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Bakalaureusetöö eesmärgiks onuurida bioetanooli tootmiseks vajaminevaid seadmeid.Selle 

tarbeks on leitud vajalikud seadmed, mida on tarvis esimese põlvkonna bioetanooli 

tootmiseks, kirjeldatud nende olemasolu olulisust ja tööpõhimõtteid. Valik on esimese 

põlvkonna seadmete kasuks tehtud, sest sellisel viisil toodetakse maailmas bioetanooli 

kõige rohkem ning Eestisse planeeritud tehased on mõeldud tootma sarnasel viisil. Peale 

seadmete uurimise on antud töös lühidalt tutvutud etanooli tootmiseks vajamineva 

toorainega ning kahe erineva tootmisprotsessiga, milleks on märg- ja kuivjahvatus. Lisaks 

on välja toodud bioetanooli ja naftasaaduste võrdlus kütusena kasutamisel ning määravad 

aspektid etanooli tootmistehase loomisest asukoha järgi, millest lähtudes on ka pakutud 

välja teoreetiline bioetanooli tootmisjaam Eestisse. 

 

Märksõnad:Bioetanool, märgjahvatus, kuivjahvatus.  
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ABSTRACT 
 

 

Palok, A. Research of bioethanol production devices. Bachelor’s thesis. – Tartu, Estonian 

University of Life Sciences, 2015. 52 pages, 17 figures, 16 tables, format A4. In Estonian. 

 

 

The aim of the bachelor’s thesis is to investigate bioethanol prooduction devices. For this 

purpose, the necessary equipment has been found for producing first generation bioethanol. 

The study describes their importance and working principles. The choice is made in favor 

of the first generation bioethanol production devices, because this way is the majority of 

bioethanol in the world made. First generation bioethanol plants are planned also in 

Estonia. Besides the investigation of bioethanol production equipment, there is a brief 

review of two different processes for production of ethanol: wet milling and dry milling, 

and a description of raw materials, which are needed. In addition, there is a comparison of 

bioethanol and fossil fuels. The thesis describes the important aspects of bioethanol plant 

location, which is the basis for planning a theoretical bioethanol production plant in 

Estonia.  

 

Keywords: Bioethanol, wet mill, dry mill.  
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval on transpordis kasutatavatest kütustest selgelt domineerival kohal fossiilsed 

kütused. Kuid kuna fossiilsed kütused saastavad meid ümbritsevat keskkonda ning on 

teada, et nende varu Maal on piiratud, tuleb leida alternatiivseid võimalusi naftasaadustele. 

Lisaks on nafta hind võrreldes aastatetaguste aegadega läbi teinud märgatava hinnatõusu. 

Üheks alternatiiviks sellele on kasutada biokütuseid, mis on valmistatud taastuvatest 

allikatest. Antud töös on tutvutud lähemalt bioetanooli tootmisega ning tootmisprotsessi 

kuuluvate seadmetega. 

Kuigi bioetanooli ja selle valmistamist tuntakse juba ammusest ajast, käib seadmete kallal 

siiani arendustöö, et saada efektiivsemalt kvaliteetsemat etanooli. Antud kütuse hetke 

suurimaks probleemiks võib lugeda selle kallist tootmishinda, mida siiski on suudetud 

aegamööda alandada, kasutades efektiivsemaks muudetud seadmeid. 

 

Antud töö eesmärgiks on uurida bioetanooli toomiseks kasutatavaid seadmeid. Eesmärgi 

saavutamiseks on püstitatud ülesanded: 

1) uurida bioetanooli tooraineid; 

2) kirjeldada bioetanooli valmistamise protsesse, selle saadusi ning kõrvalsaadusi; 

3) võrrelda bio- ja fossiilkütused; 

4) kirjeldada bioetanooli valmistamisel kasutatavate seadmete materjali, seadmeid, 

nende ehitust ja tööpõhimõtet ning leida tänapäevane olemasolevas näide masinast; 

5) kirjeldada seadet, mida on võimalik kasutada teadus- ja haridustaseme tõstmiseks ja 

anda ülevaade maamajanduses kasutatava lihtsa bioetanooli tootmisvõimaluse üle; 

6) tutvuda bioetanooli tootmise võimalustega Eesti tingimustes. 

Kuna bioetanooli toodetakse kaubanduslikus mõõtmes peamiselt potentsiaalselt ka 

toiduainetetööstuses kasutatavatest toorainetest, nagu mais ja suhkruroog, mõjutab see 

põllumajandust ja rohelist eluviisi rohkem kui ühest küljest. Positiivseks võib pidada selle 
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väiksemat saastamist põlemisel, võrreldes naftasaadustega. Lisaks annab tööd paljudele, 

kes tegelevad põllumajandusele. Teiseltpoolt kulutab see suurel hulgal võimalikke toiduks 

kasutatavaid taimi, mis tavainimese jaoks ei pruugi tähendada muud, kui et tema peab poes 

oma soovitud kauba eest tasuma rohkem, kuna bioetanooli tehas on muutnud teatud 

tooraine temale raskemini kättesaadavaks. Oluliselt halvem lugu on aga Lõuna-Ameerikas, 

kus küll kasutatakse suurel hulgal biokütuseid, kuid selle tarbeks on raiutud maha suur osa 

vihmametsasid, mille puudumine mõjutab kindlasti keskkonda negatiivse poole pealt 

rohkem, kui bioetanooli kasutamine fossiilse kütuse asemel. 

Bioetanooli tootmine erinevalt naftasaadustest on võimalik suurema osa inimeste jaoks. 

Selleks ei ole vaja paikneda geograafiliselt kindlas kohas. Bioetanooli toorainet leiab 

suuremas osas igalt poolt maailmas, kus eksisteerib inimasustus. Toormeks saab 

potentsiaalselt olla igasugune biomass, olgu siis kas inimese jaoks toiduna tarvitatav või 

mitte. Tänu sellele on suurfirmade kõrval võimalus alustada tootmist ka väikeettevõtjal või 

lihtinimesel oma koduseks kasutamiseks mootori kütusena. 

Uurimus koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis selgitatakse bioetanooli olemust. 

Tuuakse lühidalt välja etanooli põlvkondade erinevused ning võrreldakse seda fossiilse 

kütuse tootmise ja kasutamisega. Lisaks tutvutakse esimese põlvkonna bioetanooli 

tootmise viisidega. Teine peatükk on bioetanooli tootmisseadmed, kus tutvustatakse 

tootmistehastes kasutatavate seadmete materjali ning leitud seadmed, mis on tarvilikud ühe 

jaama inventariks, kus toodetakse bioetanooli. Leitud seadmete juurde on kirja pandud ka 

nende vajadus tehases ning tööpõhimõte. Lisaks on toodud ka näide bioetanooli kodus 

valmistamise kohta. Kolmas peatükk koosneb bioetanooli tootmise võimalustest Eestis 

ning on välja pakutud omaltpoolt ka tootmisjaam asukohaga Eesti Vabariigis. 
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1. BIOETANOOLI OLEMUS 

 

1.1. Bioetanool 

 

Etanool ehk metüülkarbinool (CH3CH2OH) on üks tuntumaid alkohole, mille põlemise 

tulemusel moodustub süsihappegaas ja vesi: CH3CH2OH + 3O2 => 2CO + 3H2O. 

Bioetanool on biomassist toodetud etanool. See on veega igas vahekorras segunev kergesti 

lenduv tuleohtlik vedelik. Mootorikütusena on võimalik kasutada etanooli nii segatuna 

bensiiniga kui ka puhtal kujul. Etanooli kasutatakse enamasti teiste lisandite asemel 

(aromaatsed ühendid, plii). Kuna etanoolil on endal väga kõrge oktaanarv, siis selle 

lisamisega tõstetakse ka bensiini oktaanarvu. Kui bensiini ja etanooli segu sisaldab kuni 

10% etanooli, siis sobib see kasutamiseks tavalises bensiinimootoris, juhul kui 

etanoolisisaldus on suurem kui 10%, siis tuleb sellise kütuse kasutamiseks mootor ümber 

seadistada.  

Euroopas muundatakse bioetanool bensiiniga segamise jaoks ETBE-ks (etüül-tert-

butüüleeter), mille oktaanarv on kõrge ja mison vähemlenduv kui bioetanool. [1] 

 

 

1.2. Bioetanooli lähteained 

 

Bioetanooli sõltuvalt toorme allikate järgi liigitatakse kas esimese põlvkonna 

bioetanooliks, teise põlvkonna bioetanooliks või alles kasutusele võetud terminina 

kolmanda põlvkonna bioetanooliks. 

 

Eestis võib toormema käsitleda juurviljadest kartulit, teraviljadest rukist, nisu, tritikalet ja 

otra, viljakasvatuse järelprodukti viljapõhku, rohumaal kasvavat rohtu, biojäätmeid, 

metsanduses ja puidutöötluses tekkivaid jäääke ja kõrvalsaadusi. Maailmas kasutatakse 

kõige rohkem maisi(Ameerika Ühendriikides) ja suhkrurooga(Brasiilias). 
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Arvestades etanooli tehnilist õnnestumist leiti Eestis terasaagi ja tärklisesisalduse põhjal 

potentsiaalsed etanooli hektarisaagikused, mis on toodud tabelis 1.[2] 

Tabel1.Teraviljade hetkarisaagikus Eestis[2] 

Viljasort Hektarisaagikus, l/ha 

Talitritikale (Lamberto) 3283-4756 

Talinisu (Bjorke) 3059-4143 

Talirukis 1840-3216 

Suviviljad 1444-2252 

Tritikale (Kansas) 4462 

 

Maailmas enimkasutatavatest esimese põlvkonna bioetanooli toorainetest on samad 

väärtused maisil, mille keskmine väärtus on 3275 liitrit hektari kohta ning suhkruroal 1300 

liitrit hetkari kohta. Ühest tonnist maisist on võimalik saada ligi 370 liitrit etanooli, tonnist 

suhkruroast aga kõigest 75 liitrit. Kohalikul kartulil on hektarisaagikus 5050 l/ha.[1] 

 

I põlvkonna bioetanool- Etanool saadakse pärmi abil fermentatsiooni ehk kääritamise 

käigus. See tähendab, et taimed peavad sisaldama tärklist. Tooraine on kasutatatav ka 

toiduainetööstuses (suhkruroog, mais, suhkrupeet, kartul, nisu ja teised teraviljad).  

 

II põlvkonna bioetanool- Lähteainena kasutatakse orgaanilise päritoluga lignotselluloosset 

biomassi (kõiksuguseid puidujäägid, õled, suured heintaimed, kiiresti kasvavad vetikad). 

Erinevalt esimese põlvkonna bioetanooli tootmiseks vajaliku lähtainega, ei konkureerita 

siin toiduainetööstusega. 

 

III põlvakonna bioetanool- Sellisel juhul kasutatakse bioetanooli tootmiseks geneetiliselt 

muundatud taimi, millele on sisse istutatud hemitselluloosi ja tselluloosi lagundavud 

ensüümid.[1] 

 

 

1.3. Bioetanooli valmistamise protsessid 

 

Suhkrute kääritamine etanooli saamiseks kasutades olemasolevaid tehnoloogiaid annavad 

häid tulemusi minimaliseeritud tehnoloogiliste riskidega. Olemasolev süsteem eeldab, et 
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kääritatamine toimub erinevate etappidega pärmi abil. Segumassi destilleeritakse 

mitmekordse aurustumise teel vee eemaldamiseks ning lõppsaaduse ehk etanooli 

saamiseks kasutatakse molekulaarsõela. Antud töös peamiselt käsitletud esimese 

generatsiooni bioetanooli toodetakse kahest ühel viisil, kas märgjahvatamise teel või 

kuivjahvatamise teel.[3] 

 

 

1.3.1. Märgjahvatus 

 

Antud märgjahvatuse protsess on toodud maisi näitel, mida kasutatakse kõige enam 

bioetanooli tootmiseks. Maisi märgjahvatamise protsesss jaotab maisitera järgmiseks 

neljaks peamiseks komponendiks: tärklis, idu, kuidaine ja valk, mis on toodud jonisel 1. 

On kaheksa etappi saamaks kääritamise teel maisist etanooli. 

 

Joonis 1. Maisitera komponendid [4] 

 

1. Sissetulev mais puhastatakse ning selle kvaliteeti hinnatakse visuaalselt. 

Rafineerimiskeskused kasutavad maisi, mis eemaldatakse tõlvikust lõikuse ajal. 

Töötajad kontrollivad sissetulnud maisi saadetise ja puhastavad neid kaks kuni kolm 

korda, et eemaldada toormest kõik kõrvaline enne järgmiseid etappe. Korralik vaatlus 

ja puhastamine päästab suurest tööst järgnevates etappides. Kontrolli ja puhastuse 

läbinud mais hoiustatakse suurtes mahutites.[3] 

2. Maisi leotatakse, et esile kutsuda tärklise ja valgu polümeeriliste sidemete lõhustumist 

lihtsamateks molekulideks. Leotamist teostatakse erinevate suurustega roostevabast 

terasest mahutites. Maisi leotatakse 50-52
o
C vees 28-48 tundi. Leotamise ajal tera 
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imab vett, läbi mille suureneb niiskus 15%-lt 45%-le ning lisaks suurus kasvab 

rohkem kui poole võrra. Lisades vääveldioksiidi väheneb bakterite vohamine soojas 

keskkonnnas. Maisi paisudes ja pehmenedes hakkab kergelt happelises keskkonnas 

eralduma tärklis.[3] 

3. Massi jahvatamise käigus eraldub idu ülejäänud terast. Idu eemaldamine saavutatakse 

massi aeglase tsüklilise segamise teel. Idud, mis sisaldavad ligikaudu 85% maisiõli, 

pumbatakse korduvaks pesemiseks alustele mis eemaldavad igasuguse järelejäänud 

tärklise. Õli kättesaamiseks kasutatakse nii mehaanilist kui ka lahustipõhist protsessi. 

Seejärel õli rafineeritakse ja filtreeritakse lõplikuks maisiõliks. Protsessi ülejääke 

kasutatakse loomasöödana.[3] 

4. Eelmisest etapist järelejäänud mass koosneb kiudainetest, tärklisest ja valgust. 

Järgmiseks on tarvis eemaldada sellest segust kiudained. Selleks lastakse kogu mass 

läbi sõela, millele ainsana jäävad peale kiudained. Kiudained kogutakse kokku, 

puhastatakse ja rafineeritakse ning seejärel lähevad kasutusse loomasöödana. [3] 

5. Järelejäänud massist tsentrifuugitakse üksteisest viljavalk ja tärklis, kuna gluteen on 

väiksema tihedusega kui tärklis. Eemaldatud valku kasutatakse samuti loomasöödana. 

Tärklist pestakse 8-14 korda ning eemaldatakse vähimgi allesjäänud valguosa kuni 

tärklis on 99,5% puhas. Maisitärklisel on väga palju tööstuslikke aga ka koduseid 

väljundeid.[3] 

6. Maisitärklis muudetakse vee lisamisel siirupiks. Tärklise ja vee segu vedeldatakse 

hapete või ensüümide abil. Ensüümid aitavad muuta tärklise suhkruks, mis on 

veeslahustuv. Erinevate hapete ja ensüümide lisamisel saab muuta lõppsaadust kas 

madala magususega siirupiks või täielikuks suhkruks. [3] 

7. Saadud siirupist on kääritamise teel võimalik toota erinevaid produkte. Viljasuhkur on 

enim kääritatavamaid suhkrutüüpe üldse. Dekstroosi ehk maisisuhkrut ehk 

viljasuhkrut nimetatakse glükoosiks. Glükoos saadetakse seejärel mööda toru 

kääritamismahutisse, kus dekstroos muudetakse etanooliks traditsioonilise 

pärmikääritamise teel. Mitmekordse kääritamise järel, kui mass on täielikult kääritatud 

pannakse see seisma 48-ks tunniks enne destilleerimisprotsessi käivitamist.[3] 

8. Viimases etapis alustatakse etanooli eraldamist. Kääritatud vedelik destilleeritakse, et 

saada etanooli[3] 
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1.3.2. Kuivjahvatus 

 

Antud kuivjahvatuse protsess on toodud maisi näitel, mida kasutatakse kõige enam 

bioetanooli tootmiseks. Ka kuivjahvatamise teel saadav etanool jaotatakse etappideks.[3] 

 

1. Mais tuuakse bioetanooli tootmise tehasesse. Terad ladustatakse suurtesse 

hoiustamismahutitesse, peavad suutma mahutada 7-12 päeva varusid. 

2. Teise etapina toimub jahvatamine, kus terad kontrollitakse üle ja puhastatakse 

ebavajalikust. Jahuks jahvatamine toimub enamasti vasarveskiga. Järgmiseks etapiks 

etteantavat kogust määratakse kaalumise abil. 

3. Mass suunatakse lägamahutisse, kus seda leotatakse. 

4. Kuumutamisprotsessi ehk kuuma massi või läga esimese ja teise vedeledamise ajal, 

jahus olev tarklis valmistatakse ette kääritamisprotsessiks.[3] 

a.  Kuumutamisprotsessis jahvatatud jahu leotatakse vees, mille pH taset alandatakse 

5,8 peale lisades vajalikke ensüüme. Mass seejärel kuumutatakse 82-88
o
C 30-60 

minutiks, et vähendada läga viskoossust. Kogu kuum mass vajab pidevat segamist.[3] 

b. Peale esmast vedeldamist mass pumbatakse kuumutisse, kus kasutatakse läga 

temperatuuri tõstmiseks auru. Massi temperatuur tõstetakse 105
o
C peale ja hoitakse 5 

minutit, peale mida segu jahutatakse kondensaatori abil. Auru abil kuumutamine on 

oluline samm, sest lisaks massi temperatuuri tõstmisele toimub ka komponentide 

lõhustumine. Erinevate temperatuuride ja rõhkude vaheldumine aitab kaasa tärklise 

muutumisel etanooliks.[3] 

c. Teine vedeldamine ilmneb peale kiirjahutusprotsessi. Segu hoitakse 1-2 tundi 

temperatuuril 82-88
o
C, et ensüüm saaks edukalt lõhkuda tärklise molekulaarseid 

sidemeid. Edaspidi massi viskoossus tõuseb, sest tärklise molekulaarimassi 

vähendatakse pidevalt, mille tulemusena tärklis muudetakse dekstriiniks. Dektsriinid 

on madala molekulaarmassiga süsivesikud. Peale pH ja temperaaturi muutmist 

lisatakse teist ensüümi (amülaas), mille järel pumbatakse segu kääritamismahutisse. 

Amülaas aitab lõhustada tärklist maltoosiks, mille maltaas lõhustab glükoosiks. [3] 

5. Viies etapp on üheaegselt nii suhkruks muutumine kui ka kääritamine. 

Kääritamismahutis olevat massi kutsutakse nüüd läbinud protsesside tõttu pudruks. 

Ensüümide abil saadakse pudrus lihtsamad suhkrud. Selles etapis lisatakse ka pärmi, et 

saada suhkrutest etanooli ja kaassaadusena kääritamisprotsessis süsihappegaasi. Pudrul 
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lastakse käärida 50-60 tundi, mille tulemusena saadakse segu, mis sisaldab endas ligi 

15% etanooli. [3] 

6. Järgmises etapis kääritatud segu pumbatakse destillaatorisse. Kuna veel ja etanoolil on 

erinevad keemistemperatuuril, siis on võimalik neid eraldada massist. 

Destilleerimisprotsessi lõppedes sisaldab vedelik ligi 95% oma mahust etanooli. Sel 

hetkel on segu aesotroobi lähedal, mis tähendab, et destilleerimise kaudu pole enam 

võimalik saada suurema etanoolisisaldusega vedelikku, sest sellisel vee ja etanooli 

vahekorra puhul on nende aurustumistemperatuurid võrdsustunud 78,1
o
C juures[3]. 

Algselt veel on aurustumistemperatuur 100
o
C ja etanoolil 78,3

o
C.  Joonisel 2 on näha 

vee ja etanooli keemistemperatuuri massist erinevatel etanooli mahuprotsentidel. 

Ülalpool lillat joont on tegu auruga. Allpool sinist joont on tegemist vedelal kujul oleva 

ainega. Lilla ja sinise joone vahel olevas alas on tegemist gaasi ja auru seguga.  

 

Joonis 2. Vee ja etanooli aurustumistemperatuurid sõltuvalt mahuprotsendist[5] 

7. Kuna vedelik sisldab veel ligi 5% vett, siis järgmine etapp, on dehüdratsioon. 

Aesotroop suunatakse läbi molekulaarsõela, et füüsiliselt eemaldada järelejäänud vesi 

etanoolist. Selle dehüdratsioonietapi käigus saavutatakse ligi 100% etanool[3]. 

Minimaalne vee sisaldus etanoolis on oluline, kuna see mõjutab oluliselt kütusena 

kasutatava vedeliku omadusi. 

8. Viimaseks etapiks on etanooli ladustamine. Enne kui puhastatud etanool paigutatakse 

suurtesse mahutitesse muudetakse etanool denatureerimise käigus joogikõlbmatuks. 
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Seda tehakse selleks, et antud etanooli kasutatakse ainult kütusena. Enamus 

etanoolitehased suudavad oma mahutitest hoida 7-12 päeva produktsioonimahtu.[3]' 

 

Märgjahvatamise protsess hõlmab endas iga tooraine tera jagamise eraldi osadeks enne 

pärmiga kääritamist. Kuivjahvatamisel tooraine tehakse jahuks, tärklis jahus muudetakse 

etanooliks kääritamise protsessi ajal.. Erinevalt märgjahvatusprotsessist, kus kääritamiseks 

maisitera eraldati iduks, kiudaineks, gluteeniks ja tärkliseks, jahvatatakse kuivjahvatamise 

puhul esialgu kogu tera jahuks. Jahus olev tärklis kääritatakse otse etanooliks. 

 

Etanooli tootmisprotsessi käigus tekib kaks tähtsat kõrvalprodukti, milleks on 

süsihappegaas ja läbitöödeldud terad(praak). Praaga majanduslik kasu on märkimisväärne 

ning seetõttu neid kutsutakse pigem kaasproduktideks kui jääkproduktideks. 

 

 

1.4. Bioetanooli tootmise kõrvalproduktid 

 

Etanooli tootmisel toodetakse ka arvestatav kogus süsihappegaasi, mis lastakse õhku. 

Olulisem kaasprodukt aga on Maisi-DDGS ehk maisipraak. See on destillatsioonijääk 

etanooli valmistamisel. Tonni bioetanooli tootmisega tekib kõrvalproduktina 1.34 tonni 

taastuvkütusena ja loomasöödana kasutatavat praaka. Esialgselt saadav praak on niiske, 

sisaldades kuivainet 10 kuni 15%. Seda kuivatatakse kuni kuivainet on 30 kuni 40%. 

Praaga toorkiu, proteiini ja toorasva kontsentratsiooni sisaldus on seal kuni kolm korda 

rohkem võrreldes algsete teradega. See teeb praagast väga energiarikka sööda, mida 

kasutatakse lisasöödana loomadele ja lindudele.[6] 

 

1.5.   Bioetanooli eelised ja puudused võrreldes fossiilkütusega 

 

Ühtegi kütuseliiki ei saa liigitada ainult kas positiivseks või negatiivseks. Igal liigil on 

omad plussid ja miinused, järgnevalt on toodud bioetanooli võrdlus fossiilkütustega. 

 

Maksumus- Biokütustel on potentesiaali olla tunduvalt odavam. Kuna aina enam ja 

suuremates kogustes on tekkinud vajadus kasutada kütust transportimiseks, siis ei pruugi 
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fossiilset kütused pakkuda pikaajalist lahendust, kui samal ajal leitakse uusi võimalusi, 

kuidas kasutada biomassi kütuse toorainena. Naftasaadused praeguse kasutamisemahu 

juures on saamas defitsiitkaubaks ning seetõttu selle hind jätkab kasvutrendi.  

  

Tooraine- Kui naftasaadused on piiratud, siis biokütuste tootmine on tunduvalt suurema 

valikuga tooraine suhtes. See omakorda aitab kaasa ka mõistlikumale materjalide 

taaskasutamisele. 

 

Taastuvus- Fossiilkütuste tootmine looduslikul teel võtab väga palju aega, samas kui 

bioetanooli toorainekasvab kiiresti. 

 

Turvalisus- Biokütuseid on võimalik toota kõikjal, kus on biomassi, mis vähendab riigi 

sõltuvust teiste riikide energiatootmisest. Vähendades sõltuvust teiste riikide kütustest, 

saab riik isesseisvamalt ja omade huvides tegutseda. 

 

Majanduslik- Kuna biokütuseid on võimalik toota kohalikul tasandil, siis tootmistehased 

suudavad tööd pakkudasuurele hulgale inimestele. Lisaks on vaja biokütuste tootmiseks 

vaja ka toorainet, olgu selleks siis ka toiduainetetööstuses kasutuselolevad põllusaadused 

või biomass, annab see tööd põllumeestele ning üldise põhjuse tegeleda agrikultuuriga. 

 

Heitgaasid- Biokütuste põlemisel tekib märgatavalt vähem heitgaase võrreldes fossiilsete 

kütuste põlemisega. Seega on alternatiivkütus sellega atmosfäärile ja õhu saastele 

sobilikum.See peaks avaldama positiivset mõju ka inimtervisele. 

 

Kütteväärtus- Biokütustel on madalam kütteväärtus võrreldes fossiilsete kütustega. 

Saamasks sama energiat, tuleb kasutada ära tunduvalt rohkem biokütust. 

 

Heitgaasid tootmisel- Biokütused võivad küll põlemisel toota vähem heitgaase, kuid nende 

tootmisel tekib väga suur kogus süsihappegaasi. Tootmise heitgaaside alla võib veel lugeda 

ka toorme koristamisega tegelevate masinate tööl tekkiva õhureostuse.  

 

Kõrge hind- Saamaks etanooli tootmisest kasumit, on tarvis toota palju ja kvaliteetset 

kütust. Selleks aga on vaja ehitada tootmisettevõte koos kuluka inventariga. Kui kasutada 
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tootmise toormaterjaliks maisi, võib see tõsta ka maisi enda hinda, mille suur väljund on 

toiduainetööstus ehk siis toidu hind võib märgatavalt tõusta tänu bioetanooli tootmisele. 

 

Veekulu- Tootmaks kvaliteetset etanooli on tarvis väga suurt hulka vett. Halvemal juhul 

võidakse ära kasutada kohalikud veevarud.  
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2. BIOETANOOLI TOOTMISSEADMED 

 

2.1.  Seadmete materjal 

 

Peaaegu kõik seadmed on valmistatud roostevabast terasest, mis on laialdaselt kasutusel 

biokütuste tööstustes. Roostevabal terasel kui materjalil on väga lai kasutuspind mitmetes 

seadmetes biodiisli, bioetanooli ja biogaasi tootmistehastes. Roostevaba terast kasutatakse 

tema korrosioonikindluse, tugevuse, nõtkuse, kõvaduse ja töötlemise lihtsuse tõttu. Lisaks 

on see metall hügieeniline, atraktiivse välimusega ning jätab kõrgtehnoloogilise mulje. [7] 

 

Kuigi roostevabast terasest toodete hinna ja kaalu suhe on tunduvalt kõrgem võrreldes 

tavalise süsinikterasega või teiste võimalike materjalidega, on siiski roostevaba teras 

pikaajalises protsessis palju efektiivsem ning kokkuvõttes, arvestades ka protsessisisest 

tööd, odavam. Seda on korduvalt ja edukalt tõestatud bioetanooli ja biodiisli 

tootmistehastes geograafiliselt erinevates regioonides. [7] 

 

Aina enam kasutavad roheliste kütuste tootmisprotsessi arendusega soetud ettevõtted 

roostevaba terast oma seadmetes. Selle metalli kasutamine loob võimaluse disainida 

õhemaid seinu torustikes ja mahutites. Vähesem materjali kulu tähendab odavamat seadme 

hinda. [7] 

 

Sobilikult valitud terase puhul on korrosiooni tekkimine minimaliseeritud nulli lähedaseks. 

Tänu sellele ei saastu mahutis või torus olev toode. Madal oksüdeerumisaste tähendab ka 

madalat hoolduskulu. Tänu siledale ja hästi hooldatavale pealispinnale, pole tarvis 

pealispinda lisaks kaitsta kattega. Puhas ja sile sisemus roostevabast terasest torudes lubab 

vedelikul vabalt valguda, see on tarvilik, kuna ühes bioetanooli tehases võib olla kümneid 

tuhandeid meetreid pikk torustik.[7] 

 

Standartsed roostevabad terased 304(L) ja 316(L) on võimelised taluma enamikke 

korrosiooniohte bioetanooli tootmises ja käsitlemises ning tänu sellele on laialt tuntud kui 
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usaldusväärsete ja odavate võimalustena. Pakkumaks suuremat kaitset korrosiooni või 

temperatuuri vastu võidakse metallisulamisse lisada niklit. [7] 

 

Etanooli tootmisprotsessi võib pidada keskmiselt korrosioonirikkaks. Etanooli tehases pH 

tase kõigub 5.8 ja 2 vahel, mis on iseloomustab pigem happelist keskkonda. Temperatuurid 

on tihti üsnagi madalad, välja arvatud mõnel juhul, kui võivad tõusta kuni 115
o
C.[7] 

 

Hinnanguliselt 90% roostevabast terasest bioetanooli tehases on kasutusel tüüp 304 või 

selle väiksema süsiniku sisaldusega versioon 304(L), materjalide kasutamisehulk on 

toodud joonisel 3. 304(L) on eelistatud sellistes tingimustes, kus töödeldakse metalli 

keevitamisega.[7]Enimkasutatavate materjalide iseloomustus on toodud tabelis 2. 

 

Joonis 3. Terase tüüpide kasutamise osakaal biokütuse tootmistehases[7] 

 

Tabel2. Enimkasutatavad roostevaba terase tüübid biokütuste tehastes[7] 

Nimetus UNS EN Iseloomustus 

304 S30400 1,4301 Hea korrosioonikindlus, vastupidav hapetele ja 

söövitavatele ainetele. Tugevam kui L tüüp 

304L S30403 1,4307 Tüüp 304'ga sarnane, kuid eelistatum kui vaja 

keevitada 

316 S31600 1,4401/ 

1,4436 
Täiustatud korrosioonikindlus happelistes 

tingimustes, eriti kõrgetel temperatuuridel 

316L S31603 1,4404/ 

1,4432 
Tüüp 316'ga sarnane, kuid eelistatum kui vaja 

keevitada 

 

On mõningad erinevused roostevabast terasele kuivjahvatamise või märgjahvatamise 

puhul. Kuivjahvatamise korral kasutatakse peamiselt tüüpi 304(L). Märgjahvatamisel tüüpi 

316(L), kuna tooraine segatakse rohkem korrosiooni tekitavas aines, mis sisaldab 

vääveldioksiidi ja piimhapet.[7] 
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Lisaks headele omadustele bioetanooli tootmise juures on roostevaba terasel 

sajaprotsendiline taastöötlemisvõimalus, mis toetab taastuvate kütuste tootjate põhimõtteid 

pikaajaliste eesmärkide kontseptsioonis kasutamaks Maa poolt pakutavat mõistlikumalt. 

 

 

2.2.  Tööstuslikud tootmisseadmed 

 

Järgnevalt on toodud seadmed, mida on tarvis bioetanooli tootmiseks maisist. Ehk kui on 

olemas kõik nimekirjas toodud seadmed, siis teoreetiliselt on võimalik panna kokku toimiv 

esimese põlvkonna bioetanooli tootmisjaam, joonisel 4. Seadmete valikul on lähtutud 

nende materjalist ning soovija lihtsast kättesaadavusest. 

1) tööstuslikust roostevabast terasest vasarveski; 

2) tööstuslikust roostevabast terasest lägamahuti; 

3) jugaaurusti; 

4) tööstuslikust roostevabast terasest kääritamismahuti; 

5) destillatsioonisüsteem molekulaarsõelaga; 

6) tööstuslikust roostevabast terasest denaturaadi mahuti; 

7) tööstuslikust roostevabast terasest etanoolimahuti; 

8) torud; 

9) pumbad; 

10) klapid ja ventiilid. 

 

Joonis 4. Esimese põlvkonna etanooli tootmisjaama skeem[8] 
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2.2.1.  Vasarveski 

 

Vasarveski enim kasutatud seade etanooli tootmiseks sobiva tooraine purustamiseks. Selle 

abil saadakse erineva suurusega osakesi. Algmaterjal võib olla kuiv või niiske, pehme, 

habras, kristalliline või kiuline. Vasarveski koosneb rootorist, metallvarrastest, mille otsas 

on eraldipöörlevad vasarad. Kogu süsteem on suletud kambris, mille all on sõel.[9] 

Lõppsaaduse osakese suurust on võimalik reguleerida. Otseseks võimaluseks on sõela 

silmuse ava suuruse muutmine. Kaudseks võimaluseks on vasarate suuruse muutmine või 

pöörlemiskiiruse tõstmine ja langetamine. Mõnes masinas võib vasaraid olla kuni 20.  

 

Joonis 5. Vasarveski tööpõhimõte[9] 

 

Vasarveski eelised: 

1) suhteliselt vähe kasutab ruumi; 

2) võimalik saada erineva suurusega lõpposakesi; 

3) saab kasutada erinevate struktuuridega osakeste purustamisel; 

4) mõistlik energiakasutus.[9] 

 

Vasarveski puudused: 

1) vasarate kiire kulumine; 

2) purustamise käigus võib tekkida liigpeenmaterjal (pulber); 

3) suuremate tükkide korral vajalik eelpurustus; 

4) ülekuumenemise oht liigsel pöörlemiskiirusel.[9] 

 

Tänapäeval kasutuselolev on Jiangyin Baoli Machinery Manufacturing CO  poolt 

tootmises olev vasarveski. Antud seade on toodetud Hiinas. Kasutatud on roostevaba 

terasetüüpe 304 ja 316. [10] 
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Joonis 6. Roostevabast terasest vasarveski JB[10] 

 

Antud seadme abil saab purustada toormaterjali, mille õlisisaldus on alla 25%. Materjali 

saab masinasse sööta eelpurustuseta.[10] Seadmel on hea mahutavus ning tänu kasutatud 

roostevabale terasele ei muuda see värvi ega toimu füüsikalisi või keemilisi muutusi. 

Seadme tehnilised näitajad on toodud tabelis 3.  

 

Tabel 3.Vasarveski tehnilised näitajad:[10] 

Mudel JB-350 

Tootlikus, kg/h 50-300 

Maksimaalne osakeste suurus, cm 5 

Mootori võimsus, kW 7,5/11 

Suurus: pikkus*laius*kõrgus, cm 1300*1100*2500 

Mass, kg 1200 

Materjal Roostevaba teras 304 
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2.2.2.  Lägamahuti 

 

Lägamahuti aitab kaasa homogeense massi tekkimisele, mis tähendab, et see mängib 

kriitilist rolli kindlustamaks osakeste omavahelise seotuse. Tänu homogeensele segule on 

etanooli tootmise protsess efektiivsem ning sellega välditakse sarnase ülesandega 

lisaprotsesse. Samuti läbib läga esmase kuumutamisprotsessi, kus massi temperatuur 

tõstetakse 82-88
o
C 30-60 minutiks. [11] 

 

Sobiliku lägamahuti eelised:  

1) lihtne võimalus moodustamaks etanooli tootmiseks sobiliku kontsentratsiooniga läga; 

2) saavutatakse homogeenne läga; 

3) võimaldab kasutada laia spektriga tooraineid; 

4) lihtsustatud, ergonoomiline ja operaatorile ohutu.[11] 

 

Tekitades osakeste vahel ühtlase homogeensuse läbi kogu massi, aitab lägamahuti ära 

hoida hilisemat massi lagunemist, ummistunud sõelu ja liigsuure rõhu teket seadmetes. 

Lägamahutid aitavad veel mitmete lisaprotsesside juures, näiteks saades muuta massi 

tihedust. Võime muuta läga liikumist rõhu abil võib säästa aega ning toorainet. [11] 

 

Tänapäeval kasutuseloleva lägamahuti karakteristika on kokkuvõetud tabelites 4 ja 5. 

Mahuti on konstrueeritud roostevabast terasest. Mahutit on lihtne ja ohutu opereerida 

juhtpaneeli kaudu. Mahuti sisemusele pääseb hõlpsasti ligi peal olevast vaatlusluugist.[11] 

 

Tabel 4. Lägamahuti iseloomustus[11] 

Mudel GE Healthcare slurry tank 

Töörõhk, bar(g) -1 kuni 3 

Protsessi õhukulu, NL/min 200 

Seadme õhukulu, NL/min 50 

Tööks vajaminev rõhk, bar(g) 5-10 

Seadme ja torustiku materjal 316L 

Töötab välistemperatuuril, 
o
C 4-40 

Toide, V,Hz 3x400, 50-60 
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Tabel 5. Lägamahuti mõõtmed[11] 

Mahuti mahutavus, L 2000 

Suurus: pikkus*laius*kõrgus, mm 1750*2150*1920 

Tühimass, kg 1250 

Minimaalne läga kogus, L 35 

Maksimaalne läga kogus, L 2000 

 

Lägamahutid on disainitud lubamaks ühel operaatoril lihtsalt sooritada vajalikke 

toiminguid. Et minimaaliseerida potentsiaalseid vigu kõikide ühenduste liitmisel on kõik 

osad selgesti märgistatud ning lihtsasti ligipääsetavad. Et vähendada operaatori 

kokkupuuteriski etanooliaurudega, samuti ka vähendamaks läga kokkupuudet ümbritseva 

keskkonnaga, on mahuti ehitatud kinniseks süsteemiks. [11] 

 

Joonis 7. GE Healthcare lägamahuti eest- ja pealtvaates[11] 

 

Antud lägamahutile on võimalik lisavarustusena juurde paigaldada vaakumpump, mille 

abil saab lägast eemaldada gaase. Samas võimaldab pump saada tihedamat massi 

kontsentratsiooni. Veel on võimalik lisada õhudrenaažiklapp, mille abil lisatakse õhku või 

lämmastikku, mis aitab kaasa läga pehmedamisel enne segamist. Kolmanda lisana on 

prooviklapp, läbi mille saab protsessi käigus näidiseid võtta.[11] 
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Sobilikult seadistatud lägamahuti lõppsaaduseks peab olema homogeenne mass, mida on 

edaspidiselt lihtsam töödelda ning saadakse kvaliteetsem tulemus. Tükiline segu võib jääda 

hiljem pumpadesse kinni ning sellega tekitada suuri probleeme. 

 

 

2.2.3.  Jugaaurusti 

 

Järgmiseks peab läga läbima jugaaurusti, mis tõstab massi temperatuuri. Esmases 

vedeldamisprotsessis pumbatase läga rõhu all läbi jugaaurusti. Temperatuuri tõstetakse 

105
o
C ja hoitakse sellises seisus 5 minutit. Seejärel segu kiirjahutatakse kondensaatoriga. 

Peale temperatuuri alandamist hoitakse massi 82-88
o
C juures 1-2 tundi, mille käigus 

hakkavad ensüümid toimima. [12]. Järgnevas loetelus on toodud jugaaurusti olulisus. 

 

1) jugaaurusti on oluline, et ühtlaselt hüdrolüüsida ning kuumutada läga. Jugaaurustis 

tekkiva kuuma auru ja massi suhe on parim võimalikest kuumutamisvariantidest, mis aitab 

kaasa tärklise lõhustumisele ja sellega koos dekstriiniks muutmisele;[12] 

2) ebakorrektselt seadistatud auru ja läga segunemissüsteemid võivad tekitada ebasobilikke 

rõhkusid, enneaegseid kulumisi, soovimatuid lõhustumisi ja ensüümide liigkasutust selle 

vea parandamiseks;[12] 

3) vale jugaaurusti seadistus võib viia kondensaatori toru ülekoormuseni, millega võib 

kaasneda läga vooluhulga vähenemine läbi aurusti ning see omakorda suurendab oluliselt 

energiakulu. Lisaks tekib olukord, kus tuleb välja vahetada torud, kus liigub mass;[12] 

4) aitab kokku hoida energia- ja veekuludelt.[12] 

 

Kõrgel rõhul oleva auru ja läga kohtumiskohas tekib turbulentne segamistsoon. See lubab 

hüdrokuumutil kontrollida segu täpset temperatuuri. Rõhulanguse suurust saab muuta 

seadmes oleva lihtsa tiguülekandega.[13] 
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Joonis 8.Jugaaurusti tööpõhimõte. [13] 

 

Näide kasutuselolevast jugaaurustist. 

 

Näitena kasutuselolevast jugaaurustist on PROSONIX poolt toodetud seade OptiShear Jet 

Cooker, mis on valmistatud kuumendama tärklisesisaldusega läga, kus kuivainet on kuni 

40% kogumassist. Toorainena kasutatakse esimese põlvkonna etanooli tooret, peamiselt 

maisi, kartulit ja riisi. OptiSheari on lihtne paigaldada, ning vajadusel ei nõua see 

põrandaruumi. Seadet on võimalik juhtida nii manuaalselt kui automaatselt. Maksimaalne 

kasutatav temperatuur on kuni 121
o
C ja temperatuuri kontrolli täpsuseks on märgitud +/- 

0,55
o
Cvõrreldes seadistatuga. Seadet valmistatakse vastavalt vajadusele kas süsinikterasest 

või siis roostevabast terasest 316. 
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Joonis 9. Aurusti PROSONIX OptiShear[13] 

 

Tabel 6. Jugaaurusti mõõtmed[13] 

Mudel A, cm B, cm C, cm D, cm E, cm F, cm Mass, kg 

PSX 

200-C 

35 58 9,4 9,4 122,4 209,3 57 

 

 

2.2.4.  Vedeldamise mahuti 

 

Peale kuuma auruga töötlemist kutsutakse läga pudruks. Puder saadetakse jugaaurustist 

vedeldamise mahutisse, kus see segatakse kuuma auru kondensaadiga ja lisatakase 

amülaasi. Kondensaati kuumutatakse kuni temperatuur mahutis on 88
o
C. Lisatakse ka 

uureat ehk kusiainet(CON2H4), et aidata lämmastikul kääritada pärmi. Seejärel puder 

kuumutatakse temperatuurini 100
o
C ja hoitakse sellel kraadil 20 minutit ning jahutatakse 

temperatuurile 60
o
C. Pidev suhkruks muutmine võib toimuda nii samas mahutis kui ka 

eraldiseisvas sahharifitseerimise mahutis. Pudrule lisatakse veel amüluaasi, seekord 

väävelhappega, et pH tase langeks 4.4 peale. Sellise pH ja temperatuuriga putru hoitakse 

mahutis 6 tundi ning seejärel jahutatakse 32
o
C kraadini, misjärel suunatakse puder edasi 

juba kääritamismahutitesse.[14] 
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Kasutuselolev vedeldamise mahuti mudelinumbriga DF-6500,  on toodetud Hiina firma 

Shaanxi Times Brewing Techmology Co., Ltd. poolt. Automaatset vedeldamise mahutit 

kasutatakse nii vedeldamiseks kui ka suhkruks muutmiseks. Materjalina on seadme 

tootmisel kasutatud roostevaba terast 304. Kuumutussärgi ja jahutusspiraali isoleerimiseks 

kasutatakse polüuretaani. Seadmega on võimalik määrata täpselt protsessi temperatuuri ja 

kestvusaega. Tänu kasutatud materjalile on seda lihtne puhastada, seade ei tee kõva lärmi 

ning temperatuuri tõusmine ja langemine toimub kiiresti tänu suure pindalamahuga 

plaatidele.[15] 

 

Joonis 10. Vedeldamise mahuti[15] 

 

Tabel 7. Mahuti DF-6500 tehnilised näitajad[15] 

Mahuti materjal Roostevaba teras 304 

Mahuti diameeter, mm 2100+/- 10 

Mahuti kõrgus, mm 3460+/- 10 

Töörõhk, MPa 0.2-0.8 

Maksimaalne töötemperatuur, 
o
C 100 

Kuumutamise/jahutamise pindala, m
2
 12 
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2.2.5.  Kääritamise mahuti 

 

Kääritamismahuti on kääritamise teel etanooli saamise peamine komponent, nagu ütleb 

juba ka nimi. Kääritamise mahutis amülaas lõhustab dekstriini lihtsamateks suhkruteks. 

Lisatakse pärmi, et saada glükoosist etanooli ja süsihappegaasi(C6H12O6→2CH3CH2OH + 

2CO2). Kääritamisprotsess on aneroobne ehk hapniku juurdepääsuta. Pudrul lastkse seista 

50-60 tundi, mille tulemusena puder sisaldab ligi 15% etanooli. 

 

Jahutatud puder viiakse kääritamismahutisse mahuti põhjas olevast sisselaskeavast. 

Lisatakse kääritamisprotsessiks vajalikku pärmi. Sujuvas fermentatsiooniprotsessis 

tekkinud soojus juhitakse ära jahutussärgi abil. Käärimine on eksotermiline protsess, mis 

tähendab, et protsessi ajal vabaneb energia soojusena. Temperatuuri õigel kraadil hoidmine 

on kääritamisprotsessil ülioluline. Mahuti ülemises osas töö ajal on rõhk kuni 0.09Mpa. 

Kui ollakse rahul kääritamissaadusega, eemaldatakse see, misjärel peale igat kasutuskorda 

puhastatakse mahuti sisepind ja kõik masina juurde kuuluv.[16] 

 

Kääritamise mahuti põhi on kooniline, mis on tehtud pärmi settimise jaoks ning lisaks 

annab võimaluse protsessi lõpus lihtsasti seadet tühjendada. Mahuti kere on silindriline ja 

üpriski kõrge. See võimaldab vedelal pudrul loomuliku konvektsiooni vertikaalsel pinnal, 

muutes temperatuuri protsessi käigus hästi kontrollitavaks. Jahutussärk on mitmest 

erinevast tükist, et muuta jahutamisprotsessi edukamaks. Fermentatsiooni ajal puutub 

jahutussärk kokku otseselt vedelikuga, millega jahutatakse ning tänu millele on selle abil 

väga hea korrigeerida kääritise temperatuuri. Puhastamiseks on seadme peale paigaldatud 

automaatne puhastussüteem. See lubab pesuveel ja süsinikdioksiidil jagada ühte toru, mis 

siseneb mahutisse. Seade  garanteerib õige vee ja gaasi rõhu ning vooluhulga. 

Lisaseadmena on masinal kaitseklapp. Juhul kui rõhk mahutis ületab ettenähtud töörõhku, 

siis avaneb automaatselt gaasi väljalaskeks rõhuklapp. Peale seda, sulgub klapp 

automaatselt. Juhul kui rõhk mahutis langeb alla määratud näidu, avaneb klapp ning 

lastakse seadmesse õhku juurde. Lisandite alla võib lugeda ka termomeetri, manomeetri ja 

klapi, mille kaudu on võimalik protsessi käigus proove võtta või visuaalselt hinnata. [16] 

 

Tänapäeval kasutuseloleva seadme näide on Top Manway Fermentation Tank, mis on  

toodetud Dayu Light Industrial poolt. See on esitatud joonisel 11 ning tehnilised andmed 

on toodud tabelis 8. 
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Joonis 11. Top Manway Fermentation Tank kääritamismahuti[16] 

 

Tabel 8. Tehnilised näitajad[16] 

Maksimaalne töörõhk, MPa 0.09 

Töötemperatuur, 
o
C 0-15 

Mahutavus, l 500-25000 

Seadme materjal 304SS 

 

 

2.2.6.  Destillaator 

 

Kääritatud  segu pumbatakse destillatsioonisüsteemi, kus seda kuumutatakse. Tänu 

vee(100
o
C) ja etanooli(78,3

o
C) erinevatele keemistemperatuuridele on võimalik neid kahte 

teineteisesteraldada. Destillatsiooni lõpuks koosneb segu ligi 95% etanoolist, ülejäänud 5% 

on vesi. Sellisel juhul pole enam destillatsiooni abil võimalik saada puhtamat etanooli, sest 

antud kontsentratsioonil on vee ja etanooli segul ühine keemistemperatuur. 

Destillatsiooniprotsessi viiakse läbi mitu korda, et saada võimalikult puhas etanool.  

 

Destillaatori tööpõhimõte on väga lihtne. Destillaator koosneb mahutist, kuhu on suunatud 

kääritamisprotsessis tekkinud vedelik, kaelast, mille kaudu on võimalik aurul lahkuda ning 

kaela jätkuna torust, mis enamasti on spiraalne. Spiraalne toru sellepärast, et siis on aurul 
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pikem tee lahkuda mahutist, mille jooksul aur kondenseeritakse. Mahutit kuumutatakse, et 

gaasina hakkaks veest eralduma etanooliaur. Etanooliaur liigub mööda kaela 

kondensaatorisse, kus see veeldatakse. Auru jahutamiseks kasutatakse peamiselt külma 

vett, mis ümbritseb toru, kust läbi etanooliaur liigub.  

 

 

Joonis 12. Destillaatori tööpõhimõte[17] 

 

Näitena on toodud destillaator mudelinumbriga JH, mis on toodetud Hiinas Jingiang 

Rameco IMP.&EXP. CO.,LTD poolt. Seadme peamised komponendidon vee ja etanooli 

segu mahuti, destillatsioonitorn ja kondensaator.[18] Seade on toodud joonisel 13 ning 

selle parameetrid tabelis 9. 

 

Seadmega on võimalik teostada pidevtootmist, millega saab järjest suurt kogust etanooli 

destilleerida. Kogu seade on tehtud roostevabast terasest ning enamikke osasid on võimalik 

lahti võtta, et seadme puhastusprotsess oleks mugavam ja kvaliteetsem.[18] 

 

Tabel 9. Destillaatori parameetrid[18] 

Mudel JH 200 

Torni kõrgus, mm 6000 

Kondenseerimise ala, m2 5 

Kuumutamise ala, m2 3 

Tootlikkus, kg/h 45-50 

Seadme mass, kg 1100 
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Joonis 13. Destillaator JH-200[18] 

 

 

2.2.7.  Molekulaarsõel 

 

Et saada nüüdseks tekkinud etanooli ja vee aesotroobist puhast etanooli on tarvis kuidagi 

üleliigne vesi eemaldada. Selleks kasutatakse molekulaarsõela, mis on kõige sobilikum 

dehüdratsiooniviis, kui tootmine käib kütuse saamise eesmärgil. Esialgne molekulaarsõela 

soetamise hind on üpriski kallis, kuid sõela abil on hilisemalt võimalik odavalt suurt mahtu 

toota. [19] 

 

Molekulaarsõel adsorbeerib vett tänu vee ja etanooli molekulisuuruste erinevusele. Vee 

molekulid on väiksemad kui etanooli omad. Molekulaarsõelad on peamiselt tehtud 

tseoliidist, mis on väga heade imamisomadustega. Etanooli dehüdreerimisprotsessis on 

enim kasutatud 3A tseoliidist sõela, mille nominaalne poori suurus on 3Å(1Å=10
-10

m). 

Vee molekulid, mille ligikaudne molekulaarne läbimõõt on 2,5 Å,sulgetakse sõela 
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pooridesse, samal ajal kui keskmise läbimõõduga 4 Å etanoolimolekulid pooridesse ei saa 

siseneda, ning selletõttu hõljuvad ümber materjali. [19] 

 

Tabel 10. Erinevate molekulaarsõelade parameetrid[19] 

Molekulaarsõel Vee kogus, % Läbimineku aeg, min Keskmine väljandi 

veesisaldus, mol l
-1

 

Tüüp 3 A 5 88,9 0,81 

Tüüp 4 A 5 78,6 0,97 

Tüüp 5 A 5 49,1 1,51 

 

Tabel 10 põhjal on näha, et sama vee koguse juures on suurema sõela pooride ava korral 

läbimineku aeg tunduvalt kiirem, kuid lõpp-produktis on veesisaldus suurem, sel juhul 

tuleb vee ja etanooli segu ajada mitu korda läbi sõela, kuid tõenäoliselt ei ole tulemus 

sellelgi juhul nii edukas, kui seda on väiksema poorsusega sõela korral.  

 

Molekulaarsõela eelised 

1) protsess on lihtne ja automaatne, mis ei nõua eraldi tööjõudu; 

2) kuna ei kasutata kemikaale, pole materjali käitlemisega seonduvaid probleeme; 

3) sõela kuivatusaine materjalil on pikk eluiga.[19] 

 

Näitena on toodud kasutuselolev molekulaarsõel mSORB 3A EDG, mis on valmistatud 

Ameerika tootja Interra Gloabl Corp poolt. See on mõeldud spetsiaalselt etanooli 

dehüdreerimiseks. Antud sõelaga on võimalik saada etanooli, milles vee sisaldus on alla 

ühe protsendi. Sõel ise koosneb tegelikult helmestest, mis imavad endasse vee. Keemiline 

valem helmestel on K12 [(AlO2)12(SiO2)12] · nH2O. Üldiselt võib helmeste asemel olla 

ka pelletid või puuder.[20] Sõela omadused on toodud tabelis 11. 

 

Tabel 11. Molekulaarsõela mSORB omadused[20] 

Poori ava suurus, Å 3 

Helme suurus, μm 4*8 

Pakendi niiskuse sisaldus, % ≤1,5 

Purustamise tugevus, N ≥100 

 

Dehüdratsiooni tarbeks on lisaks sõelale vaja veel ka teisi seadmeid, eelkõige kuumutit. 

Destillaatorist tulev 95%  mahuosaga etanool on vaja taas aurustada, et seda oleks võimalik 

dehüdreerida molekulaarsõela abil. Kuid on vaja ka jahutit, et  adsorptsiooni protsessi ajal 

tekkiv soojus ära juhtida. Dehüdreerimise protsess ise peab toimuma suletud mahutis. 
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Joonis 14. Molekulaarsõela tööpõhimõte[21] 

 

 

2.2.8.  Denaturaadi mahuti 

 

Denatureeritud etanooli puhul lisatakse puhtale etanoolile väike kogus metanooli või mõnd 

teist denaturaati, et muuta see joomiskõlbmatuks. Väikese koguse metanooli lisamine ei 

muuda etanooli keemilisi omadusi. See tähendab, et seda saab ikka edukalt kasutada 

kütusena. Peale molekulaarsõela läbimist liigub etanool otse edasi etanoolimahutisse, 

millele on ka ligipääs denaturaadil, mis asub eraldiseisvas mahutis ning võib olla täiesti 

tavaline roostevabast terasest tehtud mahuti. Mahutil on vaja denaturaadi väljalaskeava. 

Sisselase võib toimuda luugist. 

 

2.2.9.  Etanooli mahuti 

 

Kõik protsessid läbinuna jõuab etanool viimasesse mahutisse, mille eesmärk ongi 

ladustada etanooli.On mitmeid samme, mida tuleks teada ja ette valmistada denatureeritud 

etanooli ladustamisel: 

1) mahuti peab olema piisavalt suur, et suudaks ladustada kogu saadava etanooli; 

2) etanool paneb mitmed metallid roostetama, näiteks alumiiniumi ja tsingi; 

3) etanoolil võivad olla ka ebasoodsad mõjud polümeeridele ja kummidele; 
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4) võttes etanooli mahutamiseks kasutusele juba varasemalt kasutatud mahuti, tuleb see 

hoolikalt puhastada enne etanooli sisselaskmist. Tuleb eemaldada ka igasugune vesi 

mahutist; 

5) pannes etanooli roostetavasse mahutisse, aitab see edasisele korrodeerumisele kaasa; 

6) parimaks etanooli või etanooli ja bensiini segu hoiustamiseks kasutatakse topeltseinalist 

roostevabast terasest mahutit; 

7) tihe mahutite ja torude inspektsioon on vajalik, et korrosiooni korral sellele kõige varem 

jälile saada.[22] 

 

Näitena on toodudEagle Tanks Incorporated poolt toodetud seade, mis on topeltseinaga 

horisontaalse paigutusega etanoolimahuti.[22] 

 

Joonis 15. Horisontaalne etanoolimahuti: 1 – vaatlusava; 2 – laadimiskoht; 3 – kuulkraan: 

4 – piduriklotsid: 5 - platvorm [22] 

 

Antud mahutit on võimalik saada erinevates suurustes. Väikseima mahutavus on 900 liitrit 

ning suurima võimaliku variandi mahutavus on 113,5 tuhat liitrit. Valituks osutus nendest 

kõige väiksem, mille karakteristika on toodud tabelis 12. Eelnevalt toodud seadmete abil ei 

ületa päevane võimalik tootmise kogus kolme sadat liitrit, seepärast selline mahuti valik. 

 

Tabel 12. Etanoolimahuti mõõtmed[22] 

Mahutavus, l 900 

Mass, kg 370 

Laius*pikkus*kõrgus, cm 104, 117, 180 
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2.2.10.Torustik, pumbad, klapid ja ventiilid 

 

Etanoolitehased võivad varieeruda teineteisest kontsruktsiooni poolest, kuid kõik vajavad 

toimimiseks torudesüsteemi. Jaamas on erinevaid torusid, mis ühendavad eri protsesside 

jaoks mõeldud seadmeid. Kuigi esmatähtsaks võib pidada seadmeid, ei maksa 

alaväärtustada ka torude osakaalu. [8] 

 

Klassikalises tootmisjaamas on torusid palju ning suure kogupikusega. Torude 

ühendamiseks on erinevaid võimalusi, millest enimkasutatav on keevitamine. Keevitamise 

puhul on torud omavahel tugevasti ühendatud, mis on väga oluline, kuid sellel on ka omad 

halvad küljed. Keevitatud torusid on raske lahti võtta, mida teinekord siiski tuleb teha. 

 

Roostevabast terasest valmistatud torud moodustavad hinnanguliselt 75% kogu 

tootmisjaama torudest. Enimkasutatud roostevabast terase tüüp on 304L, mida eelistatakse 

juhul, kui materjali on vaja ka keevitada. [8] 

 

Etanooli tootmisjaamades on ka hulganisti pumpasid, klappe ja ventiile, mille abil 

pannakse valmistatav toode liikuma seadmete vahel ning tekitatakse ja hoitakse vajalikke 

rõhke. Tehastes olevatest pumpatest on 60-70% valmistatud tüüp 316(L)  roostevabast 

terasest ning 30-40% on tehtud erinevatest sulamitest.[8] 

 

Suurem osa klappidest, ventiilidest, filtritest, kompressoritest ja muudest vajaminevatest 

osadest on tehtud tüüp 304(L) ja 316(L) roostevabast terasest. Happelises keskkonnas 

võidakse kasutada osade tootmiseks ka sulamit 20 (alloy 20), mis ongi välja töötatud vastu 

pidamaks hapetele, eriti väävelhappele.[8] 

 

 

2.3.  Eksperimentaalne tootmisseade 

 

Eelnevalt on toodud etanooli tootmiseks vajaminevad seadmed kõik eraldi koos nende 

kirjelduse ja tööpõhimõtetega. Kuid väikese koguse (10 liitrit) etanooli tootmiseks on 

Saksamaa firma G.U.N.T.  turule toonud seadme CE 640. Seda seadet saab kasutada 
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tärklisesisaldusega toormaterjalide puhul. Eksperimentalne tootmisjaam koosneb kolmest 

peamisest komponendist: lägamahuti, kääritamise mahuti ja destillaator.[24] 

 

Etanooli saamiseks pannakse kõigepealt vesi ja peeneks hakitud tooraine, milleks võib olla 

näiteks kartul, lägamahutisse. Lõhustamaks tärklise sidemeid, on tarvis massi kuumutada, 

mida tehakse sinna juhitud kuuma auru joaga. Selline kuumutamine tõstab massi 

viskoossust, mille tagajärjel võib hilisemalt tulla probleeme massi liikumisega seadmes. 

Lisatakse amülaasi, mis omakorda aitab lõhustada tärklist ja muudab sellega ka massi 

vedelamaks, tänu millele eemaldatakse probleemid, et läga võiks hilisemalt seadmes 

liikuda ebasobilikult.  Kasutatakse ka teist ensüümi (glükoamülaas), mis aitab tärklisel 

suhkruks saada. Antud ensüüm nõuab madalamat temperatuuri ja pH taset. Temperatuuri 

alandatakse vesijahutussärgiga, mis on ümber lägamahuti, pH taset korrigeeritakse 

hapetega. Peale suhkruks muutmist  pumbatakse läga kääritamise mahutisse. 

Kääritamisprotsessi ajal toodetaksegi selles mahutis etanooli. Taas kasutatakse 

vesijahutust, mille abil on lihtne kontrollida temperatuuri. Peale fermentatsiooniprotsessi 

pumbatakse läga  destillaatorisse. Selleks on kaks mahutit, ühes on kasutatud läga, teises 

destilleeritud etanool.[24] 

 

Antud seadmel on ulatuslikud mõõtmise, kontrollimise ja opereerimise funktsioonid, mida 

saab juhtida programmeeritava loogikakontrolleriga. Ekraanil kuvatakse kõik mõõdetud 

väärtused. Seadmega saab kaasa juhendi, mis kirjeldab täpselt samm-sammult, kuidas 

antud toodet üles seada ja kasutada. [24] 

 

Antud seadet nimetatakse pigem eksperimentaalseks, sest see annab võimaluse tutvuda 

täpsemalt etanooli tootmisega või saab katsetada mingisugust uut nüanssi 

tootmisprotsessil. CE 640 näitab lihtsalt ja selgelt ära, kuidas saab toorainest ja veest 

etanooli. Võimalus on tutvuda tootmise üksikute etappidega, nii seadme osadega kui ka 

sellega, mis antud osas toorainega tehakse.[24] 

 

Sarnane seade võiks olla õppimiseks nii tehnika- ja keemiaosakondadel. Keemia 

valdkonnast saab hea ülevaate, kuidas mõjub teatud ensüüm  massi viskoossusele ning 

kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid. Tehnikasuunitlusega õpilased saavad tundma 

seadet ennast,näha  peamiseid seadme komponente ning  kuidas on suudetud väikse 

ruumala peale kokku  panna etanooli tootmiseks vajaminev jaam.  
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Täpsustused: 

1) kasutada tuleb tärklisesisaldusega toorainet; 

2) on avatud  lägamahuti koos vesijahutussärgiga, aurusti ja segajaga; 

3) on suletud kääritamise mahuti segajaga, mille ümber on vesisärk, kas siis temperatuuri 

tõstmiseks või langetamiseks; 

4) destillatsioonisüsteem kolme mullilise alusega(matiga), kondensaatori, segaja ja 

deflegmaatoriga, mis aitab kaasa komponentide täielikumale lahutumisele; 

5) on kaks pumpa läga liigutamiseks; 

6) pH taseme korrigeerimine lägamahutis hapetega toimub dosaatorpumba kaudu; 

7) lisatava auru koguse, jahutava vee hulga ja temperatuuri korrigeerimine toimub PID-

kontrolleriga (proportsionaal-integraal-derivatiivkontroller), mis on tänapäeval tööstuses 

kõige enam kasutusesolev kontroller.  

8) juhtimiskeskus kasutab PLC-kontrollerit(programmeeritav loogikakontroller), mille 

juhtimine toimub puuteekraani kaudu 

9) seadme tarkvara omandatakse USB kaabli kaudu ning sobib kasutamiseks Windows 

Vista või Windows 7 operatsioonisüsteemides[24] 

 

Tabel 13. Seadme CE 640 andmed[24] 

Lägamahuti, l 40 

Kääritamise mahuti, l 50 

Kasutatud läga mahuti, l 30 

Lõpp-produkti mahuti, l 10 

Pikkus, laius, kõrgus, mm 3500*1200*1200 

Mass(ligikaudne), kg 500 

 

Tabel 14.Destillatsioonisüsteemi andmed[24] 

Diameeter, kõrgus, mm 220*1200 

Vee mahutavus, l 45 

Kuumuti võimsus, W 7500 

 

Tabel 15.Kahe pneumaatilise pumba andmed[24] 

Töörõhk, bar 2 

Maksimaalne vooluhulk, l/min 15 

Maksimaalne tahke osa suurus, mm 4 
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Tabel16. Mõõtmisvahemikud[24] 

Sau 0-150 

Kääritamise mahuti veekogus, l 0-20 

pH tase 2-10 

Kuuma auru rõhk, bar 0-10 

 

 

Joonis 16. CE 640 skeem: 1 – kuum aur; 2 – jahutusvesi; 3 – kuum vesi; 4 – lägamahuti; 5 

– kääritamise mahuti; 6 – destillatsioonisüsteem; 7 – kasutatud läga mahuti; 8 – lõpp-

produkti mahuti; 9 – kondensaator; 10 – deflegmaator; 11 – happe mahuti ja pump; P – 

manomeeter; T – termomeeter; A – veehulga mõõtur; Q – pH mõõtur.[24] 

 

 

2.4.Bioetanooli primitiivne tootmisviis 

 

Järgenvalt on toodud vahendid, mida vaja, et toota etanooli kodustes tingimustes: 

 

1) üht 75-liitrist suletava kaanega plastiktünni; 

2) 280 grammi pärmi; 

3) segamiskulpi; 

4) filtrit; 
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5) 4,5 kg suhkrut; 

6) üht destilleerijat; 

7) molekulaarsõela.[25] 

 

Etanooli valmistamine algab suhkruvee valmistamisega. Vee temperatuur peaks olema 

38
o
Cjuures, mis kindlustab suhkru sulamise. Tünn tuleb veega täita poole mahutavuse 

ulatuses ning siis ühtlaselt segades järgemööda suhkur seal sees lahustada. Kui suhkur on 

täielikult lahustunud, võib tünni täita peaaegu kogu mahus sooja veega. Kui suhkruvee 

temperatuur on ligi 30
o
C, siis võib lisada pärmi. Järgnevalt tuleb vabalt kinnitada kaas, kui 

kaas ei ole liiga tugevalt kinni, siis saab kääritamisprotsessis tekkiv süsihappegaas sealt 

väljuda, kuid samas ei tohi kaas olla peal liiga lõdvalt, sest vastasel korral võib suhkruvee 

sisse lennata tolmu või putukaid. Segu tuleb paigutada kohta, kus temperatuur on 

konstantselt 21
o
C.[25] 

 

Fermentatsiooniprotsess toimub nädala jooksul. Selle aja sees pärm reageerib suhkruga, 

mille tulemuseks on alkohol ja süsihappegaas. Süsihappegaasi on vaja väljutada, et ei 

tekiks tünnis soovimatult kõrget rõhku, selle tõttu oligi tarvis kaas kinnitada lõdvalt. 

Kääritamisprotsessile on loomulik ka mullitamine, mille toimumise lõppemise ajaks võib 

olla kindel, et fermentatsioon on lõpule viidud.[25] 

 

Lahus tuleb filtreerida, milleks sobib kasutada tavalist kohvifiltrit. Eemaldada tuleb selles 

osas sisseläinud mustus ja putukad. Peamine on välja kurnata pärmi jäägid.Nüüdse segu 

moodustavad surnud pärmirakud, vesi ja etanool.  

 

Et saada etanooli kätte, on vaja massi destilleerida. Destilleerija võib ka ise valmistada. 

Selleks on tarvis üht potti, mis oleks soovitatult valmistatud vasest või roostevabast 

terasest, sobivat kaant potile, kolme meetri pikkust vasktoru, ligi 20-liitrist plastiktünni, 

trelli ja selle otsa käivat puuri, termomeetrit, isoleerteipi, liimipüssi koos liimiga, kaht 

niplit ja viili.[26] 

 

Esiteks tuleb puurida poti kaane sisse auk, läbi mille tuleb panna termomeeter. Kuid, et 

sealt ei pääseks hilisemalt vee ega etanooli aur välja, on tarvis see korralikult isoleerteibiga 

mässida. Peale termomeetri sisestamist on vaja see liimiga korralikult kinni panna, et 

vältida gaaside võimalikku väljapääsu. Kasutada tuleb spetsiaalselt kuumale vastupidavat 
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liimi. Järgmiseks on tarvis puurida kaane sisse teine auk, seekord suurem, sama suur kui on 

vasktoru läbimõõt. Puurimisel võivad tekkida kidad, mis on tarvis viiliga eemaldada. Peale 

lihvimist tuleb nippel (sama suur kui auk) panna läbi augu, ning ka see kinnitada liimiga. 

Kaane välimisele osale nipli külge kinnitada vasktoru, mis on varasemalt spiraali keeratud.  

Järgmiseks tuleb plastiktünni alaosale teha auk ning panna sinna nippel ja see kinni 

liimida. Nipli sisemise osa külge kinnitada vasktoru, mis on spiraalseks keeratuna tünni 

siseosas ja sealt liigub poti kaanele. On väga tähtis, et enne destilleerimisprotsessi oleksid 

nii toru kui ka pott puhtad. Protsessi ajal peab olema kaas suletud, selleks võib kasutada 

mitmeid erinevaid tehnikaid. Peaasi, et sealt ei pääseks välja auru. Plastikamahutis on 

võimalik kondensaadi tekkimiseks kasutada jahutamiseks jääd või külma vett. [26] 

Külma vee kasutamisel on mõistlik vee sisend panna tünni alaosasse, kuna vesi tünnis 

soojeneb ja tõuseb kõrgemale, siis hoitakse kogu tünni ulatuses ühtlasemat temperatuuri. 

 

Joonis 17. Isetehtud destillatsioonisüsteem 

 

Et saada kütuseks kasutatavat etanooli, on vaja see dehüdreerida, selleks tuleb kasutada 

molekulaarsõela, millest on varasemalt juba kirjutatud. Peale sõelumist on etanool valmis 

kasutamiseks. Seda saab kasutada kas autokütusena puhtal kujul, või siis bensiiniga 

segatuna. Lisaks on võimalik kasutada etanooli ka igasugustes aiatööde masinate 

mootorites kütuselisandina. 
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3. BIOETANOOLI TOOTMISE VÕIMALUSED EESTIS 

 

3.1. Asukoha määramine 

 

Bioetanooli tootmisjaama loomisel on väga suure tähtsusega selle asukoht. Järgnevalt on 

loetletud üles kriteeriumid, millega tuleb arvestada planeerides tehast. Kuna eelnevalt on 

selgitatud tootmisviise ja tutvustatud seadmeid esimese põlvkonna bioetanooli kohta, siis 

ka asukoha valikul on lähtutud sellest tootmisviisist. Asukoha määramise parameetritele on 

lisaks toodud ka antud temaatikaga soenduvad võimalused Eestis. Asukohaga seonduvad 

määravad aspektid on lähteaine kättesaadavus, energia kättesaadavus, vee kättesaadavus, 

transport ja kohalikud küsimused. [27] 

 

Lähteaine kättesaadavus- Tooraine hind on esimese põlvkonna bioetanooli tootmise juures 

suurim väljaminek. Et etanoolitootmisest tulu teenida, on tarvis positsioneerida tehas 

kohta, kust oleks võimalik saada soodsalt toorainet. Rusikareegliks peetakse, et tehas ei 

tohi kasutada rohkem kui 50% ümberkaudsest toodetavast toorainest. Vastasel juhul 

muudetakse oluliselt kohalikku turgu, võidakse muuta tooraine raskemini kättesaadavaks ja 

see tõenäoliselt muudaks ka vajamineva toorme hinna kallimaks. 

 

Põllumajandus on Eestis alati olnud väga tähtsal kohal. Bioetanooli tootmine stabiliseeriks 

teraviljade hinda, muudaks põllumajanduse jätkusuutlikumaks ning oleks kaitsvaks 

meetmeks juhul kui toiduainetetööstuste tellimused väheneksid. 

 

Energia kättesaadavus- Küttekulud on etanoolitootmise juures suuruselt teine väljaminek. 

Võimalikult madalad kulutused vee soojendamisele ning elektrile aitavad suure osa kokku 

hoida lõpp-produkti omahinnas. Üheks võimalikuks variandiks on koostootmine 

elektrijaamaga, mis kasutab etanooli tootmisest ülejäänud praagat elektritootmiseks.  

 

Tehtud on arvutuslikud uuringuid pannes 1. põlvkonna bioetanoolitehas, toodanguga 

100000 tonni aastas,  tööle Auvere elektrijaamaga koostootmisel.  Sel puhul ongi mõeldud 
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teraviljast bioetanooli tootmise jääkprodukt – praak ära kasutada elektri- ja soojusjaama 

küttena põlevkivi asemel, samas on võimalus elektrijaama jääksoojust kasutada praaga 

kuivatamiseks. [1] 

 

Vee kättesaadavus- Ühe liitri etanooli valmistamiseks kulub kuni 5 liitrit kvaliteetset vett. 

Suurim osa kasutatavast veest kasutatakse tehases auruna. Tuleb leida koht, kus on 

võimalik hea ligipääs põhjaveele. Sama oluline kui puhta vee kätte saamine on ka reovee 

ärajuhtimine.[27] 

 

Eestis kasutatakse joogivett kolm korda enam kui säästvaks eluviisiks mõistlikuks 

arvatakse. Vee ületarbimisele saab kaudse võrdlusmärgi tuua ka põhjavee reostamisega, 

sest mida enam vett me tarbime, seda rohkem tuleb sinna lisa koos oma lisanditega merest 

ja pinnasest. Eesti põhjavee kvaliteeti hindamiseks on vaatlusposte 80. Jälgitakse, et vesi ei 

sisaldaks liiga palju nitraate. Enim ohustatud on Pandivere ja Adavere piirkond. Liigne 

nitraat võib suurendada vähiohtu ning mõjuda vereloomele. Suurim reostuse põhjus on 

virtsa- ja sõnnikumajandus.[28] Siiski on veel Eestil arvestatavad veevarud, mille 

otsasaamisele üks bioetanooli tootmisjaam liiga tugevalt kaasa ei aitaks. 

 

Transport- Tehasesse toorme toomine ning lõpp-produkti äraviimiseks kasutatakse teedel 

sõitvaid veokeid, raudteel liikuvaid ronge ning mõnes kohas ka veel sõitvaid laevu. 

Raudtee osutub tihti kõige soodsamaks viisiks liigutada suuri koguseid kas siis toorainet 

või etanooli. Kui otsustatakse transportimisel rongi kasuks, tuleks positsioneerida ennast 

võimalikult lähedale raudteele. Kui aga ainsaks transpordivahendiks on veokid, siis peaks 

asuma tehas suure maantee läheduses. 

 

Maailma mastaabis on Eesti väike riik. Üsna hea taristu tagab ligipääsu hõlpsasti peaaegu 

igasse Eestimaa nurka. Suurte koguste transportimisel ei tohiks ühestki Mandri-Eesti 

piirkonnas jääda raudtee liiga kaugele, et see end mingil juhul ära ei tasuks. Eesti asub 

lähedal Venemaale, et sealt vajadusel importida tooret, ka seda on võimalik teha kasutades 

raudteetransporti. 

 

Kohalikud küsimused- Enamik tootmistehaseid on paigutatud tööstusrajoonidesse. Tehas 

mõjutab tuntavalt kohalikku elu. Tõuseb liiklustihedus, tekitatakse hetigaase, müra, 
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omapärane lõhn. Tasuks ka mõelda võimalikule hilisemale laienemisele. On hüljatud 

etanooli tootmisjaamu, kuna ei planeeritud tehase laienemist ning tekkis ruumipuudus. 

 

 

3.2. Bioetanooli tootmisjaam Eestis 

 

Plaanis oli ehitada Kundasse ka eraldiseisev bioetanooli tootmise tehas Viru Distiller, mis 

toodaks aastas 120000 tonni bioetanooli kontsentratsiooniga 99.8%. Tehasel kuluks selle 

hulga jaoks 350000 tonni teraviljasegu. Erinevalt eelnevalt kirjeldatud tootmissüsteemist, 

ei oleks kasutatud selle tehase puhul koostootmist vaid jääkprodukt, praak oli plaanis 

samuti kuivatada, aga see oleks kasutusele läinud loomasöödalisandina, umbes 200000 

tonni aastas. Toormaterjali loodeti osta Eestist võimalikult palju, kuid plaaniti teha 

kokkulepped Ukraina ning Kasahstaniga, et vähendada riske. Hetkel siiski aga ehitus 

seisab. Küll kavatseb Eesti Energia AS luua bioetanoolietahse Narva elektrijaama kõrvale. 

See toodaks rukkist ja nisust 100000 tonni etanooli aastas. Praak läheks elektrijaama 

kütteks. [29]  

 

 

3.3.  Teoreetiline bioetanoolitootmisjaam Eestis 

 

Töö autor on loonud varasematele uuringutele tuginedes teoreetilise bioetanooli 

tootmisjaama Eesti Vabariigis. Teoorias loodava jaama puhul pole arvestatud seaduseid, 

mis reguleerivad bioetanooli tootmist, ehituslubasid ega keskkonnaga seonduvaid 

küsimusi.  

Selleks, et luua edukat(kasumit teenivat) bioetanooli tootmisjaama, on tarvis kõigepealt 

otsustada, missuguse generatsiooni bioetanooli toota. Kuna Eestis on sobilik kliima 

teraviljade ja kartuli kasvatamiseks ning antud töös on käsitletud eelkõige 1. põlvkonna 

protsesse ja seadmeid, siis osutuks valituks ka sama põlvkonna tootmisjaam. Lisaks aitas 

valimisele kaasa ka seni planeeritud olnud tehased Eestis, mis olid kõik sarnase 

tootmisviisiga.  

Asukohta valides oleks väga sobiv koht Ida-Virumaa. Seal on olemas suur elektrijaam, 

millega teoreetiliselt oleks võimalik alustada koostootmist. On palju lähedalolevaid 
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põllumaid, kust oleks võimalik hankida toorainet, või unarusse jäetud põllud taas korda 

teha ning seal kasvatada sobilikku tooret. Lisaks on Narvas suur veehoidla, mis peaks 

rahuldama veevajaduse ja heitveepuhastusjaam, mis rekonstrueeriti aastal 2005. Lisaks on 

seal veel raudteejaam, mis lisaks Eestis liikumisele annab ka hea võimaluse teha koostööd 

Venemaaga, kust saada toorainet ning võimalusel eksportida valmistoodangut. Lisaks on 

võimalus tehasel anda omaltpoolt ka kohalikele vastutasu. Ida-Virumaal on tööhõive 

protsent Eesti madalaim. Bioetanooli tehase avamisega saaks seal tööd paljud inimesed. 

Veel saaksid tööd inimesed põllumajandussektoris, kuna pidevalt on nõudlus 

etanoolitootmiseks vajalikule toormaterjalile. 

 

Seadmetest saaks kasutada antud uurimuses väljatoodud seadmeid. Kuid kuna need on 

leitud üpris väikese tootmise puhul, siis tuleks muretseda suuremad seadmed. Suurel osa 

toodud masinatest olid olemas ka suuremad variandid. Tööpõhimõte jääb samaks, 

suurenevad lihtsalt mahutavused, töövõimsused ja sellega koos ka toodete hinnad. Kuid 

seadmetest toomata on jäänud praaga tootmiseks vajaminev tsentrifuug. Seda ei ole 

otseselt tarvis etanooli tootmiseks, aga kui tahta kasumit tootvat jaama, on seda siiski vaja. 

Tsentrifuugi suunatakse destillaatorist ülejääv mass, kus eraldatakse võimalikult edukalt 

kuiv osa ja vedelik. Vedelik suunatakse tagasi tootmisprotsessi, kuid mitte algusesse, vaid 

lägamahutisse. Praak kuivatatakse ja kasutatakse kas kütmiseks või loomasöödana. 

 

Siiski on ka teoreetilise jaama loomisel probleeme. Eestis puuduvad suurettevõtted, kes 

tegeleksid mootorikütuste või autode tootmisega, mis tähendab, et nendes valdkondades on 

teadmised puudulikud ning need on vaja sisse osta. Lisaks ka majandusliku poole pealt 

oleksid mängus suured riskid, sest seni pole suudetud jätkusuutlikku ning tulu toovat 

bioetanooli tehast luua.  

 

Kuna Eestis veel väga palju bioetanoolkütuseid transpordis ei kasutata, oleks vaja toodang 

esialgu müüa välisriikidesse. Euroopa ühed suurimad bioetanooli tarbijad on Rootsi ja 

Saksamaa. Seega on Eesti asend soodne, kuna neisse riikidesse saab laevadega üsna kiiresti 

ja odavalt biokütust eksportida. [1] Samas on nende riikidega potentsiaalne võimalus 

pikaajaline koostööleping sõlmida, vähendades seeläbi ohtu tehase kiirest sulgemisest. 

Kui Eesti hakkaks oma turu jaoks ise biokütust tootma siis väheneks fossiilkütuste import, 

mis tähendab, et Eesti majanduse sõltuvus välisturust väheneb ning energiajulgeolek 

paraneb, kuna peaks vähem sõltuma näiteks ebastabiilsete piirkondade toodangust. Juba 
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impordi pealt säästetakse ning ekspordilt lausa teenitakse riigile raha. Kui Eestis toota 

100000 tonni bioetanooli aastas, suudaksime riigisiseselt hetkel ära tarbida umbes 

veerandi, mis tähendab, et umbes 75000 tonni toodet eksporditaks. 
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KOKKUVÕTE 

 

Maailmas, eelkõige Ameerikas ja Brasiilias toodetakse bioetanooli rohkem, kui kunagi 

varem, ning kindlasti on see veelgi tõusev trend. Bioetanoolil on kütuseliigina omad selged 

positiivsed ning negatiivsed küljed, kuid mis on kindel, et alternatiiv tuleb leida 

naftasaadustele, mille varu pole lõpmatu.  

 

1. Uurimuse käigus leiti, et lähteainete järgi jagatakse bioetanool kolme rühma: esimese 

põlvkonna bioetanool, kustootmiseks kasutatakse tärklist sisaldavaid tooraineid, teise 

põlvkonna bioetanool, mille puhul toodetakse bioetanooli organiilise päritoluga 

lignotselluloossest biomassist ja kolmanda põlvkonna bioetanool, kus kasutatakse 

geneetiliselt muundatud biomassi. 

 

2. Protsessidest on väljatoodud ainsana kaubanduslikes mõõtmetes olev esimese 

põlvkonna bioetanooli toomine. Tootmisviise on sel puhul kaks: märgjahvatamine ja 

kuivjahvatamine. Mõlema viisi puhul on välja toodud etapiline seletus, alates tooraine 

kättesaamisest kuni lõpptoote valmimiseni. Antud näited on toodud maisi põhjal, mis 

on Ameerika Ühendriikides peamine bioetanooli tooraine. Esimese generatsiooni 

bioetanooli tootmisel on kõrvalsaaduseks  praak.Tonni bioetanooli tootmisega tekib 

kõrvalproduktina 1.34 tonni taastuvkütusena ja loomasöödana kasutatavat praaka. 

 

3. Kuna otsitakse alternatiivi naftasaadustele, siis on ka tehtud võrdlus fossiilsete kütuste 

ja bioetanooli vahel, kus on esitatud bioetanooli puudused ja eelised teise kütuse ees. 

Selgus, et peamisteks eelisteks on potentsiaal olla odavam kütus, taastuv 

energiaallikas ning võimalus saada tootval riigil sõltumatumaks teistest riikidest. 

Negatiivse külje pealt on välja toodud madal kütteväärtus, kallis tootmine ja suur 

veekulu. Siiski tulevikus seadmete arendamisega on võimalik saavutada madalamat 

tootmise hinda. 

 

4. Põhiline uurimuse osa on  tootmisseadmete kohta. Esiteks on välja toodud peamine 

tootmisseadmete materjal, milleks on roostevaba teras, tüüpidest 304 ja 316. Seejärel 

on toodud välja seadmed, mida on tarvis ühe bioetanooli tootmisjaama jaoks. 
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Seadmete nimekiri on koostatud tootmaks esimese põlvkonna bioetanooli 

kuivjahvatamise teel. Leiti, et tootmaks bioetanooli, on tarvis vasarveskit, lägamahutit, 

jugaaurustit, vedeldamise mahutit, kääritamise mahutit, destillaatorit, 

molekulaarsõela, denaturaadi mahutit ja etanooli mahutit. On toodud kõikide 

seadmete lühikirjeldused ja nende tööpõhimõtted ning leitud ka iga seadme kohta 

näide tänapäeval kasutusesolevast masinast, mida on võimalik igaühel omale soetada. 

Lisaks on toodud ka peale seadmete vajaminevate torude, pumpade, klappide ja 

ventiilide lühitutvustus. Paljusid seadmeid oleks võimalik kasutada ka teise põlvkonna 

bioetanooli tootmise juures, kuid kuna sellel tootmisviisil on palju mahukam ja 

keerukam eeltöötlus, siis seda pole välja toodud. 

 

5. Peale tööstusliku tootmise on välja toodud veel ka eksperimentaalne seade, mis on 

mõeldud kas proovimaks uusi nüansse tootmisprotsessis või siis õppimiseks etanooli 

tootmist, mida oleks edukas kasutada ka koolides. On toodud välja  lihtne õpetus 

vajaminevate vahenditega, millega saaks toota etanooli, mida on võimalik kasutada 

kütuselisandina kodustes masinates, näiteks mootorniidukis. Kodustes tingimustes 

valmistatava etanooli tootmisõpetus on toodud vaid akadeemilisel eesmärgil. Eesti 

Vabariigis on omaalgatuslik etanooli tootmine seadusega keelatud. 

 

6. Viimases peatükis on seletatud, missugused on teoreetilised võimalused bioetanooli 

tootmiseks Eestis. Välja on toodud, missugused aspektid on olulised kui määrata 

tulevase bioetanooli tootmisjaama asukohta. Järgida tuleb järgmisi parameetreid: 

lähteaine kättesaadavus, energia kättesaadavus, vee kättesaadavus, transport, 

kohalikud küsimused. Leiti, et Eestis on potentsiaali luua etanoolitehas, kuid selleks 

tuleb appi palgata spetsialistid välismaalt, sest puudub omal piisav teadmiste- ja 

kogemustepagas. Lisaks suurem osa toodangust leiaks kasutust välismaal, mille tõttu 

tuleks luua usaldusväärseid sidemeid.   

Hetkel Eestis pole toimivat bioetanooli tootmisjaama, kuid varasemalt oli planeeritud 

Viru Distiller, mille ehitamine aga katki jäi, antud tehas pidi asuma Kundas. 

Omaltpoolt on pakutud välja teoreetiline lahendus tehasele Eestis. Leiti, et parim 

asukoht on Ida-Virumaa, kuna seal oleks võimalus koostootmisesse asuda 

elektrijaamaga. Lisaks on sealt head väljavaated transpordile, lähedal asub meri ning  

raudtee. Kuna Eesti riigis on Ida-Virumaa suurima töötute inimeste osakaaluga 

piirkond, leiaks kindlasti paljud inimesed võimaluse asuda tööturule.   
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RESEARCH OF BIOETAHNOL PRODUCTION DEVICES 

 

Summary 

 

More bioethanol than ever is being produced at present. It has its pros and cons as a fuel, 

but one thing is certain, people need an alternative to fossil fuels. 

 

According to the results of this reasearch we can claim that based on the raw material, 

bioethanol can be diveded into three groups: first generation bioethanol, second generation 

bioethanol and third generation bioethanol. 

 

The most common bioethanol nowadays is first generation bioethanol. In this case, there 

are two different ways to produce the alternative fuel: wet milling and dry milling. This 

research studies both processes with the example of corn, which is mainly used to produce 

bioethanol in the United States. 

 

As an alternative is needed for the fossil fuels, a comparison between bioethanol and fossil 

fuels has been given. The main advantage of bioethanol is its potential of being a cheaper 

fuel, its renewability and furthermore, it can help the producing country to become more 

independent. The main disadvantages are its low energy output, expensive production and 

huge water consumption. 

 

The biggest share of the research is dedicated to bioethanol production devices. First of all, 

it gives information about the most commonly used material, stainless steel, which is 

widely used in all kinds of biofuels plants. Secondly,the study presents an equipment list, 

which is needed for producing first generation bioethanol. It was found out that the 

necessary equipment includes the following: a hammer mill, a slurry tank, a jet cooker, a 

liquefaction tank, a fermentation tank, a destiller, a molecular sieve, a denaturant tank and 

an ethanol storage tank. For every device, there is a description and explanation of its work 

principle as well as an example of the usage of the device.  
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Besides industrial producing, there is also an experimental device, which is made for trying 

some new nuances in bioethanol production or for studying how ethanol is made. There is 

also an instruction, how to make bioethanol with easily available materials, which, by the 

way, is illegal to make at home. 

 

The last chapter gives an explanation of the possibilities for producing bioethanol in 

Estonia. When choosing the location, there are some main aspects to follow: raw material 

availability, transportation, energy availability, local issues. The research found that there 

is a potential to create bioethanol plant in Estonia, but to do so, a foreign specialistis 

needed, because Estonia lacks specialists in this field.. 

 

At the moment, there is no working bioethanol production plantin Estonia, but earlier it 

had been planned. The plant should have been in Kunda, but its construction stopped. The 

research proposes a theoretical first generation bioethanol plant in Estonia. The best 

location for it is Ida-Viru county. In Ida-Viru, there is a power plant, with which the 

bioethanol plant could theoretically cogenerate. It is also an ideal location for 

transportation. There is a railway, and also the Gulf of Finland. The thesis finds that it 

would be good for the local people, because Ida-Viru county has the highest percentage of 

unemployment in Estonia. 

 

 


