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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Magistritöö „Silindriline fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks“ eesmärgiks on 

projekteerida sisemise valgustusega silindriline fotobioreaktor, mis võimaldab 

kasvatuskeskkonna tegurite jälgimist ja muutmist ning kiirendaks mikrovetikate 

kasvatamist. Töös antakse üldine ülevaade mikrovetikatest, nende jagunemispõhimõtetest, 

kasvatamisest, kasvatustingimustest ja saagikoristusest. Kirjeldatud on erinevate 

süsteemide, nagu avatud basseinide ja suletud fotobioreaktorite tööpõhimõtteid, välja on 

toodud nende peamised eelised ja puudused. Täpsemalt on uuritud projekteeritud 

fotobioreaktoriga sarnanevaid lahendusi ning välja on toodud nende põhilised puudused. 

Põhilised sarnanevaid lahendusi uurides leitud vead on tingitud väheefektiivsest või liiga 

lokaalsest segamisest, madalast valgustugevusest ja ebaühtlasest valgusjaotusest, vähesest 

keskonnategurite jälgitavusest ja nende muudetavusest, väheefektiivsest 

gaasivahetussüsteemist või mikrovetikate kuhjumisest. Leitud puudused on võetud aluseks 

magistritöö teemaks oleva fotobioreaktori projekteerimisel. Puuduste parandamiseks on 

leitud mitmeid variante, millest on valitud sobivaimad. Projekteeritava fotobioreaktoriga 

tagatakse segamine kogu kasvatussilindri ulatuses. Reaktoris kindlustatakse ühtlane 

valgusjaotus kasvatussilindri keskel paikneva LED-valgusallikaga, millega on võimalik 

muuta valgustugevust ja valguslainepikkuseid vastavalt vajadusele. Erinevate andurite 

kasutamisega on tagatud keskkonnategurite jälgitavus; lähtuvalt saadud tulemustest on 

neid võimalik vastavalt vajadusele muuta. Efektiivsemaks gaasivahetuseks teostatakse 

gaasirikastust silindri põhjast, et suurendada segunemist, samuti tagab reaktori silindriline 

asend lühema gaasiteekonna läbi reaktori, mis vähendab mikrovetikatele ebasobiva 

keskkonna tekkimise ohtu. Projekteeritava fotobioreaktoriga tagatakse kompaktne 

lahendus mikrovetikate kasvatamiseks ja uurimiseks, mida saavad kasutada erinevad 

laborid. Samuti võimaldab keskkonnategurite muutmine erinevate kultuuride kasvatamist 

ja uurimist. 
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ABSTRACT 
 

Master’s thesis „Cylindrical photobioreactor for the cultivation of microalgae“ The goal is 

to design a cylindricalt photobioreactor whit inner light source, which allows the 

monitoring and modification of the cultivation process in order to increase the speed of the 

microalgae cultivation. The work provides a general overview of microalgae, their 

distribution, cultivation, growing conditions and harvesting. This report describes the 

working principles of various systems, such as open ponds and closed photobioreactors, 

and emphasizes their main advantages and disadvantages. Specifically, similar solutions of 

photobioreactors have been examined with the designed photobioreactors to determine 

their main weaknesses. Weaknesses found were considered when the new photobioreactor 

was designed. Basic drawbacks which were found while examing similar solutions include 

inefficient or localized mixing, weak luminous intensity or uneven light distribution, low 

environmental factor monitoring and control, inefficacy of distribution of gas and 

accumulation of microalgae. The best variations from numerous setups were chosen to 

remedy these weaknesses. The designed photobireactor ensures mixing throughout the 

whole cylinder. LED light source located in middle of the cylinder ensures even light 

distribution with the possibility to change the wavelenght of light and the light intensity 

according to need. Monitoring of environmental factors is ensured by using various types 

of sensors like temperature, CO2, oxygen, pH and etc. On the basis of the information 

received from sensors, it is possible to modify certain environmental factors. More 

efficient gas exchange is achived with gas distribution located at bottom of the cylinder. 

This also ensures more uniform mixing. The pathlenght of the gas is reduced with the 

horizontal positioning of cylinder. The final design ensures compact photobioreactor 

solutions for different laboratories and simplifies the examination and cultivation of 

microalgae. Modifications of different environmental factors allow cultivation of various 

types of microalgae. 
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SISSEJUHATUS 
 

Pidevalt kasvav maailma rahvaarv tingib aina suurema energiatarbe. Suurenenud energia 

tarbimisest tingituna on hakatud otsima energia tootmiseks alternatiivseid lahendusi, mis 

vähendaksid sõltuvust ammenduvatest loodusvaradest, nagu nafta, kivisüsi ja põlevkivi. 

Uute alternatiivsete lahendustega püütakse samaaegselt leevendada erinevate kütuste 

tarbimisest tingitud keskkonnaprobleeme. Nendel põhjustel on viimasel aastakümnel 

oluliselt suurenenud erinevate taastuvate energiaallikate kasutamine ning uute lahenduste 

uurimine ja elluviimine.  

 

Üheks levinud alternatiiviks on kasutada nafta asemel erinevaid biokütuseid. Biokütuseid 

on võimalik toota erinevatel viisidel, näiteks õli- ja tärkliserikastest taimedest. Põhiliseks 

probleemiks on see, et need kultuurid konkureerivad kasvatamisel toidukultuuridega. 

Seetõttu on otsitud alternatiivseid biokütuste tootmise lahendusi. Üheks võimaluseks on 

kasutada mikrovetikaid, mille kasvatamine ei konkureeri toidukultuuridega ja mille 

kasvatamiseks ei ole vaja viljakaid põlde. Lisaks biokütuse tootmisele on mikrovetikatest 

võimalik toota ka väetist, kasutada neid toiduainetetööstuses omega-3 rasvhapete tootmisel 

ning suitsugaaside ja reovee puhastamiseks. 

 

Mikrovetikate kasvatamist hakati tõsisemalt uurima Teise Maailmasõja ajal Saksamaal. 

Hiljem võttis uurimise üle rühm teadlasi Washingtonis asuvast Carnegi instituudist. Nende 

peamiseks eesmärgiks oli mikrovetikate suuremahuline kasvatamine toidu tootmise 

eesmärgil [1]. Sellest alates on mikrovetikate kasvatamise alased teadmised ja 

kogemuspagas aina suurenenud. Pidurdavaks teguriks mikrovetikate laialdasemaks 

kasutamiseks erinevates valdkondades on jäänud nende kasvatamiseks ja saagikoristuseks 

tehtavad kulutused. 

 

Mikrovetikate masskultiveerimiseks on kaks võimalust: avatud basseinid ja kinnised 

fotobioreaktorid. Hetkel olemasolevad fotobioreaktorid ei võimalda mikrovetikate 

kasvatusprotsessi pidevat jälgimist ja kasvatuskeskkonna tegurite muutmist. Pideva 

jälgimise käigus saadakse informatsiooni kasvatussegu pH-tasemest, valgustugevusest, 
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valguslainepikkustest, temperatuurist, segamisintensiivsusest ja biomassi hägususest.   

Sellest lähtuvalt on magistritöö teemaks valitud fotobioreaktori projekteerimine, kuna 

sellega on võimalik panustada eelnevalt väljatoodud puuduste korvamisse. 

 

Käesolevale magistritööle püstitatud eesmärk on projekteerida sisemise valgustusega 

silindriline fotobioreaktor, mis võimaldab kasvatuskeskkonnategurite jälgimist ja muutmist 

ning kiirendaks mikrovetikate kasvatamist. Projekteeritaval fotobioreaktoril peavad olema 

tagatud järgnevad omadused:  

 

1. Projekteeritav fotobioreaktor peab võimaldama mikrovetikate kasvuprotsessi 

jälgimist reaalajas, kasutades selleks erinevaid andureid. Samuti peab olema 

tagatud võimalus muuta erinevaid kasvatustegureid. 

2.  Fotobioreaktor peab võimaldama ühtlast valgusjaotust kogu kasvatuskeskkonna 

ulatuses, et suurendada saagikust ja vähendada valguskaost tingitud energiakulu. 

3. Fotobioreaktoril peab olema tagatud gaasi- ja vedelikevahetuse võimalus. 

4. Reaktoris peab toimuma pidev segamine, mis ei lase mikrovetikatel kinnituda 

kasvatustoru seintele ning tagab toitainete ühtlase jaotumise. Segamine ei tohi 

kahjustada mikrovetikate rakke.  

5. Kasvatussegu temperatuur ei tohi tõusta liiga kõrgeks. 

6. Fotobioreaktor peab olema võimalikult kompaktne ja kergesti ligipääsetav, et 

tagada võimalus mikrovetikate paremaks uurimiseks. 

7. Fotobioreaktori kasutamisel ja hooldamisel peab olema tagatud töötajate turvalisus. 

 

Magistritöö on jagatud erinevateks osadeks: 

 

1. Esimene osa hõlmab mikrovetikate üldülevaadet, nende iseloomustust, selgitust 

mikrovetikate jagunemispõhimõtete, nende kasulikkuse ja kasutusvõimaluste kohta 

erinevates valdkondades.  

2. Teine osa hõlmab ülevaadet mikrovetikate kasvatamisest avatud basseinides ja 

suletud fotobioreaktorites. Kirjeldatud on erinevat tüüpi fotobioreaktorite ehitust 

ning nende positiivseid ja negatiivseid külgi. Samuti annab see osa ülevaate 

mikrovetikate saagikoristusest ehk biomassi eraldamisest.  

3. Kolmas osa hõlmab sarnaste lahenduste võrdlust projekteeritava fotobioreaktoriga. 

Reaktoreid on võrreldud ühiste näitajate alusel, milleks on sisemine valgustus, 
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segamissüsteem ja mõõtmiste teostamine reaalajas. Võrdluse baasil saab näidata, 

kuidas projekteeritav fotobioreaktor erineb selle analoogidest.  

4. Neljas osa hõlmab fotobioreaktori projekteerimist. Esitatud on võimalusi 

fotobioreaktori erinevate vajalike omaduste tagamiseks. Kirjeldatud on erinevate 

komponentide ehitust, erinevate süsteemide tööprotsessi, materjali ja detailide 

valikut ning erinevaid võimalusi hermeetilisuse tagamiseks. 

5. Viies osa hõlmab endas ülevaadet projekteeritava fotobioreaktoriga töötamisest 

ning selle hooldusest. Riskianalüüsi alusel on koostatud kasutusjuhend. Kirjeldatud 

on fotobioreaktori puhastamist, selleks kasutatavaid kemikaale ja reaktori üldist 

hooldamist. 
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1 MIKROVETIKAD 
 

1.1 Mikrovetikate üldiseloomustus 
 

Mikrovetikaid peetakse ühtedeks vanimateks organismideks Maal. Fossiilsete leidude 

põhjal võib nende vanust hinnata 3,5-3,8 miljardi aastani. Mikrovetikad on mitmekesine 

organismide rühm, kuhu kuuluvad bakterid, alamad taimed ning ka hulk ainurakseid 

päristuumseid rakke prostide riigist [2]. Erinevate mikrovetikate liikide hulgaks on arvatud 

200 000–800 000, millest on kirjeldatud vähem kui 200 000 liiki [3]. 

 

 
Joonis 1.1 Vasakult: rohelise mikrovetika rakud, milles on õlitilgad; mikrovetikapulber [3] 

 

Mikrovetikaid leidub üle maailma. Nad elavad nii ookeanides kui ka magevees. 

Mikrovetikad võivad elada ka maismaal erinevatel tahketel objektidel, kus on piisavalt 

niiskust. Üldjuhul on mikrovetikad vabalt elavad organismid, kuid on ka liike, mis 

suudavad elada sümbioosis teiste organismidega [4]. Mikrovetikate ekstreemsete 

elutingimustega kasvupaikadeks on arktilised lumeväljad ning kuumaveeallikad [5]. 

 

Mikrovetikaid iseloomustab nende kiire kasv ning efektiivne fotosünteesivõime. 

Mikrovetikate fotosünteesi efektiivsuseks on 2–10%; maismaataimedel jääb see näitaja alla 

1%. Lisaks kasvavad mikrovetikad 20–30 korda kiiremini kui maismaataimed. Veekogude 

puhul nimetatakse sellist kiiret kasvu veeõitsenguks [6].  
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Mikrovetikaid on viimase sajandi jooksul oluliselt enam uurima hakatud. Sellest olenemata 

ei ole senini suudetud koostada täielikku mikrovetikate klassifikatsiooni. Jätkuvalt 

tegeletakse mikrovetikate geneetilise analüüsi ja liigitamisega. Seni on taksonoomid kirja 

pannud järgnevad mikrovetikate rühmad: rohevetikad, punavetikad, ränivetikad, 

pruunvetikad, koldvetikad, rksantofüüdid, vaguviburvetikad ja sinivetikad ehk 

tsüanobakterid [3]. 

 

 

1.2 Mikrovetikate jagunemine 
 

1.2.1 Fotoautotroofsed mikrovetikad 

 

Fotoautotroofsed mikrovetikad toodavad CO2-st ja veest orgaanilist materjali, kasutades 

selleks päikesevalgust. Nad on võimelised päikeseenergiat kogudes tootma glükoosi läbi 

Calvini tsükli. Põhilised fotoautotroofsete kultuuride kasvatamise probleemid on tingitud 

vähesest valgusest ja madalast süsihappegaasi hulgast segus. CO2 koguse suurendamisel 

segus suureneb ka biomassi tootlikkus. Teatud liikide puhul võib liigne CO2 

kontsentratsioon segus põhjustada mikrovetikate stressi, mis võib tingida ka lipiidide 

tootlikkuse suurenemist. Fotoautotroofsete mikrovetikate saagikus nii avatud basseinides 

kui ka fotobioreaktorites jääb vahemikku 0,117–1,54 kg/m3 kohta päevas [7]. 

 

 

1.2.2 Heterotroofsed mikrovetikad 

 

Heterotroofsed mikrovetikad vajavad süsiniku allikana vähemalt ühte orgaanilist toitainet 

organismidelt või nende kõrvalproduktidest, et nad saaksid ise orgaanilisi ühendeid toota. 

Heterotroofsed kultuurid kasutavad energiaallikana orgaanilisi jääke, mis sisaldavad 

süsinikku, ning nende kasvamisprotsess ei sõltu valgusest. Heterotroofsete mikrovetikate 

lipiidide tootmise võime on suurem kui autotroofsetel mikrovetikatel [7]. Heterotroofsete 

mikrovetikate kasvatamine ei ole ökonoomne, kui selleks tuleb süsinikuallikas eraldi 

juurde osta. Üldiselt kasutatakse heterotroofsete mikrovetikate süsiniku allikana glükoosi, 

glütserooli ja maisipulbri hüdrolüsaati. Suurima lipiidide saagikuse tagamiseks on kõige 

sobilikum glükoosi 2% kontsentraat. Kõige paremini sobivad heterotroofsed mikrovetikad 



11 
 

biodiisli tootmiseks. Heterotroofsetes tingimustes kasvatatud mikrovetikas Chlorella sp. on 

võimeline päevas tootma 7,4 kg/m3 biomassi 50–58% lipiidide sisaldusega [7]. 

 

 

1.2.3 Miksotroofsed mikrovetikad 

 

Miksotroofsed mikrovetikad omavad nii autotroofsete kui ka heterotroofsete mikrovetikate 

ainevahetuse tunnuseid ning seovad samal ajal süsihappegaasi. Näiteks C. Vulgaris-el on 

palju kõrgem biomassitoodang, kui tema kasvatamiseks on korraga kasutatud nii valgust 

kui ka glükoosi (254 mg/l päevas). Ainult pimedas kasvatades jääb selle tootlikkuseks 151 

mg/l päevas. Mitmete liikide puhul on nende kasvatamisel miksotroofsetes kultuurides 

saavutatud kõrgem lipiidide tootlikus ja biomassihulk kui heterotroofsete või 

fotoautotroofsete kultuuride korral [7].  

 

 

1.3 Mikrovetikate kasulikkus ja kasutamine 
 

Mikrovetikate kasulikkus tuleb ilmsiks juba ökoloogilisel tasemel, kus nad paiknevad 

toiduahela alguses ja on üheks oluliseks hapnikku tootjaks Maal. Mikrovetikad koos 

makrovetikatega suudavad tarbitavast süsihappegaasist toota 50–87% kogu Maa hapnikust 

[8]. Lisaks on mikrovetikad paljudel juhtudel toiduahela esmaseks lüliks, olles toiduks 

erinevatele veeorganismidele, mis on omakorda toiduks teistele organismidele, lõpetades 

inimesega [9]. 

Olenevalt mikrovetika liigist suudavad nad päikeseenergia abil muuta tarbitud vee ja 

süsihappegaasi looduslikuks õliks. Seda võib pidada vedelas olekus energiaks, kuna seda 

on võimalik kasutada biokütusena. Samuti saadakse mikrovetikatest süsivesikuid ja valke 

[8]. 

Mikrovetikatest on võimalik toota kõrge väärtusega produkte, milleks on omega-3 

rasvhapped, sealhulgas DHA (dokosaheksaeen happed) ja EPA (eikosapentaeen happed); 

karotenoidid, milleks on näiteks astaksantiin ja leteiin; vitamiin E ning omega-6 

polüküllastumata rasvhapped. Neid tooteid kasutatakse toiduainetööstuses, 

toidulisanditena, kosmeetikatööstuses, söödana looma- ja kalakasvatustes ja 

keemiatööstuses [10]. 
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Biokütust toodetakse hetkel peamiselt õli-, tärklise- ja suhkrurikastest kultuurtaimedest, 

nagu raps, päevalill, mais ning suhkruroog. Antud põllukultuurid vajavad kasvatamiseks 

suuri viljakaid pindu ning samuti konkureerivad nad söögi- ja söödataimedega. Kuna 

mikrovetikate kasvatamiseks kasutavad pinnad ei pea olema viljakad, siis ei konkureeri 

nad söögi- ega söödataimede kasvatamiseks kasutatavate pindadega. Lisaks võib 

mikrovetikaid kasvatada ka siseruumides, kus puudub päikesevalgus [6]. Biodiisli tootmist 

võimaldavad vetikad on näiteks Chlorella sp ja Scenedesmus sp. Samuti on neis rikkalikult 

omega-3 ja omega-6 rasvhappeid, mida on võimalik eraldada enne lipiidide eraldamist. 

Eraldatud rasvhappeid on võimalik müüa toiduainetööstusele ning seeläbi kompenseerida 

biodiisli tootmiskulutusi. [10]. Lisaks on Chlorella sp võimalik kasutada nii kariloomade 

kui ka inimeste toidulisandina, mille juures on eeliseks, et see kasvab oluliselt kiiremini 

kui taimed [8]. 

 

Mikrovetikaid saab kasutada ka reovee puhastamiseks, kuna nad suudavad kasvamiseks 

kasutada anorgaanilist lämmastikku ja fosforit. Nad on võimelised eemaldama heitveest 

raskemetalle ja mitmeid toksilisi orgaanilisi ühendeid. Lisaks toodavad nad oma 

elutegevusega hapnikku ja on desinfitseeriva toimega, mida tingib kõrgem pH-tase 

fotosünteesi ajal [11]. 

 

Üheks võimaluseks on kasutada mikrovetikaid suitsugaasidest eralduva CO2 sidumiseks. 

Süsihappegaasi hinnatakse hetkel kõige tõsisemaks atmosfääri saastajaks, mis võimendab 

kasvuhooneefekti [12]. Kuna paljud mikrovetikaliigid suudavad kasvada kõrge 

süsihappegaasi kontsentratsiooni tingimustes, siis on neid võimalik kasutada suitsugaaside 

puhastamiseks tööstuses, elektritootmises ja teistes paikades, kus eralduvad suitsugaasid. 

Mikrovetikate kasutamine suitsugaasidest eralduva CO2 sidumisel vähendab atmosfääri 

paisatava süsihappegaasi kogust ning on ka pideva süsihappegaasi allikaks kasvatussegus. 

Peamised suitsugaaside kasutamise probleemid on sellega kaasnevad mürgised lisandid ja 

kõrge temperatuur [13]. 
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2 MIKROVETIKATE KASVATAMINE 
 

2.1 Mikrovetikate kasvatamine avatud basseinides 
 

Mikrovetikate kasvatamine avatud basseinides (joonis 2.1) on üks enamlevinud meetodeid. 

Avatud basseinide puhul on enamasti tegemist madalate ja ringjate kanalitega, mille sees 

toimub segamine labade abil. Basseinid võivad olla ka täiesti ringjad. Basseinid on üldiselt 

10–30 cm sügavused, et tagada ka põhjas olevate mikrovetikate valgustatus [10]. Sellise 

meetodi puhul võib basseinide põhi olla tsementeeritud, PVC kattega või polüeteenist [14].  

 
Joonis 2.1 Mikrovetikate kasvatamine avatud basseinides [15] 

 

Avatud basseinide suurimateks eelisteks on nende madalamad ehitus- ja ülalpidamiskulud 

võrreldes kinniste süsteemidega. Miinuseks on seal kasvatatavate kultuuride madalam 

tootlikus, mis on tingitud põhjas olevate vetikate valgustuseta jäämisest ja väiksema 

efektiivsusega segamisest. Lisaks toimub avatud basseinides vee aurustumine ning 

suurenenud on saastumisoht. Seega tuleb avatud basseinides eelistada vetikaid, mis on 

lisaks kiirele kasvule ka võimelised kasvama ekstreemsetes tingimustes, näiteks kõrge või 

madala pH-taseme või kõrge soolsuse juures [3]. Lisaks hõivavad avatud basseinid 

suurema pindala kui suletud süsteemid. 

 

Kuna mikrovetikate kasvatamisel on suur roll valgusel, siis on avatud basseinide puhul 

enimlevinud probleemiks see, et sügavamal paiknevad vetikad ei saa piisavalt valgust, 
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kuna neid varjavad pealmised vetikad. Sellest tingituna ei ole vetikate tootmine 

maksimaalselt efektiivne. Vetikate kiirema ja efektiivsema kasvu tagamiseks peavad 

avatud basseinid paiknema piirkonnas, kus on rohkelt päikest [3]. 

 

Biomassi saagikus avatud basseinide puhul on 10–20 g/m2 kohta päevas. Avatud basseinid 

on võimelised tootma ka hapnikku 35 g/m2 kohta päevas. [10]. 

 

 

2.2 Mikrovetikate kasvatamine suletud fotobioreaktoritega 
 

2.2.1 Eelised avatud basseinides kasvatamise ees 

 

Suletud fotobioreaktorid tagavad suurema kontrolli vetikate kasvukeskkonna üle, kuna neis 

on lihtsam temperatuuri ja valgustatust muuta. Samuti on suletud süsteemides väiksem 

võõrorganismidega saastamise risk. Tagatud on parem segamine ja utiliseerimine. 

Fotobioreaktoritel on ka suurem tootlikus, nimelt 20–40 g/m2 kohta päevas [10]. Põhiliselt 

kasutatakse kolme tüüpi kinniseid fotobioreaktoreid: ühekihilised horisontaalsed 

torureaktorid, kolmedimensioonilised torureaktorid ja lame-plaat reaktorid. Lisaks sellele 

jagunevad suletud fotobioreaktorid sisemise ja välimise valgustamise alusel. 

 

 

2.2.2 Ühekihilised horisontaalsed torureaktorid 

 

Selle süsteemi (joonis 2.2) korral on tegemist fotobioreaktoritega, kus aluspinna suhtes 

horisontaalsed torud paiknevad üksteise kõrval ühe kihina ja moodustavad pikki ahelaid. 

Selle süsteemi laiendamine on lihtne, piisab torude lisamisest [3].  
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Joonis 2.2 Ühekihilised horisontaalsed torureaktorid [16] 

 

Selle lahenduse puuduseks on suurenenud kulu energiale, mida on vaja vedeliku 

liigutamiseks torudes. Teiseks suuremaks puuduseks on torule langev liigne 

päikesekiirgus, mis tekitab toru seinte lähedal olevatele mikrovetikatele elamiseks liiga 

kõrge temperatuuri, kahjustades sellega vetikaid, millest tingituna väheneb tootlikkus. 

Samuti on oluliseks probleemiks fotoinhibitsioon: liialt intensiivse valguse korral ei toimu 

rakkudes fotosünteesi. Lisaks on selle süsteemi puhul raskendatud gaasivahetus, mille tõttu 

võib torudes suureneda hapnikusisaldus, mis mõjub liigsetes kontsentratsioonides vetikate 

elutegevusele pärssivalt. Samuti on selle süsteemi ehituskulud kõrgemad kui avatud 

basseinide puhul [3]. 

 

 

2.2.3 Kolmedimensioonilised torureaktorid 

 

See süsteem (joonis 2.3) koosneb samuti horisontaalselt asetsevatest torudest, kuid need 

asetsevad üksteise kohal. Sellise asetusega moodustavad nad vertikaalseid paneele, mis 

koosnevad mitmest erinevast kihist torudest. Kolmedimensiooniliste torureaktorite eelis 

horisontaalsete torureaktorite ees on valguse intensiivsuse väiksem mõju, kuna torud 

paiknevad üksteise peal ja torudest moodustunud paneelid aitavad varjutada tugevamat 

valguskiirgust. Samuti on tootlikus ühe ruutmeetri kohta suurem kui avatud basseinidel või 

ühekihiliste torureaktorite korral, kuna teineteise kohal asetsevad torud võtavad vähem 

ruumi ja valgusintensiivsus kahjustab mikrovetikaid vähem [3]. 
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Joonis 2.3 Kolmedimensioonilised torureaktorid [16] 

 

Sarnaselt ühekihilistele torureaktoritele on ka kolmedimensiooniliste torureaktorite 

miinusteks kõrged ehitus- ja ülalpidamiskulud ning raskendatud gaasivahetus, mis võib 

tingida liigselt kõrge hapnikukontsentratsiooni [3]. 

 

 

2.2.4 Lame-plaat reaktorid 

 

Lame-plaat reaktorid (joonis 2.4) kujutavad endast paralleelselt paiknevate plaatide 

kogumit. Teoreetiliselt peaks see süsteem olema kõige kõrgema tootlikkusega, sest selle 

korral puudub liigse valguse kahjustav mõju ning on tagatud parem gaasivahetus [5]. Õhku 

pumbatakse sisse reaktori põhjast, et tagada parem segamine, ning kuna gaasi teekond on 

väiksem, siis väheneb liigse hapniku tekkimise oht. Kuna tegemist on sirgete plaatidega, 

siis on valgustatud pind suurem võrreldes ühekihiliste või kolmedimensiooniliste 

reaktoritega. Lame-plaat reaktorit on võimalik asetada erineva kaldega, et sellele kogutud 

valgus oleks maksimaalne [17]. 

 
Joonis 2.4 Lame-plaat reaktor [17] 



17 
 

Selle lahenduse suurimaks puuduseks on suur energiakulu. Palju energiat tuleb kasutada 

toitainete segamiseks ja süsihappegaasi lisamiseks, mis selle süsteemi puhul on keerukam 

[3]. 

 

 

2.3 Mikrovetikate kasvutingimused 
 

2.3.1 Mikrovetikate kasvu mõjutavad tegurid 

 

Mikrovetikate kasvule avaldavad mõju mitmed erinevad parameetrid, nagu valgustugevus, 

fotoperiood, temperatuur, kasvatuskeskkonna pH-tase, soolsus, segamine, toitainete 

sisaldus, gaasivahetus ja saastumine [5, 18]. Erinevate kasvutingimuste muutmise keerukus 

sõltub kasvukeskkonnast (avatud basseinid või suletud fotobioreaktorid). 

 

 

2.3.2 Valgustugevus  

 

Valgustugevus on mikrovetikate kasvamise puhul väga olulisel kohal. Valgustugevuse 

suurenedes muutub fotosüntees mikrovetikate rakkudes aktiivsemaks, kuni saavutatakse 

valguse küllastatus. Kui valgustugevust suurendatakse üle valguse küllastatuspunkti, 

kahjustuvad kloroplastis paiknevad valgusretseptorid ning tekib fotoinhibitsioon, mille 

tõttu väheneb biomassi tootlikus. Erinevate liikide puhul toimuvad fotosüntees ja 

metabolism erinevalt ning sõltuvalt valgest, sinisest, rohelisest või punasest 

valgusspektrist. Sõltuvalt valgusspektrist muutub valgusläbivus ja -jaotus, mis mõjutab 

rakkude kasvu ja fotosünteesi efektiivsust [18]. 

 

2.3.3 Fotoperiood 

 

Ööpäevane fotosünteesi rütm mikrovetikate rakkudes ja rakkude kasvamise kiirus sõltuvad 

fotoperioodist ja on liigiti erinevad. Valguse ja pimeduse vaheldumine avaldab suurt mõju 

mikrovetikate ainevahetusele ja orgaaniliste ühendite sünteesile, seega on valguse ja 

pimeduse vaheldamisega võimalik muuta produktiivsust. Fotoperioodi suurendamine 

suurendab ka mikrovetikate kasvamise kiirust. Suurem produktiivsus saavutatakse 
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fotoperioodiga 1–10 Hz sõltuvalt mikrovetikate liigist. Fotoperioodil alla 1 Hz väheneb 

produktiivus märgatavalt ning üle 20 Hz võivad mikrovetikate rakud kahjustuda [18].  

 

 

2.3.4 Temperatuur 

 

Temperatuuril on oluline roll mikrovetikate kasvamisel, seega mõjutab temperatuuri 

muutmine otseselt mikrovetikate kasvu. Temperatuuri muutmisega muudetakse 

mikrovetikate ainevahetuse aktiivsust, ensüümide kineetikat ning oluliste struktuuride 

moodustumist. Samuti sõltub temperatuurist ka gaaside lahustumine segus. Mikrovetikad 

jagatakse sõltuvalt nende temperatuuri taluvusest kahte gruppi: eurütermsed mikrovetikad, 

mis taluvad suuri temperatuuri kõikumist, ning stenotermsed mikrovetikad, mis ei talu 

suuri temperatuuri kõikumist. Üldiselt suureneb temperatuuri tõstmisega fotosünteesi määr 

ja toitainete ammendumine [18]. Optimaalne kasvutemperatuur jääb 25 C° juurde [5].  

 

 

2.3.5 Kasvatuskeskkonna pH 

 

Kasvatuskeskonna pH reguleerib oluliste toitainete, sealhulgas nitraatide ja fosfaatide 

omastamist. Lisaks määrab pH erinevate liikide domineerimise segunenud kultuuride 

korral [17]. Sobiva pH saavutamiseks tuleb reguleerida süsihappegaasi lisamist. Üleliigne 

süsihappegaas koos kõrge temperatuuriga võib muuta kasvatuskeskkonna liiga 

happeliseks. Sobivat süsihappegaasi hulka aitab hoida efektiivne segamine [5]. 

 

 

2.3.6 Soolsus 

 

Mikrovetikaid saab kasvatada erinevatel soola kontsentratsioonidel, mis on võimalik tänu 

nende kaitsva osmoregulatsiooni omadustele, nagu jäigad rakuseinad, soola imendumise 

regulatsioon, laenguta madala molekulaarmassiga ühendite sünteesimine ning vee ja 

soolade eritamine. Keskkonna soolsuse suurendamine üle teatud piiri võib pidurdada 

mikrovetikate fotosünteesi ja kasvu. Samuti võib ekstreemsetes oludes esineda rakkude 

lõhkemist [18]. 
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2.3.7 Segamine 

 

Kasvatatavate mikrovetikate rakkude vähesest valgusläbivusest tingituna võivad mõne 

sentimeetri sügavusel paiknevad mikrovetikad jääda vajaminevast valgusest ilma. Seega on 

oluline teostada kultuuride segamist, et suurendada gaaside segunemist, tagada ühtlasem 

toitainete jaotumine, suurendada fotosünteesi ja ainevahetust. Samuti aitab segamine 

vältida mikrovetikate rakkude settimist. Välikultuuride puhul aitab segamine vähendada 

termilist kihistumist. Kuigi segamine on kiire kasvu ja kõrge biomassi tootlikkuse 

saavutamiseks väga oluline, võib pidev segamine sõltuvalt mikrovetikate kultuurist ja 

rakkude suurusest ka mikrovetikate rakke kahjustada. Optimaalne segamine võimaldab 

kultuure kahjustamata teostada ühtlast toitainete segunemist ja valguse jaotust. Sõltuvalt 

kasvatavast kultuurist kasutatakse segamiseks erinevaid lahendusi: mehaaniline segamine, 

segamine õhupumpasid, sõurattaid ja jugapumpasid kasutades [18]. 

 

 

2.3.8 Toitainete sisaldus 

 

Mikrovetikate kasvatamisel on oluline leida optimaalne toitainete sisaldus, mis tagab 

süsihappegaasi fikseerimise ja mikrovetikate rakkude kiire kasvu. Toitainete 

üledoseerimine suurendab kulutusi ja võib põhjustada näiteks proteiini ja pigmendi 

sisalduse vähenemist [5]. 

 

 

2.3.9 Saastumine 

 

Saastumine on mikrovetikate kasvatamise juures suurimaks pidurdavaks teguriks. Avatud 

süsteemide puhul on risk saastumiseks keemiliste ja bioloogiliste saastajatega suurem. 

Mikrovetikatel on kalduvus akumuleerida erinevaid keemilisi saastajaid, nagu 

palmitoleenhape, palmitiinhape ja monoküllastumata oleiinhape. Bioloogilisteks 

saastajateks loetakse seeni, baktereid, viiruseid, protiste, zooplanktonit ning teisi 

soovimatuid mikrovetikate liike. Bioloogiliselt või keemiliselt saastunud mikrovetikad ei 

sobi inimestele või loomadele toiduks ning neid võib kasutada ainult energiatootmiseks 

[18].  
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2.3.10 Gaasivahetus 

 

Mikrovetikate rakud koosnevad 45–50% ulatuses süsinikust ning vajavad kasvamiseks 

pidevat süsiniku lisamist. Autotroofsete mikrovetikate puhul lisatakse süsinikku õhu või 

õhu ja süsihappegaasi aereerimisega segusse. Gaasivahetuse käigus toimub imendunud 

süsihappegaasi konverteerimine süsihappeks ning seejärel selle utiliseerimine fotosünteesi 

ajal mikrovetikate rakkude poolt. Liigne hapnikusisaldus põhjustab foto-oksüdatiivset 

kahju mikrovetikate fotosünteesiaparatuurile, mille tõttu suureneb hapniku kuhjumine, 

reaktiivsete hapnikuühendite hulk ja fotorespiratsioon. Lisaks suurendab kõrge 

hapnikukontsentratsioon oksügenaaside aktiivsust, mis omakorda soodustab hapniku 

omastamist süsihappegaasi asemel. See põhjustab fikseeritud süsiniku märkimisväärset 

vähenemist, mis aeglustab kasvu ja biomassi tootlikust. Seetõttu on hädavajalik tagada 

õige hapniku ja süsihappegaasi kogus aeratsiooniks kasutatavas segus, et saavutada 

maksimaalset mikrovetikate kasvu [18]. 

 

 

2.4 Mikrovetikate biomassi eraldamine 
 

Mikrovetikate väiksusest ja suhteliselt lahjast lahusest tingituna kulub mikrovetikate 

eraldamiseks rohkelt energiat. Suure vooluhulgaga toimuval saagikoristusel peab olema 

tagatud eralduva vee taaskasutus, et vähendada koristamiseks kuluvat aega ja kulutusi. 

Hetkel kasutatavad mikrovetikate korjamise ja vee eraldamise tehnoloogiad on väga 

energiakulukad ja ning hõlmavad 20–30% mikrovetika tootmise kogukulust [10]. 

Kõige levinum saagikoristusmeetod on tsentrifuugimine. Kuigi üldjuhul on tegemist 

kergesti rakendatava meetodiga, millel on suur saagikus, on tsentrifuugimine väga 

energiakulukas. Üldjuhul kulub ühe kuupmeetri vetikamassi saamiseks 3.3–4.5 MJ 

elektrienergiat, mistõttu on see meetod suuremahuliseks saagikoristuseks liialt kulukas 

[10]. 

Samuti on reovee puhastamiseks edukalt kasutatud erinevaid hõljutamise põhimõttel 

töötavaid meetodeid. Hõljutamiseks kasutatakse mikromulle, mis kinnituvad 

hüdrofoobsete osakeste külge ning tõstavad need pinnale, kust neid saab hiljem korjata. 

Põhiliselt eristatakse neid meetodeid mullide suuruse ja mullide tootmisviiside alusel. 
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Mida väiksemad on mullid, seda tulusam on tootmine, kuna väiksema ruumalasuhtega 

mullid tõusevad pinnale aeglasemalt, tuues endaga kaasa rohkem mikrovetika osakesi [10]. 

Ühe hõljutamise meetodi puhul rikastatakse vesi mullidega, mis lastakse sinna kõrge 

rõhuga, mille tulemusena saadakse 30–100 µm suurused mullid. Mikrovetikate kogumise 

protsent antud meetodiga on kõrge, küündides 68–70% juurde [19]. Selle meetodi 

miinuseks on taaskord kõrge kulu elektrienergiale, mida on vaja õhu survestamiseks. 

Lisaks on mikrovetikate eraldamiseks kasutatud erinevaid keemilisi ja füüsilisi meetodeid, 

näiteks autoflokuleerimist, mis hõlmab kaltsiumi või magneesiumi kasutamist, 

elektrolüütilise või elektrokoagulatsiooni flokuleerimist, magneetilist eraldamist ja 

ultrahelide abil flokuleerimist [10]. 
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3 PROJEKTEERITAVA FOTOBIOREAKTORIGA 
SARNASTE LAHENDUSTE EELISED JA PUUDUSED 

 

3.1 Võrreldavate reaktorite valik 
 

Järgnevalt on kirjeldatud projekteeritava fotobioreaktoriga sarnanevate lahenduste 

tööpõhimõtteid ja ehitust. Välja on toodud põhilised vastavatel lahendustel esinevad 

puudused. Võrreldavate lahenduste valimisel on lähtutud sarnastest omadustest, milleks on 

sisemine valgustamine, segamislabade kasutamine ja kasvukeskkonna parameetrite 

kontroll reaalajas. Võrdlusse on valitud viis erinevat lahendust, millest neli on silindrilise 

ehitusega. Võrreldavad lahendused on esitatud vastavalt nende patendi või toote 

nimetusele. 

 

 

3.2 Analoogsete fotobioreaktorite kirjeldus 
 

3.2.1 Silindriline sisemise valgustusega fotobioreaktor reovee puhastamiseks  

 

Selle lahenduse puhul on tegemist reaktoriga, mis on mõeldud reovee puhastamiseks 

mikrovetikate abil. Reovees paiknevad osakesed tingivad suurenenud valguskao, mille 

vähendamiseks on mõeldud järgnev lahendus. Lahendus (joonis 3.1) põhineb peegelduva 

lehtri abil LED-valgustist lähtuva valguse koondamisel pleksiklaasist torudele, mis 

võimaldavad valguse juhtimist reaktorisse. Selle lahenduse abil on vähendatud valgustite 

hulka segu pinnal. Samuti on selles lahenduses kasutatud segamist, mida teostab 

reaktorisse paigutatud varras koos tiivikuga. Lisaks paiknevad reaktoris pH- ja 

temperatuuri sensorid [20]. 
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Joonis 3.1. Skemaatiline mudel reovee puhastamiseks mõeldud fotobioreaktorist [20] 

 

Selle lahenduse peamiseks puuduseks on segamissüsteem. Segamine on lokaalne, kuna 

kasutatakse ainult ühte varrast, mis paikneb silindri ühes servas. Samuti on segamiseks 

kasutatud ühte tiivikut. Sellest tingituna kuhjuvad mikrovetikad silindri põhjale, mistõttu 

jäävad alumised vetikad vajaminevast valgusest ilma ja ning toitained jagunevad 

ebaühtlaselt. Kui kiirendada kuhjumise vältimiseks tiivikut, võib see lõhkuda 

mikrovetikate rakke. Probleeme võib põhjustada ka valgusallikast tuleva valguse 

juhtimine. Pleksiklaasist torude abil valguse peegeldamisel tekkiv valgustugevus võib 

jääda mikrovetikate kasvatamiseks liialt madalaks. Selle vältimiseks saab lisada valgust 

peegeldavaid torusid, kuid lisatorud raskendavad segamist, mis suurendab vetikate 

kuhjumist. Probleemiks on ka silindri tühjendamine. Kuna tühjendusava asetseb kõrgemal 

kui silindri põhi, siis jääb pärast tühjendamist silindrisse kasvatussegu, mille 

eemaldamiseks peab liigutama silindrit või kasutama pumpa. 

 

 

3.2.2 Silindriline fotobioreaktor integreeritud loomuliku ja kunstliku 

valgustussüsteemiga 

 

Selle lahenduse puhul (joonis 3.2) on tegemist fotobioreaktoriga, millesse on juhitud 

päikesevalgus. Päikesevalgus kogutakse kokku erinevate läätsede abil ning juhitakse 

mööda optilisi kiude fotobioreaktorisse. Fotobioreaktorisse suunatud optilistest kiududest 

moodustuvad valguskiirgajad, mida ümbritsevad klaasist torud, et vältida vetikate 

valgusallikale kinnitumise ohtu. Päikesevalguse puudumisel tuleb tagada reaktori 
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valgustamine kunstliku valgusega. Läbi optiliste kiudude minevat valgushulka mõõdab 

valgustugevuse andur, mis hindab lisavalguse vajadust; vajadusel lülitub kunstlik 

valgusallikas sisse. Parema segamise tagamiseks on reaktoris tiivik, mis teostab segamist 

kogu silindri ulatuses [21]. 

 

 
Joonis 3.2. Fotobioreaktor integreeritud loomuliku ja kunstliku valgustussüsteemiga [21] 

 

Selle lahenduse suurimaks puuduseks on vähene kompaktsus, millest tingituna on reaktori 

teisaldamine raskendatud. Vajamineva loodusliku valguse saamiseks peab kollektor 

asetsema looduslikule valgusele avatud ruumis või väljaspool hoonet. Reaktor peab olema 

kollektoriga ühendatud optilisest kiust kaablite abil, mis seavad piire reaktori 

liigutatavusele ja asukohale. Samuti on selle lahenduse miinuseks mikrovetikate kuhjumine 

silindri põhja. Kuna silinder asetseb maa suhtes vertikaalselt, siis on segamisega 

keerulisem saavutada mikrovetikate ühtlast jaotumist kogu silindri ulatuses. Selle 

parandamiseks kasutatav kiirem segamine kahjustab mikrovetikate rakke. Kuna selle 

lahenduse puhul on vaja päikeseenergiat, sobib see päikesevalguse rikastesse paikadesse. 

 

 

3.2.3 Optiliste kiudude kasutamine fotobioreaktori sisemiseks valgustamiseks 

 

Selle süsteemi puhul (joonis 3.3) on tegemist fotobioreaktoriga, kus langev päikesevalgus 

(või vajadusel kunstlik valgus) kogutakse valgusreflektorit kasutades kokku ning 

suunatakse mööda optilisest kiust torusid fotobioreaktorisse. Optilisest kiust torud 

paiknevad reaktoris paralleelselt reaktoriga, kuid on risti vetikate liikumisele (joonis 3.4 b). 

Vetikad juhitakse õhu abil vertikaalselt asetsevatest optilisest kiust torudest mööda, et 
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tagada neile perioodiline valgus. Segamine on tagatud gaasivahetuse abil. Jooniselt 3.4 a 

on näha, et sissetuleva gaasi mõjul liigutatakse mirovetikad reaktori keskel asuvate plaatide 

(nr 15) vahelt ülesse. Ülessekerkinud vetikad langevad hiljem alla reaktori seinte lähedalt 

[22]. 

 

 
Joonis 3.3 (a) Fotobioreaktor koos kollektoriga; (b) Mikrovetikate liikumise suund (UL) ja 

liikumise suunale risti paiknevad optilisest kiust torud [22] 

 
Joonis 3.4 (a) Reaktori, optilisest kiust torude ja vaheplaatide asetus; (b) Gaasijaotusest tingitud 

mikrovetikate liikumine reaktoris [22] 

 

Selle lahenduse peamiseks probleemiks on segamine. Selle lahenduse puhul ei ole tagatud 

ühtlane segamine kogu reaktori ulatuses. Segamiseks kasutatakse ainult gaasirikastust 

reaktori keskelt, mis tingib mikrovetikate kuhjumise reaktori servadesse, kuna tegemist on 

risttahukakujulise fotobioreaktoriga. Mikrovetikate kuhjumise probleemist tingituna võib 

teatud hulk mikrovetikaid valgusest ilma jääda. Samuti ei ole selle süsteemi puhul välja 
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toodud kultuuri eraldamise lahendust. Valgustuse tagamisel on olulisel kohal 

päikeseenergia, millest tingituna ei sobi lahendus vähese päikesevalgusega piirkonnas 

kasutamiseks.  

 

 

3.2.4 Sisemise valgustusega fotobioreaktor, kus segamine on tagatud vedelike 

ringlusega (GB2469198) 

 

Selle lahenduse puhul on tegemist fotobioreaktoriga, kus elektriline valgusallikas paikneb 

reaktori keskel, olles ümbritsetud veekindlast ning läbipaistvast kattest (joonis 3.5). Selle 

lahendusega on võimalik valgustada mikrovetikaid sõltumata ajast. Suuremate reaktorite 

korral on võimalik kasutada rohkem valgusüksuseid. Lisaks on bioreaktorit võimalik 

ümbritseda peegelduva kattega, et tagastada teatud määral valgust reaktorisse. Segamist 

teostatakse pumba abil (joonis 3.6). Reaktori põhja kogunenud vetikamass pumbatakse 

üles ja lastakse uuesti reaktorisse, et tagada piisavalt valgust kõigile mikrovetikatele [23]. 

 
Joonis 3.5 Läbipaistva kattega sisemise valgusti paiknemine bioreaktoris [23] 

 

 
Joonis 3.6 Bioreaktor külgvaates koos pumba- ja valgustussüsteemiga [23] 
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Selle lahenduse suurimaks probleemiks on mikrovetikate kuhjumine reaktori põhja. Kuna 

mikrovetikate segamiseks kasutatakse pumpa, siis sõltuvalt vetikamassi sisse imava toru 

asukohast jäävad sellest kaugemal asuvad mikrovetikad paigale, kuna silindri põhi on sirge 

ega võimalda mikrovetikate koondamist. Kuhjuvad mikrovetikad vähendavad 

valgusläbivust, mis omakorda vähendab saagikust. Samuti võib pumba kasutamine 

kahjustada mikrovetikate rakke. Probleeme võib põhjustada ka süsihappegaasi vähesus, 

kuna selle lahenduse puhul ei toimu gaasirikastus silindri põhjast.   

 

 

3.2.5 Suletud fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks kohandatava sisemise 

valgustusega (US2010028977) 

 

Selle lahenduse puhul on tegemist fotobioreaktoriga, millel on olemas sisemine valgusti, 

mis saab oma energiat päikesepaneelidelt või päikesevalguse kogumisel ja suunamisel 

reaktorisse. Suunamiseks on kasutatud optilist kiudu. Samuti on olemas pidev 

tagasisidekontrollsüsteem, mis võimaldab jälgida toimuvaid muutusi. Kasutatakse 

vähemalt ühte järgnevatest mõõtevahenditest: pH-sensor, viskoossuse sensor, optiline 

sensor hägususe mõõtmiseks, temperatuuriandur, pöörlemiskiiruse andur, eralduva hapniku 

andur. Põhilist segamist teostatakse põhjas asuva gaasijaotustoru abil, mis rikastab segu 

süsihappegaasiga. Segamisele aitab kaasa pöörlev karussell, mis hõlmab endas optilisest 

kiust painduvate torude süsteemi. Sellega tagatakse ühtlasem valgusjaotus. Selle lahenduse 

ühe võimalusena kasutatakse reaktorit kõrgusega 3 m ja diameetriga 3 m [24]. 

 
Joonis 3.7 Suletud fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks. (ülemine) Pealtvaade, karusselli 

tööpõhimõte; (alumine) Külgvaade, kus on näha segamist teostavad optilisest kiust kaablid [24] 
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Lahenduse suurimaks puuduseks on reaktori kõrgusest tingitud gaasi pikk teekond reaktori 

põhjast pinnale. Kolmemeetrise teekonna puhul ei pruugi hapniku eraldumine reaktorist 

olla piisavalt kiire, mis võib mõjuda mikrovetikate elutegevusele pärssivalt. Samuti ei 

pruugi põhjast tulev gaas sellise suurusega fotobioreaktoris kasvatussegu piisavalt segada, 

mis tingib ebaühtlasema toitainete jaotuse.  

 

 

3.3 Järeldused analoogsete lahenduste uurimisest 
 

Eelnevalt on võrreldud erinevaid mikrovetikate kasvatamise lahendusi. Leiti palju 

erinevaid võimalusi mikrovetikate kasvatamiseks sõltuvalt keskkonnast. Põhjamaade 

kliimasse sobivad pigem kinnised fotobioreaktorid kui avatud basseinid, kuna temperatuur 

on viimaste jaoks piisavalt kõrge vaid lühiajaliselt. Samas sobivad lahtised basseinid 

soojemasse kliimasse. Samuti selgus võrdluses mitmeid tegureid, mis võivad kahjustada 

mikrovetikate struktuuri või vähendada saagikust. Järgnevalt on välja toodud probleemid, 

mis leiti erinevate lahendustega fotobioreaktorite uurimisel: 

 

1. Üheks oluliseks probleemiks on puudulik gaasivahetussüsteem. Gaasivahetusega 

tuleb tagada süsihappegaasi olemasolu kasvatussegus ja võimaldada liigset 

hapnikku välja juhtida. Hapniku liigsel kuhjumisel tekib kasvatussegus 

mikrovetikate jaoks pärssiv elukeskkond. Pikkade horisontaalsete reaktorite puhul 

suureneb liigse hapniku kuhjumise oht. Lisaks puudus mitmel reaktoril võimalus 

süsihappegaasiga rikastamiseks või oli see küll olemas, kuid paiknes liiga kõrgel. 

Paremaks süsihappegaasi jaotamiseks on mõistlik teha seda kasvatussegu põhjast, 

et võimaldada kogu kasvatussegu rikastamine süsihappegaasiga. 

2. Mitme lahenduse puhul põhjustas probleeme segamine. Segamisseadise asukoha 

tõttu võib jääda segamine liiga lokaalseks. Samuti võib intensiivsema segamise 

tagamiseks teostatav segamisseadise pöörlemiskiiruse tõstmine kahjustada 

mikrovetikate struktuuri. Halvasti planeeritud segamine soodustab mikrovetikate 

kuhjumist, toitainete ebaühtlast jaotumist ja kinnitumist fotobioreaktori seintele.  

3. Mitme erineva lahenduse puhul oli kasvatussegu valgustamiseks kasutatud 

peegelduvaid vardaid. Valguse peegeldamisel varraste abil võib väheneda 

valgustugevus, millest tingituna tuleb vähendada reaktori diameetrit, et tagada 
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valgustatus kogu reaktori ulatuses. Valguse levikul põhjustas probleeme ka 

segamisseadis asetus, mis võis tekitada reaktoris pimedaid tsoone. 

4. Enamike lahenduste puhul asetses silindriline reaktor maapinna suhtes vertikaalselt. 

Sellisest asetsusest tingituna on keeruline teostada segamist, mis võimaldaks ühtlast 

mikrovetikate jaotamist kogu silindri ulatuses neid kahjustamata. Selliste 

lahenduste korral kuhjuvad mikrovetikad reaktori põhja, mis vähendab 

valgusläbivust ja suurendab toksilise kasvukeskkonna ohtu, kuna silindri põhjas 

võib tekkida hapnikuküllane tsoon.  

5. Enamus reaktorite puhul on keeruline hinnata kasvatuskeskkonna mõju 

kasvatussegule, kuna kasvatussegu pole võimalik jälgida. Juhtudel, kus 

kasvatussegu jälgimine on erinevate andurite abil tagatud, puudub või on 

raskendatud võimalus kasvukeskkonna tegurite muutmiseks. Kasvukeskkonna 

teguriteks on valgustugevus, valguslainepikkused, süsihappegaasi ja 

hapnikukontsentratsioon ja segamiskiirus. 
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4 SISEMISE VALGUSTUSEGA SILINDRILISE 

FOTOBIOREAKTORI TEHNILINE LAHENDUS 
 

4.1 Projekteerimislahenduste leidmine morfoloogilise tabeli alusel 
 

Projekteerimise lihtsustamiseks teostati morfoloogiline analüüs (tabel 4.1). Morfoloogilisel 

analüüsil võeti aluseks probleemid, mis leiti analoogsete lahenduste uurimisel, ning 

magistritöö juhendaja esitatud tingimused. Morfoloogilises analüüsis on välja toodud 

erinevad omadused, mida soovitakse tagada projekteeritava fotobioreaktoriga (FBR-iga), 

ning võimalused või vahendid, kuidas neid omadusi täita. Võimalikest lahendustest on 

valitud sobilikumad ning võetud need projekteerimisel aluseks. 

Tabel 4.1 Morfoloogiline analüüs projekteeritava fotobioreaktori kohta 

  Omadus Võimalus/vahend 
1 Reaktori asetus Horisontaalne Vertikaalne   

2 Silindrite omavaheline 
asetus Üksteise kohal Kõrvuti Järjestikku 

3 Silindri materjal Klaasist torud PMMA-st torud Polükarbonaat torud 

4 Hermeetilisuse 
tagamine Tihendite Silikooniga Sulatamine 

5 Liikuvuse tagamine 
tihendamisel Laagrid Spetsiaalsed tihendid Minimaalsed 

tolerantsid 

6 Valgusallika asukoht Eraldatud 
kasvatussegust Kasvatussegus   

7 Valgusallikas LED-ribad Halogeen lamp Naturaalse valguse 
peegeldamine 

8 Valgustugevuse 
muutmine 

Dimmer LED-ide 
juhtimiseks 

Valgusallika 
vahetamisega   

9 Segamine Gaasi abil Labade abil  Pumpade abil 

10 Segamismehhanism Samm-mootor Elektrimootor koos 
reduktoriga   

11 Segamiskiiruse 
muutmine 

Ülekande suhte 
muutmine Sagedusmuunduriga Erinevate mootorite 

kasutamine 

12 Segamislabade asetus Risti torudega Paralleelselt 
torudega Kindla nurga all 

13 Vedelike/toitainete 
lisamine Läbi otsa/otste Läbi välimise toru Läbi sisemise toru 
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Tabel 4.1 järg Morfoloogiline analüüs projekteeritava fotobioreaktori kohta 

  Omadus Võimalus/vahend 
14 Vedelike eraldamine Läbi otsa/otste Läbi välimise toru Läbi sisemise toru 
15 Gaasirikastus Läbi välimise toru Läbi sisemise toru Eraldi toruga 

16 Gaasirikastustoru 
paiknemine  

Kasvatussilindris 
põhjas Sisemise toru all Kasvatussilindris 

küljel 

17 Liigsete gaaside 
eraldamine Läbi otsa/otste Läbi välimise toru Läbi sisemise toru 

18 Andurite asetamine 
kasvatussegusse Läbi välimise toru Läbi sisemise toru Läbi otsa 

 

Tabelis 4.1 on välja toodud erinevad omadused ja igale omadusele vastavalt kuni kolm 

võimalust või vahendit. Projekteerimiseks kasutatavad lahendused on esile tõstetud 

tumendatud taustal. Edaspidises töös on täpsemalt kirjeldatud valikut ja lahendusi vastava 

valiku rakendamisel. Joonised projekteeritavast fotobioreaktorist on toodud Lisas 1.  

 

 

4.2 Silindrilise fotobioreaktori põhimõtteskeem 
 

Joonisel 4.1 on välja toodud projekteeritava fotobioreaktori põhimõtteskeem, kus ühe 

reaktori mooduli abil on näidatud projekteeritava reaktori erinevad osad. Fotobioreaktori 

moodul koosneb mootorist, reduktorist, sagedusmuundurist, kasvatussilindrist, raamist ja 

sinna juurde kuuluvatest kaablitest ja torudest.  

 
Joonis 4.1 Fotobioreaktori üks moodul (1. Mootor; 2. Reduktor; 3. Kasvatussilinder; 4. 

Segamislabad; 5. Segamislabade kinnitus klambrid; 6. Sisemine toru; 7 Valgustussüsteem; 8. 
Vedelike rikastamine; 9. Gaasi eraldus; 10. Raam; 11. Välimine toru; 12 Gaasirikastus; 13. 

Vedelike eraldus) 
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Kasvatussilinder koosneb omakorda sisemisest ja välimisest torust, vedelike rikastus- ja 

eraldussüsteemist, gaaside rikastus- ja eraldussüsteemist, valgustussüsteemist ning 

segamissüsteemist. Eelnimetatud süsteemide tööpõhimõte on täpsemalt kirjeldatud 

järgnevates peatükkides.  

 

Projekteeritava reaktori puhul on võimalik kasvatada mikrovetikaid kahe silindrilise toru 

vahel, mis moodustavad kasvatuskeskkonna. Kasvatuskeskkonnas on segamine tagatud 

sisemise toru abil, mille külge kinnituvad segamislabad ning mida pöörab mootor. Samuti 

aitab segamisele kaasa ka põhjas paiknev gaasirikastus. Gaasieralduseks on 

kasvatussilindri peal avad, mis on kaitstud filtritega. Valgustussüsteem paikneb 

kasvatuskeskkonnast eraldatuna kasvatussilindri keskel, mis tagab ühtlase valguskiirguse 

kogu reaktori ulatuses. Vedelike lisamine toimub kasvatussilindri pealt ja eraldamine 

põhjast. 

 

 

4.3 Kasvatussilindri torude valik 
 

Kasvatustorude valimisel oli oluline torude materjal. Materjal ei tohi kahjustada 

mikrovetikaid ning vetikatele peab pääsema ligi piisavalt valgust, mis võimaldab 

fotosünteesi toimumist. Samuti ei tohi vetikad materjali külge kinni jääda, sest see 

takistaks valguse ligipääsu ja kahjustaks mikrovetikaid. 

 

Materjali valikul lähtuti järgnevatest tingimustest: 

1. Mittetoksiline materjal; 

2. Kõrge valgusläbivus; 

3. Hüdrofoobne pind; 

4. Kergesti töödeldav; 

5. Kõrge tugevusega; 

6. Hea keskkonnataluvus; 

7. Väike mass; 

Toru läbimõõt sai valitud 300 mm, et tagada piisavalt valgust kasvatussegu 

valgustamiseks. Välimise toru läbimõõdu suurendamisel, juhul kui sisemine toru jääb sama 

läbimõõduga, väheneks valgusläbivus. Toru pikkus 2000 mm valiti, et tagada mugavam 
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kasutus ning et vähendada ohtu liigsete pingete tekkimisel. Pikema toru puhul suureneks 

ka labade poolt tekitatud takistus. Lisaks oli pakkujalt võimalik tarnida vastava pikkusega 

torusid. 

Eelnevatest tingimustest lähtuvalt valiti akrüülklaas (polymethyl methacrylate ehk PMMA) 

[25]. Materjali peamisteks eelisteks tavalise klaasi ees on selle kergem töödeldavus ja see, 

et soovitud mõõtmetele oli võimalik lihtsamini tootja leida. PMMA on väiksema massiga 

kui klaas, muutes seega kogu konstruktsiooni kergemaks. Valgusläbivus võrreldes klaasiga 

on küll madalam, kuid eelnevad tegurid osutusid valiku langetamisel kaalukamaks.  

Tootjapoolsed omadused materjalile [25]: 

1. Kõrge mehaaniline tugevus ja kõvadus; 

2. Minimaalne valgusläbivus 92%; 

3. Lihtne lihvida; 

4. Hea termiline stabiilsus; 

5. Head isolatsiooniomadused; 

6. Veeimavus 24h jooksul 0,3%; 

7. Väga hea ilmastikukindlus; 

8. Võivad esineda pingest tingitud probleemid; 

9. Madal keemiline vastupidavus; 

10. Rabe. 

Lisaks on antud materjal kriimustuskindel ning seda on kerge poleerida. Materjal on suure 

temperatuuritaluvusega (-40- +70 °C) ning samuti hea UV-taluvusega [25]. Antud 

omadused võimaldavad FBR-i kasutamist erinevates tingimustes ning paikades, mis lubab 

kasvatatavaid vetikaid ja nende sõltuvust ümbrusest paremini uurida.  

Lisaks eelnevale tuli kontrollida materjali pingetaluvust vedeliku poolt tekitatud rõhule. 

Selleks tuli kõigepealt leida kasvatussilindrisse mahtuva vedeliku mass. Massi leidmiseks 

tuli leida kasvatussilindri maksimaalne täituvus. Selleks leiti mõlema toru ruumala 

valemiga:  

푉 =
휋푑
4

ℎ	, (4.1) 

kus  Vs on    silindri ruumala m3; 

 d - silindri läbimõõt m; 

 h - silindri kõrgus m. 
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Suurema silindri ruumala: 

푉 =
휋푑
4

ℎ	 =
휋0.29
4

1.95 = 0.129푚  

 
(4.1) 

Väiksema silindri ruumala: 

 

푉 =
휋푑
4

ℎ	 =
휋0.1
4

1.95 = 0.015푚  (4.1) 

 

Kuna vedelik paikneb suurema ja väiksema toru vahel, leiti nendevaheline ruumala 

lahutades suuremast väiksema. Reaktori ruumala, Vks = Vss - Vsv=0,129-0,015=0,113m3 

ehk 113 liitrit.  

Teades vedeliku ruumala, sai leida vedeliku massi. Massi leidmise lihtsustamiseks eeldati, 

et kasvukeskkonna tihedus võrdub vee tihedusega. Vedeliku mass leiti järgneva valemiga:  

 

푚 = 휌푉	 = 999,97 ∙ 0,113 = 113,483푘푔, (4.2) 

kus  mv on kasvatussegu (vesi, toitained ja mikrovetikad) mass kg; 

ρ  - vee tihedus kg/m3; 

 Vks  - maksimaalne silindris oleva vedeliku ruumala m3. 

Vedeliku massi teades oli võimalik leida vedeliku poolt mõjuv jõud silindri pinnale 

järgneva valemiga: 

퐹 = 푚	 푔 = 113,483 ∙ 9,807 = 1,113푘푁, (4.3) 

kus  Fv on vedeliku poolt tekitatud jõud silindrile kN; 

g  - raskuskiirendus m/s2. 

Kuna silinder asetseb horisontaalselt ja vedeliku rõhk mõjub silindri küljele, tuleb valida 

küljest teatud pikkusega lõik, millele langevat rõhku oleks võimalik leida. Selleks valiti 10 

mm laiune riba silindri põhjast ning valemi lihtsustamiseks ei ole 10 mm lõigul arvestatud 

silindri raadiust. 10 mm ribale mõjuv rõhk leiti järgneva valemiga: 

푃 =
퐹
퐴

=
1,113

0,01 ∙ 1,95
= 0,057푀푃푎, (4.4) 

kus Pks on  rõhk silindri 10 mm lõigule silindri põhjas MPa; 

 Ar -silindri põhjast 10 mm laiuse lõigu pindala m2. 
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Kuna materjali taluvus pingele jääb vahemikku 47–79 MPa [26], siis on tagatud materjali 

vastupidavus leitud survele. Lisaks teostati antud arvutused, lähtudes kasvatussilindri 

täielikust täitmisest. Kasvatusprotsessi ajal jääb vedeliku nivoo maksimaalsest 

madalamale, et võimaldada efektiivsem gaasivahetus. Lisaks paiknevad kasvatussilindri 

sees segamissüsteem ja gaasirikastustoru, mis vähendavad samuti kasvatatava segu 

ruumala. 

 

 

4.4 Kasvatussilindri otsad 
 

4.4.1 Kasvatussilindri otste materjal 

 

Kasvatussilindri otste materjali valikul oli oluline selle madal niiskusimavus, vähene 

poorsus ning võrdlemisi kõrge töötlemistäpsus. Kõrge töötlemistäpsus on vajalik, et tagada 

sobiv pesa sisemise toru ja materjali vaheliseks tihendi istamiseks. Madal niiskusimavus ja 

väike poorsus välistavad kasvatussegu imbumist läbi materjali väliskeskkonda.  

Kasvatussilindri otste materjaliks valiti POM ehk polüatsetaal (polyoxymethylene). POM 

sobib hästi nõudlikesse tingimustesse. Põhiliselt kasutatakse materjali POM istude, 

pukside, hammastataste ja kruvide valmistamisel. Tootjapoolsed omadused materjalile on 

järgnevad [27]: 

1. Erikaal 1,4 g/cm3; 

2. Töötemperatuuri vahemik -50…+110 ºC; 

3. Madal niiskusimavus, kuni 0,9%; 

4. Survetugevus 110 MPa; 

5. Rockwelli M kõvadus 89 

6. Puuduvad mikropoorid; 

7. Parem mõõtude püsivus võrreldes PE-ga; 

8. Suurepärased töötlemisomadused; 

9. Ei ole vastupidav tugevatele hapetele; 

10. Väga vastupidav lahustele; 

11. Sobib toiduainetööstusele; 

12. Värvus must või valge. 
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Tootjapoolsed omadused vastavad materjali valikul seatud nõudmistele. Tagatud on 

mõõtude püsivus, töötamistemperatuur jääb sobivasse vahemikku, puuduvad mikropoorid 

ja materjal on vastupidav lahustele. POM-i sobivus toiduainetööstusele tagab 

mikrovetikate kasvatamiseks puhtama keskkonna ning vähendab mikrovetikate saastumise 

ohtu. 

 

 

4.4.2 Kasvatussilindri otste tihendamine 

 

Kasvatussilinder koosneb kahest erinevast torust. Torude ja otste vahel peab olema tagatud 

hermeetiline moodus nende ühendamiseks, arvestades sisemise toru pöörlemisest tingitud 

hõõrdumist. Hermeetilist ühendust luues ei tohi sisemise toru pöörlemine olla takistatud. 

Lisaks peab olema võimalik teostada läbi kasvatussilindri otsa reaalajas mõõtmisi ning viia 

gaasirikastustoru kasvatussegusse.  

 

Kasvatussilindri otste hermeetiliseks muutmiseks oli erinevaid võimalusi. Ühe variandina 

oli võimalik kasutada laagreid. Laagrite eeliseks oli nende väiksem takistus silindri 

sisemise toru pöörlemisel. Laagrite kasutamist ei soosinud sisemise toru materjal, milleks 

oli PMMA. Plastiku väiksemast täpsusest tingituna on keerulisem tagada hermeetilisust 

laagrite kasutamisel.  

 

Laagritele alternatiivseks lahenduseks on võimalik kasutada tihendeid, mis võimaldavad 

sisemise võlli pöörlemist. Sobivaks tihendiks valiti Zuricon Z80 (joonis 4.2), mis on kõrge 

hõõrde- ja kemikaalide taluvusega ega vaja lisamäärimist. Temperatuuri vahemik tihendite 

kasutamiseks on -30 °C - +80 °C. Antud tihendid peavad vastu 30 MPa suurusele rõhule 

[28]. Kuna tihendid paiknevad kasvatussilindri põhjast ligikaudu 100 mm kõrgusel, siis 

mõjub tihenditele väiksem jõud kui valemis 4.4 leitud silindri põhjale mõjuv jõud.  
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Joonis 4.2 Tihendi Zuricon Z80 asetus [28] 

 

Põhiline probleem tihendi Zuricon Z80 kasutamisel on selle suuremad nõudmised 

plastikust otsa töötlemisel. Kuna tihend istatakse eraldi soone sisse, siis on tihendi 

hermeetilisuse ja aeglasema kulumise tagamiseks istatavale soonele kõrgemad nõudmised. 

 

Tihendi asetamisel kasvatussilindri otsa soonde tuleb lähtuda joonisest 4.3. Tihend tuleb 

painutada vastavalt joonisele 4.2 aning peab jälgima, et painutamisel ei tekiks teravaid 

nurki, mis tingiks tihendi deformeerumist. Pärast soonde asetamist tuleb painutatud tihend 

vabastada, avaldades survet painutatud osale vastavalt joonisele 4.3 b. 

 

 

Joonis 4.3 Tihendi Turcon Z80 paigaldamine [28] 

 

Kasvatussilindri otsa ja välimise toru tihendamiseks on võimalik kasutada silikooni. 

Silikoon tagab tugeva ja hermeetilise ühenduse. Silikooni kasutamise puuduseks on otste 

raskem demonteerimine. Kasvatussilindri otste vahetus võib osutuda vajalikuks, kui tuleb 

vahetada segamislabasid, puhastada kasvatussilindrit mehaaniliselt, ummistuse 
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likvideerimiseks või mõnel muul ettenägematul põhjusel. Sellest lähtudes on mõistlikum 

kasutada tihendit, mis kahjustub deformeerimise käigus vähem. 

 

Kasvatussilindri otsa ja välimise toru tihendamiseks valiti o-rõngas tihend mõõduga 280 x 

6mm. Kuna välimise toru siseläbimõõt on 290, siis suurema läbimõõduga tihendi 

paigaldamine vähendab ohtu lekkeks, mis võib tekkida tihendi deformeerumisel. Tihendi 

paigalhoidmiseks on kasvatussilindri otsa sisse vajalik treida soon. Samuti on oluline 

faasida kasvatussilindri välimise toru serv, et vähendada tihendi vigastamise ohtu 

kasvatussilindri otsa ning tihendi asetamisel välimise toru sisse. 

 

 

4.4.3 Andurite ühendus läbi kasvatussilindri otsa 

 

Projekteeritava FBR-i puhul on oluline teostada mõõtmisi reaalajas, et tagada pidev 

kontroll kasvukeskkonna üle. Selle sooritamiseks tuleb luua võimalus erinevate andurite 

lisamiseks kasvatussegusse, vältides seejuures lekke ohtu. Üheks võimaluseks on andurite 

integreerimine kasvatussilindri otsa sisse, jättes anduri mõõtmist teostava osa 

kasvatussegusse (joonis 4.4).  

 

Joonis 4.4 Integreeritud andurid (1- kasvatussilindri ots; 2 - kasvatussilindri sisemus; 3 - andurid) 

 

Joonisel 4.4 toodud lahenduse miinuseks on andurite vahetamise keerulisus, kuna andurite 

hermeetiliseks kinnitamiseks tuleb need avadesse liimida või kinnitada silikooniga, mis 

raskendab või muudab võimatuks nende vahetamise ilma kasvatussilindriotsa 

demonteerimiseta. Selle probleemi vältimiseks loodi järgnev lahendus, mis on kuvatud 

joonisel 4.5. 
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Joonis 4.5 Vahetatavad andurid kasutades keeratavat korki (1 - Kasvatussilindri ots; 2 - 
Kasvatussilinder; 3- Andurid; 4- Vahetatav kork 

Joonisel 4.5 kujutatud lahendus võimaldab andurite asetamist selleks eraldi loodud pesasse. 

Anduri pesa täpsem ehitus on kirjeldatud peatükis 4.9.2.  

 

Kuigi selle lahenduse juures puudub võimalus anduripesade vahetamiseks, kui 

kasvatussegu nivoo on kõrgemal kui anduripesa, pole see vajalik, kuna ühes anduripesas 

on korraga kasutusel mitmed erinevad andurid.  

 

 

4.5 Segamissüsteem 
 

4.5.1 Segamissüsteemi olemus 

 

Ühtlasemaks toitainete segunemiseks ja mikrovetikate torudele kinnitumise vähendamiseks 

on oluline teostada segamist kasvatussilindris. Lisaks gaasiga rikastamisest tingitud 

segamisele on vajalik tagada segamine piirkondades, kuhu survestatud gaas ei mõju. 

Selleks loodi meetod, kus segamine teostatakse sisemise toru abil, kasutades 

segamislabasid (joonis 4.6). 
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Joonis 4.6 Segamissüsteem: 1. Mootor; 2. Reduktor; 3. Mootori kinnitus ots; 4. Sisemine toru; 5. 

Segamislaba kinnitusvarras; 6. Klamber; 7.Segamislaba 

 

Segamisel on oluline piisavalt aeglane kiirus, et segamislabad ei lõhuks mikrovetikate 

rakke, aga samas peab kiirus tagama segunemise. Samuti on tähtis võimalus 

segamiskiiruse muutmiseks, et võrrelda mikrovetikate kasvu erinevatel segamiskiirustel.  

Segamissüsteem koosneb mootorist, reduktorist, sagedusmuundurist, segamist teostavatest 

labadest ning kasvatussilindri sisemisest torust.  

 

 

4.5.2 Mootori valik 

 

Mootor on vajalik kasvatussilindri sisemise toru pööramiseks. Mootori valikul oli olulisel 

kohal selle energiatarve ning pöörete arv. Kuna segamine ei tohi mikrovetikaid kahjustada, 

siis peab segamine olema teostatud madalatel pööretel. Projekteeritava reaktori puhul 

tagatakse pöörlemiskiirus 2 p/min. Samuti ei tohi mootori energiakulu olla liiga kõrge, 

kuna see vähendaks mikrovetikate tootmisest saadavat tulu.  

 

Fotobioreaktori riiul koosneb kolmest moodulist, mis paiknevad üksteise kohal. 

Mikrovetikate kasvamise ja saagikuse paremaks hindamiseks on oluline, et erinevates 

moodulites paiknevaid segamissüsteeme saaks juhtida erineva kiirusega, seega tuleb 

kasutada kolme mootorit.  

 

Mootori valimiseks leitakse väändemoment, mida mootor peab suutma ületada. 

Projekteeritava reaktori puhul leiti väändemoment kahel erineval juhul. Esimesel juhul leiti 

väändemoment, mis tuleb ületada sisemise toru pööramiseks. Sel juhul takistavad 

pööramist tihendid. Esimene väändemoment leiti katseliselt kaalu kasutades. Teine 
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väändemoment leiti takistusest, mida kasvatussegu avaldab segamislabadele. Kogu 

väändemomendi leidmiseks liideti mõlemad väändemomendid.  

 

Esimese väändemomendi leidmiseks tõmmati rippkaaluga sisemist toru, mille külge oli 

asetatud tihendid ja otsa fikseerija, ning leiti selle pööramiseks vajaminev mass. Leitud 

massi abil oli võimalik leida tõmbejõud FD1 (joonis 4.7). Tõmbejõud FD1 leidmiseks 

kasutati järgnevat valemit: 

 

퐹 = 푔푚 = 9,81 ∙ 4 = 39,24푁, (4.5) 

 

kus  FD1 on sisemise toru tõmbejõud N; 

g  - raskuskiirendus m/s2; 

 mt  - kaaluga mõõdetud tõmbetugevus, mis oli vaja toru liikumapanekuks kg. 

 
Joonis 4.7 Väändemomendid segamissüsteemis 

 

Teades tõmbejõudu, mis mõjub sisemisele torule, arvutati väändemoment järgneva 

valemiga: 

 

Ƭ = 푟 퐹 = 0,05 ∙ 39,24 = 1,962푁푚, (4.6) 

 

kus  Ƭ1 on sisemise toru väändemoment Nm; 

r1  - sisemise toru raadius m. 
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Järgnevalt leiti kasvatussegu poolt tekitatud hõõrdejõud segamislaba pinnale. Maksimaalse 

võimaliku hõõrdejõu leidmiseks võeti segamislaba asetus pöörlemissuunaga risti, mis 

võimaldas hõõrdeteguriks 1.98 [29]. Hõõrdejõud segamislabale leiti järgneva valemiga 

[29]: 

 

퐹 = 퐶
1
2
푉 퐴 = 1,98 ∙ 0,5 ∙ 0,0272 ∙ 0,036 = 0,026푁, (4.7) 

 

kus  FD2 on segamislabale mõjuv hõõrdejõud N; 

퐶   - hõõrdetegur; 

 Vs  - segamislaba kiirus kasvatussegus m/s; 

 A - segamislaba pindala m2. 

 

Teades segamislabale mõjuvat hõõrdejõudu, leiti kasvatussegus pöörlevatele 

segamislabadele mõjuv väändemoment valemiga: 

 

Ƭ = 푟 퐹 푛 = 0,13 ∙ 0,026 ∙ 2	 = 0,007	푁푚, (4.8) 

 

kus Ƭ2 on segamislabade väändemoment Nm; 

r2  - segamislaba kaugus tsentrist m; 

n  -  segamislabade arv. 

Kogu väändemoment, mida mootor peab ületama, leiti kahe eelneva väändemomendi 

liitmisel. Ƭ2+	Ƭ1=	Ƭ ehk, Ƭ	= 1,962 + 0,007 = 1,969 Nm. Seega peab valitud mootor ületama 

väändemomendi 1,969 Nm.  

 

Lähtudes tulemusest sai tehtud päring tootjatele ning vastavalt nendepoolsetele 

pakkumistele osutus valituks mootor Sh 56-6B 0,06kW. Mootori nimipöörded on 900 

p/min. Segamiskiirus 2 p/min tagab vaheastme 1:8 ja reduktori 1:56 kasutamine. Mootori 

väändemoment väljundvõllile jääb sellisel juhul 50Nm. Sagedusmuunduriga Delta 

VFD002L21B tagatakse pöörlemiskiirus 1-4 p/min, mis jääb mootorile ohutuks 

töötamisvahemikuks. 
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4.5.3 Segamislabade kinnitus ja ehitus 

 

Segamislabad paiknevad kasvatussilindriga paralleelselt ning kinnituvad kinnitusvarraste 

abil sisemise toru külge. Ühes silindris on kasutusel kaks segamislaba. Intensiivsemaks 

segamiseks on võimalik lisada segamislabasid, kuid see suurendab vedeliku poolt tekitavat 

vastupanujõudu, mis nõuab suurema jõudlusega mootori kasutamist. Vedelikust tingitud 

vastupanujõu vähendamiseks on võimalik muuta segamislabade pindala, puurides 

labadesse avasid. 

 

Segamislabade materjali valikul sai oluliseks selle läbipaistvus. Läbipaistvad segamislabad 

vähendavad kasvatussilindris tekkivate varjude hulka, tagades seeläbi ühtlasema 

valgusjaotuse. Samuti ei tohi segamislabade materjal reageerida kasvatuskeskkonnas 

olevate ühenditega. Eelnevast lähtudes valiti segamislabade sarnaselt kasvatustorude 

materjaliga akrüülklaas PMMA. Selle materjali peamised eelised on madal veeimavus, 

suur mehaaniline tugevus ja kõvadus ning kõrge valgusläbivus. Probleeme võib põhjustada 

võõrkeha sattumine segamislabade teele, kuna PMMA on habras.  

 

Segamislabade asetusest sõltub kasvatussegu liikumise suund ja intensiivsus. 

Segamislabad kinnituvad segamisvarraste külge, mis on omakorda ühenduses sisemise 

pöörleva toruga. Ühe segamislaba kinnitamiseks kasutatakse nelja kinnitusvarrast. Kui 

muuta segamislabade kinnitusvarraste nurka laba kinnituseks, on võimalik muuta 

segamislabade tekitatud jõudu kasvatussegule (joonis 4.8).   

 
Joonis 4.8 Segamislabade kinnitusvardad külgvaates 

 

Kasutades erineva asetusega segamislabade kinnitusvardaid erinevates silindrites, on 

võimalik hinnata segamise mõju mikrovetikate kasvamise kiirusele ja saagikusele. 
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Erinevate segamislabade varraste kasutamisega saab leida lahenduse mikrovetikate 

minimaalseks kinnitumiseks kasvatussilindri seintele ja parima lahenduse toitainete 

ühtlasemaks segunemiseks. Lisaks kinnitusvarraste nurga muutmisele on võimalik 

katsetada ka erineva kuju, paksuse ja pindalaga segamislabasid.  

 

 

4.6 Gaasivahetussüsteemi ehitus 
 

4.6.1 Gaasivahetussüsteemi kirjeldus 

 

Mikrovetikate kasvatamisel on väga olulisel kohal gaasivahetus. Vetikate kasvamiseks 

peab olema tagatud CO2 olemasolu kasvatussilindris. Samuti peavad kasvatussilindrist 

välja pääsema hapnik ning muud üleliigsed gaasid, et tagada mikrovetikate kasvuks sobilik 

elukeskkond ning vältida ülerõhu tekkimist. Gaasivahetussüsteem on toodud joonisel 4.9.  

 
Joonis 4.9 Gaasivahetussüsteemi kirjeldus: 1. Süsihappegaasi allikas; 2. Sisselastava gaasi filter; 3. 

Gaasirikastustoru; 4. Gaasi väljalaske avad; 5 Väljalastava gaasi filtrid 
 

Jooniselt 4.9 on näha kasutatavate filtrite asukohad, gaasirikastustoru paiknemine 

kasvatussilindris ja gaasi eraldusavad. Antud lahenduse puhul on võimalik kasutada 

erinevaid süsihappegaasi allikaid. 
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4.6.2 Gaasiga rikastamine 

 

Selleks et tagada mikrovetikate ühtlane rikastamine süsihappegaasiga, oleks otstarbekas 

paigaldada sissetuleva gaasi toru silindri põhja (joonis 4.9), kust gaas kerkib läbi segu 

pinnale ja rikastab samal ajal mikrovetikaid süsihappegaasiga. Lisaks aitab põhjast pinnale 

kerkiv gaas silindris paiknevat kasvatussegu segada, vähendades sellega riski, et vetikad 

kinnituvad kasvatussilindri seintele. 

 

Segu gaasiga rikastamise üheks võimaluseks oleks kasutada kasvatussilindri põhjas 

avadega toru, kus avad paiknevad toru pealmises osas (joonis 4.10). Selle lahenduse 

eeliseks oleks vähesem töö avade tegemisel ning väiksema surve vajadus, et tagada rõhk ka 

silindri teises otsas. 

 
Joonis 4.10 Gaasirikastustoru külgvaates (avad üleval) 

 

Selle lahenduse miinuseks on see, et toru kõrval paiknevad mikrovetikad saavad vähem 

süsihappegaasi, kuna süsihappegaas läheb mullidena otse üles. Toru külgedel paiknevate 

mikrovetikate segunemine võib olla raskendatud, kuna gaasirikastustoru võib pidurdada 

segamislabadest tingitud segu liikumist. Selle lahenduse puhul võib juhul, kui gaasi surve 

lõppeb, vedelik kergemini gaasirikastustorru tungida. Kasvatussegu torru sattumine võib 

põhjustada ummistusi, mis vähendavad gaasirikastusprotsessi kasutegurit. 

 

Efektiivsemaks gaasivahetuse tagamiseks võib kasutada gaasirikastustorus paarisava 

süsteemi (joonis 4.11). Selle süsteemi puhul on õhk suunatud gaasirikastustoru külgedele. 

Selle süsteemi puhul on tagatud ka toru külgedele jäävate mikrovetikate rikastamine 

süsihappegaasiga. Samuti on mõlemal pool toru asetsevad vetikad paremini segatud. 

Lisaks vähendab silindri külgedele suunatud gaas silindri seintele kinnituvate 

mikrovetikate kogust. 
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Joonis 4.11 Gaasirikastustoru pealtvaates (avad mõlemal küljel) 

 

Selle lahenduse puuduseks on selle keerukam ehitus. Tagamaks ühtlane gaasijaotus kogu 

gaasirikastustoru ulatuses peavad esimesed avad olema väiksemad ning toru lõpus 

paiknevad avad suuremad. Samuti on vaja suuremat jõudlust, et gaas jõuaks ka 

gaasirikastustoru lõppu. Mõlemal pool rikastustoru paiknevad avad suurendavad riski, et 

kasvatussegu sattub gaasirikastustorru.  

 

Kolmas variant on gaasirikastustoru, kus avad on suunatud alla (joonis 4.12). Selle 

lahenduse peamiseks eeliseks on väiksem tõenäosus, et vedelik sattub gaasirikastustorru. 

Vedelik kui gaasist tihedam ja seega raskem liigub alati gaasist allapoole. Kui aga gaasiga 

täidetud toru avad on toru põhjas siis on gaasirikastustoru täitunud täielikult gaasiga, ning 

puudub ruum vedeliku sattumiseks gaasirikastustorru. Kui avad on kõrgemal (küljel või 

ülal) siis on gaasirikastustorus piisavalt ruumi kuhu vedelik võiks liikuda ja millest gaas 

välja suruda. Samuti avade suunamine alla suurendab kasvatussegu rikastumist 

süsihappegaasiga kogu kasvatussilindri ulatuses ning tagab kasvatussilindri põhjas 

paiknevate mikrovetikate segunemise.  

 

 
Joonis 4.12 Gaasirikastustoru külgvaates (avad all) 
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Lisaks vähendab sellise süsteemi kasutamine märgatavalt ohtu mikrovetikate 

kinnitumiseks kasvatussilindri põhja, kuhu võivad mikrovetikad gravitatsioonijõu mõjul 

kuhjuda. Segamissüsteemi ja gaasirikastussüsteemiga on tagatud kasvatussegu segunemine 

kogu kasvatussilindri ulatuses.  

 

 

4.6.3 Gaasi eraldamine 

 

Gaaside eraldamine kasvatussilindrist toimub läbi välimise toru. Eraldusavad paiknevad 

üleval (joonis 4.9), kuna tingituna gaaside omadusest kerkida vedeliku pinnale on neid 

kergem välja juhtida üleval paiknevate avade kaudu. Gaaside välja juhtimiseks on kaks 

ühenduspesa, mis võimaldavad filtrite kinnitust. Filtrite kasutamine vähendab ohtu 

vetikakultuuride saastumiseks. Välja juhitavat gaasi on võimalik lasta ümbritsevasse 

keskkonda või juhtida soovitud kohta.  

 

 

4.7 Valgustussüsteemi ehitus 
 

4.7.1 Valgusallika valik 

 

Kuna koostatav fotobioreaktor paikneb siseruumides, siis on vetikate kasvatamise juures 

olulisel kohal valgus. Valgusallika valikul on oluline piisav valgustugevus ja õiged 

lainepikkused. Samuti ei tohi valgusallikal olla liiga kõrge soojuseraldus, mis võiks 

kahjustada valgusallikale lähedal olevaid mikrovetikaid. Lisaks on valgusallika puhul 

oluline ka selle madal energiatarve, et vähendada kasvatussilindri ülalpidamiskulutusi. 

 

Eelnevast lähtudes valiti valgusallikaks LED-tüüpi valgustid. LED-tüüpi valgustitega on 

võimalik tagada sobivad valguslaine pikkused. Põhiliselt kasvatatakse antud reaktoris 

mikrovetikate liike Chlorella vulgaris ja Scenedesmus obliquus. Nende liikide jaoks on 

kõige sobilikumateks valguse neeldumistsoonideks sinine valgus (450–475 nm) ning 

punane valgus (630–675 nm) [4]. Samuti on LED-valgustil madal soojuskiirgus, mis on 

vajalik mikrovetikate reaktoris kasvatamiseks. Mikrovetikate kasvatamiseks sobilik 
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temperatuur sõltub nende liigist, kuid jääb vahemikku 20–30 °C [4]. LED-tüüpi valgustitel 

on ka luminofooride või hõõglampidega võrreldes madalam energiakulu.  

 

LED-tüüpi valgusallika valimisel peab seega lähtuma võimalikult kõrgest valgustugevusest 

ja võimalusest muuta valguslainepikkuseid. Kuna valgusallikas paikneb kasvatussilindri 

keskel (joonis 4.13) ja peab ulatuma läbi terve silindri, siis on mõistlik kasutada LED- 

ribasid.  

 

Põhiliselt on valikus kahte tüüpi LED-ribasid, milleks on SMD 3528 või SMD 5050. SMD 

3528 tüüpi LED-ribal on iga kiibi kohta üks valgust andev diood. Selle number 3528 on 

tingitud kiibi mõõtmetest, milleks on 3,5 mm x 2,8 mm. SMD 5050 puhul on iga kiibi 

kohta kolm valgust andvat dioodi ja selle kiibi mõõtmed on 5,0 mm x 5,0 mm [30]. Tabelis 

4.2 on toodud LED-ribade SMD 3528 ja SMD 5050 võrdlus. 

 
Tabel 4.2 LED ribade SMD 3528 ja SMD 5050 võrdlus [30] 

  
SMD 
3528  

SMD 
5050 

LED-e ühe meetri kohta 120 60 
Valgusti võimsus (W) 9,6 14,4 
Valgusvoo tugevus (lm) 720 1080 
Tööpinge (V) 12 12/24 
Valgustus nurk (deg) 120 120 
Töö temperatuur (C°) -20..60 -25..60 
Eluiga (h) <50 000 < 50 000 
Värvimuutmise võimalus EI* JAH 

Märkus. *SMD 3528 puhul ei ole võimalik ühe kiibi ulatuses värve muuta 

 

LED-riba valiti suurimast valgusvoo tugevusest lähtudes. Kuna SMD 5050 tagab 360 lm 

tugevama valgusvoo, siis osutuks valituks SMD 5050 RGB. Tähis RGB (Red, Green, 

Blue) näitab, võimalust valguslainepikkuse muutmiseks. Valgustugevuse ja 

valguslainepikkuse muutmist kirjeldab peatükk 4.6.3. SMD 5050 kasutamisel tuleb 

arvestada suurema energiakulu ning LED-riba maksumusega. Kuna SMD 5050 on 

võimasam kui SMD 3528, siis eraldub ka rohkem soojust, millest tingituna tuleb 

valgusallikas kasvatuskeskkonnast eraldada. 
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4.7.2 Valgusallika paiknemine 

 

Enamus FBR-eid on valgustatud väljapoolt, millest tingituna on nende läbimõõt piiratud, et 

tagada valguse läbivus. Suuremad on ka reaktori gabariidid, kuna väljaspool paiknevaid 

valgusteid on rohkem ning nende kinnitamiseks on lisatud juurde erinevaid 

konstruktsioone. Selle fotobioreaktori puhul on valgustus kasvatussilindri sees (joonis 

4.13), tagades seeläbi, et valgus langeb mikrovetikatele ühtlasemalt. Sellest tingituna võib 

suurendada kasvatussilindri läbimõõtu, kuna valgus kiirgab sellele silindri keskelt. 

 

Joonis 4.13 Valgusallika paiknemine kasvatussilindris: 1. välimine toru; 2. LED-ribad; 3. sisemine 
toru; 4. kasvatussegu. 

 

Valgusallikas on eraldatud kasvatuskeskkonnast sisemise toruga, mis vähendab soojuse 

ülekandumist kasvatussegusse Valgusallika kaugus kasvatussegust on 44 mm ning 

välimisest torust 140 mm. Sisemine toru on otstest avatud, et toimuks õhu liikumine, mis 

on vajalik soojuse ärajuhtimiseks. Valgusallikatena kasutatavad LED-ribad on kinnitatud 

toruga paralleelselt. Ühe toru peale on jaotatud neli LED-riba.  

 

 

4.7.3 Valgusallika juhtimine 

 

Valgusallika juhtimine võimaldab muuta valgustugevust ning valguslainepikkuseid ehk 

värvitoone. Kasutades LED-ribasid SMD 5050 RGB, on kontrolleriga võimalik muuta 

valgusallika värve ehk kasutada erinevaid lainepikkuseid, samuti saab muuta 

valgustugevust. RGB-tüüpi LED-ribade juhtimiseks sobib IR LED-kontroller. Põhiliselt on 
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LED-ribade juhtimiseks olemas kahte tüüpi kontrollereid, millel on 22 või 44 nupuga 

juhtpult. Mõlemaga on võimalik muuta valgustugevust, värve ja kasutada eelnevalt 

programmeeritud värvi vahetustsükleid. 44-nupuline puldiga kontroller võimaldab aga 

suuremat kontrolli värvitoonide üle, mis osutus kontrolleri valiku puhul määravaks.  

 

Valiti IR LED-kontroller T863 (RGB)- i44 (joonis 4.14). Seda kontrollerit on võimalik 

juhtida 44 nupuga kaugjuhtimispuldist. Valitud kontroller koos 44-nupulise puldiga 

võimaldab [31]: 

 

1. muuta SMD 5050 RGB LED ribade puhul värvitoone vähendades või suurendades 

vastavate värvide intensiivsust (punane, roheline või sinine); 

2. kasutada 20 staatilist värvitooni; 

3. kasutada järsult vahetuvaid tsükleid kolme või seitsme värviga; 

4. kasutada sujuvalt vahetuvaid tsükleid kolme või seitsme värviga;  

5. juhtida kontrollerit 8 m kauguselt; 

6. muuta kiirust vahetuvatel tsüklitel; 

7. muuta valgustugevust staatilistel värvitoonidel; 

8. salvestada muudatusi voolu katkemisel; 

9. salvestada erinevalt seadistatud toone. 

 

 
Joonis 4.14. Kontroller T863 (RGB) - i44 koos juhtpuldiga [29] 
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Kontrolleri T863 kasutamine võimaldab muuta punase, rohelise või sinise värvi 

intensiivsust LED-ribal. Erinevate värvitoonide katsetamine on vajalik, et leida 

optimaalsem lahendus maksimaalseks saagikuseks ja kiireks kasvuprotsessiks. Samuti  

võimaldab erinevate värvitoonide kasutamine kasvatada ühe reaktoriga rohkem kultuure 

ilma ehitusiseärasusi muutmata. 

 

 

4.7.4 Valgusläbivuse mõõtmine 

 

Silindrilise fotobioreaktori puhul on oluline, et reaktori valgusallikast 140 mm kaugusel 

asuva väliskihini jõuaks piisavalt kõrge valgustugevus. Selle kontrollimiseks loodi 

katsevahend, mille põhimõtte skeem on kujutatud joonisel 4.15. Katsevahend võimaldab 

mõõta valgusläbivust erineva vetikasegu kihi paksuse korral. Katsevahend on kujutatud 

joonisel 4.16 ja joonisel 4.17. Katsevahend imiteerib projekteeritavat FBR-it, kus 

valgusallikas paikneb sisemisest toru seinast 45 mm kaugusel ning valgus läbib esmalt 

materjali PMMA, seejärel kasvatussegu ja jõuab väliskihini. 

 
Joonis 4.15 Katsevahendi skeem valgusläbivuse mõõtmiseks erineva mikrovetikate segu 

kasvuetapi korral  
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Joonis 4.16 Katsevahend valgusläbivuse mõõtmiseks (külgvaade) 

 

 
Joonis 4.17 Katsevahend valgusläbivuse mõõtmiseks (pealtvaade) 

 

Tingituna kasvatussegu hägususe muutumisest kasvatusprotsessi käigus oli kõige 

otstarbekam testida segu maksimaalse hägususe korral (vetikate kasvu lõppfaasis). 

Valgusläbivust testiti erinevate täiteastmete puhul, et võrrelda valguskadu erinevate 

tiheduste korral. Testimiseks kasutati värvita LED-ribasid.  

 

Testi tulemused on toodud joonisel 4.18.   
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Joonis 4.18 Valgustugevuse sõltuvus valguse teepikkusest vetikamassis 

 

Jooniselt 4.18 on näha, valgustugevuse olulist vähenemist tingituna vetikamassi ulatusest. 

Graafik kinnitab, et ühtlasemaks valgusjaotuseks on vajalik segamine.  

 

 

4.8 Vedelike vahetussüsteem 
 

4.8.1 Vedelikega rikastamine ja toitainete lisamine 

 

Kasvatussilindri täitmine toimub läbi välimise toru. Välimise toru ülemises servas paikneb 

kolme harguga toruühendus (joonis 4.19). Ülemise ava kaudu toimub vedelike ja toitainete 

sisestamine ning kaks külgmist toru suunavad vedeliku ja toitained kasvatussilindri keskelt 

200 mm kaugusele külgede suunas. 
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Joonis 4.19. Toitesegu sisselaskeava: 1. sisselaskeühenduse toru; 2. kraan 3. kolmikühendus; 4. 
välimine toru; 5. jaotustorud 

 

Toitesegu lisamine kasvatussilindrisse toimub pumba abil, mis ühendatakse sisselasketoru 

külge. Vajadusel toimub väiksema koguse toitainete lisamine käsipumba abil sama 

ühenduse kaudu. Kasvatussilindri puhastamisjärgsel loputamisel ühendatakse kraanist 

tulev toru vastava pesaga. Sisselaskekraan on vajalik reaktori sulgemiseks pärast toitesegu 

sisestamist või puhastamisoperatsiooni, et kasvatussilindrisse ei pääseks kontaminante. 

Pärast kolmikühenduse läbimist jõuab toitesegu jaotustorudesse, mis on vajalikud 

kasvatussilindri ühtlasemaks täitmiseks ja toitainete lisamisel nende kiiremaks 

segunemiseks kasvatusseguga. Jaotustorude pikkust on võimalik muuta, kui selgub, et 

paremaks segunemiseks sobib käesolevast erinev kaugus. 

 

 

4.8.2 Vedelike eraldamine 

 

Vedelike eraldamine kasvatussilindrist toimub silindri põhjast välimise toru kaudu. Silindri 

maksimaalse tühjenemise tagamiseks ei tohi jätta silindrisse kraani kinnitusserva ehk kraan 

peab asetsema välimisest torust madalamal. Selle tagamiseks disainiti kraani kinnitamiseks 

eraldi alus, mille paigutus on kuvatud joonisel 4.20.  
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Joonis 4.20 Vedelike eraldamine: 1. välimine toru; 2. peitepeaga kruvid; 3. kraani kinnitusalus; 4. 
väljalaskekraan; 5. väljalasketoru 

 

Sellise aluse puhul ei jää kasvatussilindri põhja kõrgendikku, mis takistaks põhjas oleva 

vedeliku eraldamist. Eriti oluline on maksimaalne tühjenemine kasvatussilindri 

puhastamisel kemikaalidega. Kraani kinnitusaluse fikseerimisel välimise toru külge 

kasutatakse peitepeaga kruve, mille pea asetseb välimise toru sisemise pinnaga tasapinnas. 

Hermeetilise ühenduse tagamiseks kraani kinnitusealuse ja välimise toru vahel kasutatakse 

silikooni. Lisaks on võimalik projekteeritava FBR raami abil muuta selle nurka maapinna 

suhtes, et juhtida vedelik kasvatussilindri ühte otsa. Vedelike kasvatussilindrist välja 

juhtimiseks kinnitatakse eralduskraani külge vastav toru, mille abil juhitakse saadus 

soovitud kohta.  

 

 

4.9 Mõõteseadmed 
 

4.9.1 Kasutatavad sensorid 

 

Projekteeritava fotobioreaktori juures on kasutusel mitmeid erinevaid sensoreid, et tagada 

keskkonnategurite maksimaalne jälgitavus. Pidev kasvatustegurite jälgimine võimaldab 

muuta kasvatuskeskkonna tingimusi vastavalt näitajatele. Erinevate tingimuste loomine 

võimaldab suurendada saagikust ning jälgida mikrovetikate kasvu erinevatel tekitatud 

tingimustel.  
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Fotobioreaktoris kasutatavad põhilised andurid on pH- ja temperatuurisensor, lahustunud 

hapniku sensor, optiline valguse ja tiheduse sensor, aktiivne radiatsiooni sensor ning 

nitraatide sensor. 

 

 

4.9.2 Anduripesa ehitus 

 

Peatükis 4.9.1 nimetatud andurite paigaldamiseks reaktorisse tuleb luua ühenduspesa, mis 

võimaldaks andurite asetamist kasvatussegusse, väldiks andurite ja segamislabade 

kokkupuudet ning tagaks hermeetilisuse. Samuti peaks anduri pesaga olema võimaldatud 

andurite vahetatavus kasvatussilindri konstruktsioone rikkumata. 

 

 

Joonis 4.21 Anduripesa kahe anduri paigaldamisavaga 

 

Selleks projekteeriti anduripesa (joonis 4.21), mis kinnitub kasvatussilindri parema otsa 

külge, nagu on näha joonisel 4.4. Anduripesa ja otsa vahelise hermeetilise ühenduse 

tagamiseks kasutatakse o-rõngas tihendit. Tihend paikneb anduripesa keermestatud osa 

lõpus ning jääb pärast anduri pessa kinnitamist kasvatussilindri otsa ja pesa vahele. 

Erinevate andurite kasutamiseks puuritakse või lõigatakse pesa sisse avasid, mis vastaksid 

paigaldatava anduri kujuga. Ava tihendatakse silikooniga. Anduri paremaks 

paigaldamiseks ja eemaldamiseks on anduri väljaulatuvad osad freesitud. 
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4.10 Raam 
 

Fotobioreaktori raam on projekteeritud bakalauruse töös Rauno Komp, 

„FOTOBIOREAKTORI TUGIRAAMI PROJEKTEERIMINE“. Raam tagab 

projekteeritava fotobioreaktori terviklikkuse. Raami külge kinnituvad kasvatussilindrid, 

segamist teostavad mootorid ning juhtmed ja voolikud. Raam koosneb kolmest erinevast 

osast, mis asetsevad üksteise peal, moodustades seega ühe mooduli. Igal moodulil on 

eraldiseisev mootor, kasvatussilinder, juhtmed ja voolikud. Selle lahenduse puhul on 

võimalus kasutada iga moodulit eraldi (joonis 4.22) või kolm moodulit koos, moodustades 

ühtse riiuli (joonis 4.23). Samuti võimaldab erinevatest moodulitest koosnev riiul teostada 

hooldus- või parandustöid ühel mooduli osal, segamata sellega teiste osade tööd. Raami 

konstruktsioonide tugevndamisel on võimalik asetada rohkem kui kolm moodulit üksteise 

kohale. 

 

Joonis 4.22 Fotobioreaktori üks moodul 
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Joonis 4.23 Kolmest moodulist koosnev riiul 

 

Joonisel 4.22 ja 4.23 toodud raam on illustreeriv, kuna sellel puuduvad mootori ja 

reduktori kinnitusalused. Raami moodulid on projekteeritud bakalaurusetöös 

„FOTOBIOREAKTORI TUGIRAAMI PROJEKTEERIMINE“ mille autoriks on Rauno 

Komp.   
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5 FOTOBIOREAKTORIGA TÖÖTAMINE JA HOOLDUS 
 

5.1 Riskianalüüs ja fotobioreaktori kasutusjuhend 
 

Selleks et tagada seadme kindel ja probleemideta töö, on vajalik kasutusjuhend. 

Kasutusjuhendi jälgimine tagab ohutuse nii operaatorile kui ka seadmele. Kasutusjuhendi 

koostamisel kasutati riskianalüüsi, mis on esitatud tabelites 5.1 ja 5.2.  

 

Tabel 5.1 annab ülevaate peamistest ohtudest, mis võivad tekkida seadme transportimisel, 

seadmega töötamisel ning seadme hooldamisel. Tabelis on iga erineva ohu kohta toodud 

tegevus, millega võib konkreetne oht kaasneda; ohuala, kus võib konkreetse ohuga kokku 

puutuda; olukord, mis tingib antud ohu tekkimise; ning näide vastavast juhtumist. 

 

Tabeli 5.1 alusel on koostatud tabel 5.2, mis käsitleb riskide hindamist ja vältimiseks 

vajalikke meetmeid. Tabelisse on toodud tabelis 5.1 esitatud ohud. Iga erineva ohu kohta 

on toodud kolmest tegurist mõjutatud hinnang, mis hõlmab ohu toimumise sagedust, 

tõenäosust ja välditavust. Eelnevate tegurite liitmisel saadud tulemus vastandatakse ohu 

raskusega ning sõltuvalt hinnatava ohu raskusest määratakse ohu vältimiseks kasutatavate 

meetmete vajadus ja meede. Halliga on kuvatud soovituslikud ja mustaga kohustuslikud 

meetmed. Kui tulemus jääb valge lahtri peale, pole meetme rakendamine vajalik. 
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Tabel 5.1 Riskide määramine [32] 

Tööetapp Tegevus Ohuala Oht Ohtlik 
olukord Ohtlik juhtum 

Transport Seadme 
liigutamine Seadme ümbrus Muljumisoht Seadme paika 

tõstmine Seadme kukkumine 

  Erinevate osade 
liitmine Seadme ümbrus Lõike- ja 

muljumisoht 

Erinevate 
osade 

kinnitamine 
Jäseme jäämine kahe osa vahele 

Kasutamine Seadme 
käivitamine Seadme ümbrus Muljumisoht, 

vahelejäämine 
Seadme 

käivitamine 
Jäseme jäämine liikuvate osade 

vahele 

    Metallist 
konstruktsioonid Elektrilöögi oht Raami 

pingestumine Elektrilöök raamilt 

  Kasvatussilindri 
täitmine Seadme ümbrus Elektrilöögi oht, 

libastumine 
Lekke 

tekkimine Lekkiv vedelik tekitab lühise 

  Gaasiga 
rikastamine Seadme ümbrus Kuulmiskahjustus, 

kehavigastus 
Liigse rõhu 
tekkimine 

Kasvatussilindri purunemine 
tingitud liigsest rõhust 

Hooldus ja 
remont 

Kemikaalidega 
puhastamine Kasvatussilinder Söövitus oht Kemikaalide 

kasutamine 

Kemikaalid pääsevad avatud 
kraani tõttu kasvatussilindrist 

välja 

  Detailide 
vahetamine Seadme ümbrus Lõike- ja 

muljumisoht 
Detailide 

vahetamisel Detaili kukkumine 
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Tabel 5.2 Riskide hindamine ja vältivad meetmed [32] 

Tagajärg Raskus Klass KL=N+T+V Sagedus Tõenäosus Välditavus 
R 3..4 5..7 8..10 11..13 14..15 N T V 

Surm, jäseme või silma kaotus 4           5 ≤ 1 h 5 Kõrge     
Jääv kahjustus, sõrme kaotus 3           5 1 … 24 h 4 Tõenäoline     
Paranev kahjustus, arstiabi vajalik 2           4 24 h… 2 näd. 3 Võimalik 5 Võimatu 
Paranev kahjustus, esmaabi vajalik 1           3 2näd… 1 a. 2 Harva 3 Võimalik 
              2 > 1 a. 1 Vähetõenäoline 1 Tõenäoline 

    Meetmed soovituslikud   
Meetmed 
vajalikud   

Seeria 
nr. 

Ohu 
nr. Oht R N T V KL Meede Otsus 

  1 Seadme transportimisel tekkiv 
kukkumise oht 2 2 3 1 6   Meetmed pole 

vajalikud 

  2 Lõike- või muljumisoht detailide 
kinnitamisel 1 2 2 1 5   Meetmed pole 

vajalikud 

  3 Seadme käivitamisel liikuvate osade 
vahele jäämisel tekkiv muljumisoht 1 4 1 1 6   Meetmed pole 

vajalikud 

  4 Metallist raami pingestumine tingituna 
kaabli lühisest 4 5 2 3 10 

Instrueerida operaatorit teostama 
perioodilist kontrolli, eraldama kaablid 
raamist 

Meetmed 
vajalikud 

  5 Kasvatussilindri täitmisel tekkiv 
lekkeoht 2 4 3 1 8 Instrueerida operaatorit teostama vedelike 

eralduskraani suletuse kontrolli 
Meetmed 

soovituslikud 

  6 Liige rõhu tekkimisel tekkiv plahvatus 4 5 1 1 7 Pidevalt avatud ventiilide kasutamine, 
mis välistab ülerõhu tekke võimaluse 

Meetmed 
vajalikud 

  7 Kemikaalidest tekkiv söövitus 
kasvatussilindri puhastamisel 2 3 2 1 6   Meetmed pole 

vajalikud 
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Tabelis 5.2 kuvatud tulemuste alusel leiti kolm ohtu, mille korral oli meetmete 

rakendamine vajalik või soovituslik. Kirjeldatud meetmeid võeti arvesse fotobioreaktori 

projekteerimisel ja kasutusjuhendi koostamisel. Ülejäänud nelja ohu puhul puudus vajadus 

rakendada ohutuse tagamiseks lisameetmeid. 

 

Projekteeritava fotobioreaktoriga töötamise kasutusjuhend on koostatud tabelites 5.1 ja 5.2 

leitud ohtude alusel, samuti on arvestatud projekteerimise iseärasustega. Kasutusjuhend on 

järgnev: 

1. Fotobioreaktori üldine kasutamine: 

a. Fotobioreaktor (edaspidi seade) on mõeldud ainult mikrovetikate 

kasvatamiseks (sinna juurde kuuluvad vesi, toitained, mikrovetikad ja gaas). 

Seadme kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbel võib vähendada 

seadme tööiga, rikkuda seadme töötamist või tekitada kahju operaatorile. 

b. Antud seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides, kus seade ei paikne 

vedelike, lahtise tule või plahvatusohtlike gaaside lähedal. 

c. Tööle asumisel peavad töötajad olema ohutustehnikast instrueeritud, et nad 

oleksid teadlikud võimalikest ohtudest. 

 

2. Enne seadme käivitamist: 

a. Enne vedeliku sisestamist kasvatussilindrisse tuleb veenduda, et 

kasvatussilindri otsad on fikseeritud, vedelike eraldamise kraan suletud, 

andurite pesa on asetatud selleks ettenähtud avasse koos tihendava o-rõngas 

tihendiga. 

b. Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et vedelik on 

kasvatussilindrisse suletud (pole lekkeid), LED-valgustid ja mootorid on 

kinnises asendis, reaktori ümbruses või sellega vahetus kontaktis pole 

üleliigseid inimesi. 

c. Pärast vedeliku lisamist reaktorisse ja reaktori vooluvõrku ühendamist võib 

käivitada mootorid, olles enne teavitanud sellest ümbruses viibivaid inimesi, 

et vältida nende sattumist ohutsooni. 
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3. Seadme seiskamine: 

a. Enne seadme seiskamist tuleb kindlaks teha, kas kõik osad on töö 

lõpetamiseks valmis (erinevates silindrites pole pooleli 

katseid/testimist/kasvatamist). 

b. Seadme seiskamisel tuleb kõik mootorid ja LED-valgustid välja lülitada, 

vältides sellega järgneval käivitamisel tekkivaid ohtusid. 

 

4. Seadme puhastamine: 

a. Seadme puhastamine toimub vastavalt vajadusele või vastavalt 

kokkulepitud perioodile. 

b. Seadet tohib puhastada vaid selleks ettenähtud vahenditega. 

c. Seadme puhastamisel peab olema seade vooluvõrgust lahti ühendatud. 

d. Seadme puhastamisel kemikaalidega tuleb veenduda, et seadet on pärast 

puhastusoperatsiooni piisavalt loputatud. 

e. Seadme puhastamisel tuleb vältida puhastusvahendite sattumist selleks 

mitte ettenähtud kohtadesse. 

 

5. Seaded ei tohi kasutada kui: 

a. seadmel on silmaga nähtavaid defekte; 

b. seade lekib; 

c. seadme ühenduses olevatel kaablitel on vigastusi, muljumisi; 

d. seade asub keskkonnas, mis ei ole mõeldud selle kasutamiseks, 

e. seadme küljes on sinna mitte kuuluvaid esemeid; 

f. seade on eelnevalt rikke tõttu seiskunud; 

g. seadmega opereeriv isik on narkootilise aine mõju all; 

h. operaator pole seadme kasutusjuhendiga tutvunud. 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöös antakse üldine ülevaade mikrovetikatest, nende jagunemisest, kasvatamisest, 

kasvatustingimustest ja saagikoristusest. Põhjalikumalt on kirjeldatud mikrovetikate 

kasvatamist erinevates süsteemides, nagu avatud basseinid ja suletud fotobioreaktorid. 

Suletud fotobioreaktoritest on võrreldud horisontaalseid torureaktoreid, 

kolmedimensioonilisi torureaktoreid ning lame-plaat reaktoreid. Võrdluse käigus toodi 

välja nende süsteemide põhilised eelised ja puudused. Magistritöös on põhjalikumalt 

uuritud olemasolevaid fotobioreaktoreid, mille ehitus või tööpõhimõte sarnaneb 

projekteeritava reaktoriga. Võrdluseks valiti reaktorid, millel oli vähemalt üks järgnevatest 

teguritest: sisemine valgustus, segamissüsteem, silindriline ehitus või võimalus 

kasvatuskeskkonna tegurite jälgimiseks. Võrreldud reaktoritel toodi välja peamised 

puudused, mis pärsivad mikrovetikate kasvatuskiirust või tingivad väiksema saagikuse. 

Põhilised vead, mis leiti sarnanevaid lahendusi uurides, on tingitud väheefektiivsest või 

liiga lokaalsest segamisest, madalast valgustugevusest ja ebaühtlasest valgusjaotusest, 

vähesest keskonnategurite jälgitavusest ja nende muudetavusest, väheefektiivsest 

gaasivahetussüsteemist või mikrovetikate kuhjumisest. Leitud puudused võeti aluseks 

magistritöös projekteeritava fotobioreaktori loomiseks ning leitud puuduste alusel koostati 

projekteerimiseks püstitatud eesmärgid.  

Magistritöös püstitatud eesmärk, projekteerida sisemise valgustusega silindriline 

fotobioreaktor, mis võimaldab kasvatuskeskkonna tegurite jälgimist ja muutmist, on 

lahendatud ning projekteeritava reaktoriga on tagatud lahendused järgenatele 

probleemidele: 

1. Mikrovetikate kasvu protsessi jälgimise tagamiseks on projekteeritaval reaktoril 

kasutusel mitmeid andureid, mille ühendamiseks reaktoriga on loodud hermeetiline 

ja mugav ühenduspesa. Samuti on võimalik anduritelt saadud tulemuste alusel 

muuta erinevaid keskkonnategureid. Võimaldatud on segamiskiiruse, 

valgustugevuse ja valguslainepikkuse muutmine, samuti pealeantava gaasi koguse 

muutmine. 
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2. Ühtlasemaks valgusjaotuseks on loodud lahendus, kus valgusallikas paikneb 

kasvatuskeskkonna keskel. Liigse soojuse tekkimiseks kasvatussegus on 

valgusallikas eraldatud kasvatuskeskkonnast akrüülist toruga. Valgusallikana 

kasutatakse LED-ribasid. Valgustugevust ja valguslainepikkusi on võimalik muuta 

puldiga kontrolleri abil. 

3. Efektiivsemaks gaasivahetuse tagamiseks toimub gaasirikastus kasvatussilindri 

põhjast. Sellega suurendatakse süsihappegaasiga segunemist. Kuna sissetulev gaas 

suunatakse kasvatussilindri põhja poole, on vähendatud ka ohtu, et mikrovetikad 

kinnituvad kasvatussilindri seinale. Samuti aitab põhjast kerkiv gaas kaasa 

toitainete segunemisele. 

4. Kogu reaktori ulatuses on tagatud pidev segamine. Selleks kasutatakse kahte 

segamislaba, kasvatussilindri sisemist toru ja mootorit. Kuna segamisega ei tohi 

kahjustada mikrovetikate rakke, on segamiskiirus viidud kahe pöördeni minutis. 

Selle tagab reduktorite kasutamine. Lisaks segamislabadele aitab segamist teostada 

silindrisse suunatud gaas. 

5. Kuna põhiline temperatuuritõus kasvatussegus on tingitud valgusallikast, siis 

kasvatussegust eraldatud LED-valgusallika kasutamine vähendab soojuskiirguse 

hulka. 

6. Fotobioreaktori ehitusega, kus kolm kasvatussilindrit paiknevad üksteise kohal, on 

loodud kompaktne lahendus kuni 330 l mikrovetikate kasvatamiseks. Kõikidele 

kasvatussilindri osadele on tagatud ligipääs ja iga osa on võimalik kasutada ka 

eraldiseisvana. 

7. Fotobioreaktori kasutamiseks ja hooldamiseks on loodud juhend, et tagada 

töötavate inimeste turvalisus ning vähendada ohtu reaktori kahjustamiseks.  

Magistritöö käigus projekteeritud reaktoriga on tagatud kompaktne lahendus mikrovetikate 

kasvatamiseks. Keskonnategurite jälgitavuse ja teatud keskkonnategurite muudetavusega 

on tagatud võimalus erinevate kultuuride kasvatamiseks. Samuti saavad laborid 

projekteeritava reaktoriga uurida erinevaid kultuure ja kasvutingimuste mõju kultuuridele.  
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CYLINDRICAL PHOTOBIOREACTOR FOR 

CULTIVATION OF MICROALGAE 
SUMMARY 

 

This Master's thesis provides a general overview of microalgae, their distribution, 

cultivation, growing conditions and harvesting in a photobioreactor. Described in this 

report is the cultivation of microalgae in various systems, such as open ponds and closed 

photobioreactors. Closed photobioreactors include horizontal tube reactors, three-

dimensional tube reactors and flat plate reactors. Comprasions show basic advantages and 

disadvantages of these reactor types. In addition, existing photobioreactors that have 

similar working principles or construction are compared with the designed 

photobioreactor. For comparison, the reactors were selected which had at least one of the 

following common factors: internal lighting, mixing system, cylindrical construction or 

possibility to monitor environmental factors. The main shortcomings that reduce growing 

speed or lower productivity are pointed out in the comparisons. Basic drawbacks which 

were found when examing similar solutions include inefficient or localized mixing, weak 

luminous intensity or uneven light distribution, insufficient monitoring and control of 

environmental factors, inefficiency of gas distribution and accumulation of microalgae. 

The proposed photobioreactor design is intended to circumvent these shortcomings.  

The solutions which have been found for the stated objectives are: 

1. To ensure monitoring of microalgal growth through the use of numerous sensors. A 

hermetic connection is ensured between sensors and the reactor. It’s also possible 

to change a variety of environmental factors like mixing speed, light intensity, light 

wavelength, quantity and distribution of gas. 

2. For better light distribution, a variable light source is mounted in the center of the 

cultivation environment. The Light source is separated from the growth cylinder 

with an acrylic tube to prevent the occurrence of excessive heat. LED light stripes 

are used for the light source. Using a controller and remote control system ensures 

the possibility to change light intensity and wavelenght. 

3. Gas enrichment devices are placed at the bottom of growth cylinder for more 

efficent gas exchange. With this method better mixing of carbon dioxide is ensured. 

As the incoming gas is directed toward to the bottom of growth cylinder the risk of 
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micro-algae attachment to the wall has been reduced. This also provides better 

mixing of nutrients. 

4. Continuous mixing is ensured over the extent of reactor. For this, two stirrers, an 

inner tube growth cylinder and motor are used. Slow stirring (around 2 rpm) must 

be ensured in order not to damage microalgal cells.  

5. The LED light source, which is separated from the cultivation mixture, is used to 

reduce excessive heat in the growth cylinder. 

6. Within the photobioreactor structure three growth cylinders are arranged one above 

the other, creating a compact solution of up to 330L of microalgae mixture. All 

growth cylinder parts are guaranteed access and each section can also be used 

separately. 

7. A manual has been made to ensure safety of workers.  

 The proposed photobioreactor design ensures compact solution for different laboratories 

and eases the examination and cultivation of microalgae. Control over different 

environmental factors allows the cultivation of various types of microalgae. This design is 

likely an improvement over previous designs as it is more verstaile and rugged system. 

  



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 
 

  



72 
 

Lisa 1. Silindrilise fotobioreaktori joonised 



Materjal: Nä itama piirhä lbed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

22 LED r iba SMD 5050 4

21 Reduktor FRA 40  1:44 8 1

20 Mootor SH 56-6b 0,0 6 kW 1

19 Gaasivahtusvent iil 2

18 Tollk eermega  toru 200 x  10 x 2 2

17 Toruühendus T-kuj uline 1

15 Tihend TG3201000-Z 80N 2

14 Rõngasti hend O-ring 280 x 6 2

13 Rõngasti hend O-ring 3 5 x 2.5 1

12 Väljavoolu toru Toru keermega  1/2" 1

11 Kuulkraan Keermega  1/2" 1

10 Sirge k inn itusklamber 100 x 50 1

9 Toru 1870 x 10 x 2 1

8 Õhu toru TA 15 /090832  A 01  08 D 1

7 Segam issüste em TA 15 /090832  A 02  00  K 1

6 Välim ine toru, P MMA TA 15 /090832  A 01  06 D 1

5 Mootor i võll i kinn itus, PO M valge TA 15 /090832  A 01  05 D 1

4 Kraan i kinn ituse alus, PO M valge TA 15 /090832  A 01  04  D 1

3 Andurit e pes a, POM valge TA 15 /090832  A 01  03  D 1

2 Tuubi ots ä ärega,  POM valge TA 15 /090832  A 01  02  D 1

1 Kasv atus toru ots parem,  POM valge TA 15 /090832  A 01  01  D 1

Osa Väli Nimetus, mat erjal Tähis Hulk Märkus

Silindriline kasvatust oru

1/2 TA 15/090832 A 01 00 K

35,49  kg 1:10

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal : Nä itama piirhälb ed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:
TA 15/090832 A 01 00 K

A A

Lõig e  A-A

142

6 9

B

Vaa de  B

14

35,49 kg 1:10

Silindriline kasvatust oru

2/2

1

4

11

12

3

8

1970

10

Vaadelt on eemaldatud  Väl imine toru

15

Tihendid (14) asetada kasvatus silindrisse ettevaatl ikult
Anduripesa (3)  sisestam isel kontroll ida tihendi (13)  olemasolu

3

19 17 1918

30
0

O

7

366 36230

13

22

20 21 5

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal : Nä itama piirhälb ed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1

1:5

TA 1 5/090832 A 01 01 D

A

A

Lõig e  A-A

B

Vaade  B

50

4,4

R 1

22,8

20

35
OM

30

4 X 45° 2 X 45°

11
O

11
1

OO
28

6

O
30

0

O
10

1

6

95
10

8
48

20

POM valge

Kasv atustoru ots parem

Detailid andur ite pes a peavad olem a keeratavad
antud detaili keermesse M30
Eemaldada kõ ik teravad servad

2,559 kgISO 276 8 - m

R 0,2 Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal : Nä itama piirhälb ed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1

A

A

Lõig e  A-A

B

Vaade  B

C

Vaade C

11
1

O

10
1

O

28
0

O

O 300

O 286
6

4,4

R 1

30

50 10

4 X 45°

20

POM valge

Kasv atustoru ots vasak

11
O

1:5

TA 1 5/090832 A 01 02 D

2,594 kg

Eemaldada kõ ik teravad servad

ISO 276 8 - m

35

R 0,2

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal: Nä itama piirhä lbed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1

M30

60

30

1 X 45°

3 X 45°

POM valge 2:1

Andurite pes a

25

35
O

10

Antud detail peab sobim a detailide
Kasv atus toru ots parem avasse M30
Kõik teravad servad eemaldada

0,048  kgISO 276 8 - m

TA 1 5/090832 A 01 03 D

12

6

O 5

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal : Nä itama piirhälb ed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1

1:1

TA 1 5/090832 A 01 04 D

100

R 150

40

31,4
2 X 45°
4 faasi

2 X 45°

25 25 25

10
0

POM Valge

Kraani kinnitus

ISO 276 8 - c

Eemaldada kõ ik märk imat a teravad servad

0,303  kg

2 ava M5 x 20 G1/2

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal: Nä itama piirhä lbed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1

B B

Lõig e  B-B

O 94

O 204 ava

30

10O

8

50

25

4 X 45°

POM valge 1:1

Mootori võlli kinn itus

11O

O 50

ISO 276 8 - c

TA 1 5/090832 A 01 05 D

0,251  kg

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal : Nä itama piirhälb ed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1 TA 15/090832 A 01 06 D

125

150

175

200

975

1750

1950

30
0

O

29
0

O

5,52 ava O

12,8O

103 ava O

3
X 

45
°

2
fa

as
i

Välimine toru

ISO 276 8 - mPMMA 1:523,4 kg

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal : Nä itama piirhälb ed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1 TA 15/090832 A 02 00 K

Segam issü steem

5 Lukustusmutter DIN 980 M5 8

4 Kuuskant peapolt DIN 933 M5 x 20 8

3 Segam islaba TA 15 /090832  A 02  02  D 2

2 Klamber  koos varrastega TA 15 /090832  A 03  00  K 4

1 Sisemine toru, P MMA TA 15 /090832  A 02  01  D 1

Osa Väli Nimetus, mat erjal Tähis Hulk Märkus

1 3

4

2000

374 374374

26
0

2 5

6,00 8 kg 1:5

446

117

Klambrit e (2) k inn itam isel sisemise toru (1) külge  kasutad a vajadusel  silikoni või kumm ist tihendeid
Klambre id (2) p ingutada ettevaatl ikult, et ei kahjustaks s isemist toru (1)

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal : Nä itama piirhälb ed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1 TA 15/090832 A 02 01 D

Sisemine toru

ISO 276 8 - mPMMA 1:5

2000

102 ava O

10
0

O

94
O

15

4,743 kg

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal : Nä itama piirhälb ed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1 TA 1 5/090832 A 02 02 D

1800

339 374 374 374 339

5

O 54 ava

20 8

PMMA 1:2

Segamislaba

ISO 276 8 - c

Teravad servad eemaldada

0,214 kg

Timo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal: Nä itama piirhä lbed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1 TA 15/090832 A 03 00 K

4

3

4 Kuuskant peapolt DIN 933 - M5 x 10 1

3 Lukustusmutter DIN 980 - M5 1

2 Laba k inn ituse varras TA 15 /090832  A 03  01  D 2

1 Toru klamb er Torule diameetr iga 100 1

Osa Väli Nimetus, mat erjal Tähis Hulk Märkus

2

1

25
2

138

Detailide 2 kinn itam isel jälgida posits iooni vasta valt joon isele

Kinn ituskla mber koos varrastega

1:20,198 kg

2

Timo K ikas

10
0

O

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Materjal: Nä itama piirhä lbed: Mass: Mõõt:

Teostas:

Kontroll is:

Kinn itas:

Tõnis Siht Nimetus:

Leht: Tähis:

1/1 TA 1 5/090832 A 03 01 D

70

90 °
41

11

10O

M5

10

100°

5

5

5
O

10°

0,033  kgISO 276 8 - m

Eemaldada kraat

Roos tevaba  teras 2:1

Laba kinnitusva rrasTimo K ikas

SOLID EDGE ACADEMIC COPY



Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

(avaldamise tähtajaline piirang) ning juhendaja(te) kinnitus töö kaitsmisele lubamise 

kohta 

 

 
 
Mina, _________________________________________________________________, 

(autori nimi) 
sünniaeg  _______________, 
 
1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

lõputöö pealkiri 

mille juhendaja(d) on _____________________________________________________, 
juhendaja(te) nimi 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks pärast tähtajalise piirangu 

lõppemist 
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  
 
 
 
Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 
 
Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 
 
 
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 
 
 
_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev)


