acid-alkali catalysed transestrification. 

The experimental part of the research examined the technology of producing methylesters 

from food grade pig fat, food grade milk fat, slaughterhouse by-products fat and 3/7 

mixture of  slaughterhouse by-products fat and food grade sunflower oil with acid-alkali 

catalysed transestrification under different time and temperature parameters. Evaluated 
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quality parameters were density at 15 ˚C, kinematic viscosity at 40 ˚C and free fatty acid, 

catalyst, glycerol etc. residues. All tests were carried out accordingly to standard EVS-EN 

14214:2012.  

 

The research results confirmed that: 

1. It is possible to produce methylesters from animal by-product fats, using acid-alkali 

catalyzed transestrification. 

2. Food grade pig fat and 3/7 mixture of slaughterhouse by- product fats and food grade 

sunflower oil had the biggest yields, accordingly 82% and 76%. 

3. Methylesters from food grade pig fats first experiment, of slaughterhouse by- product fats 

fourth experiment and 3/7 mixture of slaughterhouse by- product fats and food grade 

sunflower oil had the best quality. This was due to the fact that the experiments were 

carried out using sufficient amounts of catalysts for the transestrification to take place and 

correct time and temperature parameters. 

4. None of the assessed methylesters met all the quality parameters, but it`s possible to use 

them with fossil fuels and as raw materials for chemical industry. 

5. The outcomes were low because of the large content of free fatty acids. 

6. The amount of used catalysts is directly connected to the amount free fatty acids in the raw 

material. From the amount of used catalysts and time/ temperature parameters, 

transestrification of methylesters from food grade pig fat and 3/7 mixture of slaughterhouse 

by- product fats and food grade sunflower oil were the most economic. 

 

The present work contains 43 pages, 13 tables, 7 figures and 52 references. 
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SISSEJUHATUS 

Toidu tooteahelas (toorme tootmine –>toorme töötlemine toiduaineteks – >müük -> 

tarbimine) tekib hulgaliselt edasiseks kasutamiseks kõlblikke jäätmeid ja kõrvalsaadusi (vt. 

joonis 1). Loomsed kõrvalsaadused ja jäätmed koosnevad orgaanilisest ainest, mis 

sisaldavad rohkesti rasva, valku, süsivesikuid ja sageli ka olulisi bioaktiivseid ühendeid. 

Vastavalt nende keskkonna- ning terviseohtlikkusele kategoriseeritakse kõrvalsaadused 

määruse nr 1069/2009/EÜ järgi kolme kategooriasse. Kõige suurem riskiallikas on 1. 

kategooria kõrvalsaadused, kus ohuallikaks on prioone, keelatud aineid/ravimeid ning 

keskkonna saasteaineid sisaldada võiv materjal või sellega saastunud 2. ja 3. kategooria 

materjal.  

 

 

Joonis 1. Toidu tooteahela jäätmete/ kõrvalsaaduste väärindamise skeem 

 

Vahepealsesse e. 2. kategooriasse liigitatakse mikrobioloogiliselt saastunud ning 

ravimijääke sisaldada võiv materjal.  Kõige vähem ohtlik on 3. kategooria,  kuhu kuuluvad 

müügijäägid, tervetelt loomadelt ning ulukitelt pärinevad rümbaosad, mida ei tarvitata 

inimtoiduks ja lisaks väljaheited, seedekulgla sisu. 

Loomsete kõrvalsaaduste ja toidujäätmete taaskasutamise kohta leidub Euroopa Liidu 

liikmesriikides (Taanis, Soomes, Saksamaal, Austrias, Norras, ja mujal) rohkesti 

positiivseid näiteid. See võimaldab vähendada keskkonna saastekoormust ja on samal ajal 
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väärtuslikuks energia- ja toormeallikaks. (Woodgate, 2007; Edström jt, 2003) Eestis 

kasutatakse neid aga suhteliselt tagasihoidlikult ja selleks puudub kompleksne lähenemine. 

Liha töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste üldlevinud töötlemistehnoloogiad ei võimalda 

toidukõlbulikku valku sisaldavat toorainet (sidekude, kõõlused, kondid, kamar, veri) 

kasutada loomse päritoluga toiduvalgu defitsiidi vähendamiseks, vaid see suunatakse 

tehniliseks otstarbeks, kanalisatsiooni või tuhastatakse. 

Eestis on 2014. aasta seisuga viis Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud loomsete 

jäätmete töötlemisettevõtet: AS Vireen, AS Atria, AS Rakvere Lihakombinaat, AS Balti 

Karusnahk ning AS Pomes Foods.  

2009. aastal tapeti riigis statistikaameti põllumajandusloomi ja -linde eluskaalus 113 200 

tonni. Nendest tekkis 1., 2. ja 3. kategooriasse klassifitseeritud kõrvalsaadusi 22 709 tonni, 

seega ca 20% (vt. Tabel 1). Kõrgendatud riskigruppi kuuluvad 1. kategooria jäätmed 

moodustasid 1765 tonni. (Pitk, 2013) 

Tabel 1. Kõrvalsaaduste teke toiduainetetööstustes ja toorme tootmisel 2009 (EV 

Põllumajandusministeerium, 2009; Pitk, 2013;  Niitra, 2013) 

  
Kõrval- 
saadused, t 

Kõrval-
saadused, % 

Ümber-
töötlemine, t 

Hinnanguline rasva 
osakaal, t** 

1. kategooria 1765 3,3 3687,7* 479,4 

loomsete kudede jäätmed     

2. ja 3. kategooria 20944 38,5 19021,3 2472,8 

loomsete kudede jäätmed     

2. kategooria praakpiim 30000 55 - 1050*** 

Kokku 54474 100 22708,7 4002,2 

*- AS Vireeni koos 2. ja 3. kategooriaga töödeldud kõrvalsaadused  

**- Arvutamisel on kasutatud Peep Pitki ettekannet  ja   

AS Rakvere LK  väljatulekute põhjal arvutatud koefitsiente 

*** -  Arvutamisel on kasutatud toorpiima minimaalset rasvasisaldust 3,5% 

 

Ainsana käitleb 1. kategooria kõrvalsaadusi koos 2. ja 3. kategooriaga AS Vireen, mistõttu 

kuulub kogu tekkiv tehniline rasv ning lihakondijahu automaatselt kõrgeimasse riskigruppi.  

Sellisena töötles ettevõte 2009. aastal kokku 3687,7 tonni kõrvalsaadusi. (EV 

Põllumajandusministeerium, 2009)   
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Kõrvalsaadused hävitatakse põletades või töödeldakse kõrge kuivainesisaldusega 

steriilseks massiks EL määruses nr 1069/2009 kehtestatud nõuete järgi (minimaalsetel 

parameetritel- temp. 133 kraadi ning rõhul 3 bar-i, vähemalt 20 minuti vältel). Saadud 

mass separeeritakse tehniliseks rasvaks ning lihakondijahuks. mida kasutatakse peamiselt 

energiaotstarbel (põletamiseks) (Soidla jt, 2010). Tekkivaid ülejääke eksporditakse (Kippa 

jt, 2011). 

Praakpiima, mille moodustavad antibiootikumijääke sisaldav piim ning vasikate toitmisest 

ülejääv ternespiim, hinnanguline tekkekogus aastas Tartu Ülikooli kolloid- ja 

keskkonnakeemia vanemteadur Toonika Rinkeni sõnul on 30 000 tonni (Niitra, 2013).     

 Ka ternespiima näol on tegemist toormega, mida väärindades saaks nii kõrgkvaliteetseid 

toiduaineid kui ka ravimpreparaate. Hetkel sellele Eestis teadaolevad rakendused puuduvad 

ning praakpiima ülejääk ladestatakse tootja poolt sõnnikusse. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärkideks on: 

1. Anda ülevaade toidu tooteahelas tekkivate loomsete kõrvalsaaduste rasva kogustest ja 

töötlemistehnoloogiatest,  

2. Uurida loomsete kõrvalsaaduste rasvade kaheastmelist transestrifikatsiooni ja leida 

protsessile sobivad ning optimaalsed parameetrid, 

3. Labortingimustes valmistatud metüülestrite kvaliteedi mõõtmine ning analüüsimine. 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Rasvade iseloomustus 

Rasvade all mõistetakse triglütseriididest koosnevaid, kõrge energeetilise väärtusega  ja 

vees lahustumatuid loomset päritolu lipiide (Reusch, 2013). Triglütseriidi moodustavad 

kolm küllastunud või küllastumata rasvhappe ja ühe glütserooli molekul (Jokiniemi, 2012). 

Küllastunud rasvhappeid jagatakse nende ahela pikkuste järgi neljaks (FAO, 2010): 

1.  3 kuni 7 süsiniku aatomiga lühikese pikkusega rasvhapete ahelad, 

2.  8 kuni  13 süsiniku aatomiga keskmise pikkusega rasvhapete ahelad, 

3. 14 kuni 20 süsiniku aatomiga pikad rasvhapete ahelad ja 

4.  21 ning rohkema süsiniku aatomiga väga pikad rasvhapete ahelad.   

Küllastumata rasvhapped jagatakse samal põhimõttel kolmeks: 

1.  kuni 19 süsiniku aatomiga lühikese pikkusega rasvhapete ahelad,   

2.  20 kuni 24 süsiniku aatomiga pikad rasvhapete ahelad ja 

3.  25 ning rohkem süsiniku aatomiga väga pikad rasvhapete ahelad.  

Küllastunud ja küllastumata ühendeid eristab nende molekulis süsiniku aatomite vaheline 

kovalentne side, mis küllastunud rasvhapete korral on alati üksikside, küllastumata 

ühendite korral aga mitmikside, tavaliselt kaksik- või kolmikside (Peterson jt, 2007; 

Wikipedia,2013).                                                                                                                        

Glütserool on kolme hüdroksüülrühmaga alkohol, mida looduses leidub peamiselt rasvade 

ja õlide triglütseriidide koostises ning glütserüülfosfaatidena (Aben jt, 1988).  

Rasvades on võrreldes õlidega suurema osatähtsusega küllastunud rasvhapped, mistõttu on 

nende sulamistäpp kõrgem ning agregaatolek tahke või pooltahke. Eesti peamiste 

tapaloomade- ja lindude e. veise-, sea-, kanarasva ja taimse õli rasvhappeline koostis ning  

kütteväärtus on esitatud tabelis 2.  
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Tabel 2. Loomsete rasvade ja rapsiõli rasvhappelise koostise võrdlus ja kütteväärtused 

(BSRIA, 2009; Mata jt, 2010; Agricultural Research Service, 2014) 

  Veiserasv Searasv Kanarasv Rapsiõli 

Küllastunud rasvhapete osakaal, % 49,8 39,2 66,0 7,4 

Küllastumata rasvhapete osakaal, % 56,0 46,0 66,0 91,4 

Kütteväärtus, MJ/kg 38,9 39,5 39,6 35,0 

 

Kõrvalsaadustest toodetud rasvade täpne koostis sõltub töödeldud algtoorme liigilisest 

päritolust, loomade pidamistingimustest, söötmisest, vanusest jne. 

 

1.2 Loomsete kudede töötlemise tehnoloogia Eestis ja maailmas 

Kõrvalsaadusi tuleb töödelda EL määruses nr. 1069/2002 esitatud viisidel, mis nõuab 

jäätmete hävitamist põletamise teel või kehtestab parameetrid rõhu all steriliseerimiseks 

(joonis 2). Steriliseerima ja hävitama ei pea 2. ja 3. kategooria jäätmeid, mis on tunnistatud 

pädevate asutuste poolt ohututeks e. mida ei kasutata rasva ja lihakondijahu toorainena. 

Viimaste tootmine toimub tavaliselt aurukateldes, kus rakendatakse rõhu all steriliseerimist. 

Steriliseerimisprotsessi miinimumparameetriteks on: 1. osakeste maksimaalne suurus 50 

mm, 2. absoluutrõhk 3 baari, 3. kestus 20 minutit, mille vältel massi sisetemperatuur peab 

saavutama vähemalt 133 °C. Seejärel tekkinud kondensaat ja aur eemaldatakse läbi 

vastavate puhastite  ning  steriilne mass kuivatatakse ja rasv nõrutatakse vastavas mahutis. 

Eraldunud rasv separeeritakse ning suunatakse rasva vahemahutisse. Mass transporditakse  

tigupressi, kus eraldatakse ülejäänud rasv ning suunatakse vahemahutisse. 

Kokkukleepunud rasvavaba mass purustatakse haamerveskis lihakondijahuks ning 

ladustatakse. Vahemahutisse kogunenud rasv puhastatakse lisaainetest dekanteri ja 

separaatoriga ning ladustatakse kuni realiseerimiseni. (Soidla jt, 2010) 
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Joonis 2. Loomsete kõrvalsaaduste töötlemise tehnoloogiline skeem AS Vireenis (Soidla jt, 

2010) 

 



 

13 

 

1.3 Loomsete rasvade kasutamine Eestis ja maailmas 

2009. aasta andmete põhjal oleks olnud Eestis võimalik toota loomsetest kõrvalsaadustest 

(lihatööstuses tekkinud jäätmetest ja praakpiimast) kokku hinnanguliselt üle 4000 tonni 

tehnilist rasva (Niitra, 2013; Pitk, 2013). Koguste arvutamisel on kasutatud AS Rakvere 

Lihakombinaadi väljatulekute (12,5 %) ja 2013.a Lihafoorumil Peep Pitki ettekandes 

„Loomakasvatuses ja lihatööstuses tekkivate loomsete kõrvalsaaduste kasutusvõimalused 

biogaasi ja orgaanilise väetise tootmiseks“ esitatud väljatulekute (13,5%) põhjal loodud 

koefitsenti 0,13 (Pitk, 2013). Praakpiima koostise, osakaalude  ning kasutusvaldkondade 

kohta täpsemad andmed puuduvad ning aluseks on võetud piima rasvasisaldus 3,5 %. 

Euroopas tekib projekti „Animpol“ andmetel igal aastal kõrvalsaadustena 500 000 tonni  

rasva (Koller jt, 2011). Eestis on loomsetest kudedest toodetud tehnilise rasva ainsaks 

kasutusalaks selle  põletamine energiaotstarbel. 2010. aasta bioenergia ülevaate järgi olid 

Eesti suuremad käitlejad (AS Vireen, AS Rakvere LK ja  AS Atria) võimelised 2009. aastal 

sisemiseks energiatarbeks ära kasutama kogu tekkiva tehnilise rasva ning 2010. aastal 

kasutati ära 99%, kusjuures toodetud kogus oli eelnevast aastast väiksem (tabel 3). 

Eelnevatel aastatel eksporditi aga 1/4-1/3 tehnilise rasva kogusest. Ülejäägi vähenemist 

võib seostada AS-s Atria 2008 ja AS-s Rakvere LK 2010 avatud käitlusjaamadega, kuid 

arvestamata ei saa jätta ka nende aastate majanduslikku seisu, mistõttu oli toodang väiksem 

(Kippa jt, 2011). Seda kinnitavad nii Statistikaameti poolt avaldatud tapetud sigade, veiste, 

lammaste koguarv ( tabel 3) kui ka linnuliha toodang, mille kogus tapakaalus oli 2009. 

aastal 14 900 ja 2012. aastal 16 700 tonni. On loogiline järeldada, et 

loomakasvatustoodangu suurenedes kasvab ka rasva ülejääk, mida toiduks ei kasutata. 

Praakpiimarasvale teadaolevad kasutusalad puuduvad. 
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Tabel 3.  Eestis tapetud loomade arv aastate lõikes, tekkinud tehnilise rasvakogused 

(Statistikaamet PM190, 2008, 2009, 2010, 2014; Kippa jt, 2011) 

 Tapetud loomad aastate lõikes   

  2008 2009 2010 2013 

Sead, tk 444200 386600 408100 434500 

Veised, tk 42100 41500 38600 31800 

Lambad, tk 2700 3100 4500 5000 

Kokku, tk 489000 431200 451200 471300 

 Kõrvalsaaduste rasva kogused ja eksport aastate lõikes 

  2008 2009 2010 2013 

Rasva, t 2007 1858 1836  

Rasva eksport, t 486 0 15  

 

Maailmas on rasva, sh. piimarasva või seda sisaldava toorpiima, realiseerimiseks 

levinuimad viisid lisaks energiaotstarbel põletamisele, selle lisamine akvakultuuride, 

lindude ja loomade söötadesse eeldusel, et selle vabade rasvhapete sisaldus ei ületa Saksa 

õlide tooraine, õli ja rasvade hulgimüüjate ühenduse (German Association of Wholesale 

Traders in Oils, Fats and Oil Raw Materials - GROFOR) kehtestatud normi (15%) ja ei 

põhjusta ohtu loomadele (Popescu jt, 2011). Samuti on kasvavaks trendiks erinevate estrite, 

peamiselt metüülestrite tootmine loomsest toorainest. Valdav osa sellest  toodetakse 

kütuseks e. biodiisliks, mis hetkel moodustab 14% maailmas toodetud biodiisli kogusest. 

Seda biodiisli tootmise mahtu on kindlasti võimalik suurendada (11-16% võrra). (Cooper 

& Weber, 2012) 

Biodiisli kasutamise eelised fossiilse päritoluga kütuste ees: 1. tooraine on taastuv ressurss, 

2. põlemisel eralduvate gaaside ja tahkete ühendite kogus on väiksem, 3. kõrge minimaalse 

leekpunkti (101 °C) tõttu on tuleoht väiksem, 4. kõrgem tsetaaniarv (56-58). 

(Standardikeskus, 2012; European Biofuels Technology Platform, 2011) 

Estrite tootmise kõrvalsaadusena tekib glütserool, mida nii taimsete õlide kui ka loomsete 

rasvade transesterifitseerimisel tekib  ~10%. Peale puhastamist on tegu väärtusliku sööda- 

ja keemiatööstuste toorainega. (Pachauri ja Brian, 2006) 
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1.4 Metüülestrite tootmine 

Rasvhapete metüülestreid (FAME) saadakse taimsete õlide, loomsete või segurasvade 

transestrifikatsiooni tulemusel (joonis 3). Tavaliselt põhineb transestrifitseerimine 

metüülestriteks katalüsaatori, tavaliselt NaOH või KOH abil toimuval metanooli 

reaktsioonil triglütseriididega (Jokiniemi, 2012). Protsessi kulg on järgmine: 1. muudetakse 

triglütseriidid diglütseriidideks, 2. diglütseriidid muudetakse monoglütseriidideks, mille 

käigus 3.  eraldub kõrvalsaadusena üks glütserooli molekul, mis asendatakse kolme 

metanooli molekuliga (Marchetti jt, 2007). Tegu on pöördreaktsiooniga, mistõttu tuleb 

kasutada rohkelt metanooli ning vältida selle aurumist (Addison, 2013).   

 

Joonis 3. Transestrifikatsiooni summaarne reaktsioon 

Tehnilisteks otstarveteks toodetud metüülester märg- või kuivpestakse, et tagada selle 

nõuetelevastavus. Pesemata kujul sisaldab metüülester glütserooli-, katalüsaatori- ja 

alkoholijääke. (Berrios ja Skelton, 2008; Lamers, 2010) 

Enamlevinud märgpesu toimub toatemperatuuril destilleeritud või tavalise kraaniveega, 

mida lisatakse metüülestrile vahekorras 0,5 L/1L ning seejärel segatakse. Meetod põhineb 

kõrvalproduktide e. glütserooli, seebi ning ülejäänud metanooli veeslahustuvusel ning estri 

ja vee tiheduste erinevustel, mis on 20 °C juures vastavalt 880 ja 998,2 kg/m3. (Lamers, 

2010; European Biofuels Technology Platform, 2011; Wikipedia, 2014) 

Kuivpesumeetod põhineb absorbentide kasutamisel, mis eemaldavad kõik tootmise 

kõrvalproduktid peale metanooli, mille eemaldamiseks on vajalik eelnevalt kasutada 

eeltöötlust. Võimalikke variante on mitmeid: 1. destillatsioon, 2. 5% eelpesu meetod veega, 

3. setitamine/aurutamine, 4. aereerimine. (Berrios ja Skelton, 2008; Utah Biodiesel Supply 

Blog, 2011; Tech, 2014) 
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Katalüütiliste meetodite  kasutamisel on reaktsiooni edukaks toimumiseks ning kvaliteetse 

ja suure koguse metüülestri saamise peamisteks tingimusteks toormes madal vabade 

rasvhapete hulk ning veesisaldus. Maksimaalseteks kriitiliseks väärtuseks peetakse 

vastavalt kuni 2% ja 0,1%. (Sharma jt, 2008)  Suuremad sisaldused segavad protsessi 

lõpuni toimumist, takistades glütserooli eraldumist ja põhjustades liigset seebistumist 

(Canackci ja Van Gerpen, 2001; Sharma jt, 2008). Reaktsiooni läbiviimise meetodi ja selle 

toimumiseks vajalike metanooli ja katalüsaatori koguste ning füüsikaliste parameetrite 

(temperatuur, segamisintensiivsus) valikul peab lähtuma  rasvatoorme omadustest 

(Marchetti jt, 2007). Eelpool loetletud põhjuste tõttu on enamlevinud meetoditena 

kasutusel aluse-katalüüsitud, happe-katalüüsitud ja happe-aluse katalüüsitud 

transestrifikatsioonid. 

Aluse-katalüüsitud transestrifitseerimine põhineb veevaba ning vabade rasvahapete 

sisaldusega mitte üle 2%  rasvatoorme muundamisel rasvhapete estriks alkoholi ja aluselise 

katalüsaatori (NaOH või KOH) juuresolekul. Meetod on efektiivne väikese energia-, 

reagentide- ja ajakulu tõttu. (Marchetti jt, 2007) 

Happe-katalüüsitud transestrifitseerimisel kasutatakse veevaba, kuid suurema vabade 

rasvhapete sisaldusega rasvatoorme korral katalüsaatorina väävelhapet. Meetodi 

puudusteks on suurem energia-  ja ajakulu, happe korrosiivsed mõjud seadmetele ning oht 

keskkonnale ja inimestele. Tavaliselt eelistatakse kaheastmelist happe-aluse 

transestrifikatsiooni. (Marchetti jt, 2007) Kaheastmelist happe-aluse  transestrifitseerimist 

kasutatakse veevaba, kõrge vabade rasvhapete sisaldusega rasvatoorme 

transestrifikatsiooniks. Esimeses etapis kasutatakse katalüsaatorina 95% väävelhapet, 

toimub estrifikatsioon, mille käigus neutraliseeritakse vabad rasvhapped, mis sadestuvad 

glütseroolina. Teises astmes toimub transestrifikatsioon rasvhappe metüülestriks aluselise 

katalüsaatori toimel. (Popescu jt, 2011)  
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1.5 Metüülestrite reaktorid 

Tehnilisel otstarbel toodetakse kvaliteedinõuetele vastavaid metüülestreid suurtes kogustes. 

Protsessi efektiivseks toimumiseks on vajalik sobiliku seadme e. reaktori olemasolu. 

Reaktori elemendid on: 1. kraaniga varustatud koonusekujulise põhjaga tank glütserooli 

eemaldamiseks, 3. küttekeha segu  soojendamiseks, 4. termomeeter ning 5. segaja. 

Reaktorite enamlevinud tüüpe on kolm: perioodilise-, poolpideva- ja pidevatoimeline 

reaktor (America`s Research-based Learning Network, 2012).  

Perioodilise reaktori tüübi kasutamine on levinud väiketootmise korral ning põhineb ühe 

tanki kasutamisel, kuhu lisatakse kõik reagendid korraga. Poolpidev reaktor sarnaneb 

esimesele, kuid reagendid lisatakse järk-järgult kuni täitumiseni. Pidevatoimeline reaktor  

on kasutusel suurtootmises ning võib koosneda mitmest tankist. Tööprotsess seisneb 

reagentide pidevas lisamises ning valmistoote eemaldamises dekanteriga. (America`s 

Research-based Learning Network, 2012) 

 

1.6 Loomsete kõrvalsaaduste rasvade iseloomustus metüülestrite tooraine  

seisukohast 

Eduka transestrifikatsiooniprotsessi suurimaks takistuseks on rasvatoorme vabade 

rasvhapete ning veesisaldus (Sharma jt, 2008).  

Tapasaadustest toodetud rasv on reeglina kuumtöötlemistehnoloogia, dekanter-

separaatorite kasutamise ja korrektse hoiustamise tõttu veevaba (Soidla jt, 2010). 

Probleemseks jääb vabade rasvhapete (VRH) sisaldus. Vabade rasvhapete sisaldus sõltub 

algtoorainest, mille koostis ning seetõttu ka füüsikalis-keemilised omadused on reeglina 

alati erinevad. Hinnanguline VRH sisaldus võiks jääda 30% piirimaile (Stockinger, 2011). 

Lisaks algtoorainele endale on tähtis selle töötlemise kiirus. Võimalikult suure 

triglütseriidide sisaldusega ja väikese vabade rasvhapete sisaldusega metüülestri tooraine 

saamiseks on vajalik kõrvalsaadused võimalikult kiiresti rasvaks töödelda. Viimane aitab 

vähendada kõrge veeaktiivsusega keskkonnas tapajärgselt alanud rasvade hüdrolüüsi, mida 

põhjustavad rasva lagundav ensüüm lipaas, autokatalüütilised protsessid ning 

mikroorganismid. (Clackamas Community College, 2001, 2003; Zinn ja Jorquera, 2007; 
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Codex Alimentarius Comission, 2011; Piaszyk, 2012) 

Töötlemisjärgselt tuleb toore kiiresti kasutada või hoiustada võimalikult madalal 

temperatuuril, kaitstuna õhuhapniku ja otsese päikesevalguse eest, et vältida rasva 

riknemist (Codex Alimentarius Comission, 2011). Riknemine ohustab eriti küllastumata 

rasvhappeid, mille ligikaudne osakaal loomsetes rasvades on vastavalt searasvas 56%, 

veiserasvas 46% ning kanarasvas 66% (N.E.M Business Solutions UK, 2009; Agricultural 

Research Service, 2014). Oksüdatsiooniprotsessil tekib keskkonda vaba vett, mis 

taaskäivitab hüdrolüüsi ning see omakorda kiirendab oksüdatsiooni (Zinn ja Jorquera, 

2007). 

Suure veesisaldusega piim on ideaalseks keskkonnaks vabu rasvhappeid põhjustavale 

hüdrolüüsile. Hüdrolüüsi põhjustavad spontaanne ja indutseeritud lipolüüs. Spontaanse 

lipolüüsi intensiivsus sõltub lehma tervislikust seisundist, piimatoodangust ning 

söödakvaliteedist. Teadaolevalt suurendab lipolüüsi ka mastiit. Lipolüüsiprotsess on eriti 

intensiivne laktatsioonijärgu lõpus. Indutseeritud lipolüüsi põhjustavad füüsikalis-

keemilised faktorid nagu lüpsi-, eeltöötlus- ja säilituskvaliteet. Protsessi kiirendavad 

tegurid on homogeniseerimine, kõrge temperatuur, kokkupuude õhuga, intensiivne lüps, 

torutranspordi pikkus ning selle tõstekõrgus jne. Lipolüütilisi protsesse on võimalik 

pidurdada piima pastöriseerimise teel. (Henno ja Leola, 2002) 

Metüülestrite tootmiseks sobiva tooraine saamiseks tuleks toorpiim võimalikult kiiresti 

koorida ning seejärel kontsentreerida võimalikult suure rasvasisaldusega ja väikese 

veesisaldusega tooraineks. Järelejäänud vee eemaldamiseks on otstarbekas kontsentreeritud 

rasva aurutada rõhul 635 mmHg, 110 °C juures (Haas jt, 2010). 

Sarnaselt tapasaadustest toodetud rasvale peaks ümberestrifitseerimine olema võimalikult 

kiire, sest suur küllastumata rasvhapete sisaldus ning ebaõiged säilitustingimused 

põhjustavad  rasvade  riknemist ja seega vaba vee ning rasvhapete teket. 
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1.7 Kõrge vabade rasvhapete sisaldusega tapasaaduste ja piima rasva 

transestrifikatsioon 

Antud töös käsitletavad rasvad on eelpooltoodule tuginedes metüülestrite tootmiseks 

madala kvaliteediga rasvad, sisaldades kuni 30% vabu rasvhappeid (Stockinger, 2011). 

Nende rasvade transestrifikatsiooni on kõige sobilikum teostada, kasutades kaheastmelist 

happe-aluse katalüüsitud meetodit (Popescu jt, 2011). 

Küllastunud ja küllastumata rasvhapete sisaldus metüülestrite tootmist otseselt ei mõjuta, 

küll aga tooraine kvaliteedi säilimist, millest on otseses sõltuvuses väljatulek ning kütusena 

kasutatava estri külmataluvus. Tahkete rasvade ning nendest toodetud metüülestrite  

hangumistäpp on kõrge, loomse tooraine puhul võib see ulatuda isegi 17 °C-ni. Seda on 

võimalik alandada mitmel viisil. Tuntumad võimalused on spetsiaalsete lisandite 

kasutamine ja estri ning fossiilset päritolu diislikütuse segamine suhtes 1/4, mille tulemusel 

saavutatakse hangumistäpp -5 °C. (Dunn, 2011) 

Estrite väljatulekud on suuremad imetajate (sea-, veise- ja piimarasva) puhul ning 

madalamad linnurasva korral. Ligikaudsed väljatulekud esimeste puhul võivad ulatuda 

vastavalt 91,4%, 90,8% ja 92%-ni. (Mata jt, 2010; Haas jt, 2010) Linnurasva väljatulek on 

mõnevõrra madalam, (76%), kuid on saadud ka väga kõrgeid tulemusi ( 92,5%) (Mata jt, 

2010; Panneerselvam jt, 2011). Olulisematele biodiisli kvaliteedistandarditele vastavaid 

metüülestreid ainult kõrvalsaaduste rasvadest toota on keeruline. Peamised 

mittevastavused sea- ja veiserasva estrite puhul on: 1) kinemaatiline viskoossus (piirnorm 

5,0  mm²/s), 2) estrite sisaldus alla 96,5%, 3) külma filtri ummistuspunkt (Cold filter 

plugging point- CFPP) üle 5 °C ning 4) ainult veiserasvast toodetud estrite puhul on 1. 

grupi metallide sisaldus üle 5%. Linnurasva  puhul ei vastanud nõuetele veel veesisaldus 

(piirnorm on 500 mg/kg) ning happeväärtus (piirnorm 0,5 mg KOH/g). (Mata jt, 2010)  

Piimarasvast toodetud estri puhul oli probleemseks liiga madal leekpunkt, mis on 

põhjustatud  reageerimata jäänud metanooli sisaldusest.  (Haas jt, 2010).  

Nõuetele mittevastavaid metüülestreid on võimalik energiaotstarbel realiseerida kasutades 

erinevaid lisandeid nende omaduste parandamiseks. Alternatiivina kasutatakse näiteks segu, 

mis koosneb 20% metüülestrist ja 80% fossiilsest diislikütusest (mark B20). (Mata jt, 2010) 
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Teine võimalus on toota  metüülestrit loomse rasva ning taimse õli segust vahekorras 3/7. 

Protsess viiakse läbi kaheastmeliselt, kuid kuna taimsed õlid on normaaltingimustel 

vedelad ning nende vabade rasvhapete sisaldus on päevalilleõli näitel 0,15%-4,4%, kulub 

sellest tulenevalt reaktiivaineid ja soojusenergiat vähem. Sõltuvalt toorainete omadustest 

on võimalik edukas protsess läbi viia ka suurema loomse rasva sisaldusega. (Kac, 2001; 

Mansourpoor ja Shariati, 2012) 

 

1.8 Kirjandusülevaate kokkuvõte 

Terves maailmas, sh. Eestis tekib toiduainetetööstustes suurtes kogustes loomseid 

kõrvalsaadusi, millest toodetakse lihakondijahu ning tehnilist rasva. Võrreldes varasemaga 

on leitud kõrvalsaaduste kasutamiseks järjest rohkem võimalusi. Lisaks lihavaldkonnale 

pole täielikku väärindamist leidnud ka piimatootmise kõrvalsaadused. 

Kodumaised suurimad loomsete kõrvalsaaduste käitlusjaamad kuuluvad AS Vireenile, AS 

Rakvere Lihakombinaadile ning AS Atriale, kus tapasaadustest toodetud rasva kasutatakse 

soojatootmiseks põhiliselt ettevõtte siseselt. Kui 2010. aastal eksporditi kasutamata jäänud 

tehnilist rasva ca ¼ ulatuses, siis tänaseks on see vähenenud praktiliselt nullini.  

Loomakasvatussaaduste tootmismahtude suurenedes kasvavad ka kõrvalsaaduste kogused 

ning üha aktuaalsemaks muutub ka nende töötlemine.  

Üheks võimaluseks on väärindada loomsete kõrvalsaaduste tehnilist rasva metüülestriteks. 

Nõuetele vastavad metüülestrid on kasutatavad biokütustena, toormena keemiatööstuses, 

soojatootmisel jne mitmetel otstarvetel.  
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

2.1 Töö eesmärgid: 

1. Lihatöötlemisel toodetud rasva ja piimarasva väärindamisvõimaluste uuring, kasutades 

kaheastmelist transestrifikatsiooni. 

2. Labortingimustes valmistatud metüülestrite kvaliteedi mõõtmine ning analüüsimine. 

3. Leida sobivaimad ning ökonoomseimad parameetrid efektiivse ümberestrifitseerimise 

läbiviimiseks. 

2.2 Katsete korraldus 

Metüülestreid valmistati Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse insti-

tuudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna laboris, kvaliteedianalüüsid teostati 

EMÜ Tehnikainstituudi kütuselaboris vastavalt tehnilistele võimalustele ning toodetud 

kogustele biodiislikütuse standardis  EVS-EN 14214:2012 e. Nõuded rasvhapete metüüle-

stritele (RME) diiselmootoritele ja kütteõlidele (Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel 

engines and heating oils) esitatud nõuetele ja väärtustele.  

 

2.3 Metoodika 

Metüülestrite toorainena kasutati jaekaubandusest soetatud kolme erinevat toidurasva: 

päevalilleõli, searasva ja piimarasva (või). Lisaks AS Rakvere LK käitlusjaamas 2013 

august toodetud 2. ja 3. kategooria tehnilist rasva, mis toodeti sea ning veise 

kõrvalsaadustest ja mille rasvhappeline koostis polnud teada (vt ka ptk 1.2). Toidurasvasid 

hoiustati kuni kasutamiseni külmkapis temperatuuril 4 °C, tehnilist rasva sügavkülmikus 

temperatuuril -18°C. 

Kasutatud töövahendid:  termostaatkapp, magnetsegaja, sünteesikolb, jaotuslehter, kaal, 

mõõtesilindrid, bürett. 

Kasutatud reagendid: 95% väävelhape (H2SO4), 100% metanool (CH3OH), 

naatriumhüdroksiid (NaOH). 

Kasutatud reagendid tiitrimiseks: 0,1 M naatriumhüdroksiid (NaOH), isopropüülalkohol 
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(C3H7OH), indikaator fenoolftaleiin (FF). 

Kasutatud töövahendid kvaliteedianalüüsideks: elektrooniline tihedusemõõtja, termovann,  

viskosimeeter. 

Ümberestrifitseerimised viidi läbi termostaatkapis, magnetsegajale asetatud sünteesikolvis.   

Kõigi üheksa katse korral kasutati kaheastmeliselt happe-aluse transestrifikatsiooni, mille 

väljatöötamisel lähtuti EMÜ Tehnikainstituudi lektori Kaie Ritslaidi juhenditest. 

Kasutatavad reagendid olid naatriumhüdroksiid (NaOH), 95% väävelhape (H2SO4) ja 

metanool (CH3OH). Transestrifikstsioonide tehnoloogilised skeemid ja  parameetrid on 

toodud  lisades 1, 2 ja 3. 

Katalüsaatoreid (NaOH ja H2SO4) lisati hinnanguliselt või  kasutati tiitritud rasva 

happesuse põhjal vastavate valemite järgi arvutatud koguseid. Vajaliku H2SO4 ja NaOH 

koguse leidmiseks koguse leidmiseks määrati rasva happesus tiitrimise teel. Tiitrimiseks 

kasutatud reagendid: 0,1 M NaOH, isopropüülalkohol ja indikaator fenoolftaleiin (FF). 

Tiitrimise läbiviimiseks mõõdeti segatud ja soojendatud toorainest üks ml rasva 10 ml 

isopropüülalkoholiga täidetud katseklaasi. Lisati üks tilk fenoolftaleiini ning tiitriti 0.1 M 

NaOH-ga. 

Lisatava 95% väävelhappe koguse leidmiseks kasutati valemit: H2SO4 l / liitri rasva kohta 

= tiitrimiseks kulunud 0,1 M  NaOH kogus ml x 0,15. 

Lisatava NaOH koguse leidmiseks kasutati valemit:  NaOH g / liitri rasva kohta = 3,5 g + 1 

g x tiitrimiseks kulunud ml/0.1 M NaOH. 

Toidurasvade ja 3/7 tehnilise rasva ning taimeõli segu korral kasutati kõikide katsete korral 

samasid aja- ning temperatuuriparameetreid (lisa 1). Tehniliste rasvade puhul kasutati 

kahel korral erinevaid temperatuure ning nendest ühel korral ka erinevat termilise töötluse 

aega (lisad 2 ja 3). 

Transestrifikatsiooni tulemusena saadud metüülestrid eraldati glütseroolist jaotuslehtri abil. 

Seejärel mõõdeti vastavad väljatulekud ja viidi läbi metüülestri märgpesu. Pesemiseks 

vajaliku destilleeritud vee koguse leidmiseks võeti aluseks metüülestri kogus milliliitrites. 

Saadud tulemuse põhjal mõõdeti destilleeritud vesi võrdsete osadena kolme 
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mõõtesilindrisse ning soojendati 20 °C-ni. Esimesse mõõtesilindrisse lisati 10% 

fosforhapet 0,2% liitri vee kohta. Järgnevalt pesti iga mõõdetud pesuveega jaotuslehtrisse 

valatud metüülestrit kolm korda. Jäägid (vesi, glütserool, seep e. rasvhappe sool) eemaldati 

peale igat pesu ja mõõdeti pestud  metüülestri väljatulek.  

 

2.5 Searasvast metüülestrite valmistamine 

2.5.1 Materjalid ja metoodika 

Eksperimentaalse osa raames sooritati kolm searasva ümberestrifitseerimise katset, milleks 

kasutati toidupoest ostetud 200 g pakendisse pakitud searasva. Esimene katse sooritati 

ostujärgsel päeval ning teine katse 10 päeva hiljem, samast avatud pakendist kaalutud 

rasvaga, mida hoiustati kasutamiseni külmikus. Kolmanda katse läbiviimiseks osteti uus 

rasv ning katse teostati samal päeval. Metüülestri valmistamise jaoks kaaluti kõikidel 

kordadel sünteesikolbi 100 grammi searasva. Katsed viidi läbi peatükis 2.4 kirjeldatud 

katsemetoodika põhjal ning lisas 1 kirjeldatud tehnoloogia alusel (v.a rasva happesuse 

tiitrimine enne H2SO4 lisamise etappi ja 2. katse korral ka enne lahustatud NaOH lisamise 

etappi). Kasutatud reagentide kogused, tiitrimistulemused ja pesuvee kogused  on toodud 

tabelis 4.    

Tabel 4. Searasvast metüülestri valmistamise katsetes kasutatud materjalid ja reagendid 

ning nende kogused 

 Kasutatud materjalide ja reagentide kogused 

Kasutatud materjalid ning reagendid 1. Katse 2. Katse 3. Katse 

Searasv, g 100 100 100 

Metanool, ml 15 15 15 

Konts. väävelhape, ml 0,1 0,1 0,1 

Tiitrimiseks kulunud 0.1 M NaOH, ml 0,4 - 0,3 

NaOH lahustamiseks vajalik metanooli kogus, ml 10 10 10 

Metanoolis lahustatud NaOH kogus, g 0,39 0,35 0,38 

Pesuvesi, ml 3x32,6 - 3x 32,5 

10% fosforhape, ml 0,065 - 0,065 

 

Tiitrimist (H2SO4 koguse määramiseks) enne H2SO4 lisamise etappi ei sooritatud ühegi 

katse korral eeldusel, et vabade rasvhapete sisaldus rasvatoormes on piisavalt väike ning 
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võimaldab lisada H2SO4 hinnangulises koguses. Katse 2 korral ei sooritatud tiitrimist enne 

NaOH lisamise etappi, kuna puudusid  vastavad regendid. NaOH lisati hinnangulises 

koguses.  

 

Joonis 4. Searasvast metüülestri valmistamine magnetsegajaga termostaatkapis 

 

2.5.2 Tulemused ja järeldused 

Searasva metüülestrite transestrifikatsiooni saaduste, glütserooli ja pestud ning pesemata 

metüülestrite väljatulekud on toodud tabelis 5. Katse 2 ebaõnnestus seebistumise tõttu, 

väljatulekud puudusid. Katse ebaõnnestumise ühe põhjusena võib spekuleerida  rasva 

10päevast hoiustamist avatud pakendis (rääsumine, lipolüüs), mille tulemusena tekkis 

juurde vabu rasvhappeid. Tõenäolisem variant on liiga vähene lisatud NaOH kogus. 

Ebaõnnestumise vältimiseks oleks olnud vajalik sooritada tiitrimine vabade rasvhapete 

määramiseks.  
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Tabel 5. Searasva transestrifikatsiooni saaduste väljatulekud 100 grammist rasvast 

Väljatulek  100 g searasvast 1. Katse 2. Katse 3. Katse 

Glütserooli, ml 19 pm 16-20* 

Pesemata metüülestri, ml 98 pm 97,5 

Pestud metüülestri, ml 82 pm 80 

pm - pole määratud    

 

1. ja 3. katsel moodustus küll metüülester ning glütserool eraldus hästi, kuid 1. katse 

kvaliteedianalüüsi tulemuste (peatükk 2.9)  järgi ei olnud protsess lõpuni kulgenud ning 

metüülester sisaldas vabu rasvhappeid ja seebijääke. 3. katse korral võis reageerimata vabu 

rasvhappeid ja seebijääke märgata visuaalselt. 

 

2.6 Piimarasvast metüülestri valmistamine 

2.6.1 Materjalid ja metoodika 

Metüülester valmistati poest soetatud inimtoiduks kõlbulikust piimarasvast (82% võist). 

Vee eemaldamiseks sulatati või vesivannis temperatuuril 70 °C, vesi eemaldati setitamise 

teel. Seejärel kaaluti sünteesikolbi 100 g rasva ning viidi läbi transestrifikatsioon peatükis 

2.4  ja lisas 1 kirjeldatud tehnoloogia alusel (v.a rasva happesuse tiitrimised enne mõlemat 

etappi reagentide puudumise tõttu). Katalüsaatoreid lisati hinnangulistes kogustes. 

Kasutatud reagentide ja pesuvee kogused on toodud tabelis 6. 

Tabel 6. Piimarasvast metüülestri valmistamise katses kasutatud materjalid ja reagendid 

ning nende kogused 

Kasutatud materjalid ning reagendid Kogus 

Piimarasv, g 100 

Metanool, ml 15 

Konts. väävelhape, ml 0,1 

Tiitrimiseks kulunud 0.1 M NaOH, ml - 

NaOH lahustamiseks vajalik metanooli kogus, ml 10 

Metanoolis lahustatud NaOH kogus, g 0,4 

Pesuvesi, ml 3x 20 

10% fosforhape, ml 0,04 
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2.6.2 Tulemused ja järeldused 

Piimarasva metüülestri saaduste glütserooli ja pestud ning pesemata metüülestrite 

väljatulekud on toodud tabelis 7. Väljatulek oli transestrifikatsiooni mittetäieliku 

toimumise tõttu madal ning transestrifikatsioon ei kulgenud 100%-lt lõpuni, mida 

iseloomustavad ka kvaliteedianalüüside tulemused ( peatükk 2.9) 

Tabel 7.  Piimarasva transestrifikatsiooni saaduste väljatulekud 100 grammist rasvast 

Nimetus                                  Väljatulek 

Glütserooli väljatulek, ml 40* 

Pesemata metüülestri väljatulek, ml 40-60* 

Pestud metüülestri väljatulek, ml 40 

* - võib sisaldada ümberestrifitseerimata  rasva  

 

Katse ebaõnnestumise põhjused võis olla vähene NaOH kogus ja ka toormes olnud vee 

kogus. Täpse NaOH koguse leidmiseks oleks olnud vajalik määrata vabade rasvhapete 

sisaldus toormes. 

 

2.7 Tehnilisest rasvast metüülestrite valmistamine 

2.7.1 Materjalid ja metoodika 

AS Rakvere LK käitlusjaamas toodetud tehnilise rasvaga viidi läbi neli katset. Rasva 

hoiustati sügavkülmikus temperatuuril -18°C. Ümberestrifitseerimiseks kaaluti 

sünteesikolbi 100 grammi tehnilist rasva. Metüülestreid  valmistati 1. ja 2. katses peatükis 

2.4 ning lisas 1 kirjeldatud tehnoloogia alusel, analoogselt toidurasvadele, va rasva 

happesuse  tiitrimised 1. katses vajalike regentide puudumise tõttu. Katalüsaatori koguste 

lisamisel võeti aluseks searasva ümberestrifitseerimise kogused. Kasutatud reagentide 

kogused, tiitrimistulemused ning pesuvee kogused on toodud tabelis 8.  
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Tabel 8. Tehnilisest rasvast metüülestrite valmistamise katsetes kasutatud materjalid ja 

reagendid ning nende kogused 

Kasutatud materjalid ning reagendid 1. Katse 2. Katse 3. Katse 4. Katse 

Tehniline rasv , g 100 100 100 100 

Metanool, ml 15 15 15 15 

1. Tiitrimiseks kulunud 0.1M NaOH, ml - 23 46,6 - 

Konts. väävelhape, ml 0,1 0,1 0,7 1,4 

2. Tiitrimiseks kulunud 0.1 M NaOH, ml - 1 7,6 1,5 

NaOH lahustamiseks vajalik metanooli kogus, ml 10 10 10 10 

Metanoolis lahustatud NaOH kogus, g 0,35 0,45 0,5 0,5 

Pesuvesi, ml - - - 3x 27,3 

10% fosforhape, ml - - - 0,0546 

 

3. katses valmistati metüülestreid peatükis 2.4 ning lisas 2 kirjeldatud tehnoloogia alusel. 

Katalüsaatoreid lisati tiitritud vabade rasvhapete sisalduse alusel. 

4. katses valmistati metüülestreid peatükis 2.4 ja lisas 3 kirjeldatud tehnoloogia ning 

parameetrite järgi, va tiitrimine enne lahustatud NaOH lisamise etappi. Väävelhapet lisati 

hinnanguliselt kahekordse varuga, võttes aluseks 3. katses kasutatud koguse. NaOH lisati 

tiitrimistulemuste järgi. 

 

Joonis 5. Tehnilisest rasvast valmistatud metüülester ja eraldunud glütserool jaotuslehtris 
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2.7.2 Tulemused ja arutelu 

Tehnilise rasva  transestrifikatsiooni saaduste, glütserooli ja pestud ning pesemata 

metüülestrite väljatulek on toodud tabelis 9.  Tehniliste rasvadega teostatud katsetest 1. 

puhul transestrifikatsioon ei käivitunud ning 2. ja 3. katsel moodustus seep e. rasvhappe 

sool. Väljatulekuid ei mõõdetud. 

Tabel 9.  Tehnilise rasva  transestrifikatsiooni saaduste väljatulekud 100 grammist rasvast 

Väljatulek  4. katse 

Glütserooli väljatulek, ml 19 

Pesemata metüülestri väljatulek, ml 82 

Pestud metüülestri väljatulek, ml 67 

 

Põhjusteks võib tuua vähesed katalüsaatorikogused ja protsessi madala temperatuuri.   

Kõrvalsaadustest toodetud rasvadest õnnestus täielikult 4. katse, mis viidi läbi kõrgemal 

temperatuuril, suurendatud väävelhappe kogusega (vt ka lisa 2 ja 3). Katses 4 toimus 

transestrifikatsioon täielikult, seebijääke ning vabu rasvhappeid kvaliteedianalüüsi 

tulemuste (peatükk 2.9) alusel ei esinenud. 

 

2.8 Tehnilise rasva ja päevalilleõli segust metüülestri valmistamine 

2.8.1 Materjalid ja metoodika 

Tehniline rasv toodi AS Rakvere LK käitlusjaamast 2013. aasta augustis ning seda 

hoiustati kasutamiseni sügavkülmikus -18°C juures. Päevalilleõli soetati poest ja  hoiustati 

kasutamiseni pimedas ja jahedas ruumis. 100 grammi segurasva valmistati kolmest osast 

tehnilisest rasvast ja seitsmest osast päevalilleõlist. Kasutatud reagentide kogused, 

tiitrimistulemused ning pesuvee kogus on toodud tabelis 10.  
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Tabel 10. Segurasva metüülestrite valmistamise katsetes kasutatud materjalid ja reagendid 

ning nende kogused 

 
     
Kogused 

Kasutatud materjalid ning reagendid 9. Katse 

Segurasv , g 100 
1. Tiitrimiseks kulunud 0.1M NaOH, ml 4 
Metanool, ml 15 
Konts. väävelhape, ml 0,1 
2. Tiitrimiseks kulunud 0.1 M NaOH, ml 0,4 
NaOH lahustamiseks vajalik metanooli kogus, 
ml 10 
Metanoolis lahustatud NaOH kogus, g 0,39 
Pesuvesi, ml 3x 31,3 
10% fosforhape, ml 0,063 

 

Katse viidi läbi peatükis 2.4  ning lisas 1 kirjeldatud tehnoloogia alusel. Vabade rasvhapete 

tiitrimistulemuste alusel arvutati lisatavate H2SO4 ning NaOH kogused.  

2.8.2 Tulemused ja arutelu 

Segurasva transestrifikatsiooni saaduste, glütserooli ja pestud ning pesemata metüülestrite 

väljatulek on toodud tabelis 11. Transestrfikatsioon toimus täielikult, seebijääke ning vabu 

rasvhappeid kvaliteedianalüüside järgi ei esinenud (peatükk 2.9).    

Tabel 11.  Segurasva  transestrifikatsiooni saaduste väljatulekud 

Väljatulek  9. katse 

Glütserooli väljatulek, ml 21 
Pesemata metüülestri väljatulek, ml 94 
Pestud metüülestri väljatulek, ml 76 

 

Võrreldes kõikide katsetega, oli läbiviidud katse väljatulek searasva järel parimad. 

 

2.9 Kvaliteedianalüüsid 

2.9.1 Materjalid ja metoodika 

Analüüse teostati ühele searasva metüülestrile, piimarasva estrile, tehnilisest rasvast 

toodetud estrile ning segurasvast toodetud estrile. Kvaliteedi määramisel võeti aluseks 
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(lisa 4) standard EVS-EN 14214:2012 e. Nõuded rasvhapete metüülestritele (RME) 

diiselmootoritele ja kütteõlidele (Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines and 

heating oils). Määrati kolm parameetrit: 1. tihedus 15 °C kraadi juures, 2. kinemaatiline 

viskoossus 40 °C juures ning 3. vabade rasvhapete ja katalüsaatorijääkide sisaldust.  

Tiheduse määramiseks kasutati kütustele mõeldud elektroonilist tihedusemõõtjat Rudolph 

Research Analytical Density Meter DDM 2909 (joonis 6).

 

Joonis 6. Elektrooniline tihedusemõõtja Rudolph Research Analytical Density Meter DDM 

2909 

 Kinemaatilist viskoossust mõõdeti Julabo ultratermostaati asetatud Pinkevich-tüüpi 

kapillaarviskosimeetriga (joonis 7).  Tulemus arvutati valemiga v= C x t, kus v- 

kinemaatiline viskoossus; c- kapillaarviskosimeetri konstant (0,003673 mm²/s). ning t- 

metüülesrit voolamise aeg läbi kapillaarviskosimeetri kapillaari. 
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Joonis 7. Kinemaatilise viskoossuse mõõtmine kapillaarviskosimeetriga 

Vabade rasvhapete, seebi ja katalüsaatorijääkide sisaldust määrati metüülestri lahustuvus- 

ja sadestumistestiga. Kus isopropüülalkoholi toimel sadestuvad välja võimalikud 

metüülestris leiduvad ümberestrifitseerimata toorained. 

 

2.9.2 Tulemused ja arutelu  

Kvaliteedianalüüsidest järeldub, et kõikidele standardis lubatud piirväärtustele ei vastanud 

ükski analüüsitud metüülester. Kvaliteedianalüüside tulemused on esitatud tabelis 12.  

Tabel 12. Kvaliteedianalüüside tulemused 

Mõõdetud para-
meetrid 

Standardis 
lubatud 

piirväärtused 

Searasva 
metüül-

ester 
Piimarasva 
metüülester 

Kõrvalsaaduste 
rasva metüüles-

ter 

Segurasva (30%) 
ja päeva-lilleõli 

(70%) metüülester 

Tihedus 15 °C, 
kg/m3 860-900 880,5 910,4 884,9 898,3 

Kinemaatiline vis-
koossus  40 °C,  
mm²/s 3,50-5,00 5,34 15,26 5,82 10,14 

Vabade rasvhapete,  
seebi, katalüsaatori 
sisaldus Max 0,3 % Üle normi Üle normi Normis Normis 
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Kõige lähemal kvaliteedi miinimumnõuetele olid searasvast, tehnilisest rasvast ning 

segurasvast valmistatud metüülestrid. Nende ühine mittevastavus oli üle piirväärtuse 

kinemaatiline viskoossus. Searasva metüülestri puhul ei vastanud nõuetele ka vabade 

rasvhapete, seebi ja katalüsaatori sisaldus. Kõige ebakvaliteetsem oli piimarasvast 

valmistatud metüülester, mis ei vastanud ühelegi standardis esitatud piirväärtusele. 

Kokkuvõtvad  väljatulekud on toodud tabelis 13. 

Tabel 13.  Kokkuvõttev tabel mõõdetud väljatulekutest (sulgudes on toodud katsenumber) 

  

Searasva 
metüül-
ester (1) 

Searasva 
metüül-
ester (3) 

Piimarasva 
metüül-
ester (4) 

Tehnilise ras-
va metüül-
ester (8) 

Segurasva 
metüül-
ester (9) 

Pestud metüülestri 
väljatulek, % 82 80 40 67 76 

 

Tabelitest 12 ja 13 järeldub, et parimate kvaliteedinäitajatega metüülestritel olid ka kõige 

suuremad väljatulekud. Mis olid valmistatud searasvast, tehnilisest rasvast ning 

segurasvast. Suurima väljatuleku tingimuseks on toorme kvaliteet (eriti VRH ja vee 

sisaldus). Kõige suurem oli metüülestri väljatulek searasva metüülestrite 1. katses, mis 

sisaldas ka vabu rasvhappeid, seepi (e. rasvhappe sooli), reageerimata toorainet ning 

katalüsaatorit. Kõige väiksem väljatulek oli mitte ühelegi mõõdetud kvaliteedinäitajale 

vastanud piimarasva metüülestril. Piimarasvast metüülestrite valmistamine on tooraine 

iseärasuste tõttu problemaatiline. 
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

Kokkuvõte: 

1. Eestis tekkis 2009. aastal lihatööstustes ja loomakasvatuses loomseid kõrvalsaaduseid 

22 709 tonni, sealhulgas toiduks kõlbmatut rasva 2952,2 tonni. 

2. Loomsete kõrvalsaaduste rasvade väärindustehnoloogiate lõpp-produktiks on tehniline 

rasv, mida põhiliselt utiliseeritakse põletamise teel. Kõrvalsaaduseid töödeldakse viies 

ettevõttes, kus tehniline rasv kasutatakse ettevõtte siseseks soojusenergiaks. 

3. Liha töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste üldlevinud töötlemistehnoloogiad on üles 

ehitatud ohutuse põhimõttel. Kõrvalsaaduste väärindamise seisukohalt tuleks arvestada 

nende valgu-, rasva-, ja süsivesinikesisaldust.  

4. Praakpiima, sealhulgas ternespiima hinnanguline tekkekogus aastas on 30 000 tonni. 

Tegemist on hinnalise toormega, millele Eestis sobivad töötlemistehnoloogiad 

puuduvad ja nad utiliseeritakse sõnnikusse. 

5. Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia ning põllundus- ja tootmistehnika osakondade 

koostöös töötati välja metoodika AS Rakvere Lihakombinaadis toodetud tehnilise 

rasva töötlemiseks ja valmistati katseseade, millega saab teostada erinevate rasvade 

transestrifikatsiooni. 

Järeldused: 

1. Kaheastmelist ümberestrifitseerimist saab kasutada loomsetest rasvadest, sh. 

tehnilisest rasvast metüülestrite valmistamiseks. Tehnilise rasva vabade rasvhapete 

sisalduse suure kõikumise tõttu on protsessi läbiviimine keerukam ja igat tehnilise 

rasva partiid tuleb käidelda erinevatel parameetritel. Vajalik on määrata vabade 

rasvhapete hulk tooraines. 

2. Searasva ja segurasva väljatulekud ümberestrifitseerimisel olid suurimad, vastavalt 82 

ml ja 76 ml.  Tehnilised rasvad on ümberestrifitseerimise seisukohast  madalama 

kvaliteediga, suure vabade rasvhapete sisalduse tõttu on väljatulekud inimtoiduks 

mõeldud searasvast 15  % võrra väiksemad. 
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3. Reagentide kulu (konts. väävelhape, naatriumhüdroksiid, metanool)  on otseses 

sõltuvuses kasutatava tooraine vabade rasvhapete sisaldusest. Kõige väiksem oli 

reagentide kulu searasvast  ning kõige suurem tehnilisest rasvast valmistatud 

metüülestrite korral. 

4. Kõikide valmistatud metüülestrite mõõdetud kvaliteedinäitajad ei vastanud biodiisli 

standardile. Kõige lähemal kvaliteedi miinimumnõuetele olid searasvast, tehnilisest 

rasvast ning segurasvast (taimse õli ja loomse rasva suhe vastavalt 3/7) valmistatud 

metüülestrid. Parimate kvaliteedinäitajatega metüülestritel olid ka kõige suuremad 

väljatulekud. Vaatamata sellele  on neid  metüülestreid võimalik kasutada segus 

fossiilsete kütustega, keemiatööstuse toorainena jne. 

 

 

 

 

 

Lõputöö valmimisele kaasa-aitamise eest sooviksin tänada oma juhendajaid L. Lepasalu, A. 

Satsi ning K. Ritslaidi. Samuti sooviksin tänada R. Martinsoni (AS Rakvere LK) ning  

retsensent H. Mootset. 
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LISAD 

 

Lisa 1. Metüülestrite valmistamine toidurasvadest, 3/7 tehniline 

rasv/taimeõli segust ja kahel katsel tehnilisest rasvast 
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Lisa 2. Metüülestri valmistamine tehnilisest rasvast katsetel 
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Lisa 3. metüülestri valmistamine tehnilisest rasvast. 
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Lisa 4. Nõuded rasvhapete metüülestritele diiselmootoritele ja 

kütteõlidele    

Nr./No       Näitaja / Test        Mõõtühik / Unit          Nõue / Norm*  Katsemetoodika / Method 

1.  Estrite sisaldus / Ester contents % (m/m) min 96,5                  EN 14103 

2.  Tihedus / Density at 15 °C      kg/m3             860…900                  EN ISO 3675 

3.  Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures/ 

     Kinematic viscosity at 40 °C                  mm2/s      3,50…5,00                EN ISO 3104 

4.  Leekpunkt / Flash point      °C                 min 101                EN ISO 3679 

5.  Tsetaaniarv / Cetane number       min 51,0                EN ISO 5165 

6.   Sulfaattuha sisaldus / Sulfated ash   % (m/m)  max 0,02                   ISO 3987 

7.   Veesisaldus / Water content  mg/kg                max 500                EN ISO 12937 

8.   Tahkete osiste sisaldus / 

      Contamination content                mg/kg                  max 24                              EN  12662 

         

9.   Korrossiivsus vaskplaadikatsel / 

      Corrosiveness to copper (3 h at 50 °C)  class                 class 1                               EN ISO 2160 

10.    Happearv / Acid value    mgKOH/g  max 0,5                 EN 14104 

11.    Joodarv / Iodine value           g iodine / 100g  max 120                 EN 16300 

12.  Hägustumispunkt / Cloud point      °C               No norm                 EN 23015 

13.  Külma filtri ummistumispunkt /        

         CFPP            °C                     max –5                             EN 116                                             

14.  Väävlisisaldus / 

        Sulfur content                                mg/kg                  max 10                  EN ISO 13032 

15.  Metanoolisisaldus/ 

       Methanol content      massi%   max 0,2                    EN 14110 

 

Nr./No        Näitaja / Test            Mõõtühik / Unit        Nõue / Norm*  Katsemetoodika / Method 
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16.    l rühma metallide (Na+K) sisaldus / 

         Metal content of l group (Na+K)      mg/kg        max 5,0       EN 14108, EN 14109 

 

17.   10% destillatsioonijäägi koksiarv /  

        10% distillation carbon residue        massi%        max 0,30        EN ISO 10370 

18.   Linoleenhappe metüülestri sisaldus / 

        Linolenic acid methylester content        massi%        max 12,0         EN 14103 

19.  Polüküllastamata metüülestrite sisaldus / 

        Polysaturated methylester content         massi%         max 1         EN 14103 

20.  Oksüdatsioonikindlus temperatuuril /  

       Oxidation stability at 110 °C      tundi /hour          min 8                       EN 14112 

21.   Polüküllastamata (vähemalt  4 kaksiksidet) 

         metüülestrite sisaldus         massi%           max 1          EN 14103 

22.   Glütseriidide sisaldus: 

         Monoglütseriidide sisaldus                      massi%          max 0,7          EN 14105 

         Diglütseriidide sisaldus          massi%          max 0,2          EN 14105 

         Triglütseriidide sisaldus          massi%          max 0,2          EN 14105 

23.     Vaba glütserooli sisaldus          massi%          max 0,02          EN 14105 

24.     Glütserooli üldsisaldus                         massi%          max  0,25          EN 14105 

25.     l rühma metallide (Na+K) sisaldus          mg/kg          max 5,0          EN 14108;14109 

26.    Il rühma metallide (Ca+Mg) sisaldus       mg/kg          max 5,0          EN 14538 

27.     Fosforisisaldus            mg/kg          max 4          EN 16294 

*Nõue esitatud Standardiga  EVS-EN 14214:2012. Vedelkütused. Rasvhapete metüülestrid diisel-

mootoritele või kütteseadmetele. 

 


