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ABSTRACT 

 

Andre Kukke. Bachelor thesis: „Research of biogas production devices“ - Tartu, Estonian 

University of Life Sciences, 2015. Bookbinding in two copies - 59 pages, 13 figures, 8 tables, 

format A4. In Estonian language. 

 

The aim of the bachelor thesis is to research the devices that are used in the biogas production 

and to describe the manufacturing process technological features. Thoroughly are explained 

different methods how to get biogas, bringing out various possibilities in variety of devices 

and substrate. With the knowledge gained during the research the biogas production situation 

in Estonia was described. Several biogas plants around the world that operate with different 

feedstock were explored. With the obtained information and example of developing 

countries, the opportunities of technologies for domestic biogas and construction 

possibilities are pointed out. Authors own solution for building a homemade digester and 

how it could be used for a longer period has been proposed. 

 

The research is based on qualitative method, which consists of the set goal, the research tasks 

of data collection sources and text analysis. After obtained data analysis author formed his 

opinion and vision about the production devices work and usage. 

 

Keywords: biogas, production devices, digester, alternative fuels, environment   
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

CH4  - metaan 

CO2  - süsihappegaas 

H2   -  vesinik 

H2O   - vesi 

H2S   -  vesiniksulfiid 

kW   -  kilovatt 

kWh  -  kilovatt-tund 

MW  -  megavatt 

N2   -  lämmastik 

O2   -  hapnik 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva ühiskonda on nimetatud raiskavaks ühiskonnaks, seepärast on vaja leida 

võimalusi, et mitte kulutada taastumatuid varusid, vaid taastoota või „toota roheliselt“ meie 

igapäeva eluks vajalikku energiat. Üheks perspektiiviks on jäätmete taaskasutamine, millest 

saab toota soojus- ja elektrienergiat. Riikliku taastuvenergiapoliitika järgi on Eesti 

kohustatud aastaks 2020 tootma taastuvat energiat 25% energiaallikate kogutarbimisest. 

Arengukava eesmärgiks on luua kodumaise tooraine baasil tootmiseks soodsad tingimused, 

et vähendada Eesti sõltuvust imporditavatest energiaressurssidest ning vähendada survet 

looduskeskkonnale. Eestis töötavate biogaasijaamadega toodetakse elektri- ja soojus-

energiat. Võrreldes suurriikidega on Eesti biogaasijaamad ja tootmine veel arengufaasis, 

kuid selle nimel nähakse suurt vaeva. Pidades silmas keskkonnasäästlikust ei pea alati 

mõtlema suurte ettevõtete tasemel, sellele saab kaasa aidata majapidamises tekkivate 

jäätmete ja reovee ümbertöötlemisega energia saamise eesmärgil. Selleks on võimalus 

kodustes tingimustes ehitada oma tarbeks kääriti, mis aitab taaskasutada mittevajalikke 

jäätmeid. 

 

Uurimuse käigus on tähtis saada informatsiooni enamasti maapiirkonnas tegutsevate 

biojaamade taastuvate energeetiliste ressursside kasutamise ja tehnoloogiate kohta. Lõputöö 

eesmärgiks on uurida biogaasi tootmises kasutatavaid seadmeid ja kirjeldada 

tootmisprotsesside tehnoloogilisi iseärasusi. Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud 

järgmised ülesanded: 

1) anda ülevaade biogaasi tootmisseadmetest ja tootmistehnoloogiast; 

2) kirjeldada biogaasi tootmist Eesti tingimustes; 

3) uurida erinevate toormete põhjal tegutsevaid biojaamasid mujal maailmas; 

4) kirjeldada arengumaade näitel võimalikke lahendusi koduseks biogaasi tootmiseks. 

Töö põhineb kvalitatiivsel meetodil, mis seisneb andmete kogumisel allikate baasil ning 

tekstianalüüsil.  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1. Biogaas 

 

Biogaas on gaasiline kütus, mis on saadud anaeroobse kääritamise teel. Peamise osa 

moodustab biogaasist metaan (CH4), mille sisaldus on ligikaudu 50-70%, süsinikdioksiidi 

(CO2) on 30-40% ja väikestes kogustes leidub ka mõningaid teisi komponente (NH4, H2S, 

N2, O2,). Biogaasi keskmine koostis on toodud välja tabelis 1. Vähesel määral on võimalik 

ka biogaasi koostist mõjutada, kuna esmane huvi on ikkagi metaani vastu. Selle sisaldus 

oleneb mitmest erinevast tegurist: substraadi käärimistemperatuurist, ettevalmistusest, 

veesisaldusest ja viibeajast käärimiskambris. Peamiselt sõltub metaani tekkimise hulk 

proteiinide, rasvade ja süsivesikute sisaldusest substraadis. Biogaas tekib looduslikult, aga 

seda on võimalik ka toota spetsiaalseid seadmeid kasutades. Loodusliku protsessi teel 

tekkinud gaasi on võimalik saada rabadest, soodest ning prügilatest. Imiteerides looduslikke 

tingimusi (anaeroobne keskkond, temperatuur vähemalt 37 ̊C, piisav kogus biomassi) ning 

kasutades erikääriteid, toodetakse biogaasi rohtsest biomassist, sõnnikust, reoveest ja teistest 

biolagunevatest jäätmetest. Sõltuvalt metaani sisaldusest on saadud biogaasi kütteväärtus 

üldjuhul vahemikus 5-7 kWh/m3. Metaani sisaldus sõltub omakorda niiskusest, kääritava 

materjali toitainete sisaldusest ja jäätme tüübist. Biogaasi toodetakse Eestis elektri- ja 

soojusenergiaks[1, 2, 3]. 

 

Tabel 1. Biogaasi keskmine koostis [13] 

Koostisosa Keemiline nimetus Kontsentratsioon (%) 

Metaan CH4 50 - 75 

Süsihappegaas CO2 25 - 45 

Vesi H2O 2 (20 ̊C) - 7 (40 ̊C) 

Hapnik O2 ˂2 

Lämmastik N2 ˂2 

Ammoniaak NH3 ˂1 

Vesinik H2 ˂1 

Väävelvesinik H2S ˂1 
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Autori arvamuse kohaselt on biogaasi võimalik toota seni mitte vajalikuks peetud prügist ja 

varem üheotstarbeliselt kasutatud sõnniku massist. Olenemata toodetud biogaasi 

algmaterjalist, jäävad biogaasi koostisosade protsentuaalsed väärtused samadesse 

vahemikesse. 

 

 

1.2. Biogaasi tootmistehnoloogia 

 

Biogaasi tootmisel on eesmärgiks muundada biomass vastavalt vajadusele soojus- ja/või 

elektrienergiaks. Sellist muundamisprotsessi jagatakse kaheks: termo- või biokeemiliseks. 

Termokeemilisteks protsessideks nimetatakse gaasistamist, põlemist ja pürolüüsi. 

Biokeemilise protsessi alla kuulub anaeroobne kääritamine, mille tulemusel saadakse 

biogaasi. Anaeroobse käärimise protsessis biogaasi tootmiseks on mitmeid erinevaid 

lahendusi, kus tootmisprotsessi kriteeriumiteks on 1) protsessi etappide arv, 2) protsessi 

temperatuur, 3) kääritus mahuti täitmisviis ja 4) substraadi kuivainesisaldus [2, 3]. 

 

Protsessi etappide arvu järgi jaguneb tehnoloogia kolmeks: ühe-, kahe- ja kolmeetapiline. 

Põllumajanduslikes biogaasijaamades on kasutusel põhiliselt ühe- või kaheetapilised 

protsessid. Nende peamiseks erinevuseks on see, kas tootmisprotsessi astmed toimuvad ühes 

mahutis (üheetapiline) või on kindlad faasid üksteisest ruumiliselt eraldatud ja protsess 

toimub mitmes mahutis (kaheetapiline) [3] . 

 

Protsessi temperatuuri järgi jaguneb tootmistehnoloogia psührofiilseks, mesofiilseks ja 

termofiilseks. Psührofiilne protsess toimub temperatuuril alla 20 ̊C, mesofiilne 

kääritusprotsess toimub temperatuurivahemikus 32-38 ̊C ja termofiilses on see vahemik 42-

55 ̊C, kusjuures antud vahemikud võivad muutuda. Sõltuvalt kasutatavast alusainetest on 

võimalik käärimismahuti temperatuuri ka muuta. Suurem enamus biogaasijaamadest töötab 

mesofiilses temperatuurivahemikus [3,13]. 
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Mahutite täitmine oleneb mikroobide vajadusest kasutada substraati toiduks. Tekkiva 

biogaasi kogus määrab substraadi mahu ning lisamise vajalikkuse. Täitmisviise eristatakse 

põhiliselt kolme erinevat moodi: tsükliline (perioodiline), pooltsükliline ja pidev. Tsüklilise 

täitmisviisi puhul jaotub see vahetavate kambrite meetodi ja kambri meetodi vahel. 

Vahetavate kambrite meetodi puhul on korraga töös kaks kambrit. Sel ajal, kui ühes kambris 

toimub käärimine, siis teist täidetakse aeglaselt. Kambrimeetodi korral täidetakse kogu 

kääriti värske toorainega (substraadiga) ning see suletakse tihedalt, et lisaõhku juurde ei 

pääseks. Pärast käärimisprotsessi tühjendatakse käärimismahuti selliselt, et sinna jääb väike 

osa jääki alles. See on vajalik, et bakterid saaksid "liikuda" järgmisele lisatavale substraadile. 

Pooltsüklilise ja pideva täitmise puhul on tuntud salvestus-, läbivoolu- ja kombineeritud 

meetod ehk läbivooluga salvestatav. Salvestusmeetod tähendab seda, et lõpphoidla ning 

kääriti on koos. Kääritusmahuti täidetakse aeglaselt ja tühjendamine toimub sarnaselt 

kambrimeetodile (väike osa jääki jääb alles). Läbivoolu meetod tähendab, et mitmel korral 

päevas lisatakse värsket substraati eelmahutist käärimiskambrisse. Sama kogus, mis 

lisatakse ka väljub (pumbates või ülejooksu moodusega). Selle meetodi eeliseks on küllaltki 

ühtlane biogaasi toodang. Kombineeritud meetodi puhul toimib kääriti sarnaselt 

läbivoolumeetodiga ning lõpphoidla põhimõtet võib seondada salvestusmeetodiga. 

Pooltsüklilise täitmise korral lisatakse kääritusanumasse kindlasti kord päevas värsket 

tooret, aga eelistatakse mitmel korral päevas väiksemate koguste andmist [3]. 

 

Tooraine ehk substraatide voolavuse aste oleneb kuivaine sisaldusest. Vahet peab tegema 

märg- ja kuivkäärimisel, täpsemalt käärimismahuti sisu kuivaine sisalduse põhjal, mitte 

üksikute lähteainete kuivainete järgi. Mõlema protsessi puhul on oluliseks ikkagi piisava vee 

olemasolu, kuna muidu ei toimuks bakterite elutegevust. Märgkääritamiseks saab nimetada 

sellist protsessi, kui kuivainesisaldus on kuni 15% ehk massi (toorainet) saab pumbata. 

Sellisel juhul, kui kuivainesisaldus on 20-40% piires, nimetatakse seda kuivkääritamiseks 

ning mass pole enam pumbatav (saab kuhjata). Enamjaolt on kasutusel märgkääritamine. 

Märgkääritamiseks on  kolm erinevat võimalust: täieliku segamise meetod, survevoolu 

meetod ja erimeetod. Kui aga ettevõttel puudub vedel sõnnik märgkääritamiseks, siis jääb 

neile kaks võimalust: kas kasutada kuivkääritusmeetodit (mis jõudsalt veel areneb) või lisada 

vett/vedeldada, et saavutada pumbatavus [3]. 
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Andmete põhjal arvan, et kõige mõistlikum on kasutada mesofiilset kääritusprotsessi, kus 

protsessiks vajaliku temperatuuri saamine ei nõua nii palju energiakulu kui termofiilne, aga 

samas on biogaasi tootmise kogus piisav. 

 

 

1.3. Tootmisseadmed märgkääritamisel 

 

Märgkäärituse puhul on toorme kääritusprotsessi toimumiseks põhiliselt kolm tehnoloogilist 

viisi: 1) täieliku segamise meetod, 2) survevoolu meetod ehk pressmeetod ja 3) erimeetodid. 

Põhiliselt kasutatakse täielikult läbisegatavaid kääritusmahuteid põllumajandusliku biogaasi 

tootmises. Kääritid/mahutid on silindrikujulised ja asetsevad vertikaalselt ehk maapinna 

suhtes püsti. Näide vertikaalse kääriti kohta on joonisel 1. Suuresti sarnanevad need 

tavalisetele lägahoidlatele, mida on võimalik väikeste ehituslike muudatustega 

kääritusmahutiteks ümber ehitada. Käärituskambri põrand valmistatakse betoonist ja seinad 

vastavalt kas terasest või samuti betoonist. Kambri mahuks on kuni 6000 m3, sellest 

suuremate kääritamiskambrite puhul muutub protsessi jälgimine/ kontrollimine raskeks ning 

massi segamine väga keeruliseks. Mahuti kaetakse tihendatud kattega, mis tagab kaitse 

väiksemagi immitsemise eest, et gaas välja ei pääseks. Katete ehituslikul lahendusel võib 

olla kasutusel erinevaid tüüpe. Kääriti võib asetseda täielikult maa sees, osaliselt maa sees 

või terves ulatuses maa peal. Nagu nimetus ütleb, on tegemist täieliku segamisega, see 

saavutatakse käärituskambris asuva võimsa segistiga. Sellise meetodiga käärituskamber on 

sobilik väikse või keskmise kuivainesisaldusega pumbatavatele alusainetele ehk 

substraatidele. Vastavalt substraadile on vaja valida sobivad segamis- ja etteandmisseadmed. 

Põhilisteks eelisteks täielikult segavate kääritite puhul on: sobilikkus kõikide erinevate 

täitmise viisidega, üle 300 m3mahutuvusegakäärituskambrit on soodsam ehitada, kasutusel 

olevaid tehnoloogilisi seadmeid saab hooldada kääritit tühjendamata. Sellise meetodi puhul 

on ka mõningaid negatiivseid külgi: võimalikuks võib osutuda substraadi kiire väljumine, 

ujuvkihi ning setete teke, suureks raskuseks suuremates biogaasi jaamades võib olla kääritite 

kinni katmine [3]. 
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Joonis 1. Vertikaalne kääriti koos seadmetega [3] 

 

Survevoolu meetodit kasutades surutakse juurde lisatav substraat (värske tooraine) 

silindrikujulisse või ristkülikukujulisse kääritusmahutisse ehk kääritisse. Substraadi 

lisamiseks on kasutusel näiteks kruvipump ehk teisisõnu kruvisöötja, millega surutakse 

värske mass kambrisse. Silindrilised mahutid võivad olla kas vertikaalses või horisontaalses 

asendis, ristkülikukujuliste kääritite puhul on kasutusel horisontaalne paigutus. 

Horisontaalse kääriti näide on esitatud joonisel 2. Enamasti on kasutusel horisontaalselt 

asetsevad käärituskambrid ja need võivad mahutada kuni 800 m3 substraati. Vertikaalse 

paigutusega kääritite paremus horisontaalsete ees on survevooluse meetodi efektiivsem 

töötamine. Üheks suureks eeliseks selliste kääritite puhul on kompaktsus, millest tuleneb ka 

soodsam ehitus (väiksemate biogaasijaamade puhul) ning väiksemad soojuskaod. Üldiselt 

on sellist kääritit üsna kerge soojendada ning sellel on ka lühike käärimisaeg. 

Pressmeetodiga kääritid on valmistatud terasest või betoonist, mis teeb nad väga 

vastupidavaks. Eriti sobivad antud mahutid rohke kuivainesisaldusega substraatide 

pumpamiseks. Käärituskambris olevat massi aetakse ringi (segatakse) enamjaolt kahel viisil: 

labadega võlli abil, mis on risti voolusuunaga või kasutatakse voolutorustikku,  mis on eraldi 

selleks konstrueeritud. Kasutama peab selliseid etteandmis- ja segamisseadmeid, mis oleks 

alusainele kõige sobilikumad. Positiivseks saab antud mahuti puhul pidada seda, et ei teki 

setteid ega ka ujuvkihti, mis on tingitud ehitamise viisist. Headeks külgedeks võib veel 

nimetada eraldatud käärimisastmed survevooluses ning ka kääritite töötamist nii segistitega 

kui ka ilma [3]. 
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Joonis 2. Horisontaalne kääriti koos seadmetega [4] 

 

Lisaks eelnevalt välja toodud meetoditele on olemas teisi kääritusmeetodeid, mida otseselt 

liigitada ei saa, kuna need on arengufaasis, vähe levinud ning kasutusel ja turul on nad 

kohaliku tähtsusega. Üsna levinud on substraadi segamine kasutades kaheosalisi 

kääritusmahuteid, selline viis on levinud Saksamaal. Seadme ehitus on küll keerulisem ja 

ruumikam, aga alusaine segamisel ei ole kasutusel elektrienergiat. Saksamaal selliste 

biogaasijaamade suuruseks on umbes 400 - 2500 m3 ning substraadiks on 

reoveepuhastusjaama muda või läga [3]. 

 

Märgkääritamisel on otstarbekas võimalusel kasutada ära varem ehitatud lägahoidla, mille 

saab ümber ehitada vertikaalseks kääritiks. Autori arvates on mõistlik eelistada 

vertikaalkääritit, kuna selle väiksema pinna tõttu on ka soojuskaod väiksemad, mis 

omakorda on majanduslikult säästlikum. 

 

 



13 

 

1.4. Tootmisseadmed kuivkääritamisel 

 

Kuivkääritus pole võrreldes märja meetodiga nii laialdaselt levinud ega arenenud. Kuid 

sellist meetodit kasutatakse sellisel juhul, kui toorme kuivainesisaldus on kõrge ning massi 

pole võimalik edastada pumbates. Kuivkääritus tehnoloogilisteks lahendusteks on: 

1) konteinermeetod, 2) garaaži- või boksimeetod, 3) kiletorumeetod, 4) vann ehk 

tunnelmeetod, 5) kompogas- meetod, 6) Linde - Laran meetod. 

 

Konteinermeetodi puhul käärituskambriks (kokklükatav või ümber paigutatav) konteiner. 

Tavaliselt valmistatakse need tugevast metallist ning on ehituselt üsna kompaktsed. 

Suurimaks eeliseks antud tüüpi kääriti puhul on selle transport, kuna seda saab vajadusel 

teisalda sinna, kus on rohkem toorainet. Kuna konstruktsioonilt on sellist meetodit kasutav 

kääritusmahuti üsna lihtne, siis selle hooldamine ja vajadusel remontimine on teiste 

seadmetega võrreldes soodsam. Kasuks tuleb antud meetodi puhul ka aeroobse protsessi 

kasutus,  mille käigus tekib soojust ning sellest tulenevalt ka väiksem energiakulu. Biogaasi 

tootmiseks täidetakse esmalt õhutihe konteiner toormega ning suletakse. Vajalik on saada 

toimima kompostimisprotsess, et eralduks soojust. Selleks lastakse konteinerisse õhku 

juurde, et mikroobid soojendaks substraadi üles. Protsessiks vajaliku temperatuuri 

saavutamisel suletakse õhu juurdevool. Sel hetkel, kui kõik hapnik on kasutatud, 

aktiveeruvad anaeroobsed bakterid sarnaselt märgkäärimisele ning gaasitekke protsess 

algab. Biogaasi tekkides koguneb see käärituskambrisse, kust edasi juhitakse gaas juba edasi 

vastavasse mahutisse [3]. 

 

Boksid sarnanevad kujunduslikult konteinermeetodiga käärititele ning meenutavad ehituselt 

garaaži. Nende konstruktsiooni ehitamiseks kasutatakse betooni (betoonplaate) ning 

suurusel ette antud piire pole. Sellise meetodiga kääritid pole mõeldud voolavatele tooretele. 

Kääritus- ja biogaasi tekke protsessi töökäik sarnaneb konteinermeetodile. Üheks meetodiks 

on kasutada BIOFerm tehnoloogiat, kus protsessi paremaks toiminguks värske substraat 

segatakse vanaga. Seda veel selliselt, et rohkem lisatakse vana (~60%) kui uut tooret. Et 

käärimisprotsess toimuks kindlamalt, pritsitakse substraat perkolaadiga, mis parendab 

bakterite levikut ning kontrollitakse temperatuuri [4].  BioFerm tehnoloogia näide on 

esitatud joonisel 3. 
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Joonis 3. BioFerm tehnoloogia [4] 

 

Kiletorumeetodi puhul on kasutusel aeroobne protsess esmaseks substraadi soojendamiseks. 

Kiletorud täidetakse toorainega ning vajadusel soojuskadude vähendamiseks saab lisada 

isolatsiooni. Järgnevaks soojendamiseks on üheks viisiks panna täidetud kiletorud 

betoonalusele, mis on soendatav. Biogaasi kogumiseks paigutatakse kiletoru ülaosasse 

torustik, mille abil juhitakse gaas edasi mahutisse või tarbijale. Kuna tegemist on 

plastikkilest käärititega, siis erilist hooldust nad ei vaja ning selle võrra on ka kulutused 

väiksemad [3]. 

 

Vannmeetodi puhul toimub sarnane käärimisprotsess nagu kiletorumeetodil. Erinevuseks on 

see, et protsess leiab aset eriotstarbelistes tunnelites või vannides. Üheks eelseks kile-

meetodiga käärimise ees on aga protsessi suurem kontrollimise võimalus [3]. 

 

Kompogas meetodiga kääritid on ehituselt üsna keerulised ja kulukad. Kääritid on enamjaolt 

silindrilise kujuga ning paigutatakse nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Täitmisviisidest 

on kasutusel pool-tsükliline või tsükliline täitmine. Mõningatel käärititel, kus on kompogas 

meetod, võidakse gaasi kergemaks eraldumiseks kasutada väikest segamisvõlli. Antud 
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meetodi puhul suunatakse biogaas tarbijale. Selle kääriti puhul on hooldus üsna oluline ja 

raha nõudev, sest tegemist on keerulise konstruktsiooniga [3]. 

 

Linde - Laran meetodi puhul segatakse varem kääritatud toore (pressitud) lisatava 

substraadiga. Horisontaalselt paikneva kääriti külge on lisatud eelmahuti, mille tulemusena 

on tagatud pidev töö. Segatud toore liigub tigusööturi abil kääritisse, kus toimub massi 

segamine. Eriline on antud segistite puhul see, et need liiguvad kordamööda mõlemas 

suunas. Kääritis võib toimuda nii termofiilne kui ka mesofiilne protsess. Pärast jäägi 

väljastust eemaldatakse sellest vesi, et seda uuesti kasutada saaks [4]. Linde – Laran meetodi 

skeem on toodud joonisel 4. 

 

Joonis 4. Linde – Laran meetod [4] 

 

Arvan, et kuivkääritamisele peaks rohkem tähelepanu pöörama, kuna antud meetodi puhul 

on suureks eeliseks kääriti kompaktsus ja transportimise võimalus rohkema toormega 

territooriumile. 

 

 

1.5. Kääriti segistid ja soojustamine/soojendamine 

 

Tooraine segamine mahutites on väga oluline tegevus, kuna see aitab kaasa bakterite 

toimingutele, mass soojeneb ühtlasemalt, biogaas eraldub paremini ning selle abil välditakse 

ka substraadi kihistumist. Segistit seatakse selliselt tööle, et need kas töötavad pidevalt või 

siis mingi teatud ajavahemikkude järel. Segisteid on mitmesuguseid ja enamasti on kasutusel 
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just mehaanilised segistid. Nendeks on aksiaalsegistid, kruvisegistid, pika teljega segistid 

ning haspelsegistid (mõlasegistid), viimaseid kasutatakse enamasti horisontaalsetes 

kääritites. Aksiaalsegistid on enamasti kasutusel seal, kus on vaja pidevat töötamist. Segisti 

ise asetseb mahuti tsentris, aga mootor väljaspool mahutit. Kruvisegistite puhul asub mootor 

käärituskambris ning seetõttu peavad need olema korrosioonikindlad ja survele 

vastupidavad. Segisti ise asetseb selliselt, et seda oleks võimalik väljas poolt mahutit 

reguleerida (töö sügavus ja nurk). Segistil on propeller, millel on 2-3 laba. Pika teljega 

segistite puhul asub mootor väljaspool mahutit, aga võll suunatakse läbi seina või kaane. 

Võimalik on, et võll kinnitatakse ka põrandale. Võll asetseb mahutis tavaliselt viltu (mingi 

nurga all) ja selle küljes on mõlakujuline segamispea. Enamjaolt horisontaalsetes mahutites 

(saab kasutada ka vertikaalsetes) kasutusel olevad haspelsegistid kasutavad mahutist väljas 

pool asuvat mootorit, mis tagab väikese pöörete arvuga ning aeglase segamise. Võllile 

kinnituvad segamishasplid, mõlemad võivad olla varustatud küttekehadega, et samaaegselt 

segamisega soojendada ka substraati [3]. Näited kruvisegistist, pika teljega segistist, 

aksiaalsegistist ja selle mootorist on esitatud joonisel 5. 

 

Joonis 5. Kääritites kasutatavad segistid ja mootorid: 1) uputava mootoriga kruvisegisti, 2) 

pika teljega segisti, 3) aksiaalsegisti, 4) väljaspool mahutit asuv aksiaalsegisti mootor [13] 

 

Käärimisprotsessi juures on väga oluliseks ühtlane soe temperatuur, see tagatakse mahutite 

soojustamisega, et vähendada soojuse kadu ning ka temperatuuri suurt muutust. Isoleerimis-

materjaliks sobivad tavalised ehituses kasutatavad tooted, näiteks erinevad villad, matid või 

vahud [3]. 

 

Protsessi toimumiseks on vaja soojas hoida (soojendada) ka substraati, mida saab teha väliste 

või siseste küttekehadega. Sisemisteks küttekehadeks on näiteks põrandaküte, seinale 
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kinnitatud küttetorustik või küttekeha. Seinale kinnitatud küttetorustiku näide on toodud 

joonisel 6. Välimine soojendamine tähendab seda, et toore peab enne mahutisse sisestamist 

läbima soojusvaheti torustiku, et selle temperatuur oleks piisav [3]. Kaasaegsetes biogaasi-

jaamades tootmisprotsessi käigus eralduv soojus juhitakse tagasi kääritisse substraadi 

soojendamiseks. Nii vähendatakse tootmisele suunatud kulusid.  

 

Joonis 6. Kääriti siseseinale kinnitatud küttetorud [13] 

 

Olen veendunud, et toormassi segamisel on mõistlik kasutada segistit, mille mootor asub 

väljaspool kääritit. See tagab mootori lihtsama hooldamise ja vähendab ka korrosiooniohtu. 

 

 

1.6. Biogaasi tootmise etapid 

 

Üldiselt saab tootmisprotsessides kasutatavad seadmed jaotada erinevatesse etappidesse. 

Esimeses etapis, kus toimub substraadi transport, hoiustamine, sisestamine ja eeltöötlemine, 

on kasutusel eelhoidla, kogumismahuti ning pastörisaator. Teine etapp ehk biogaasi 

eraldumine leiab aset kääritusmahutis. Kolmandas on kasutusel jäägihoidla. Neljandas etapis 

ehk biogaasi hoiustamine, puhastamine ning kasutamine on tarvilik kasutada gaasihoidlat ja 

gaasi põletamise seadet [3]. Biogaasi toomise põhimõtteskeem on toodud joonis 7.  
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Joonis 7. Biogaasi tootmise põhimõtteline skeem (variant 1 – biogaasist toodetakse soojus- 

ja elektrienergiat, variant 2 – biogaasist toodetakse biometaani mootorikütus) [1] 

 

 

1.6.1. Substraadi transport, hoiustamine, eeltöötlus ja sisestus 

 

Kui biogaasi tootmisjaama asukoht on erinev kui tooraine asukoht, siis on oluliseks aspektiks 

transport. Läga puhul kaasneb tavaliselt mõned halvad küljed, näiteks õhu saastamine ning 

ebameeldivad lõhnad. Rohtse tooraine puhul selliseid probleeme ei teki. Väga tähtsaks osaks 

biogaasi tootmise puhul on hoiustamine. Hoiustamisviise on erinevaid, seda sõltuvalt 

substraatidest. Tooraine (substraadi) kogus ning selle kasutus ajaühikus määrab ära, kui suurt 

pinda on vaja hoiustamiseks [4]. 

 

Eeltöötlemine tähendab seda, et täidetakse hügieeninõudeid, mis on seaduses kirjas ning 

püütakse luua parimad tingimused mikroobidele. Eeltöötlemise alla kuuluvad sorteerimine, 

substraadi pastöriseerimine, peenestamine ja eelsegamine. Sorteerimine tähendab lisandite 

(kivide ja teiste võõrkehade) eemaldamist substraadist. Substraadi pastöriseerimine on 

tooraine hoidmine  vähemalt 70 ̊C tund aega. Substraadi peenestamisel suurendatakse 

bioloogilist lagunemist ja ka metaani tootmist. Peenestatud toorainega bioloogilised 

protsessid muutuvad palju kiiremaks. Tehnika valik on väga tähtis. Tihtilugu on 
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pumbatavate substraatide puhul ka peenestus oluline, et seadmed ei saaks kahjustada. 

Tavaliselt toimub see enne pumpa torustikes või eelhoidlates. Märgkäärituse puhul on 

oluliseks substraadi eelsegamine koos vee juurde lisamisega, see on tähtis, kuna tahetakse 

saavutada pumpamiseks vajalik substraat. Enamikel juhtudel toimub eelsegamine 

kogumismahutis (enne kääritisse juhtimist). Eelsegamiseks on kasutusel juba eelnevalt 

kasutatud vesi või puhas vesi. Puhta vee kasutusel on oluline selle kallidus ning seda valikut 

peaks võimalusel vältima [3,4]. 

 

Stabiilse tootmise tagamiseks on tähtis pöörata tähelepanu toorme edastamisele ja 

sisestamisele. Biogaasijaama planeerimise ja ehituse koha pealt on väga oluline teada, et 

alusaine (substraadi) juurde lisamine toimub pooltsükliliselt, mis tähendab, et substraati 

lisatakse ühtlaselt väikeste kogustega terve ööpäev. Sellest tulenevalt pole vajalik 

edastamisega tegelevatel seadmetel kogu aeg töös olla. Sõltuvalt edastavast ning sisestavast 

massist jagunevad seadmed pumbatavateks ja tahketeks [3]. 

 

Tahke substraadi edastamiseks on kasutusel tõstukid, mis antud hetkel on parim lahendus. 

Märgkäärimise puhul peab substraate enne eelmahutis segamist ning kääritisse edastamist 

transportima. See toimub sarnaselt kuivkääritamisega kasutades tõstukit, aga kui tegemist 

on automaatbiogaasijaamaga, siis on kasutusel kruvi- ja kolbtransportöörid või 

kraapsööturid. Kruvitransportööri puhul on eeliseks substraadi edastus erinevatesse 

suundadesse, aga selle kasutuseks on vajalik sorteeritud ning peenestatud substraat. Enamus 

tahkete alusainete transportööre on kombineeritud sisestusseadmetega, millest tuleneb ka 

kokkuhoid ja lihtsus [3]. 

 

Pumbatavate substraatide edastamiseks on kasutusel elektrimootoriga pumbad, millede 

puhul on väga oluline jälgida nende tootlikkust ja töökindlust. Biogaasijaamade rajamisel 

peab jälgima torustiku planeerimist ja pumbad paigutama selliselt, et neile kergelt ligi 

pääseks. Kuna pumpades on mitmeid kuluvaid osasid, siis neile ligipääsetavus on väga 

oluline, et vajadusel saaks neid remontida või hooldada. Pumpade pikema tööea 

saavutamiseks on mõistlik enne pumpasid paigutada peenesti/ purusti. Peamiselt on 

kasutusel sarnaselt läga käitlemisega seotud pumbad. Enamasti on nendeks maht- ja 

tsentrifugaalpumbad. Erinevaid kasutusel olevaid pumpasid leiab tabelist 2 [3]. 
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Tabel 2. Pumpade parameetrite võrdlus [3] 

Näitajad Lõõtspump Rootorpump 

Eelised 

lihtne ehitus; 

substraadi doseerimiseks sobilik; 

vastupidav (kivid, tühjalt käimine); 

imeb substraadi 3 m sügavuselt 

lihtne ehitus; 

sobilik doseerimiseks; 

mõõtmetelt väike; 

imeb substraadi 10 m sügavuselt 

Puudused tootlikus väike tühjalt töötamine ei sobi 

Tootlikus alates 1 m3/min alates 0,1 m3/min 

Rõhk kuni 5 bar kuni 16 bar 

Mootori vajalik 

võimsus 

sõltuvalt substraadist 3 - 55 kW  

Näitajad Kruvipump Tsentrifugaalpump 

Eelised 

lihtne ehitus; 

substraadi doseerimiseks sobilik; 

substraat imetakse ise ette 

lihtne, kompaktne ehitus; 

saab liigutada; 

suur jõudlus 

Puudused 
tühjalt töötamine ei sobi; 

tootlikus väike 

ei suuda ise substraati imeda; 

substraati doseerida ei saa 

Tootlikus alates 0,055 m3/min alates 2 m3/min 

Rõhk kuni 5 bar kuni 20 bar 

Mootori vajalik 

võimsus 

sõltuvalt substraadist 7,5 - 55 kW sõltuvalt substraadist 3 - 15 kW 

 

Tahke alusaine lisatakse enamikel juhtudel otse kääritisse, kuna substraatide eelmahutisse 

sisestamisega kaasnevad probleemid muudavad söötmise automatiseerimise ja pideva 

söötmise väga keeruliseks. Kuivainesisalduse tõstmiseks ning gaasi väljutamise suuren-

damiseks võib lisaaineid teatud aja jooksul otse kääritisse lisada. Substraadi sisestamiseks 

on kasutusel mitmeid seadmeid nagu näiteks: kruvisöötur, kolbsöötur või sisselaskešaht [3]. 

Näited nende sööturite kohta on esitatud joonisel 8. 

 

 

Joonis 8. Tahke tooraine sisestamine mahutisse [13] 
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Kruvisööturiga (söötevtigudega) substraate kääritusmahutisse sisestades saab valida 

sisestuse vajaliku sügavuse, mis tagab selle, et gaasid ei saaks sisestuse ajal väljuda. 

Kruvisööturite puhul on täitmiseks kasutusel eelmahutid, mis võivad olla varustatud 

purustiga. Tigu võib paikneda eelmahutist kas horisontaalselt või risti kääritisse. Suureks 

eeliseks on selliste sööturite puhul see, et transpordi suund pole tähtis ja see on 

automatiseeritav. Probleemiks võib olla tigude kulumine ja suuremate kivide kahjulikkus 

seadmele [3]. 

 

Kolbsööturi puhul on kasutusel hüdrauliline kolb, mille abil surutakse tooraine sisestusava 

kaudu kääritisse. Sügavamal sisestusel seguneb mass lägaga ning see ennetab kihistumist. 

Sellise sisestuse puhul on positiivseteks külgedeks see, et see on lõhnavaba ning seda saab 

automatiseerida. Halvaks pooleks kolbsööturi puhul on aga oht kihistumisele [3]. 

 

Sisselaskešahti puhul on oluline, et sisestada saab suuri koguseid toorainet. Selleks 

kasutatakse koppa või siis tõstukit. Lihtsast ehitusest tulenevad ka odavamad kulutused ja 

hooldust ei vaja sellist tüüpi sisestussüsteem peaaegu üldsegi. Sisselaskešahtide puhul tuleb 

kahjuks lõhnade levik ning söötmise käigus lisandub palju hapnikku[3]. 

 

Arvan, et substraadi transpordi, hoiustamise, eeltöötluse ja sisestuse protsessid tuleb enne 

biogaasi jaama ehitust põhjalikult läbi mõelda ja leida kõige optimaalsem lahendus nende 

toimingute teostamiseks. Olulist rolli mängib ka toormest sõltuv tehnoloogia valik. 

 

 

1.6.2. Biogaasi eraldumine 

 

Kääritusmahutisse (kääritisse) juhitakse eelnevalt töödeldud substraat, kus hakkab toimuma 

käärimisprotsess ning eraldub biogaas. Kääritit võib nimetada biogaasijaama südameks, 

kuna põhiline tegevus, mille tulemuseks on biogaas, toimub just seal. Bioloogilises 

protsessis hapniku puududes tekib orgaanilistest ainetest gaaside segu ehk biogaas. Sellisel 
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juhul, kui ühes käärituskambris toimub neli käärimisprotsessi etappi (hüdrolüüs, 

atsidogenees, atsetogenees, metanogenees), siis saab seda nimetada üheastmeliseks 

tootmisprotsessiks. Sõltuvalt erinevatest etappidest on bakteritel vaja enda eluprotsessiks 

isesuguseid olusid, sellest tulenevalt peab leidma vastastikuse sobivuse. Tingimuste 

seadmisel võetakse arvesse metaani tootvad bakterid, kuna need paljunevad aeglaselt ja on 

väga tundlikud. Kaheastmelist tootmisprotsessi saab eristada selle poolest, et atsidogenees 

ning hüdrolüüs on ruumiliselt järgmistest etappidest eraldatud. Sellest tingituna saadakse ka 

sobilikumad tingimused mitmetele erinevatel bakteritele, mille tulemusena paraneb ka 

gaasitootlikkus. [4, 5] 

 

 

1.6.3. Kääritusjäägi hoiustamine ja kasutus 

 

Pärast seda, kui on toimunud kääritusprotsess, liigub kääritatud substraat edasi selleks ette 

nähtud mahutisse või hoidlasse. Seal jahtuvad jääkained maha ning hoiustatakse teatud ajani, 

kui see uuesti kasutusse läheb. Kui tegemist on vertikaalsete käärituskambritega, siis on 

enamjaolt kasutusel ülevoolusüsteem. See tähendab, et kasutatakse sifooni põhimõttel 

töötavat ülevoolutoru, mille tulemusena välditakse ka gaasi eraldumist. Horisontaalselt 

asetsevate käärituskambrite puhul toimub kääritatud substraadi väljutamine uue massi 

juurde lükkamisega ehk värske substraat surub käärimisjäägid kääritist välja. Üheks 

võimaluseks kääritatud substraadi väljutamiseks on kasutada vastavaid pumpasid. Pärast 

väljutamist on mõistlik eraldada vedel ja tahke osa, kuna neid saab uuesti kasutusele võtta. 

Tahket jääki saab kompostida ja vedelat lämmastikväetisena põllule viia või see uuesti 

kääritisse suunata. Rohtsest biomassist, lägast ja vedelast sõnnikust tekkinud kääritusjääki 

saab ilma sisendeid eeltöötlemata kasutada toidukultuuride väetamiseks. Sellisel juhul, kui 

kääritatakse mitmeid erinevaid alusaineid (substraate) või kui segatakse neid valimatult, siis 

et seda väetisena kasutada peab kääritusjääki järeltöötlema või kõiki sisendeid eelnevalt 

töötlema. Nii keskkonna kui ka rahanduslikus mõttes oleks kõige kasulikum kasutada 

võimalikult palju kääritusjäägis olevaid väetisaineid ära. Vedelat ja tahket jääki saab 

eraldada näiteks tiguseparaatori, sõelaga pressi või tsentrifuugi abil. Kääritusjäägi 

hoiustamiseks võib olla vana laguun, läga hoidla või nende puudumisel peaks ehitama uue 

mahuti. Selle suurus peaks olema piisav, et vastavalt ilmastiku oludele, kui jääkainet ei saa 



23 

 

põldudele laotada, on hoidla võimeline mahutama kõik jäägi. Uue mahuti/ hoidla ehitades 

on nõue, et see kinni kaetaks. Sellisel viisil on võimalik koguda veel umbes 20% gaasi, kuna 

kogu orgaaniline materjal täielikult kääritis ei lagune ning jääkide hoidla toimib 

järelkääritina. Kaetud hoidla eeliseks on ka halva lõhna vähenemine [3, 4, 5]. 

 

Olen veendunud, et biogaasi tootmisest järele jäänud jäägi kasutamine väetisena on sama 

efektiivne, kui varem otse põllule laotatud läga. Samuti väheneb protsessi käigus 

umbrohuseemnete kogus. 

 

 

1.6.4. Biogaasi hoiustamine, puhastamine ja kasutus 

 

Pärast biogaasi eraldumist peab selle koguma vastavasse gaasihoidlasse. Biogaasihoidla 

puhul on oluliseks, et see taluks temperatuurikõikumisi ning ultraviolettkiirgust. Tähtis on 

hoidla puhul ka ilmastikukindlus, survele vastupidavus ning see peab olema kindlalt 

tihendatud, et ivakestki gaasi sealt välja ei imbuks. Ohutuse tagamiseks peavad hoidlad 

olema varustatud rõhuklappidega, et vältida kahjustusi ja erinevate ohtude riske. Garan-

teeritud peab olema ka plahvatusohu kaitse. Mahuti/ hoidla peaks olema piisavalt suur, et 

see mahutaks soovituslikult 2-3 päeva toodangu. Kõige lihtsam lahendus biogaasi hoiustada 

on kääriti peal, kasutades selleks gaasitihedat membraani, mis samal ajal täidab ka kääriti 

kaane funktsiooni. Suuremate biogaasijaamade jaoks rajatakse eraldi biogaasihoidlad. 

Biogaasihoidlaid jagatakse kolmeks: 1) madalsurvehoidla, 2) kesksurvehoidla ja 3) 

kõrgsurvehoidla [3, 13].  

 

Tihti kasutusel olevad madalsurvehoidlad on valmistatud spetsiaalsest tugevast kilest 

(membraanist), mis peab vastama turvanõuetele. Selliseid hoidlaid kasutatakse enamjaolt 

välisgaasihoidlatena või gaasikuplite/ -katetena kääritite peal. Hoidlates asuva gaasi töörõhk 

jääb vahemikku 0,05 kuni 0,5 mbar. Võimalus on neid panna ka suurtesse ruumidesse, kus 

kilemahuti võtab biogaasiga täitudes selle ruumi kuju või lisada sellele teine membraan. 

Kilest hoidlaid võib kindluse ning kaitse mõttes katta veel teisegi membraaniga. Turvalisuse 
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mõttes võib kääriti varustada membraani toestava raamiga [3, 13]. Madalsurvehoidlate 

näited on toodud joonisel 9. 

 

Joonis 9. Madalsurvehoidlad: 1) madalsurvehoidla kääriti peal, 2) madalsurvehoidla 

topeltmembraaniga [6,13] 

 

Kesk- ja kõrgsurvehoidlate valmistamiseks kasutatakse metalli, kuna sealne gaasirõhk on 

palju suurem kui madalsurvehoidlas. See võib ulatuda 5 kuni 250 baarini. Hoidlates, kus 

rõhk ulatub kuni 10 baarini, on vajalik energia kogus kuni 0,22 kWh/m3 ja hoidlates, kus see 

on 200-300 baari, on vajalik energia kogus 0,31 kWh/m3.  Kuna ehituselt on sellised hoidlad 

keerukad ning üldiselt kulukad, siis põllumajanduslikes biogaasi ettevõtetes kasutuses neid 

ei ole [3, 13]. 

 

Biogaasi puhastamine on vajalik, kuna anaeroobsel lagunemisel saadud gaas sisaldab umbes 

60-70 % metaani (CH4), 30-40 % süsinikdioksiidi (CO2), vähem kui 1-2 % väävelvesinikku 

(H2S) ning väiksemates kogustes teisi aineid ja veeauru. Väävelvesinik on ebameeldiva 

lõhnaga toksiline gaas, mis moodustab koos veeaurudega segunedes väävelhappe. See aga 

on söövitav ning võib kahjustada näiteks elektri- ja soojusenergia koostootmisseadet, gaasi 

torustikku, väljalasketorustikku. Selle vältimiseks peab biogaasist aga väävli eemaldama ja 

hiljem selle kuivatama. Biogaasist läheb põhiliselt kasutusse metaan ning teised üleliigsed 

ained peab sellest eemaldama. Biogaasi puhastusmeetodite eesmärgiks on suurendada 

metaani sisaldust ning samal ajal vähendada süsinikdioksiidi, väävelvesinikku ja teiste 

ainete osa. Nende eemaldamisel puhastusel tõuseb biogaasi kütteväärtus ning vähendatakse 

korrosiooni teket süsteemides. Puhastatud biogaasi ehk biometaani saamiseks on kasutusel 
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mitmeid erinevaid puhastusmeetodeid, tehnoloogiaid. Nendeks on kõikuvrõhu 

absorbatsioon, füüsikaline absorbatsioon, orgaanilis- füüsikaline puhastus, keemiline 

puhastus ja membraanpuhastus. Kõikuvrõhu absorbtsiooni puhul on neelduvaks aineks ehk 

absorbendiks alumiiniumoksiid (Al2O3), silikageel (hüdratiseerunud amorfne ränidioksiid 

ehk SiO2·xH2O), aktiivsüsi või muu oluliste omadustega aine. Selle tehnoloogia puhul peab 

eelnevalt eraldama väävelvesiniku ja vee(auru). Rõhu mõjul süsinikdioksiid (CO2) 

absorbeerub (neeldub) ning alles jääb metaan. Füüsikalise absorbeerimise põhimõte seisneb 

gaaside lahustamises vees erinevatel temperatuuridel. Vees lahustuvad hästi nii väävlit 

sisaldavad ained kui ka süsihappegaas. Selle protsessi tulemuseks on metaan ning 

süsihappegaasi küllane vesi. Eriti sobib selline puhastusmeetod reoveepuhastusjaamadele. 

Selline tehnoloogia on kõige enam kasutatav ja selle tulemuseks on kuni 98% sisaldusega 

metaan. Orgaanilis- füüsikalise puhastuse puhul on absorbendiks polüetüleenglükool (PEG 

- on hargnenud või hargnemata ahelaga neutraalne polüeeter). Puhastuse põhimõte on sama, 

mis füüsikalisel absorbeerimisel ning biogaasist eraldatakse väävelvesinik, vesi, lämmastik 

ja hapnik. Keemiline absorbeerimine tähendab süsinikdioksiidi neeldumist lahusesse ja ka 

reageerimist amminidega, mis on lahuses. Regenereerimiseks kulub enam soojusenergiat, 

kui gaas sisaldab väävelvesinikku. Membraanpuhastuse puhul on tegemist metaani 

läbilaskvusega, vahet tehakse erineva suurusega gaasimolekulidel. Sellise meetodi puhul on 

metaani kaotus üpris suur, mida püütakse aga parandada. Arendamisel on veel mitmed teised 

meetodid biogaasi puhastuseks, näiteks ensüümidega puhastamine, käärimisprotsessis 

rikastamine ja kõrgrõhupuhastamine ning veel bioloogiline rikastamine [2, 4, 5, 13, 14]. 

 

Puhastatud kujul biogaasi kasutatakse samades kohtades kus maagaasigi. Seda saab kasutada 

maagaasi seguga kui ka puhtalt surugaasiautodes või ka tavaautodes, millele on 

kombineeritud kütuse(gaasi)mahuti ning gaasiseadmestik. Biogaasi kasutus mootori-

kütusena on veel arengufaasis ning selle uurimine ja sellega tegelemine on väga oluliseks 

prioriteediks paljudes riikides. Biometaani põhjal töötavate autode mootorid on tehniliselt 

samasugused nagu maagaasi kasutavatel automootoritel. Võrreldes bensiinimootoriga 

autodega sisaldab biometaanil sõitvate autode heitgaas 75 % vähem vingugaasi ning diisel-

mootoriga autode puhul on see protsent 50%. Mitmes riigis on ka biogaas mootorikütusena 

kasutusel. Nii näiteks Šveitsis ja Rootsis, kus viimasel on kehtestatud nõuded, et biogaasi 

kasutus kütusena oleks sobilik. Üheks võimaluseks on puhastatud biogaas ehk biometaan 

suunata maagaasivõrku, mille tulemusena suureneks turupotentsiaal biogaasil olulisel 

määral. Selliselt oleks kõigil gaasivõrgus olevatel tarbijatel võimalik kasutada biometaani. 
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Biogaasi tootja peab enne gaasi võrku sisestamist täitma kehtestatud nõuded ja kvaliteedi-

normid. Mitmetes maades on biometaani suunamine võrku tänapäeval suurenenud, näiteks 

Hollandis, Saksamaal ja ka Rootsis. Suureks eeliseks ja positiivseks küljeks biometaani 

puhul Eestis on see, et biometaan on ainus biokütus, millele kehtib aktsiisivabastus 

(vedelatel biokütustel lõppes see 2011. aasta juulil) [2, 4, 5, 14]. 

 

Töö autor leiab, et kõige mõistlikum on kasutada biogaasi hoiustamiseks mahutit kääriti 

peal. See säästab ruumi ja samas täidab ka kääriti katuse funktsiooni. Et tulevikus saaks 

Eestis toota biogaasist biometaani, peaks pöörama puhastusprotsessi arendamisele suuremat 

tähelepanu. 

 

 

1.7. Biogaasi tootmine Eestis 

 

1.7.1. Biogaas Eestis 

 

Esimesed biogaasijaamad Eestis tegutsesid 1980ndate lõpus. Üheks jaamaks oli Pärnus 

Saugal asuv  Pärnu Seavabrik, mis töötas ajavahemikus 1987-1997 ning kasutas tootmiseks 

sealäga. Tegemist oli Tšehhi ja Eesti ühisprojektiga, mille biogaasi tootlikus oli 6210 m3 

ööpäevas. Biogaasi tootmine lõpetati 1997. aastal seavabriku sulgemisega. Teine biogaasi-

jaam asus Lääne maakonnas Linnamäel. Ka selles jaamas oli tootmise ressursiks sealäga. 

Jaamas oli kasutusel Taani päritoluga tehnoloogia ja seadmed. Jaam töötas alates 1987. 

aastast kuni selle tegevus lõpetati kääritite korrodeerumise tõttu 1995. aastal [7]. 

 

Eesti riik on hakanud üha enam kaasa aitama, uurima ja rajama biogaasijaamade toetamist 

järgides teisi Euroopa Liidu riike. Eesti puhul võib kõige olulisema biogaasi tootmisviisina 

välja tuua  põllumajandusjäätmetel põhineva tootmise. See on lahenduseks mitmetele 

probleemidele seoses sõnniku hoidmise, selle laotamise ja laadimisega. Põhiliseks aspektiks 

on nende puhul ebameeldiva lõhna eraldumine. Vedelsõnnikust biogaasi tootmine vähendab 

keskkonnale kahjulikke mõjusid ning samal ajal toodetakse "rohelist energiat" 
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(keskkonnasõbralikku energiat). Iga aastaga koguvad biogaasi tootmine ja sellega 

seonduvad kasutusvõimalused üha enam populaarsust, uuritakse erinevaid uusi tootmisviise, 

koostatakse mitmeid uuringuid ja aidatakse kaasa mitmel viisil, mis võiksid kuidagigi mingit 

arengut tuua [8]. 

 

Tulevikupilt Eestis looduse säästmiseks võiks endas kujutada sellist lahendust, kus iga 

suurema lauda juures toodetakse ise energiat biomassist ja sõnnikust, mille abil kogu tehnika 

töötab. Selleks on vaja nii uuendada kui ka arendada tootmistehnoloogiat ning see ka 

kasutusele võtta. Suuremad ülikoolid Eestis tegelevadki võimalike tootmisviisidega 

vastavalt meie tingimustele ja kliimale. Sõltuvalt biomassi ressursside kasutusest on  

uuringud jagunenud Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel, 

seda parimate võimalike lahenduste saamiseks. Eesti Maaülikoolis on suurem tähelepanu 

pööratud just põllumajandusjääkidest tootmise suunas, Tartu Ülikoolis uuritakse koormuste 

optimeerimist ning lämmastikuärastuse teemat reoveega käitlemise protsessis ning Tallinna 

Tehnikaülikool tegeleb üldiselt jäätmete ja reovee ühise kääritamise protsessiga. Eesti 

Maaülikooli laboris on uurimisel parimad võimalikud tehnilised mudelid biogaasi 

tootmiseks. Erinevaid katseid teostatakse mitmete põllumajandusjääkidega. Nende 

eesmärgiks katselaboris on juhtida ning mõõta anaeroobse protsessi parameetreid, mis 

toimuvad biogaasi tootmisel. Suureks eeskujuks ja meie väikse Eesti puhul juhtriigiks on 

sellises valdkonnas Saksamaa, kelle käekäiku ja toimimist jälgitakse. Eestis on planeeritud 

rajada mitmeid biogaasijaamasid, mis töötavad põllumajanduslikel jääkidel. Üldiselt Eestis 

valitsevate tingimustega on võimalik biogaasi toota kuuest tooaraine ressursist : prügilate 

ladestusest tekkivast prügilagaasist, sõnnikust ning lägast suurtest lautadest, rohtsest 

biomassist, kasutamata põllult pärit kultuuridest, reovee setetest ning biolagunevatest 

jäätmetest. Biogaasi tootmine anaeroobsel kääritamisel jagatakse kuiv- ja märgkäärituseks. 

Laialdasemalt on kasutusel märgkääritus, kuna sealse substraadina (toorainena) saab 

kasutada vedelat toorainet ehk põhiliselt läga. Biogaasi tootmist ja sellega seonduva 

arendamine on väga oluline just keskkonnakaitse ning energiapoliitika väljavaatest. Biogaasi 

kasutus vähendab metaani (CH4) ja süsihappegaasi (CO2) emissiooni energeetikas ning 

põllumajanduses, samas väheneb ka fossiilsete kütuste kasutus, sõnnikus olevad 

umbrohuseemned hävivad ja sõnniku laotamise vajadus kaob [8]. 
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 Eestis on tegeletud biogaasi tootmise ja nendega seonduvate projektidega juba aastaid. 

Biogaasi tootmise puhul on tegemist kohaliku suunitlusega tegevusega, seetõttu pakuvad 

konkurentsi põhiliselt kohalikud tootmisettevõtted. Põhiliseks põhjuseks biogaaasi 

tootmiseks on soojus- ja/või elektrienergia saamine. Eestis võib jagada biogaasijaamad 

kolme kategooriasse: 1) põllumajanduslikel sisenditel töötavad, 2) reoveepuhastus ja 

tööstusreovee käitlusjaamad, 3) prügilagaasidel põhinev tootmine. 07.05.2014 seisuga 

töötavad Eestis põllumajandusjäätmetel põhineva tootmise alla kuuluvad ettevõtted: Tartu 

Biogaas OÜ, Oisu Biogaas OÜ, Vinni Biogaas OÜ, Aravete OÜ ja Valjala Seakasvatuse 

OÜ. Reoveel põhineva biogaasi tootmisega tegelevad Tartu Vesi AS, Tallinna Vesi AS, 

Narva Vesi AS, Kuressaare Veevärk AS, Estonian Cell AS, Salutaguse Pärmitehas ning 

EastmanSpecialties OÜ. Prügilagaasi kasutamine biogaasi tootmiseks toimub Jõelähtme 

prügilas (Tallinna Prügilagaas OÜ), Pääsküla prügilas (Baltic EnergyPartners OÜ),  Paikre 

prügila (Paikre OÜ), Aardlapalu prügila [1,4]. 

 

 

1.7.2.  Eesti biogaasijaamade iseloomustus 

 

Erinevaid biogaasijaamasid on võrreldud 2011. aastal koostatud teostatavus-tasuvusuuringu 

"Biogaasitehase rajamine Tartu linnaliinitranspordi kütuse tootmiseks" põhjal. Eesti 

suurimad arendaja biogaasi tootmisega seonduvalt on AS Eesti Energia, 4Energia OÜ ning 

Baltic Biogas OÜ, väiksema panusega aitavad kaasa Doranova Baltic OÜ, POÜ Torma 

Biogaas ja OÜ Mõnus Minek. Vastavalt 2011 aastal koostatud teostatavus-tasuvusuuringule 

saab rääkida kolmest toimivast ja mitmest arengufaasis olevast biogaasijaamast. Arengus ja 

valmimisel on põllumajanduslikel jäätmetel põhinevad tootmisjaamad OÜ Vinni Biogaas, 

Aravete biogaasitehas, OÜ Saare Economics ja OÜ Oisu Biogaas [4]. 

 

OÜ Vinni Biogaas. Planeeritud biogaasijaam põhineb tahkel sõnnikul metaankääritamise 

tehnoloogial veise- ja sealägast. Biogaasi tootlikus on ligikaudu 2,98 miljonit m3/aastas, 

gaasimootori soojuse toodang 1175 kW, soojusenergiat kokku ~10,3 miljonit kWh/aastas, 

elektrienergiat ~ 6,9 miljonit kWh/aastas. Jaam suudab töödelda aastaga 88 000 tonni 
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eelnevalt töötlemata tahket sõnnikut ning veise- ja sealäga. Antud projekti hind jääb umbes 

4,2 miljoni euro ümber [4]. 

 

Aravete biogaasitehas. Jaamas tootmiseks vajalikuks substraadiks on veisesõnnik, mis 

pärineb Tammsaarelt ning Aravete Agrost. Biogaasitehase toodetud soojus müüakse Aravete 

alevikule ning jaama võimsuseks on 1,7 MW. Orienteeruvalt kulub tehase rajamiseks 4-4,5 

miljonit eurot [4]. 

 

OÜ Saare Economics. 2005. aastal alustas tööd Saaremaal paiknev biogaasijaam. Tehas 

toodab biogaasi põhiliselt põllumajandusjäätmetest, aastaga töötleb jaam umbes 40 000 

tonni bioloogilisi jäätmeid. Biogaasijaamas kasutatavad seadmed pärinevad Belgia firmalt 

ECOMAC NV. Tehas on aastaga võimeline tootma ~2200 MW elektrit ning ~3500 MW 

soojust. Biogaasijaama rajamiseks kulus 3,5 miljonit eurot [4]. 

 

OÜ Oisu Biogaas. Sarnaselt Vinni Biogaas OÜ on töötlemiseks veise- ja sealäga ning tahke 

sõnnik. Kääritamise tulemuseks saadakse soojusenergiat ~6,75 miljonit kWh/aastas, 

elektrienergiat 6,28 kWh/aastas ning biogaasi toodetakse ligikaudu 2,98 miljonit m3/aastas. 

Kokku kulub käitlemiseks 90 000 tonni aastas. Maksma läheb selline jaam orienteeruvalt 

2,9 miljonit eurot [4]. 

 

Mitmetes Eesti reoveepuhastusjaamades veel ei kasutata reovee puhastusprotsessil tekkinud 

jääkmuda ning selle kääritamisel tekkivat biogaasi soojuse või elektri tootmiseks. Jääkmuda 

kääritamisega tegelevad AS Narva Vesi ning Paljassaare reoveepuhastusjaam. Jaama ning 

tootmise arendamist on plaanis teostada Kuressaare Veevärgi puhastusjaamas, uuendused ja 

edendused leiavad aset AS Tartu Veevärgis. Biogaasi tootmisega võiksid veel tegeleda 

mitmed teised reoveepuhastusjaamad, näiteks AS Tapa Vesi või Järve Biopuhasti OÜ ning 

sarnased toimivad jaamad [4]. 
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Salutaguse Pärmitehase reoveepuhastusjaam. Antud puhastusjaam kasutab biogaasi 

tootmiseks veepuhastustehnoloogiat, mille protsessi käigus toimub jäätmete käitlus ning 

tekib jääkmuda. Selle edasisel töötlemisel on võimalik saada biogaasi. Aastas kasutatakse 

tehases 8000 m3 suhkrupeedi töötlemise jääki ning sellest toodetakse ~5000 t presspärmi. 

Selle protsessi käigus tekib reovett ligi 100 000 m3. Pärmitehase päevaselt keskmine 

väljavool töötlemata reoveel  ulatub kuni 450 kuupmeetrini (m3) [4]. 

 

Paljassaare reoveepuhastusjaam. Paljassaare puhastusjaam tegeleb Tallinna linna ning 

selle ümbruse reovee puhastamisega. Reoveetöötlustehnoloogia põhineb keemilisel, 

bioloogilisel või mehaanilisel tehnoloogial. Reovee puhastus koosneb neljast protsessist, 

mille lõpptulemusena tekib jääkmuda. Jääkmuda edasisel töötlemisel eraldub sellest 

biogaas, mida kasutatakse soojusenergia saamiseks. Jääkmuda töötlemine näeb välja selline, 

et see sisestatakse kääritisse (kääritusmahutisse), kus toimub bakterite abil orgaanilise aine 

lagunemine. Selle käigus toimub metaanirohke biogaasi eraldumine. Järele jäänud muda ehk 

lõppjääk ladustatakse prügimäel või tehakse kompostiks, seda kasutatakse edasiselt 

väetisena ning ladustatakse põllule. Pärast seda, kui vesi on puhastatud, liigub see torustiku 

kaudu edasi merre [4]. 

 

AS Narva Vesi reoveepuhastusjaam. Reoveepuhastusjaama koguneb reovesi Narva 

linnast ning ka Narva Jõesuust. Narva puhastusjaamas käib reovee töötlus seadmega, mida 

saab jagada kaheks töötavaks liiniks. Üks liin tegeleb tehnoloogilise reovee puhastamisega 

ja teine puhastab olmereovett. Tootlikkuse koha pealt vaadatuna on kasulikuma tööga 

olmereoveeliin, mille tootlikkus ulatub ligi 39 000 kuupmeetrini (m3) ööpäevas, aga 

tehnoloogilise liini tootlikus on 7200 kuupmeetrit (m3) ööpäevas. Korduvalt setitatud ning 

eraldatud teatud hulk mudast suunatakse tagasi algusesse, kus toimub puhastamine. 

Üleliigne muda juhitakse tihendamisse, millega hiljem alustatakse käärimisprotsessi. 

Protsessi tulemusena eraldunud gaasi soojus- või elektrienergiaks ei kasutata, see kuulub 

põletamisele. Tulevikuplaanid on sellised, et kavatsetakse kasutada saadavat metaanirikast 

gaasi katlamajas [4]. 
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AS Kuressaare Veevärgi reoveepuhastusjaam. Kuressaare Veevärgi puhastusjaamas on 

olmereovee puhastuseks seade, mis koosneb kahest liinist ning ühest mehaanilise puhastuse 

osast. Antud puhastusjaamas tähendab mehaaniline puhastus seda, et reovee puhastus käib 

liivaseparaatorite, -püüniste ja võrede abil. Liinid kulgevad paralleelselt ja toimivad 

bioloogilise puhastuse põhimõttel. Kindel kogus reovee puhastuse käigus tekkinud 

jääkmuda suunatakse tagasi biopuhastuse alusesse. Kääritamise teel on Kuressaare 

puhastusjaamas võimalik reoveest eraldatud setetest saada biogaasi ning see muundada 

elektriks ja soojuseks, seda alates 2009. aasta sügisest, kui sinna rajati (anaeroobseks) 

kääritamiseks reaktor. Lisaks mudale on võimalik toormena kasutada ka juustuvadakut, 

kalajäätmeid ning rasvapüüduritest eraldatud jäätmeid [4]. 

 

Eestis tegelevad biogaasi kogumisega kõik prügilad, mis on vastavuses euronõuetega. Kõik 

prügilad, välja arvatud üks, ei kasuta biogaasi soojus- või elektrienergia saamiseks, vaid seal 

põletatakse gaas küünalpõletis. Selles ühes prügilas, mis asub Jõelähtmel, kasutatakse 

kogutud gaas soojuse ning elektri koostootmiseks [4]. 

 

AS Tallinna Prügila (nüüd AS Tallina Jäätmete Taaskasutuskeskus). Jõelähtmel asuv 

Tallina Prügila korraldab prügimajandust Tallina linnas ja teistes ümbritsevates valdades. 

OÜ Tallinna Prügilagaas tegeleb prügijäätmetest eralduva gaasi kogumisega. Soojus- ja 

elektrienergia koostootmiseks teevad omavahel koostööd Prügilagaas ja Prügila, kes 

tegelevad selle projekti arendamisega. 2010. aastal valminud jaam on suuteline tootma 

(elektrilist) võimsust ~1,9 MW [4]. 

 

 

1.7.3. Biogaasi tootmine ja kasutus Eestis 

 

Võib öelda, et Eestis on biogaasi valdkonna (tootmine, transport, kasutus) areng algusjärgus. 

Seonduvalt majanduslangusega võib tekkida ka oht, et bioenergia arendamist peetakse ainult 

toetustepõhiseks ning kuluallikaks, selle tulemuseks on edendamise ja arengu seiskamine. 

Juhul kui bioenergia arendus- ning teadusalastesse toimingutesse investeeringud avaliku 
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sektori poolt suurenevad, tuleneb sellest ettevõtlusele uute teadmiste ning lisa kindluse 

taastuvenergia arenduseks [9]. 

 

Biogaasi tootmine ja kasutus on tugevalt seotud teiste eluvaldkondadega. Kirjeldada saab 

erinevaid mooduseid, nende tähtsust ning seoseid omavahel. Biogaasi saab seostada jäätme- 

kui ka põllumajandusega, keskkonnakaitsega, arendus- ja teadustegevusega ning regionaal-

arenguga ja ka energiapoliitika ja energeetikaga [9]. 

 

Biogaasi mõju jäätmekäitlusega väljendub reovee ning biolagunevate jäätmete kasutusest 

biogaasi tootmiseks. Sellisel juhul saab biogaasi tootmist võtta kui ühte tõhusat biojäätmete 

käitlemist ning energia tootmise tehnoloogiat [9]. 

 

Biogaasi tootmisega põllumajanduses lihtsustub käitlemisprotsess. Tahke sõnniku 

hoiustamise ja laotamise vajadus kaob, kuna selle asemel kasutatakse vedela sõnniku 

kääritusjääki. Biogaasi tootmise protsessi käigus hävinevad sõnnikus erinevad haiguse 

tekitajad ning umbrohuseemned. Biogaasi valdkonna arengu korral oleks tulemuseks maaelu 

ja -majanduse mitmekesistumine, veel oleks see lisa kasumiallikaks põllumajandus-

tootjatele, kes kasvatavad taimi, millest hiljem saab toota energiat. Sellise arengu puhul 

tuleksid kasutusele mitmed erinevad põllukultuurid ning ka uued energia tootmiseks sobivad 

kultuurtaimed [9]. 

 

Keskkonnakaitse poole pealt vaadatuna seondub biogaasi tootmine fossiilsete kütuste 

kasutamisega ning sellest tuleneva saaste vähenemisega. Biogaasi tootmisprotsessis 

toorainest tekkinud käärimisjääki pole mõtet ära visata, ega seda hävitada, vaid seda on 

võimalik kasutada väetisena. Eriti tähtsaks sellist liiki väetise kasutamise puhul on jälgida 

aega, kui seda laotatakse, kindlasti ei tohiks seda teha sügisel. Kõige sobilikum aeg selleks 

on taimede kasvuperioodil. Võrreldes läga kasutamisel väetisena kääritusjäägiga, on 

mitmete erinevate uuringute tulemuseks see, et toitainete jõudmine taimedeni paraneb, seda 

isegi ~ 10 protsenti. Oluliseks aspektiks saab biogaasi tootmisel keskkonnakaitsega 

seonduvalt pidada kasvuhoonegaaside emissioonide vähenemist põllumajandusest [9]. 
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Regionaalpoliitiline väljavaade biogaasi tootmises lähtub väiksemates piirkondades oma 

biogaasijaamade arendusest ning töökohtade suurendamises väikeasulates. Erinevatel 

kohalikel ühistutel ja ettevõtetel on võimalus rajada oma biogaasi tootmisüksus, millest 

tulenevalt paraneb maa kohtades elukeskkond, suureneb tööjõu vajadus, tekib koostöö 

suuremate firmade või linnadega. Väga oluline sellise väiketootmise puhul on ka see, et 

enamus vajalikku energiat suudetakse toota ise ning majanduslikult saadakse paremini 

hakkama [9]. 

 

Suuresti saab seostada biogaasi tootmist energiapoliitikaga ning energeetikaga. Biogaasi 

tootmisel väheneb vajadus kasutada fossiilseid kütuseid, millest tulenevalt langeb ka kütuste 

importimise vajadus. Kasutatakse võimalikult palju paikseid taastuvenergiaallikaid. 

Biogaasi tootmine on üheks heaks mooduseks saada taastuvatest allikatest energiat ja seda 

teha stabiilselt. See tähendab seda, et biogaasi tootmine ei sõltu ilmastiku tingimustest, saab 

toota nii vihma, tugeva tuule või päikeseta. Biogaasist soojuse- ja elektrienergia tootmisel 

on otstarbekas kasutada koostootmist, kuna eraldi elektri ning soojuse tootmise kasutegur on 

ligikaudu 40 %, aga koostootmisel on see ~85 %. Puhastatud kujul biogaasi (biometaan) on 

tulevikus võimalik müüa maagaasivõrku. Biometaani olulisemaks kasutuseks on kujunemas 

selle tarvitamine mootorites taastuva kütusena. Selleks, et biogaasist saaks mootoritele 

kõlbulikku biometaani, on seda vaja puhastada. Hetke seisusuga pole Eestil veel piisavaid 

kogemusi ning teadmisi biogaasi puhastustehnoloogiatest, -seadmetest ja nende hindadest 

maailmas. Samas on teada, et biogaasiga tegelevatel ja tootvatel ettevõtetel puuduvad 

tehniliselt olulised tingimused biometaani kasutamisena mootorkütusena. Suuremat 

tähelepanu pööratakse Eestis biogaasist soojuse- ja elektrienergia koostootmisele, kui seda 

tehakse biometaaniks puhastamisele ning selle kasutusele [9, 14]. 

 

Hetkel kasutatakse Eestis biogaasi soojus- ja elektrienergia koostootmiseks, kuid eesmärgiks 

on biogaasist biometaani saamine. Biometaan oleks alternatiivkütuseks praegu kasutusel 

olevatele fossiilsetele kütustele. Tean, et mitmed ülikoolid tegelevad biogaasi valdkonna 

arendamisega, see näitab eestlaste huvi taastootmise ja keskkonna hoidmise vastu. 
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1.8. Biogaasi tootmine arengumaades 

 

Väga paljudes arengumaades (riigid, kus majanduslik, sotsiaalne ja inimarengu tase on 

madalad) ja väikeriikides on üha enam suurenevaks probleemiks energiavarude vähenemine. 

Asulates, mis asuvad suurlinnadest väljaspool, tegeldakse põhiliselt põllukultuuride 

kasvatamise, karjanduse ja isegi veel jahtimisega. Sinna ei ulatu meie igapäevaellu kuuluvad 

veesüsteemid, puudub transpordisüsteem, pole soojus- ega ka elektriteenuseid. Arengu-

maades tavapäraste kütmiseks vajalike allikate nagu näiteks puit, põllumajanduslikud jäägid, 

kuiv sõnnik ja puusüsi, nende leiduvus/ kättesaadavus väheneb järjest rohkem, samas kui 

kommertskütused on liiga kallid ning nende kohale toimetamine ja nendega ümber käimine 

on peaaegu, et võimatu. Siinkohal saab öelda ka, et nende kättesaadavus pole just stabiilselt 

garanteeritud. Olulise näitena saab rääkida Aafrikas asuvatest majapidamistest, kus väga 

suurt vaeva näevad just naised ja lapsed, kes kulutavad päevas tunde puidu, loomade 

väljaheidete ja/ või saagist järele jäänud jäätmete korjamisele. Selline tegevus võtab 

väärtuslikku aega ning kohati on see isegi eluohtlik, seoses elamiskoha asukohaga (ohuks 

võivad olla loomad, mägised alad või midagi muud sarnast). Kokku korjatud oksaraagude, 

kuivatatud looma väljaheited ja igasuguse muu materjali kütteallikana kasutamisel, 

eralduvad nende põlemisel inimese tervisele kohati eluohtlikud gaasid. Kuna 

elamistingimused, ehitustavad ja hügieen arengumaades on pärsitud, siis sellest tulenevalt 

esinevad mitmed terviseprobleemid (näiteks hingamisteede nakkused, silma- ja 

nahahaigused jms). Tihtilugu on kannatajapooleks just naised ja lapsed [11]. 

 

Energiaprobleemi lahenduseks võiks olla kättesaadav kodumaise toorme baasil saadav 

jätkusuutlik "roheline energia" ehk biogaas. Algmaterjaliks saab ära kasutada enam-vähem 

kõik lähedusest leiduvate sigade, kodulindude, loomakarja ja ka inimeste enda väljaheited 

ning muud jäätmed. Jäätmete ja muu toorme sisestamine kääritisse pole väga palju aega 

nõudev tegevus, see võtab umbes 20-30 minutit päevas, seda muidugi nende majapidamiste 

puhul kellel on oma kariloomad ning ka vajalik vesi olemas. Selle tulemuseks on aga 

looduslikul teel saadud põlev biogaas. Biogaasi saavad elanikud kasutada lihtsates gaasiga 

töötavates ahjudes toidu valmistamiseks ja ka lampides valguse saamiseks. Biogaasi 

tootmisprotsessist tekkiv jääk eraldub automaatselt kääritist toru kaudu. Seda jääki saab 
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kergelt kokku korjata ning kasutada orgaanilise väetisena põldudel kasvatavatel kultuuridel. 

Kääritit on vajalik vahetevahel kontrollida ning vajadusel parandada (torude ühendused, 

tihendid). Üldjuhul vajab selline biogaasi jaamake minimaalselt hooldust. Aafrikas paikneb 

maakohas ligikaudu 100 miljonit majapidamist ja nendest pooled omavad kariloomi, mis 

tähendab, et nad "toodavad" toormaterjali biogaasikääritite jaoks. Käärimisprotsessiks on 

oluline ka (kindla koguse) vee olemasolu, mis aga mõningates piirkondades võib osutuda 

raskendatuks. Kasuks tuleb aga see, et käärimisel pole vajalik puhas vesi, vaid see toimib 

väga edukalt ka reoveega. Keskmiselt 2-3 lehma või 7 sea või siis 170 kodulinnu omamisel 

saab toota biogaasi piisavalt, et igapäevased toidu valmistamised ja valguse vajadus rahul-

datud saaks. Sõltuvalt karja suurusest/ loomade arvust ning pere vajadustest, on võimalik 

ehitada ka vastava suurusega jaam. Biogaasi tootmisega arengumaades mitte ainult ei 

vähendata laste ja naiste tööd tulehakatuse korjamisel, vaid sellega asendatakse tavalised 

küttematerjalid keskkonda säästvamaga. Biogaasi tootmisel vähenevad külades halvad 

lõhnad, mis on tingitud loomade ja ka inimeste endi väljaheidetest [11, 12]. 

 

Tänase päeva seisuga võib öelda, et mõned biogaasi jaamad on Aafrikasse rajatud, kuigi 

enamus neist on jäänud hooletusse. Aasia näitel on aga põhjust mõelda positiivselt, kuna 

Nepalis asutati üle 150 tuhande kääriti ning rohkem kui 95 protsenti neist on töökorras. 

Põhjenduseks, miks Aafrikas selline toiming nii hästi ei tööta, võib olla erinevad tingimused 

ja asjaolud võrreldes Aasiaga. Aga pole põhjust arvata, et jaamade rajamine Aafrikas ei ole 

edukas, kuna mitmed turundusprogrammid tegelevad sellega. Täpne biogaasijaamade arv on 

teadmata, aga enamus süsteeme asuvad Tansaanias, Keenias ja Etioopias, teistes riikides 

võib neid olla umbes saja ringis [11]. 

 

Majapidamises tule saamiseks ja söögi tegemiseks on sobilikuks ja heaks lahenduseks 

biogaasi kodune tootmine. Selle protsessi käigus kasutatakse ära kõik jäägid ning tulemuseks 

on vajalik energia.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida biogaasi tootmises kasutatavaid seadmeid ja 

kirjeldada tootmisprotsesside tehnoloogilisi iseärasusi. Tähelepanu pööratakse 

hetkeolukorra hindamisele ja võrdlusele Eestis. Selekteeritud on mitmed sarnase olemusega 

biogaasijaamad maailmas, mida on omavahel võrreldud. Uurimise alla võetakse ka 

arengumaade „suhted“ biogaasiga ning kodune tootmisvõimalus. Töö põhineb kvalitatiivsel 

meetodil, mis seisneb püstitatud eesmärgi ja uurimisülesannete täitmisel läbi andmete 

kogumise allikate baasil ning tekstianalüüsil. Materjal otsitakse ning kogutakse veebi-

lehekülgedelt, meediaväljaannetest ja kirjalikest allikatest. Töö eesmärkide saavutamiseks 

ja ülesannete täitmiseks on vajalik õppida teoreetiliselt tundma biogaasi saamiseks vajalikke 

protsesse ja selle juures kasutatavaid seadmeid. Selle mõistmiseks on üksikasjalikult 

kirjeldatud biogaasi tootmise protsessi tehnoloogiat, etappe ja vajaminevaid seadmeid. Välja 

on toodud erinevate seadmete kasutus vastavalt biogaasi tootmisele sobiliku substraadi 

kuivaine sisalduse järgi ning kirjutatud on täpne biogaasi tootmise etappide jagunevus. 

Teoreetilise osa täiendamiseks on otsitud materjali biogaasi tootmisest Eestis ning eelnevalt 

töös omandatud teadmiste põhjal on võimalikult arusaadavaks tehtud jaamade võrdlus. 

Jaamad jagatakse sõltuvalt toormest tootmise järgi kolmeks grupiks ning neid kirjeldatakse 

täpsemalt. Omades töös selgunud teadmisi, on tehtud võrdlus erinevate maailmas asuvate 

biogaasijaamade vahel, selleks et luua visioon Eesti tootmisvõimalustes tulevikus. Samuti 

sai autor aimu tootmisseadmete kasutuse kohta suurettevõtetes. Töös on välja toodud 

probleem sõltuvalt energia puudusega arengumaades, mille olemust püütakse lähemalt 

uurida ning hiljem sellele lahendust leida. Lähtudes energiakriisi probleemist, mis puudutab 

nii Eesti kui ka teiste riikide elanikke, võetakse tähelepanu alla tehnoloogilised lahendused 

koduseks biogaasi tootmiseks. Leitud andmete põhjal on välja toodud erinevaid ehituslikke 

lahendusi koduse kääriti valmistamiseks ning autor pakub välja omapoolse idee kodukääriti 

rajamiseks.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Tehtud töös uuriti biogaasi tootmisseadmeid ja erinevaid tootmisviise. Seadmete valikul 

tuleb lähtuda eelkõige kohaliku toorme saadavusest, kasulikkusest ühiskonnale ning sääst-

likkusest ümbritsevale keskkonnale. Biogaasi tootmist loetakse uuenduslikuks alternatiiv-

energia saamise viisiks, seepärast näeb Eesti taastuvenergia arengukava ette aastaks 2020 

taastuvenergia kasutamist 25% ulatuses kogu energiatarbimisest. Uurides seadmeid ja neid 

kasutavaid ettevõtteid, saab väita, et Eestis on seadmete arendamisel küllalt veel 

arenguruumi.   

 

3.1. Biogaasijaamade võrdlus 

 

Kuna Eesti on biogaasi tootmises võrreldes teiste samas valdkonnas figureerivate riikidega 

alles lapsekingades, siis valiti võrdluseks Saksamaa firma Krieg & Fisher Ingenieure GmbH 

poolt ehitatud biogaasijaamad. Biogaasijaamade võrdlused on toodud välja tabelites 3–5. 

Tegemist on pikaajaliselt biogaasijaamade nõustamise, arendamise ja rajamisega tegutseva 

firmaga, kus töötavad kõrgete erialaoskustega insenerid. Koostööd teevad erialainsenerid 

kui ka teadustöötajad energeetika ja ka põllundustehnoloogia valdkonnast. Ettevõte on 

rajanud enam kui 150 biogaasijaama üle maailma, näiteks Jaapanis, USA-s, Kanadas, 

Prantsusmaal, Iirimaal, Itaalias, Hispaanias, Hollandis ja väga palju jaamasi on ehitatud enda 

kodumaale [10]. Võrdluseks valiti firma Krieg & Fisher Ingenieure GmbH poolt erineva-

tesse riikidesse rajatud biogaasijaamad, mille pildid on toodud Lisas A.  
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Tabel 3. Biogaasijaamade Vierverlaten ja Anklam võrdlus [10] 

Asukoht Vieverlaten, Holland Anklam, Saksamaa 

Valmimisaasta 2012 2012/2013 

Substraat/ toore suhkrupeet, kartulijäägid suhkrupeet, melass 

Kääriti terasest mahutid, 4 x 4610 m3 terasest mahutid, 4 x 4610 m3 

Biogaasi ja -metaani tootmine 

toodetakse ~16,7 mln m3 

biogaasi aastas, millest 

muundatakse biometaaniks 

~10,5 mln m3 

toodetakse ~22,2 mln m3 

biogaasi aastas (2,3 mln 

m3järelkääritist), millest 

muundatakse biometaaniks 

~13,8 mln m3 

Eritunnused 

4 kääritit, 1 järelkääriti, 

soojendussüsteemiga, 

automaatne substraadi 

doseerimine 

4 kääritit, 1 järelkääriti, 2 

kõrgsurve pesuseadet koos 

soojendussüsteemiga, 

lisapaagid automaatseks 

doseerimiseks 

 

Mõlema biogaasijaama puhul on tegemist võrdlemisi uute ehitistega. Vierverlateni jaam 

rajati 2012. ja Anklam 2012/2013. aastal. Toormena kasutatakse suhkrupeedi ja ka kartuli 

tööstuslikke jäätmeid. Jaamad on kääritite suuruselt ja mahult võrdsed ning kummalgi on 

lisatud järelkääriti, millede peal asetsevad topeltmembraaniga gaasihoidlad. Lisamahutitest 

kruvisööturiga automaatselt lisatav tahke ja vedel substraat tagab biogaasi stabiilse 

tootmisprotsessi. Saadud biogaas puhastatakse mõlemas jaamas kõrgsurveveega 

absorbeerimise meetodil. Protsessi käigus eralduv soojusenergia suunatakse kääritite 

soojendamiseks ja tulemina saadud biometaan juhitakse riiklikku maagaasivõrku, kust see 

toimetatakse lõpptarbijani. Vierverlaten'i jaamas sisestatakse kääritamiseks aastas 116 200 

tonni substraati, kus protsessi käigus eraldub 16,7 miljonit m3 biogaasi, millest omakorda 

puhastamise teel saadakse 10,5 miljonit m3 biometaani. Antud jaama puhul on biometaani 

sisaldus vähemalt 89%. Anklam jaamas, mis ehitati aastatel 2012/2013, sisestatakse tooret 

184 000 tonni, käärimisel eraldub 22,2 miljonit m3 biogaasi, pluss järelkääritist veel 2,3 

miljonit m3. Gaasi puhastamisel saadakse 13,8 m3 biometaani, mille sisaldus väidetavalt 

lausa 98%.  Ka saadav jääkaine kasutatakse praktiliselt, taaskasutades seda väetisena 

põldudel [10].  

 

Kuna suhkrupeedi massi tootlikkus on suurem kui kartulil, siis valiksin võimalusel 

substraadiks esimese variandi. Kääritite peal olevad gaasihoidlad on väga heaks 

lahenduseks, kuna see on ruumi säästev ja samas täidab see kääriti katuse ülesannet. Suureks 

plussiks on ka topelt membraani olemasolu, mis tagab lisakaitse eesmärgi. Olulise aspektina 
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saab välja tuua gaasi puhastuse, mille tulemusena saadud biometaan läheb maagaasivõrku. 

Tähelepanu peab pöörama ka soojuse taaskasutusele, mis tuleneb protsessi käigust ning veel 

sellele, et käärimisjääk ei lähe raisku, vaid seda kasutatakse ära väetisena. 

 

Tabel 4. Biogaasijaamade Sansui-EN 2 ja Montargull võrdlus [10] 

Asukoht Tottori provints, Jaapan Montargull, Hispaania 

Valmimisaasta 2013/2014 2007 

Substraat/ toore 
sea läga, rasvad, reoveesetted, 

tööstuslikud toidujäägid 

sea läga, rasvad, tapamaja 

jäägid 

Kääriti 
gmailitud terasest mahuti, 

5000 m3 

betoonist mahuti, 2080 m3 

Soojus- ja elektrienergia 

koostootmine 

gaasil töötav mootor, 2 x 370 

kW 

gaasil töötav mootor, 364 kW 

Eritunnused 

  

1 kääriti, 1 järelkääriti koos 

katusel asuva gaasihoidlaga, 

vana jaama kohandamine, 

mesofiilne protsess 

kääriti ja järelkääriti koos 

nendel asuvate 

gaasihoidlatega, mesofiilne 

protsess, soojuse taaskasutus 

Maksumus ligikaudu 2,8 mln eurot 820 000 eurot 

 

Jaamad on ehitatud aastatel  2007 (Motargull) ja 2013/2014 (Sansui-EN2). Sansui-EN2 jaam 

on kohandatud  vanast olemasolevast kääritist. Kääritamisprotsessi toormena kasutatakse sea 

läga, rasvu ja tööstuse jääke. Kasutusel on mitu vastuvõtumahutit, mis tagavad toorme varud 

pidevaks tootmiseks. Substraati edastatakse spetsiaalsete pumpade abil. Sansui-EN2 jaamas 

on seadistatud vertikaalse emaileeritud terasest mahuti töö üheastmelise süsteemina. 

Montrgulli jaama kääritis asub kolm segistit ja järelkääriti veel ühe segistiga. Järelkääritite 

katustel asuvad ühemebraanilised gaasihoidlad, kuhu koguneb protsessil eralduv biogaas. 

Montargulli puhul on gaasihoidlad ehitatud ka käärite katustele. Sansui-EN2 gaasihoidla on 

paigutatud üles kääriti sisse, kus see on kaitstud tugeva tuule eest. Toodetud biogaas 

juhitakse Otto gaasimootoritesse, kus tekkinud energia muudetakse elektrienergiaks, 

protsessil eraldunud soojus läheb taaskasutusse substraadi soojendamisel. Sansui- EN 2 

jaamas tekkinud jääk puhastatakse veetöötlussüsteemis tahkeks jäägiks ja puhtaks veeks, 

mis seejärel läheb taaskasutusse uuel protsessil ja väetisena põllukultuuridele. Montrull 

biojaamas juhitakse jääk ülevoolutoru kaudu järelkääritisse, sealt edasi laguuni, kus seda 

hoiustatakse seni, kuni see läheb kasutusele väetisena. Kuna Ida-Hispaanias võib 

temperatuur tõusta kuni 45 kraadini, siis peab biogaasi enne koostootmisgeneraatorisse 

jõudmist maha jahutama.  Sansui-EN 2 jaama terasest kääriti mahutavus on 5000 m3 ja tema 

üheks eripäraks on see, et rajatis ehitati vana olemasoleva peale. Montargulli jaama 



40 

 

mahutavus on 2080 m3 ja ehitis on rajatud betoonist.  Suurema mahutavusega jaamas on 

kasutusel ka suurema jõudlusega mootorid, Sansui-EN 2 jaamas kaks 370 kW mootorit ja 

Montargulli jaamas 364 kW mootor. Vana olemasoleva jaama peale rajatud jaama 

ligikaudne maksumus on 2,8 miljonit eurot, 2007.aastal rajatud jaama maksumus on umbes 

820 000 eurot [10].  

 

Antud jaamade puhul on positiivseks küljeks järelkäärititel asuvad gaasihoidlad, mis 

ehitusplaani mõttes on ökonoomsem lahendus. Eraldunud soojus läheb tagasi 

tootmisprotsessi, mis vähendab ettevõtte kulutusi. Hea lahendus on ka kääritusjäägi kasutus 

väetisena põllukultuuridel. Hispaanias asuva jaama puhul on lisakulutused biogaasi maha 

jahutamisele, enne kui see jõuab koostootmisseadmesse, kuna sealne temperatuur võib 

ulatuda kuni 45. kraadini. Suur jaamade maksumuse erinevus tuleneb kääritite suurusest ja 

seal kasutavatest mootoritest. 

 

Tabel 5. Biogaasijaamade Ruda ja Forcate võrdlus [10] 

Asukoht Ruda, Itaalia Fontanafredda, Itaalia 

Valmimisaasta 2012 2009/2010 

Substraat/ toore 
tritikale ja maisi silo (jääk) maisi ja nisu (tritikale) silo 

(jääk) 

Kääriti 
betoonist mahuti, 4970 m3 terasest/ betoonist mahuti, 1726 

m3 

Soojus- ja elektrienergia 

koostootmine 

gaasil töötav mootor, 999 kW gaasil töötav mootor, 365 kW 

Eritunnused 

põllumajanduslik biogaasijaam, 

1 x kääriti ja järelkääriti koos 

sellel asuva gaasihoidlaga, 

kääritusjäägi hoidla, termofiilne 

protsess 

kääritava toorme eraldus, 

järelkääriti koos sellel asuva 

gaasihoidlaga, termofiilne 

protsess 

Maksumus ligikaudu 4 mln eurot ligikaudu 1,2 mln eurot 

 

Toodud jaamad on ehitatud 2009/2010 ja 2012 aastatel. Mõlema jaama puhul on substraadi 

valikuks maisi ja nisu (tritikale) silo. Tootmisprotsess toimub termofiilselt kuivkääritamis-

meetodil. Liikuva põrandaga vastuvõtumahutist pumbatakse toore edasi kääritisse, mis on 

varustatud aksiaalsegistiga. Kääritist edasi toimub protsess järelkääritis, mille peale ehitatud 

gaasihoidla, kuhu koguneb biogaas.  Kääritid on valmistatud betoonist, mahutavused on 

Ruda puhul 4970 m3 ja Forcate puhul 1726 m3. Toodetud biogaas juhitakse 
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koostootmismootorisse, kus ta muudetakse elektri- ja soojusenergiaks. Ruda biojaamas, mis 

on suurema mahuga, kasutatakse Otto gaasimootorit võimsusega 999 kW ning Forcate 

jaamas on kasutusel Otto gaasimootor võimsusega 365 kW. Elektrienergia suunatakse 

kohalikku elektrivõrgustikku, soojusenergia läheb kääritite soojendamiseks. Käärimis-

protsessis tekkinud jääkaineid kasutatakse põllukultuuride väetamiseks. Biogaasijaamade 

maksumused on Ruda jaamal ligikaudu 4 miljonit eurot ja Forcate jaamal ligikaudu 1,2 

miljonit eurot. Ruda jaama hind on kõrgem, kuna rajatud kääriti on peaaegu kolm korda 

mahukam ja tootmises kasutatav mootor on samuti mitmeid kordi võimsam [10]. 

 

Ruumi säästmise mõttes ja kääriti katuse eesmärki täitvad gaasihoidlad on heaks 

lahenduseks. Mõlemad kääritid on valmistatud betoonist, mis tagab nende pikaealisuse. 

Positiivseteks külgedeks on elektrienergia suunamine kohalikku elektrivõrgustikku ning 

soojusenergia taaskasutus kääritite soojendamiseks. Jääkained lähevad kasutusele väetisena, 

selle tulemusena ei lähe midagi raisku.  

 

 

3.2. Tehnoloogilised lahendused koduseks biogaasi tootmiseks 

 

Koduses majapidamises on võimalik valmistada lihtsate vahenditega kohalikul substraadil 

põhinevaid biogaasi kääriteid. Sõltuvalt substraadi kogusest ja oma tulevikuvisioonist 

jätkata biogaasi tootmisega, saab valida alljärgnevate kääritite ehitamise vahel. Koduse bio-

gaasi tootmisviiside eelised ja puudused on toodud välja tabel 6.  

 

Kiletorutoru (polüetüleen) kääriti. Peamine eelis sellise tehnoloogia puhul on see, et 

põhiline materjal kääriti ehitamiseks (polüetüleen) on suhteliselt odav. Suureks miinuseks 

selle materjali puhul on aga tema haprus, kuna kilet võib kergesti kahjustada. Sellise seadme 

eluiga sõltub seega selle kasutajast ja kui ettevaatlikult sellega ümber käiakse. Taolise kääriti 

rajamiseks ja selle tööle rakendamiseks pole tingimata vaja spetsialisti, kuid võimalusel 

oleks soovitav teda kasutada [12]. 
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Tünnikääriti. See tehnoloogia põhineb kahel eelnevalt ettevalmistatud plastikust (või 

metallist) mahutist, esimene mahuti on mõeldud toorme käärimisprotsessiks ja teine eral-

dunud biogaasi hoidmiseks. Sellist seadet on pigem lihtne valmis seada. Tavaliselt ei asetse 

mahutid maa all, seega on need kergesti hooldatavad, samas on nad ka kergesti kahjusta-

tavad. On kasutatud tüüpmahu järgi 1,8 m3 kääriti ja teine biogaasi hoiustamiseks 1,5 m3, 

kuid ise kodustes tingimustes valmistades, saab kasutada kääritina 200-liitriseid vaate [12].  

 

Ujuva tünni kääriti. Sellist tüüpi tehnoloogiat tutvustati esialgselt 50datel Indias. See 

koosneb kahest mahutist: esimene, kus toimub käärimisprotsess, asub maa all ja teine (tünn/ 

gaasihoidur) selle peal, kuhu eraldub biogaas. Kuna tünn, kuhu gaas koguneb, saab liikuda, 

siis gaasi surve on konstantne (muutumatu) ja selle koguja tase maa peal näitab gaasi mahtu, 

mis on tekkinud. Sellist tehnoloogiat loetakse tänapäeval vananenud tehnoloogiaks [12]. 

 

Kinnine, maa-alune kääriti. Seda tüüpi kääriteid on laialdaselt ja edukalt kasutatud Aasias. 

Selline kodune biogaasi tootmistehnoloogia on kõige enam soovitatud. Kinnise kääriti 

valmistamiseks on vajalikud esmased ehituslikud teadmised ja kogemused. Võimalusel 

kasutada spetsiaalset ehitusfirmat. Ruumalalt on selliste kääritite suurus enamjaolt 4 m3 kuni 

10 m3 [12]. 

 

Tabel 6. Koduse biogaasi tootmisviiside eelised ja puudused [12] 

Tehnoloogia Eelised Puudused 

1. Kiletoru kääriti odav tehnoloogia 

kergesti kahjustatav; 

lühike eluiga, max. 4 aastat; 

raske käsitseda; 

keeruline demonteerida 

2. Tünnikääriti 

kerge paigaldus; 

kiire biogaasi tootmise alustus pärast 

paigaldust (3-4 päeva); 

väikse mahutavusega 

väike tootlikus (sõltub mahust); 

kahjustatav (kuna maapealne); 

keeruline demonteerida 

3. Kinnine, maa-

alune kääriti 

pikk eluiga (üle 20 aasta); 

pole kahjustatav; 

laialdaselt levinud (tuntud); 

kergesti käsitsetav 

kallis tehnoloogia; 

aeganõudev (gaasi tootmise 

alustusega läheb aega) 

4. Ujuva tünni 

kääriti 

konstantne gaasi surve; 

olemasoleva gaasi kogus jälgitav 

korrosiooni teke (metallist tünni 

puhul); 

väiksem eluiga kui maa-alusel 

kääritil 
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3.3. Kääriti ehitamine koduseks kasutamiseks 

 

Kilemeetodiga kääriti. Seda tüüpi mahutit on võimalik valmistada kõige odavamate ja 

lihtsamate materjalidega. Piisab ühest suurest tükist kilest, mis "keevitatakse" kokku pikaks 

tunneliks. Kile sisse tehakse kolm avaust, mille kaudu toimuvad substraadi lisamine, gaasi 

väljutamine ja käärimisprotsessis tekkinud jäägi eemaldamine. Kuigi kile meetodi kääritit 

on lihtne ehitada, on tema eluiga võrreldes teistega tunduvalt lühem (ligikaudu 4 aastat). 

Kuna tegemist on väga õhukese materjaliga, siis selle purunemisoht on väga kõrge. Selleks, 

et substraat surve all kilet õmbluskohtadest puruks ei rebiks, on kiletoru mõislik poolenisti 

maa sisse kaevata, see tagab ka kääritamiseks vajaliku temperatuuri hoidmise [15]. 

Kilemeetodiga kääriti näidis on esitatud joonisel 10. 

 

Joonis 10. Kilemeetodiga kääriti [12] 

 

Tünnikääriti ehitamine. 200-liitrise (Ameerikas teatud 55-galloniline) tünni kasutamine 

kääriti ehitamiseks on üks tavalisemaid lähenemisi koduses biogaasi tootmises. Sellise 

mooduse kasutamise puhul on tähtis teada põhireeglit, et kui hoida kääritit soojas, pidevalt 

täis ning töökorras, siis on see võimeline tootma kuni tünni enda ruumala biogaasi päevas. 

Mõningatest faktoritest olenevalt kasutab ühe põletiga pliit igas tunnis umbes kaks korda 

seda kogust, mis ta päevas jõuab toota. See tähendab, et 200-liitrine kääriti peab töötama 

vajalikes tingimustes terve päeva, et pliiti kasutada pool tundi. Sellest tulenevalt on põhjust 

arvata, et ühe tünni kasutamine kääritina jääb väheseks, kui seda kasutatakse tavapäraselt. 

Kodukasutuses pole 200-liitrise tünniga tootmisest eriti abi, aga eksperimenteerimiseks 

sobib küll. Kui aga ühendada kaks või enam tünni kokku, on võimalik toota eratarbimiseks 
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vajalik kogus biogaasi. Siinkohal kehtib sama reegel, et tünne peab hoidma soojas, et 

toimuks käärimisprotsess. Muidugi saavad tünnid soojust koguda päikesest või soojendab 

nende pindu õhk, aga alati pole väline temperatuur piisav, et saavutada protsessi toimumine 

(21-40 ̊C). Tünnide pindadelt endilt eraldub juba palju soojust ja nii on raske parajat 

temperatuuri säilitada. Maades, mis asuvad, kas all või üleval pool ekvaatorit (Euroopa, 

USA, osa Aasiast, Austraalia, Uus-Meremaa), on sobilikku ilma ainult mõni arv päevi teatud 

kuudel aastas. Sellist tüüpi kääriteid peab täitma teatud koguste kaupa, nii toodavad need 

biogaasi ligikaudu paar kuud ja siis peab neid tühjendama. Tühjendamine võib osutuda aga 

probleemiks, kuna käärimisprotsessist järele jäänud jääk kaalub umbes 190 kg (antud tünni 

suurust arvestades). Tühjendamisel oleks vajalik kasutada mehaanilist abi või lahendada 

antud probleem teisiti, näiteks paigutada tünnid horisontaalselt ning teatud nurga all [15]. 

Tünnikääriti näide on toodud joonisel 11. 

 

Joonis 11. Tünnikääriti [15] 

 

Ujuva tünni kääriti ehk ARTI tehnoloogiaga kääriti (ARTI ehk Appropriate Rural 

Technology Institute). Kääriti ehitus on iseenesest väga lihtne, see koosneb kahest tünnist 

ja voolikust. Tünn, mis täidetakse substraadiga, peab olema suurem, kui teine, mis on 

biogaasi kogumiseks mõeldud. Tünnidel eemaldatakse kaaned ning väiksem asetatakse 

kummuli suurema tünni sisse. Väiksema tünni üles jääva osa külge kinnitatakse voolik, mille 

kaudu suunatakse eraldunud biogaas edasi. Käärimisprotsessis tekkinud gaas koguneb 

ümberpööratud tünni ning biogaasi kogusest sõltuvalt kerkib see ülespoole, mida rohkem 

väiksem tünn on kerkinud, seda rohkem on ka gaasi. Gaasi kasutades tünn langeb. Gaasi 
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rõhu suurendamiseks on võimalik lisada tünni peale või külge raskusi. Üheks negatiivseks 

küljeks sellist tüüpi kääriti kasutades on liigne biogaasi kadu, mis võib ulatuda kuni 

veerandini tekkinud gaasi kogusest. Metaanirikka biogaasi kao tekkimisel on see kahjulik 

keskkonnale. Selle kao vähendamiseks on vajalik valida peaaegu samade läbimõõtudega 

tünnid. Kääriti hind on suhteliselt odav, kuna ehitamiseks pole vaja muud kui kahte tünni ja 

voolikut [15]. Näide ujuva tünni kääritist on toodud joonisel 12. 

 

 

Joonis 12. Ujuva tünni kääriti [15] 

 

Maa-alune kääriti. Sellise kääriti ehitamine on töömahukas, aeganõudev ja kulukas 

ettevõtmine. Samas on tema eluiga võrreldes teiste individuaalkäärititega märgatavalt 

pikem, enam kui 20 aastat. Kääriti jaoks kaevatakse maasse suur auk, kuhu laotakse 

tavaliselt tellistest (võib olla ka metallist reservuaar) mahuti. Mahutile lisatakse vajalikud 

sisse- ja väljalasketorud. Selleks, et kääriti oleks lekkekindel ning gaasitihe, tuleks sisemine 

pind või liitekohad katta bituumeni, plastiku, parafiini või alumiiniumlehtede tugevdusega 

bituumeniga. Maa peale ulatuv avaus suletakse kaanega, et eralduv biogaas välja ei pääseks. 

Ehituse lõppedes kaetakse mahuti mullaga. Näide maa-aluse kääriti kohta on esitatud 

joonisel 13. Antud kääriteid on väga palju ehitatud Hiinas ja Indias, kus peetakse eeliseks 
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just mahutite pikaealisust [15]. Maa- aluse kääriti  ehitamiseks vajaminevad materjalid on 

välja toodud tabelis 7.  

 

 

Joonis 13. Maa-alune kääriti [12] 

 

Tabel 7. Maa- aluse kääriti ehitamiseks vajaminevad materjalid [15] 

Kääriti 

suurus 

(m3) 

Umbkaudne 

materjalide 

väärtus 

Vajalikud materjalid 

Tsemendikott 

(50 kg/kott) 

Tellised 

(m3) 

Tellised 

(tk) 

Kruusa ja liiva 

protsentuaalne 

kogus 

tsemendist 

Värv 

(l) 

4 663 $ 11-12 3,5 1200 30 60 1,0 

6 775 $ 13-14 4,5 1400 35 70 1,0 

8 917 $ 15-16 6,5 1700 40 80 1,5 

10 1111 $ 19-21 8,0 2000 50 90 2,0 

 

Mida suurem on kääriti mahutavus, seda rohkem kulub selle ehitusmaterjalidele ja seda 

suurem on seadme maksuvus. 
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3.4. Biogaasi tootmine oma majapidamises 

 

Kasutades uuringus saadud teadmisi on võimalik ka oma kodus ehitada biogaasi tootmiseks 

kääriti. Tootmisel taludes või tavalistes majapidamistes on üheks olulisemaks faktoriks see, 

mida saab kasutada toorainena. Võimalusi on võrreldes tavapärase suurtootmisega isegi 

mitmeid ja nendest peaks välja valima sobivaima või siis võimalusel mitu sobilikku. 

Tavaliseks substraadi valikuks on sõnnik (nii tahke kui ka vedel), veel saab kasutada reovett 

ja toidujääke, mitmeid söödakultuure ning ülejääke taimekasvatusest (lehed, varred).  Kuna 

majapidamises enam loomi ei kasvatata, siis sõnnikut põhisubstraadina kasutada ei saa. 

Algselt on autori arvates kõige mõistlikum proovida biogaasi tootmist enda ehitatud 

koguseliselt väiksema kääritiga. See on suureks abiks hilisema uue, suurema kääriti 

rajamisel või enda ehitatud kääriti täiendamisel (lisamahutid). Enda majapidamisse kääriti 

valikul on üheks olulisemaks märksõnaks selle eluiga. Erinevate kääritite puhul varieerub 

see mõnest aastast kuni mõnekümne aastani. Tähtis on arvestada ka enda võimalusi selle 

ehitamiseks, ehk on olemas juba vaja minevaid materjale või teatud detaile. Mõtlema peab 

ka sellele, kuidas kääritiga ümber käia ning millist hooldust see vajab. Mõne kääriti puhul 

on oluline omada näiteks traktorit või tõstukit, mis kulub suureks abiks ära, kas selle 

tühjendamisel või selle teisaldamisel. Eelneva uurimuse  põhjal oskab autor arvestada ja 

kaaluda, milline kääriti on sobilikum enda kodukasutusse. Esimeseks isiklikuks valikuks, 

kui proovida üldse gaasi tootmist kodus, oleks kas tünnikääriti või ujuva tünni kääriti, kuna 

mõlema ehitus pole väga keeruline ning mahutiks saab kasutada mõlema puhul erineva 

suurusega tünne (sõltuvalt kogustest). Kuna olemas on põllumaad, siis on võimalik saada 

osa vajaminevast toorainest rohumaadelt, mille kasvatamine ja harimine ei nõua liigselt aega 

ega lisakulutusi. Sobilikuks toormeks võivad olla erinevad puuviljad, näiteks õunad, 

ploomid, pirnid jne ning toidujäätmed. Lisana saab kasutada majapidamises tekkivat reovett 

(jäätmeid). Esialgsel katsetamisel pole väga suuri koguseid vaja, pigem seisneb see protsess 

selles, et kuidas kääritit ehitada. Oluline on teada saada kuidas käärimine toimub, kui palju 

gaasi tekib, mis sellega teha saab ja kuidas kogu protsess kulgeb. Põhiline eesmärk, miks 

kodus gaasi toota on, et seda kasutada pliidis, mis töötab biogaasiga või kasutada lampe, mis 

toimivad gaasi põlemisel. Võimalikuks lahenduseks on ka gaasist elektrienergia tootmine, 

mille saamiseks kasutatakse vastavat generaatorit. See oleks juba suur algus hilisemate 

plaanide teostamiseks. Tünnikääriti (200-liitrine) kasutamisel peab kääriti toimima terve 

päeva, et pliit saaks töötada pool tundi. Ligilähedasi arvutusi tehes võiks öelda, et 1 hektari 
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harimata põllumaa pealt on võimalik saada ~5 tonni rohumassi, mis ruumalalt on umbes 10 

m3. Tabelis 8 on välja  toodud erinevatest substraatidest saadav biogaasi kogus, mille 

andmete põhjal peaks ühe tonni rohumassi käärimisprotsessist eralduma 200 m3 biogaasi, 

millest tulenedes peaks 100 kilost massist saama umbkaudu 20 m3 gaasi. 

 

Tabel 8. Substraadist saadav biogaasi kogus [6] 

Substraat Biogaasi kogus, m3/t 

Veiste sõnnik 54 

Sigade sõnnik 62 

Maisisilo 180 

Värske rohi 200 

Suhkrupeedi mass 119 

Kartuli mass 32 

Kogunenud (toidu)rasv 250 

Puu- ja juurvilja mass 108 

 

Omapoolse võimalusena pakub autor kääriti ehitamiseks välja raamiga ümbritsetud 

ühetonnise plastmahuti, mille eelisteks oleksid juba olemasolev suur avaus mahuti peal ja 

all paiknev väljalaskekraan. Peal asetsevale avale tuleb lisada substraadi sisestamiseks toru, 

mis ulatub mahuti põhjani välja ning mille otsast on torusse lõigatud toorme väljumiseks 

sektorid/avad. Toru peab õhutihedalt tünni külge kinnituma ja selle otsa võiks kombineerida 

toorme sisestamiseks lehtri ja jäätmehundi. Mahuti pealmisele osale peab lisama ka 

väiksema, õhutihedalt kinnitatud tekkiva gaasi väljalaskevooliku. Vooliku saab juhtida 

suurtesse õhukindlatesse plastikkottidesse, mille abil gaasi saab hoiustada. Suurema hulga 

gaasi tootmiseks saab omavahel ühendades juurde lisada mahuteid. Meie kliimas on 

võimalik kodus ehitatud käärititega biogaasi toota põhiliselt kolmel suvekuul aastas, ilma et 

tuleks kasutada lisasoojendust ja soojustust. Minu arvamuse kohaselt oleks võimalik aga 

kasutades lisasoojustust toota kodustes tingimustes biogaasi peaaegu aastaringselt. 

Lihtsamaks võimaluseks on soojustada kääritit villa ja kile abil, kui neid piisavalt tihedalt 

ümber panna. Soojuse ammendamiseks on kasulik mahuti või seda ümbritsev materjal 

värvida tumedaks, mis neelab päikeseenergiat. Pisut keerulisem variant on asetada 

(tünni)kääriti täies ulatuses või poolenisti maa sees asuvasse eelnevalt ettevalmistatud ja 

soojustatud ruumi. Kuna talvisel ajal kodus gaasi toota ei saa, siis soovi korral saab seda 

hoiustada plastikkottides, mis aga on ruumi nõudev. Tünnikääriti puhul algab käärimis-

protsess küllaltki kiirelt (3-4 päeva) ja see kestab 20-45 päeva, selle aja jooksul eraldub 
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biogaas. Eraldunud biogaasi saab kasutada selleks ettenähtud seadmetes, selleks peab gaasi 

rõhku suurendama. Plastikkottide kasutamisel piisab raskuse lisamisest koti peale. Arvata-

vasti on võimalik ka gaasi survestamine kompressori abil. Et toimuks biogaaasi pidev 

eraldumine oleks vaja mitut kääritit, kus siis toimuvad protsessid järjest. Tünnikäärititest 

järgmine samm oleks enda majapidamisse rajada maa-alune kääriti, mis on mahult palju 

suurem ja eluealt kauem vastupidavam. Pareneb ka biogaasi tootlikkus ja väheneb eba-

meeldiva lõhna eritumine. Enne sellise kääriti ehitamist peab arvestama aga sellele kuluva 

aja ning materiaalse poolega. Kuna meie kliima on jahe, siis terve aasta vältel väikesel 

kodutarbijal biogaasi toota pole otstarbekas. Kui oleks riigipoolne huvi ja toetus koduses 

majapidamises biogaasi tootmisele, saaksid paljud  talunikud ehitada endale oma 

tarbimiseks jaamad, mis aitaks kaasa looduse säästmisele ja "rohelise energia" taas-

tootmisele.  
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KOKKUVÕTE 

 

Töö teostati kvalitatiivsel meetodil, kus koguti informatsiooni erinevatest allikatest. Saadud 

andmed on analüüsitud ja esitatud kokkuvõtvalt antud uurimuses. Uurimustöös uuriti 

põhjalikult biogaasi tootmiseks vajalikke seadmeid ja erinevaid biogaasi tootmisviise. 

Tehnoloogiat täiustatakse pidevalt, kuid põhiline tootmisprotsess jääb ikka samaks. 

Biogaasist on võimalik lisaseadmete ehk puhastamise teel saada biometaani, mis on 

alternatiiviks fossiilkütustele. 

 

Uurimustöö kokkuvõtteks võib öelda, et töös kirjeldatud biogaasi tootmisseadmed on 

kasutusel ülemaailmselt. Tuginedes tehtud uurimusele, saab väita, et toodetav biogaasi maht 

sõltub seadmete tehnoloogilisest valikust ja kääritite suurusest. Olulisteks teguriteks on ka 

jaama asukoht ja tooraine valik.  

 

Töös toodi välja Saksamaa biogaasifirma Krieg & Fisher Ingenieure GmbH poolt ehitatud 

jaamade võrdlused. Antud firma on pikaajaliste nõustamise, arendamise ja rajamise 

kogemustega ülemaailmselt tegutsev ettevõte.  

 

Eestis tegutsevatel biogaasi ettevõtetel on arenguruumi, et jõuda välismaiste biogaasi 

tootjate tasemele. Kodumaises biogaasi tootmises võiks kiireneda areng biogaasi 

puhastamisel metaani saamiseks, kuna seda protsessi veel ei kasutata. Biogaasi tootmine on 

üks võimalus säästa keskkonda ja mitte kulutada taastumatuid varusid.  

 

Arengumaade näitel on võimalik ehitada koduses majapidamises lihtsate vahenditega endale 

kääriti, mis lahendaks tekkivate jääkide ja ka energianõudluse probleemi. Töös enda poolt 

välja pakutud kääriti ehitamine tundub reaalne lahendus kodustes tingimustes biogaasi 
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tootmiseks. Töö autor on veendunud, et soojustades kodust kääritit, on võimalik pikendada 

gaasi tootmise perioodi meie kliimatingimustes.  

 

Uurimustöös püstitatud eesmärk ja ülesanded said täidetud. Valitud töö teema tundus 

huvitav alternatiivenergia saamise ja keskkonnasäästlikkuse tõttu. Tööga omandas autor 

algteadmised biogaasi tootmisseadmete kohta, mille abil on vajadusel ka ise võimeline 

koduse kääriti valmis ehitama.   
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RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION DEVICES 

Summary 

The research was carried out on qualitative method, where the information was collected 

from different sources. In this research the obtained data is analyzed and presented in a 

nutshell. The needful equipment and various ways of biogas production were thoroughly 

examined. The production technology is constantly being improved, but the basic process 

remains the same. With the usage of additional devices it is possible to produce biomethane 

from biogas. This process is called biogas cleaning. Biomethane is alternative to fossil fuels. 

 

In conclusion it can be said that the devices which were described in this research, are used 

all over the world. Based on the carried out research, it can be argued that the volume of 

biogas produced, depends on the choice of the equipment and the size of the digester. Also 

very important factors are the location of the biogas station and the choice of feedstock. 

 

The research includes comparison of biogas plants that are built by a German biogas 

company called „Krieg & Fisher Ingenieure GmbH“. This company is known for its long-

term consultancy, development and construction experience. 

 

The biogas plants that are located in Estonia have room for development to reach the level 

of foreign biogas producers. Because of the process of biogas purification is not yet in use, 

the development of domestic biogas production for biomethane should speed up. Biogas 

production is one way to save the environment and not to spend non-reversible resources. 

 

With the example of developing countries, it is possible to build a homemade digester for 

household usage. This would solve the problem of emerging waste and energy demand. The 

author is convinced that when the homemade digester is insulated/ winterized, it is possible 

to extend the gas production period in our climate conditions. 
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The research topic seemed very exciting due to obtaining alternative energy and economy. 

The author acquired basic knowledge of biogas production equipment. With this knowledge, 

if necessary, it is possible to build a homemade digester.  
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Lisa A. Ettevõtte Krieg & Fischer Ingenieure GmbH rajatud 

biogaasijaamad 

 

 

Joonis A.1. Biogaasijaam Vierverlaten, Holland [10] 

 

Joonis A.2. Biogaasijaam Anklam, Saksamaa [10] 
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Lisa A järg 

 

 

Joonis A.3. Biogaasijaam Sansui-EN 2, Jaapan [10] 

 

 

Joonis A.4. Biogaasijaam Montargull, Hispaania [10] 
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Lisa A järg 

 

 

Joonis A.5. Biogaasijaam Ruda, Itaalia [10] 

 

 

Joonis A.6. Biogaasijaam Forcate, Itaalia [10] 
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