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Abstract 

Rooni, V – Degradation of lignocellulosic raw material using explosive decompression – 

Tartu: EMÜ, 2015. 57 pages, 8 figures, 12 tables, 13 technical drawings (3 in format A3 

and 10 in format A4), format A4. Thesis is written in Estonian. 

The aim of this master’s thesis was to analyse the advantages and disadvantages of differ-

ent equipment for the pre-treatment of lignocellulosic biomass, used to produce bioethanol, 

and to provide a technical solution for a continuous nitrogen explosion pre-treatment appa-

ratus. 

Practical experiments were carried out using two different lignocellulosic urban waste: 

autumn maple leaves (V. Leht) and a mixture of leaves, grass and twigs (HJ). The aims of 

these experiments were to determine the effectiveness of the nitrogen explosion pre-

treatment method and to determine the drawbacks of the apparatus used in fuel laboratory 

at present. The objective was to provide a pre-treatment apparatus which would work in 

continuous process and would not have the faults that the apparatus currently in use has. 

Keywords: lignocellulosic biomass, pre-treatment, bioethanol, continuous process, nitro-

gen explosion. 
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Tähised ja lühendid 

A – toru ristlõike pindala, m2 

Ckuiv – kuivaine mahuline kontsentratsioon, % 

CH2O – vee mahuline kontsentratsioon, % 

���� – vee erisoojus, � �� ∙ ℃⁄  

���� – kuivaine erisoojus, � �� ∙ ℃⁄  

����� – segu erisoojus, � �� ∙ ℃⁄  

� – toru läbimõõt, m 

�� – toru välisdiameeter, mm 

�� – toru sisediameeter, mm 

HJ – haljastusjääde (järgneb katse number) 

HVO – hüdrogeenitud taimeõli 

k – varutegur 

L – pikkus, m 

mkuiv – kuivaine mass, g 

msegu – segu mass, g 

n – loksuti pöörete arv, min-1 

p – olulisuse nivoo 

� – maksimaalne rõhk torus, Mpa 

q – mahuline voolukiirus, m/s 

r – toru raadius, m 

STD – standardhälve 

Tmax – maksimaalne temperatuur, °C 

Tmin – minimaalne temperatuur, °C 

t – aeg, s 

��õ��� – toruseina lõplik paksus, mm 

V. Leht – sügisesed vahtra lehed (järgneb katse number) 

���� – ekvivalentpinge, Mpa 

��� – lubatud pinge, Mpa 

�� – silindrilise keha ringpinge, MPa 

�� – teljesihiline pinge, MPa 

����� – paindepinge üleminekuraadiuses, MPa 
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� – seina paksus, m 

��õ��� – mahutiseina lõplik paksus, mm 

�� – segu dünaamiline viskoossus, cP 

�� – vee dünaamiline viskoossus, cP 

Φ – mahutegur 

 !"#� – toru soojendamiseks vajalik küttevõimsus, W/m 

 ���� – segu soojendamiseks vajalik küttevõimsus, W/m 

$ – segu kinemaatiline viskoossus, m2s-1 

%���� – segu tihedus, g/cm3 

Δ' – temperatuuride vahe, °C 

(���� – segu voolukiirus torus, m/s 

)*���� – segu massi voolukiirus, kg/s 
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Sissejuhatus 

Aasta-aastalt üha kasvav energia vajadus on viinud inimkonna arusaamisele, et fossiilse 

päritoluga kütus ei suuda peagi enam kasvavat nõudlust rahuldada. Seetõttu on üha enam 

tekkinud huvi loodusliku ja kiiresti taastuva mittefossiilset päritolu kütuste järele. Huvi 

tunnevad nii tööstused kui ka teadusasutused, kus uuritakse erinevate toormete potentsiaali 

ennekõike vedelkütuse tootmiseks. 

Biokütused ei ole täna veel laialdaselt levinud. Leviku põhiliseks takistuseks on olnud 

kõrge tootmishind, kuid asi liigub paremuse suunas. Tänasel päeval on kasutusel mitmeid 

edukaid tehnoloogiaid biodiisli või esimese põlvkonna bioetanooli tootmiseks. 

Fossiilkütuste hinna kallinemine tõstab märgatavalt biokütuste konkurentsivõimet, kuid 

hetkel sõltub konkurentsivõime siiski sellele tehtavatest soodustustest ja dotatsioonidest. 

Kõige kiiremini taastuv ja levinum looduslik ressurss Maal, milles nähakse potentsiaali 

vedelkütuste tootmiseks, on lignotselluloosne biomass (kogu taime maapealne osa). Hetkel 

toodetakse bioetanooli põhiliselt teraviljast ja suhkruroost, mis arvestades üha kasvavat 

rahvaarvu ei ole eetiline. Eetilisuse aspektist lähtudes on võetud uus uurimissuund 

bioetanooli tootmiseks lignotselluloossest biomassist, mis ei konkureeri inimeste 

toidulauaga. 

Välja on töötatud mitmeid erinevaid metoodikaid biomassi eeltöötluseks, kuid siiani ei ole 

suudetud leida sellist, mis tagaks hetkel biokütustele konkurentsivõimelise hinna. 

Käesoleva töö teemaks on lignotselluloosse biomassi eeltöötlus plahvatusliku 

rõhulangetamisega, mis põhineb Eesti Maaülikoolis väljatöötatud 

lämmastiklõhkamismeetodil. 

Töö eesmärgiks on välja töötada tehniline lahendus pidevprotsessilise lämmastiklõhkamise 

seadmele, mis võimaldaks suurendada selle meetodi tootlikust ja biomassi eeltöötluse 

kiirust. 

Töö raames analüüsiti praegusel ajal levinumate eeltöötlusseadmete eeliseid ja puuduseid. 

Ühtlasi teostati praktilised katsetused kahe erineva linnas tekkiva lignotselluloosse 

biomassiga: sügisesed vahtra lehed ja linnahaljastusjääde (puulehtede, okste ja muru segu). 

Praktiliste katsete eesmärgiks oli analüüsida kütuselaboris kasutatava seadme puuduseid 

ning hinnata kasutatava eeltöötlusmeetodi efektiivsust. 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Biomassi ja biokütuse definitsioonid 

Eesti Vabariigi elektrituru seaduse tähenduses on biomass põllumajanduse (sealhulgas 

taimsete ja loomsete ainete) ja metsanduse ning nendega seonduva tööstuse toodete, 

jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev osa ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt 

lagunevad komponendid [1]. 

Biomass biokütuse tähenduses on loodusliku päritoluga ja organismide elutegevuse 

tagajärjel tekkinud tahke, vedel või gaasiline aine, välja arvatud fossiilsed kütused, mida 

kasutatakse otseselt kütusena või mida on võimalik väärindada sobilikuks kütuseks [2]. 

Biokütus on defineeritud kui kütus, mis on toodetud biomassist või sobival juhul biomass 

töötlemata kujul. Biokütused jagunevad vedelateks (näiteks bioetanool, -õli, -diisel, jne.), 

tahketeks (näiteks väärindamata kujul halud või puidutööstuses tekkiv saepuru või 

puukoor, väärindatuna näiteks pelletid ja briketid) ja gaasilisteks (näiteks biogaas, 

biovesinik, jne) kütusteks [2]. 

Eesti Vabariigi energiaseaduses käsitletakse biokütusena puitu ja puidutöötlemise 

jäätmeid, energeetilisi põllukultuure, energiaallikana kasutatavaid jäätmeid ning biogaasi 

(sealhulgas prügila gaasi) [3]. 

Kütus klassifitseerub biokütuseks juhul, kui on täidetud 4 kriteeriumit [4]: 

1) toodetud kiiresti taastuvast toormest (biomassist); 

2) aitab tagada energiasõltumatust (sõltumatust fossiilsetest kütustest); 

3) väiksem kasvuhoonegaaside emissioon võrreldes fossiilsete kütustega; 

4) aitab kaasa põllumajanduse ja maaelu arengule (põllumajandusjääkide kasutamine 

biokütuste tootmiseks). 

 

 

1.2. Biokütuste ajalugu 

Biokütus on esimene kütus, mille tänapäevase inimese eelkäijad kasutusele võtsid. 

Esimeseks kasutatavaks kütuseks oli lignotselluloosne biomass, ennekõike puit, mida 

kasutati väärindamata kujul soojuse ja valguse saamiseks. 
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80% praegu tarbitavast energiast maailmas on saadud fossiilsetest kütustest ja ainuüksi 

transpordi sektor tarbib sellest 58%. Kuna energia nõudlus aasta aastalt muudkui kasvab ja 

fossiilkütuste toore väheneb, on vaja leida uusi lahendusi. Seetõttu on biokütused väga 

atraktiivseks alternatiiviks [5]. 

Esimene etanooli ja tärpentini segul töötav sisepõlemismootor töötati välja 1826. aastal 

ameerika leiutaja Samuel Morey poolt, kuid mis rahastajate puudusel masstootmisse ei 

jõudnud. 1860. aastatel taasavastas sisepõlemismootori Nicholas Otto, kes samuti kasutas 

kütusena etanooli [6]. 

1880 ehitas Henry Ford oma esimese auto, mis töötas 100% etanoolil. Suurem läbimurre 

toimus aastal 1908 Ford Model T tootmisse minekul. See auto oli varustatud 

karburaatoriga, mis võimaldas autol kasutada nii bensiini, petrooleumi kui ka etanooli. 

Henry Fordi eesmärk oli luua auto lihtinimesele ja põllumajanduse edendamiseks 

ennekõike farmeritele, kes selle ka kiiresti omaks võtsid, kuna ajasid endile ise etanooli 

kütuseks. Suhteliselt ruttu hakati aga etanooli maksustama ja see muutus kallimaks 

bensiinist, mistõttu etanoolist kui mootorikütusest loobuti. Nii Esimese kui ka Teise 

Maailmasõja ajal üritati etanooli uuesti kasutusele võtta, kuid tõrjuti jälle kõrvale – osalt 

järsult langenud naftahindade tõttu ja osalt tingituna kütusetootjate korraldatud etanooli-

vastasest propagandast [7]. 

Olulisima tõuke alternatiivkütuste otsimisele ja kasutamisele andis 1970. aastate 

energiakriis. Sellest tingituna kehtestas Brasiilia esimese riigina maailmas bioetanooli 

kasutamise kohustuse mootorikütustes [8]. Brasiilia võttis selle seaduse vastu 1976. aastal 

ning on seda seadust järginud kuni tänase päevani, mil niiöelda puhast bensiini riigis ei 

müüdagi [9]. 1978. aastal alustas sarnase programmiga ka USA [10], kes on tänaseks 

päevaks tõusnud suurimaks bioetanooli tootjaks maailmas. 

1988. aastast alates on kasutusele tulnud ka biodiisel, mis ei ole saavutanud etanooliga 

samaväärset populaarsust. 2013. aastal toodetud 116,5 miljardist liitrist biokütusest 

moodustas biodiisel 22,6% (26,3 miljardit liitrit) samas kui bioetanooli toodang oli 74,6% 

(87,2 miljardit liitrit) [11]. 

21. sajandi algusest alates on paljudes riikides suurendatud biokütuste tootmist ja 

kasutamist erinevate riiklike dotatsioonide ja meetmete abil, eesmärgiga sel moel 



 

vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskumist ja energia sõltumatust 

kütusest. 

 

 

1.3. Biokütuste klassifikatsioon

Biokütused jagunevad kaheks suuremaks grupiks: primaarsed ja sekundaarsed biokütused

(joonis 1.1). Primaarsete biokütustena kasutatakse töötlemata biomassi ja seda üldiselt 

soojusenergia või elektri tootmise eesmärgil. Sellesse kategooriasse kuuluvad: pell

hakkepuit, halupuit, põhk

saadakse biomassi töötlemise tulemusena. Nendeks on näiteks bioetanool või biodiisel, 

mida on võimalik kasutad

Töötlemistehnoloogia ja kasutatava biomassi alusel jagatakse sekundaarsed biokütused 

omakorda kolmeks põlvkonnaks [

Joonis 1.1 Biokütuste klassifikatsioon [

Esimese põlvkonna kütuste tootmiseks

toormeks on suhkur, seemned või terad [

on põhimõtteliselt toidukultuurid, 

Primaarne

Küttepuud, puiduhake ja -
graanulid, pelletid, maagaas

Lähteained: seemned, terad 

Bioetanooli või butanooli 
kääritamine tärklisest (nisu, 

oder, mais) või suhkrust 
(suhruroog või suhkrupeet, 

Biodiisel taimede õlide  
(rapsi

palmiõli, kookospiima, 
kasutatud toiduõli, loomsed 

transesterifitseerimisel.
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öötlemistehnoloogia ja kasutatava biomassi alusel jagatakse sekundaarsed biokütused 

omakorda kolmeks põlvkonnaks [5]. 

Biokütuste klassifikatsioon [14]. 

Esimese põlvkonna kütuste tootmiseks kasutatakse traditsioonilist töötlemisteh

toormeks on suhkur, seemned või terad [12]. Kuna esimese põlvkonna biokütuste toormeks 

on põhimõtteliselt toidukultuurid, tekitab see küsimuse, kas toidukultuuride kasutamine 

Biokütused

Sekundaarne

Esimene põlvkond

Lähteained: seemned, terad 
või suhkrud

Bioetanooli või butanooli 
kääritamine tärklisest (nisu, 

oder, mais) või suhkrust 
(suhruroog või suhkrupeet, 

suhkrusorgo jt).

Biodiisel taimede õlide  
(rapsi-, soja-, päevalilleõli, 

palmiõli, kookospiima, 
kasutatud toiduõli, loomsed 

rasvad jt) 
transesterifitseerimisel.

Teine põlvkond

Lähteaine: lignotselluloossne 
biomass

Bioetanool või butanool 
ensümaatilisest 
hüdrolüüsist.

Fisher-Tropsh puhtad 
süsivesinikud (Biomass to  
liquid ) mootorikütuseks,

segatud alkohol, bioDME ja 
roheline diislikütus  

termokeemilisest protsessist

Biometaan anaeroobsest 
kääritusest

vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskumist ja energia sõltumatust imporditavast 

Biokütused jagunevad kaheks suuremaks grupiks: primaarsed ja sekundaarsed biokütused 

(joonis 1.1). Primaarsete biokütustena kasutatakse töötlemata biomassi ja seda üldiselt 

i tootmise eesmärgil. Sellesse kategooriasse kuuluvad: pelletid, 

jne. Sekundaarseteks biokütusteks on aga kütused, mida 

saadakse biomassi töötlemise tulemusena. Nendeks on näiteks bioetanool või biodiisel, 

a ka transpordi kütusena või industriaalprotsessides. 

öötlemistehnoloogia ja kasutatava biomassi alusel jagatakse sekundaarsed biokütused 

 

nilist töötlemistehnoloogiat ja 

]. Kuna esimese põlvkonna biokütuste toormeks 

e, kas toidukultuuride kasutamine 

Kolmas põlvkond

Lähteaine: mikrovetikad, 
merirohi, bakterid

Biodiisel vetikatest, 
bakteritest

Bioetanool vetikatest, 
merirohust

Vesinik rohelistest vetikatest 
ja mikroobidest
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kütuse tootmiseks on eetiline. Just eetilisuse printsiibist lähtudes on hakatud uurima teise ja 

kolmanda põlvkonna biokütuseid, kuna nende toore ei konkureeri toiduainetega. 

Teise põlvkonna biokütuste tootmiseks kasutatakse lignotselluloosset biomassi nagu 

rohttaimed, puit, linnades tekkivad haljastusjäätmed, põllumajandusjäätmed [12]. Teise 

põlvkonna biokütuste tootmise juures on praeguste tehnoloogiate suurimaks probleemiks 

kõrge omahind, mis pärsib antud kütuste tootmist ja sel moel ka nende laialdast kasutamist. 

Kolmanda põlvkonna biokütuste toormeks on vetikad, merirohi ja bakterid. Vetikate 

suurimateks eelisteks võrreldes teise põlvkonna biokütuste toormega on [12, 13]: 

1. 30 korda suurem energiapotentsiaal hektari kohta; 

2. lihtsam ümbertöötlus vedelkütusteks, kuna puudub tugev rakukest ja ligniin; 

3. saab kasvatada soolases ja heitvees. Ühtlasi toimivad heitvee puhastajatena. 

Alljärgnevas tabelis 1.1. on toodud biokütuste kasutamise suurimad eelised ja puudused. 

Tabel 1.1. Biokütuste eelised ja puudused [14] 

Eelised Puudused 

Vähendab sõltuvust fossiilsetest kütustest Toidukultuuridest tootmine on ebaeetiline 
Ei suurenda õhu saastatust Suurtel pindadel monokultuuride kasvatamine 

kahjustab looduslikku mitmekesisust 
Toetab põllumajanduse arengut Täielik üleminek fossiilsetelt kütustelt biokütustele 

ei ole võimalik, kuna kultiveerimiseks vajalikku 
pinda ei ole küllaldaselt 

Kasutuselevõtt ei vaja uut infrastruktuuri Tekitavad teisi keskkonnaprobleeme (nt bioetanool 
tekitab fotokeemilist sudu) 

 Praeguste tehnoloogiate juures kallim kui fossiilsed 
kütused 

 

 

1.4. Lignotselluloosne biomass 

Lignotselluloosne biomass, mis on teise generatsiooni biokütuste toormeks, on kõige 

ökonoomsem ja kiiremini taastuv looduslik ressurss Maal. Selle eeldatav aastane 

juurdekasv on ligi 200 miljardit tonni ning ainult kolm protsenti sellest kasutatakse ära 

tselluloosi-tööstuses [15]. 

Tegemist on äärmiselt atraktiivse biokütuse toormega, kuna: 
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1. lignotselluloosne biomass on levinuim biomass Maal, mis tähendab, et väga 

efektiivse metoodika väljatöötamine tagaks energiasõltumatuse fossiilsetest 

kütustest; 

2. tootmises kasutatakse ära kogu taime maapealne osa, mis annab eelise teraviljast 

toodetava bioetanooli ees (ära kasutatakse ainult tärkliserikkad terad, kuid põhk 

jääb kasutamata). Ühtlasi tagab see efektiivse meetodi korral madala omahinna; 

3. lignotselluloosne biomass taastub kiiresti ja seob taastumise käigus atmosfäärist 

süsihappegaasi, mis ideaaljuhul tähendaks kasvuhoonegaaside (silmas on peetud 

CO2) emissiooni pidurdumist. 

Lignotselluloosne biomass koosneb kolmest põhikomponendist, milleks on tselluloos, 

hemitselluloos ja ligniin. Lisaks neile kolmele põhilisele on väiksemas koguses ka lipiide 

pektiine, proteiine jne. Biomassi täpne koostis ja nende kolme põhikomponendi 

proportsionaalne osakaal sõltub taime liigist ja selle kasvukohast [16]. Üldine 

proportsionaalne jagunemine lignotselluloosses biomassis on: 35-50% tselluloos, 20-35% 

hemitselluloos ning 10-25% ligniin [17]. Erandlikuks taimeks on puuvill, milles tselluloosi 

sisaldus on kuni 95% [18]. 

 

Joonis 1.2. Lignotselluloosse biomassi põhikomponentide molekulaarstruktuuri graafiline esitus 

[19] 

Lignotselluloosse biomassi kolm põhikomponenti on omavahel seotud polümeeride 

kimbuks, muutes biomassi struktuuri väga vastupidavaks ensümaatilisele hüdrolüüsile. 

Seetõttu on vajalik lignotselluloosse biomassi eeltöötlus. Eeltöötluse eesmärgiks on 
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lõhkuda ligniini struktuur, eemaldada hemitselluloos ja lagundada tselluloosi kristalset 

struktuuri, suurendades sel moel tselluloosi eripindala ning muutes selle ensüümidele ja 

bakteritele kergesti ligipääsetavaks [20]. 

 

 

1.4.1. Tselluloos 

Tselluloos (selgitav joonis 1.3) on levinuim biopolümeer Maal, mille hinnanguline iga-

aastane juurdekasv fotosünteesi kaudu on ligikaudu 75 miljardit tonni. Tselluloos on 

taimede põhiline struktuuri osa, mis tagab taime rakuseina mehaanilise tugevuse ja 

keemilise stabiilsuse, kuna ei lahustu vees ega nõrkades hapetes [21]. 

 
Joonis 1.3. Tselluloosi struktuuri selgitav joonis. 1 – vahelamell; 2 – primaarne rakusein; 3 – 
sekundaarne rakusein; 4 – makrofibrill (valge); 5 – mikrofibrill (valge); 6 – tselluloosi molekul; 7 – 
mitsellid [22]. 

Tselluloos on lineaarse ahelaga polüsahhariid, mille empiiriline valem on (C6H10O5)n, kus 

n on polümerisatsiooniaste. Tselluloosi molekul koosneb D-glükoosi monomeeridest, mis 

on seotud glükosiidsidemetega omavahel ahelateks. Järjestikused monomeerid asetsevad 

ahelas üksteise suhtes 180 kraadise nurga all [22]. Looduslikel tselluloosi ahelatel on 

polümerisatsiooniaste (glükoosi monomeeride arv) 10 000 puidus ja kuni 15 000 puuvillas 

[23]. 
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Tselluloosi ahelad (tavaliselt 20 kuni 300 ahelat) moodustavad omavahel vesiniksidemete 

abil seotuna mikrofibrillid, mis tselluloosi molekuli lineaarsuse tõttu tagab tselluloosile 

kristallilise struktuuri. Mikrofibrillide läbimõõt jääb tavaliselt vahemikku 4 – 10 nm 

(sõltub rakuseina niiskusest) ja need on maatriksis kaetud hemitselluloosi ning ligniini 

kihiga, mistõttu ensüümide ligipääs tselluloosile on takistatud [22]. 

 

 

1.4.2. Hemitselluloos 

Hemitselluloos (molekulaarstruktuuri graafiline esitus joonisel 1.2) on kergesti 

hüdrolüüsuv harulise struktuuriga heteropolüsahhariidide ahel, mis koosneb heksoosi ja 

pentoosi monomeeridest ja atsetüülitud suhkrutest [22]: 

1. ksülaan 

2. glükuronoksülaan, 

3. arabinoksülaan, 

4. glükomannaan, 

5. ksüloglükaan. 

Hemitselluloosi koostis on biomassiti väga erinev. Näiteks põhust ja heinast koosneva 

biomassi puhul koosneb hemitselluloos põhiliselt ksülaanidest, kuid puitse biomassi korral 

on põhikoostisosaks glükomannaan [22]. 

 

 

1.4.2. Ligniin 

Ligniin on amorfne heteropolümeer, mis koosneb kolmest erinevast fenüülpropaani 

ühendist [24]: 

1. p-kumarüül alkohol; 

2. koniferüül alkohol; 

3. sinapüül alkohol. 

Ligniini võib kujutada kui looduslikku liimainet taimerakkudes, mis seob omavahel kokku 

biomassi erinevaid komponente. See polümeer annab taime rakkudele jäikuse ja tagab 

vastupanuvõime mikroobide ja kahjurite rünnakutele [24]. 
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1.5. Lignotselluloosse bioetanooli tootmisprotsess 

Lignotselluloossest toormest bioetanooli tootmise protsess koosneb viiest põhietapist 

(joonis 1.3): 

1. materjali kogumine; 

2. eeltöötlus; 

3. hüdrolüüs; 

4. fermentatsioon; 

5. destillatsioon. 

 

Joonis 1.3. Bioetanooli tootmisprotsessi põhietappide plokkskeem [19]. 

Neist viiest etapist kõige olulisemad on: eeltöötlus, mille käigus eraldatakse tselluloos 

hemitselluloosist ja ligniinist; hüdrolüüs, mille käigus muundatakse polüsahhariidid suhkru 

monomeerideks ja fermentatsioon, mille käigus muundatakse suhkur etanooliks.  
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Neist kolmest protsessist võib kõige olulisemaks pidada eeltöötlust, mille efektiivsus 

limiteerib sellele järgnevate protsesside efektiivsuse ja lõpliku etanooli saagise [25]. 

Eeltöötluse eesmärgiks etanooli tootmisprotsessis on eemaldada tselluloosi kiude 

ümbritsev hemitselluloosi ja ligniini kiht ja lõhkuda tselluloosi kristallilist struktuuri 

vähendades sel moel polümerisatsiooniastet ning muutes tselluloosi poorsemaks ja 

ensüümidele lihtsamini ligipääsetavaks [26]. 

Eeltöötlust saab pidada efektiivseks, kui see vastab järgnevatele kriteeriumitele [25]: 

1) madal energia kulu 

2) minimaalne maksumus 

3) maksimaalne tselluloosi ligipääsetavus ensüümide  

4) minimaalne degradeerunud suhkru või ligniini kõrvalproduktide teke 

5) maksimaalne vabastatud suhkrute kontsentratsioon vedelikus 

Eeltöötluse saab jagada töötlemisviiside järgi nelja kategooriasse: mehaaniline, keemiline, 

bioloogiline ja mehaanilis-keemiline. Kuna erinevatel lignotselluloossetel materjalidel on 

erinevad mehaanilis-keemilised omadused, siis on oluline, et iga biomassi jaoks valitakse 

just sobivaim meetod saavutamaks maksimaalset efektiivsust [26]. 

Järgnevas tabelis 1.2 on toodud levinumate eeltöötlusmeetodite võrdlus. 

Tabel 1.2. Levinumate eeltöötlusmeetodite võrdlus [27, 28] 

Eeltöötlusmeetod Eelised Puudused 

Mehaaniline 
purustamine, 
jahvatamine 

Kristalse struktuuri 
lõhkumine, tselluloosi 
kontaktpinna suurenemine 

Väga energia kulukas 

Aurlõhkamine Odav; kõrge glükoosi ja 
hemitselluloosi saagis; 
hemitselluloosi lahustumine 
ja ligniini eemaldamine. 

Osaline hemitselluloosi degradeerumine; 
kõrge ligniini sisaldusega materjalide 
korral vaja kasutada happeid; toksiliste 
ühendite teke;  

Kuuma veega 
eeltöötlus 

Ei vaja kemikaale; 
eemaldab praktiliselt kogu 
hemitselluloosi; 
hemitselluloos hüdrolüüsub 

Kõrge energia ja vee kulu; 
pikaajaline protsess; 

Märg oksüdatsioon Eemaldab ligniini; lahustab 
hemitselluloosi; lõhub 
tselluloosi kristalse 
struktuuri; eksotermiline 
protsess 

Hapniku maksumus; eriseadmete 
vajadus (rõhk, temperatuur) 
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Tabel 1.2. järg 
Eeltöötlusmeetod Eelised Puudused 

Kontsentreeritud 
hapetega eeltöötlus 

Kõrge glükoosi saagis; 
hemitselluloos lahustub; 
toimib ruumitemperatuuril 

Hapete maksumus ja jääkide 
ümbertöötlus vajadus; korrosiooni 
kindlate seadmete kõrge maksumus; 
inhibiitorite teke; ohtlikud ained 

Lahjendatud hapetega 
eeltöötlus 

Hemitselluloosi 
lahustumine; osaline 
ligniini lahustumine 

Korrosioon; inhibiitorite teke; 

Organosolv Efektiivne ligniini, 
hemitselluloosi ja 
tselluloosi eraldus;  

Vaja efektiivset lahusti ümbertöötlemis-
seadmestikku; Kõrged kapitalikulud 

Leelised Efektiivne ligniini eraldus; 
vähene inhibiitorite teke; 
suureneb tselluloosi 
eripindala  

Aluste kõrge maksumus; pika-ajaline 
protsess; ligniini struktuuri muutused 

AFEX Efektiivne rohtse ja madala 
ligniini sisaldusega 
biomassi puhul; parandab 
ligipääsu tselluloosile; 
vähene inhibiitorite teke; 
eemaldab enamuse ligniini 

Energiamahukas; ei ole nii efektiivne 
kõrge ligniini sisaldusega biomassi 
korral 

Ioonsed vedelikud Ligniini ja hemitselluloosi 
hüdrolüüs; vajab kriitilisi 
keskkonna tingimusi 

Ioonsete vedelike kõrge maksumus; 
Saaduste raske eraldamine;  

Superkriitilised 
vedelikud 

Odav; suurendab tselluloosi 
eripindala 

Äärmuslikud keskkonna tingimused 
(rõhk); ei mõjuta ligniini ega 
hemitselluloosi 

Mikroorganismid Madal energia vajadus; 
lagundab ligniini ja 
hemitselluloosi 

Osa glükoosi tarbitakse ära; väga 
aeglane protsess; 

 

 

1.6. Vedelate biokütuste tootmine ja kasutamine 

Enamuse globaalselt toodetavast vedelast biokütusest moodustavad põhiliselt kolm 

vedelkütust: bioetanool, biodiisel ja hüdrogeenitud taimeõli (HVO) tuntud ka kui „roheline 

diisel“. 

2013 aasta vedelate biokütuste kogu toodanguks oli 116,5 miljardit liitrit. 16 suurima tootja 

riigi ja Euroopa Liidu toodang on esitatud tabelis 1.3. Tabelist on näha, et biokütuste 

tootmises ja tarvitamises on juhtival kohal USA. 
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Tabel 1.3. Suurimad vedelate biokütuste tootjad ja kogused (miljardit liitrit) aastal 2013 [11] 

Riik Bioetanool Biodiisel HVO Kokku Võrdlus 2012 toodanguga 

USA 50,3 4,8 0,3 55,4 1,2 

Brasiilia 25,5 2,9  28,4 4,1 

Saksamaa 0,8 3,1  3,9 0,2 

Prantsusmaa 1,0 2,0  3,0 0,1 

Argentiina 0,5 2,3  2,7 -0,3 

Holland 0,3 0,4 1,7 2,5 0 

Hiina 2,0 0,2  2,2 -0,1 

Indoneesia  2,0  2,0 0,2 

Tai 1,0 1,1  2,0 0,5 

Kanada 1,8 0,2  2,0 0,1 

Singapur  0,9 0,9 1,8 0,9 

Poola 0,2 0,9  1,2 0,3 

Kolumbia 0,4 0,6  0,9 0 

Belgia 0,4 0,4  0,8 0 

Hispaania 0,4 0,3  0,7 -0,2 

Austraalia 0,3 0,4  0,6 0 

EU-27 4,5 10,5 1,8 16,8 1,3 

Globaalne kokku 87,2 26,3 3,0 116,5 7,7 

 

Domineerivaks kütuseks 87,2 miljardi liitriga oli peamiselt suhkrust ja maisi tärklisest 

toodetud esimese põlvkonna bioetanool moodustades 2013 aasta toodangust 75%. 

Suurimateks tootjateks oli USA ja Brasiilia, kelle toodang kokku moodustas 87% kogu 

maailmas toodetavast etanoolist, millest omakorda 57% toodeti USA-s ning 30% Brasiilias 

[11]. 

Biodiisli puhul on samuti juhtival kohal riikidest USA 4,8 miljardi liitriga, kuid Euroopa 

Liidus kokku toodeti siiski üle kahe korra rohkem 10,5 miljardit liitrit biodiislit. Seda 

erinevust ehk võib seletada asjaoluga, et vastupidiselt Euroopa Liidule ei ole USA-s 

diiselmootoriga sõiduautod eriti populaarsed. 

Kõige vähem toodetakse HVO-d. Selle kütuse eeliseks on lihtne kasutatavus, kuna 

mootoreid ei ole vaja selle kütuse kasutamiseks modifitseerida, kuid miinuseks on tootmise 

kallidus ja sellest tingituna kõrge kütuse hind. 



19 

 

Joonis 1.4. Ülemaailmne biokütuste tootmine. [11]. 

Jooniselt 1.4 on näha, millise hüppe on teinud biokütuste tootmine võrreldes aastaga 2000, 

mil globaalne toodang oli alla 20 miljardi liitri. Samal joonisel on ka näha, et bioetanooli 

toodangu kasv alates 2010 aastast on praktiliselt seiskunud, 2011 ja 2012 on kasv olnud 

isegi negatiivne. Kasvu pidurdumisepõhjustena võib välja tuua kaks olulist faktorit: riiklike 

dotatsioonide vähenemine ja küsimus toidukultuuride kütuse tootmiseks kasutamise 

eetilisusest. 

Kui siiamaani on toodetav bioetanool olnud põhiliselt esimese põlvkonna kütus, siis 

viimastel aastatel on hakatud üha enam pöörduma lignotselluloosse biomassi potentsiaali 

rakendamise suunas. Üle maailma on rajatud mitmeid piloottehaseid, mille eesmärgiks on 

olnud erinevate töötlustehnoloogiate uurimine ning juurutamine. Nüüdseks on selle töö 

tulemusena mitmed kommerts eesmärgil töötavad tehased juba avatud ning neid rajatakse 

juurdegi. 

Hetkel suurima tootlikkusega (47,3 miljonit liitrit teise põlvkonna bioetanooli aastas) 

kontsernile Beta Renewables´le kuuluv tehas asub Itaalias Crescentinos, mis avati 

oktoobris 2013 [29]. 

Hüdrogeenitud taimeõli 
Biodiisel 
Bioetanool 

116.5 miljardit liitrit 
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2. EKSPERIMENTAALNE OSA 

2.1. Materjalid 

Käesoleva töö raames teostatud katsetes uuriti kahte erinevat lignotselluloosset jäädet: 

sügisesed vahtra lehed (V. Leht) ja linna haljastuses tekkivad jäätmed (HJ), mis oli muru, 

okaste, lehtede ja okste segu. Uuritavad materjalid on kogutud 2014 aasta sügisel ning 

kuivatatud loomulikul teel siseruumis nii, et niiskuse sisaldus oleks ≤10%. 

Materjalid jahvatati tehnikainstituudis trummelveskiga Retsch SM 100 ning seejärel 

analüüsiti Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia laboris määramaks nende materjalide 

ligniini, hemitselluloosi ja tselluloosi sisaldused. Analüüsid on tehtud vastavalt standardile 

AOAC 973.1 (Assotiation of Official Analytical Chemists) ning tulemused on esitatud 

tabelis 2.1. 

Tabel 2.1. Biomassi analüüside tulemused 
Materjal Tselluloos, % Hemitselluloos, % Ligniin, % 
V. Leht 18,2±0,11 5,6±1,2 13,7±0,19 

HJ 16,5±0,48 5,4±2,6 16,1±0,32 

 
 

2.2. Kasutatud seadmed, abivahendid ja lisandid 

Katsete teostamiseks kasutatud aparatuur on loetletud alljärgnevas tabelis 2.2. Tabelis on 

esitatud seadmete tootjafirma, mõõtepiirkond ning seadme otstarve. 

Tabel 2.2. Katsete teostamiseks kasutatud aparatuur 
Nimetus Tootja Mõõtepiirkond Otstarve 

Digitaalne kaal Radwag 
WLC 6/A2 

RADWAG 0...6 kg  
täpsus ±0,1 g 

Biomassi ja pärmi 
kaalumine 

Analüsaator ANALOX 
GL6 

Analox 
Instruments Ltd 

 Etanooli ja glükoosi 
sisalduse määramine 

Trummelveski Retsch 
SM 100 

RETSCH osakeste suurus 
0,25...20 mm 

Biomassi purustamine 

Digitaalne termomeeter 
ThermoProbe TL-1 
Thermometer 

ThermoProbe Inc. -10...160ºC, 
täpsus ±0,6ºC 

Biomassi segu 
temperatuuri mõõtmine 

Loksuti-inkubaator 
UNIMAX 1010 

Heidolph kuni 65ºC 
30...500 rpm 

Efektiivse hüdrolüüsi 
keskkonna loomine 

Survereaktor PS 131 bar Parr Instrument 
Company 

max. rõhk 131 bar, 
max. temp. 225 ºC 

Biomassi segu 
eeltöötlemine 
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Katsete käigus kasutatud erinevad abivahendid ja lisandid ning nende otstarve on esitatud 

tabelis 2.3. 

Tabel 2.3. Katsete teostamisel kasutatud abivahendid ja lisandid 

Abivahend/lisand Otstarve 

Mikropipett Analüsaatori jaoks koguse mõõtmine 

Kooniline kolb Hüdrolüüsi anum 

Ümarkolb Kääritusanum 

Süstal Ensüümi kogus mõõtmine  

Kääritustoru CO2 välja juhtimine 

Ensüüm, Accelerase 1500 Tselluloosi lagundamine suhkruteks 

Kuivpärm, Saccharomyces cerevisiae Efektiivsem ja kiirem kääritus 

Lämmastik Eeltöötluses protsessis taime raku struktuuri lõhkumine 

 

 

2.3. Metoodika 

Käesoleva töö raames teostatud katsetes lignotselluloossest biomassist bioetanooli 

saamiseks on kasutatud Eesti Maaülikoolis väljatöötatud lämmastiklõhkamismeetodit. 

Bioetanooli üldises tootmisskeemis on viis etappi: kaks eeltöötlust (mehaaniline ja N2-

lõhkamine), hüdrolüüs, fermentatsioon ja destillatsioon. 

 

 

2.3.1. Mehaaniline eeltöötlus ja proovide ettevalmistamine 

Peale uuritavate materjalide kuivatamist läbis biomass mehaanilise eeltöötluse, mille 

käigus materjal jahvatati trummelveskis Retsch SM 100 osakesteks, mille maksimaalne 

suurus oli 3 mm. Mehaanilise eeltöötluse eesmärgiks on osaliselt lõhkuda tselluloosi 

kristallilist struktuuri ning suurendada biomassi kontaktpinda. 

Ühe paralleelkatse jaoks kaaluti 100 g biomassi, mis segati destilleeritud veega nii, et 

saadav segu oleks isetasanduva konsistentsiga ja koguseliselt ca 900 ml-i. 
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2.3.2. Eeltöötlus lämmastiklõhkamismeetodil  

Katsed teostati erinevatel temperatuuridel 125°C, 150°C ja 175°C ning rõhul 30 bar-i. 

Vahtra lehtede puhul on teostatud katsed ka rõhul 50 bar-i, kuna puulehtede struktuur 

erineb märgatavalt rohtse ja puitse biomassi omast. Katsed on teostatud erinevatel 

temperatuuridel ja rõhkudel uurimaks temperatuuri ja rõhu mõju erinevate biomasside 

eeltöötluse efektiivsusele ning optimaalseimate tingimuste välja selgitamiseks. 

Eelnevalt valmistatud biomassi ja destilleeritud vee segu valati survereaktorisse PS 131, 

mis seejärel suleti spetsiaalse lameda kaanega, mis on varustatud manomeetri, kuulkraani, 

kiirliidese ja termopaari kanaliga. Rõhk tekitati reaktorisse lämmastiku abil. 

Reaktorit kuumutati keraamilise ring soojusvahetiga sujuvalt soovitud temperatuurini. 

Kuumutamise käigus lämmastik lahustub vees ning imendub koos veega taime rakkudesse. 

Olles saavutanud vajaliku temperatuuri jahutati reaktor 85°C-ni, millele järgnes kuulkraani 

avamisel järsk rõhu langetus. Plahvatusliku rõhulangetuse mõjul vabaneb vees lahustunud 

lämmastiku ülehulk ning lämmastiku ruumala järsk suurenemine lõhub taime raku 

struktuuri muutes sel moel tselluloosi ensüümidele kergesti ligipääsetavaks. 

 

 

2.3.3. Ensümaatiline hüdrolüüs 

Lignotselluloosse biomassi struktuuri lõhkumisele järgnes ensümaatiline hüdrolüüs, mille 

käigus eeltöödeldud segus olev tselluloos muundati tsellulolüütiliste ensüümide abil 

lihtsaks ja kergesti fermenteeritavaks glükoosiks (valem 1). 

  (,-./012)4 + .�1
�4�üü� 899���#��� /200
:;;;;;;;;;;;;;;;;;< = ∙ ,-./�1-   (1) 

Eeltöötlusel saadud segu valati reaktorist koonilisse kolbi ning jahutati temperatuurini 

T=45°C, millele seejärel lisati ensüümide segu Accelerase 1500 kontsentratsioonis 0,3 

ml/g kuivaine kohta ehk 30 ml 1 L vedelsegu kohta. Seejärel asetati kolb inkubaatoriga 

varustatud loksutile UNIMAX 1010 ning hüdrolüüsi protsess kestis 24 tundi pidevalt 

segades kiirusega n=247 min-1 keskkonna temperatuuril T=50°C. 

Protsessi käigus glükoosiks lagundatud tselluloos lahustub vees. Glükoosi sisaldus 

hüdrolüüsi lõppedes määrati analüsaatoriga ANALOX GL6. 
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2.3.4. Fermentatsioon 

Fermentatsioon ehk kääritamine on protsess, mille käigus vedelsegusse lahustunud glükoos 

muundatakse etanooliks (valem 2).  

   ,-./�1-

�ä#� 
?�99@�#"�A9�� B�#�����
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;< 2,.D,.�1. + 2,1�  (2) 

Selleks, et tagada kiirem ja põhjalikum fermentatsioon lisati hüdrolüüsitud ja 

toatemperatuurini (T=24°C) jahutatud vedelsegule kuivpärm Saccharomyces Cerevisiae 

vahekorras 2,5 g/L. 

Kääritamine kestuseks oli 7 ööpäeva 1000 ml ümarkolbides. Kolvid olid suletud veega 

täidetud kääritustorudega, mis võimaldas CO2-e eraldumise, kuid samas takistas hapniku 

juurdepääsu protsessile. 

7 päevase kääritus protsessi järel määrati etanooli sisaldus vedelikus analüsaatoriga 

ANALOX GL6. 

 

 

2.3.5. Destillatsioon 

Destilleerimine ei ole keemiline reaktsioon, vaid seisneb vedelate segude lahutamises neid 

osaliselt aurustades ja auru kondenseerides. Kuna etanooli keemistemperatuur on madalam 

kui veel, siis hakkab see varem aurustuma ning selle auru kogumisel ja jahutamisel saab 

eraldada alkoholi veest. 

Destillatsiooni protsessi iga katse järel ei teostatud, kuna katse kogused olid suhteliselt 

väikesed 1000 ml-i vedelsegu, millest vedelikku oli ca 750 ml-i. Fermenteeritud segu 

kurnati ning koguti kanistritesse mahuga 5 L. 10 L kogunemisel teostati destilleerimine 

destillaatoriga „Revenoor“. 

 

 

2.4. Tulemused ja arutelu 

Katsete tulemused koos standardhälvetega (STD) on esitatud tabelis 2.4. Tulemused on 

arvutatud 1 kg kuiva biomassi kohta. 
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Tabel 2.4. Katsete tulemused 

Katse 
tähis/nr. 

Temperatuur, 
°C 

Rõhk, 
bar 

Glükoos, g/kg STD Etanool, g/kg STD 

HJ 1 125 30 40,3 0,26 42,3 0,34 

HJ 2 150 30 55,6 0,40 47,0 0,28 

HJ 3 175 30 107,8 0,15 85,7 0,27 

V. Leht 1 125 30 22,9 0,05 23,0 0,23 

V. Leht 2 150 30 32,1 0,11 38,3 0,19 

V. Leht 3 175 30 44,4 0,25 69,6 0,52 

V. Leht 4 125 50 28,5 0,60 26,4 0,22 

V. Leht 5 150 50 39,2 0,54 43,4 0,54 

V. Leht 6 175 50 43,8 0,33 82,1 0,44 

Tabelist 2.4 on näha, et katsete käigus määratud glükoosi sisaldus ja etanooli saagis ei ole 

omavahel vastavuses arvestades asjaolu, et teoreetiliselt on võimalik glükoosi 

fermenteerimisel saada 51% etanooli. Tegelikkuses jääb see tulemus vahemikku 40-48%, 

kuna pärm kasutab osa glükoosi oma raku massi kasvatamiseks ning osa glükoosi 

muundatakse teisteks metaboolseteks produktideks kui etanool [28].  

Lähtudes tselluloosi sisaldusest uuritavates materjalides oleks 100% ensümaatilise 

hüdrolüüsi efektiivsuse korral glükoosi teoreetiliselt tekkima 182±1,1 g/kg vahtra lehtede 

puhul ja 165±4,8 g/kg haljastusjäätme puhul. Selle alusel on arvutatud tabelis 2.5 esitatud 

24 tunnise hüdrolüüsi efektiivsus ja standardhälve. 

Tabel 2.5. Ensümaatilise hüdrolüüsi efektiivsus 

Katse 
tähis/nr. 

Temperatuur, 
°C 

Rõhk, 
bar 

Hüdrolüüsi 
efektiivsus, % 

STD Fermentatsiooni 
efektiivsus, % 

STD 

HJ 1 125 30 24,42 2,43 205,8 8,58 

HJ 2 150 30 33,70 1,57 166,1 6,97 

HJ 3 175 30 65,33 0,90 156,0 4,88 

V. Leht 1 125 30 12,38 0,26 196,9 18,08 

V. Leht 2 150 30 17,35 0,61 234,2 4,75 

V. Leht 3 175 30 24,00 1,36 308,6 38,73 

V. Leht 4 125 50 15,41 3,32 185,3 23,42 

V. Leht 5 150 50 21,19 2,38 216,9 19,44 

V. Leht 6 175 50 23,68 1,80 368,2 12,94 
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Katse tulemustes selgub, et hüdrolüüsi efektiivsus oli äärmiselt madal olles maksimaalselt 

65,33% katse HJ3 puhul, kuid samal ajal fermentatsiooni efektiivsus ületab kõigil katsetel 

selgelt 100% piiri. Seega võib fermentatsiooni efektiivsusest lähtudes järeldada, et 24 

tunnine hüdrolüüs oli uuritavate materjalide jaoks liiga lühike ning hüdrolüüs toimus edasi 

ka pärast segistilt maha võtmist ja pärmi lisamist fermentatsiooni protsessiga samaaegselt.  

Selleks, et hinnata, kas 20 bar-i suurem rõhk omas märgatavat efekti sügiseste vahtra 

lehtede eeltöötluse efektiivsusele ja fermentatsiooni efektiivsusele teostati kolme katse 

paralleeli tulemustele dispersioonanalüüs ehk ANOVA (Analysis of Variance) test 

olulisuse nivooga p=0,05. Testi tulemuste põhjal võib väita, et sõltumata 

eeltöötlustemperatuurist omas 20 bar-ine rõhu tõstmine märgatavat positiivset efekti 

hüdrolüüsi ja fermentatsiooni efektiivsustele ja seega ka lõplikule etanooli saagisele. 

Joonisel 2.1 on esitatud 24 tunnise ensümaatilise hüdrolüüsi järel saavutatud glükoosi 

saagise sõltuvus eeltöötlustemperatuurist. 

 

Joonis 2.1. Glükoosi saagise sõltuvus eeltöötlustemperatuurist 
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Tabelis 2.6 on esitatud protsessi üldefektiivsused koos standardhälvetega ja joonisel 2.2 

etanooli saagise sõltuvus eeltöötlustemperatuurist. 

Tabel 2.6. Fermentatsiooni efektiivsus 

Katse tähis/nr. Temperatuur, °C Rõhk, bar Üldefektiivsus, % STD 

HJ 1 125 30 50,3 3,33 

HJ 2 150 30 55,9 4,03 

HJ 3 175 30 101,8 3,17 

V. Leht 1 125 50 24,8 2,52 

V. Leht 2 150 50 41,3 2,02 

V. Leht 3 175 30 75,0 5,59 

V. Leht 4 125 50 28,4 2,41 

V. Leht 5 150 50 46,8 5,82 

V. Leht 6 175 50 88,5 4,71 

 

 

Joonis 2.2. Etanooli saagise sõltuvus eeltöötlustemperatuurist 

42,3

47,0

85,7

23,0

38,3

69,6

26,4

43,4

82,1

20

30

40

50

60

70

80

90

115 125 135 145 155 165 175

E
ta

n
o

o
l,

 g
/

k
g

Eeltöötlustemperatuur,  °C

HJ VL (30bar) VL (50bar)



27 

 

Jooniselt on näha, et mida kõrgem oli eeltöötlustemperatuur, seda suurem oli materjalist 

saadava bioetanooli saagis. Seda, et eeltöötlustemperatuur omab olulist efekti lõpliku 

etanooli saagisele kinnitab ka katsete põhjal teostatud ANOVA test (olulisuse nivoo 

p=0,05). 

Tabelist 2.6 on näha, et parimad tulemused, nii protsessi üldefektiivsus kui ka hüdrolüüsi 

efektiivsus, saavutati mõlema materjali puhul kõrgeima eeltöötlustemperatuuri (175°C) 

korral. 

Antud katsete teostamiseks kasutati reaktoris rõhu tekitamiseks puhast lämmastikku, kuid 

arvestades asjaolu, et meid ümbritsev ja meie hingatav õhk koosneb 78% ulatuses 

lämmastikust võiks samu katseid korrata kasutades rõhu tekitamiseks suruõhku. Suruõhu 

kasutamisel võivad esineda samas mõningased puudused, kuna sisaldab ka muid keemilisi 

ühendeid, mis reageerivad vesiniku ioonidega. Selle reaktsiooni teel võivad moodustuda 

mittesoovitavad (hüdrolüüsi ja fermentatsiooni protsessi inhibeerivad) ühendid. Sobivuse 

korral alaneks saadava bioetanooli omahind märgatavalt. 
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3. LÄMMASTIKPLAHVATUSE SEADE 

3.1. Patendiuuring 

Patendiuuringu eesmärgiks oli otsida ja analüüsida erinevaid patenteeritud 

eeltöötlusseadmestikke, tagamaks lahenduse väljatöötamisel selle originaalsus. Patentide 

otsimiseks kasutati rahvusvahelist patendiportaali Espacenet ja otsingumootorit Google 

patent. Patentide otsimine toimus teemakohaste märksõnade järgi (nt biomass 

pretreatment, lignocellulosic biomass, bioethanol production jne). 

Laialdasimat kasutust on leidnud kolm põhilist lignotselluloosse biomassi 

eeltöötlusmeetodit: AFEX (ammonia fiber expansion), aurlõhkamine ja eeltöötlus aluste 

või hapetega. Paljudel juhtudel on viimased kaks nimetatud meetodit omavahel 

kombineeritud, suurendamaks eeltöötlusprotsessi efektiivsust. 

Teostatud patendiuuringu käigus pöörati enim tähelepanu järgnevatele patentidele ja 

nendes esinevatele puudustele: 

1. US 8603295 B2. Antud patendi puhul on tegemist biomassi 

eeltöötlusseadmestikuga, mis põhineb aurlõhkamismeetodil kombineerituna nõrga 

happega eeltöötlemisega. Seade on keerulise ehitusega ja komponentiderohke, kuna 

üksteisest üritatakse eraldada kõik kolm biopolümeeri. Seade ei ole 

pidevprotsessiline ja kuna kasutatakse ka happeid, siis on vaja lisaprotsessina 

tegeleda hapete neutraliseerimise ning käitlemisega. Üheks suureks puuduseks on 

ka seadme suur energeetiline vajadus [33]. 

2. US 8268126 B2. Seadmestik, mis kasutab keemilis-termilist eeltöötlusmeetodit. 

Biomass asetatakse nõrga aluse keskkonda ja seejärel kuumutatakse kiiresti 

329 - 367ºC-ni, kus seda hoitakse 0,7 - 2 sekundit. Eesmärgiks on lignotselluloosse 

biomassi täielik lahustamine ning sel moel kogu tselluloosi eraldamine ligniinist ja 

hemitselluloosist. Seadme ja meetodi eeliseks on see, et kogu tselluloos saadakse 

kätte, kuid puudusteks on suur energeetiline vajadus (vajalik temperatuur 329 -

 367ºC) ja kemikaalide kasutamine. Lisaks on tegemist tsüklilise protsessiga [34]. 

3. US 2013/0244284 A1. AFEX-meetodil toimiv lahendus. Kasutatakse rõhku 5 - 40 

bar-i ja temperatuuri kuni 200 ºC. Eeltöötlustemperatuuri ja kasutatava rõhu poolest 

sarnaneb antud meetod lämmastiklõhkamisele. Puuduseks rõhu tekitamiseks 
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kasutatav toksiline ammoniaak (NH3), mistõttu on vaja lisaseadmestikku selle 

kokkukogumiseks ning taaskasutuseks. Protsess toimib tsükliliselt [35]. 

4. US2009/0288788 A1. Eeltöötlus superkriitiliste vedelikega. Võimalik kasutada 

lisakemikaale, kuid antud patendi puhul on eesmärgiks nende kasutamise 

vähendamine. Väga sarnane praeguse biokütuste laboris kasutatava seadmestikuga. 

Puudustena võib välja tuua protsessi tsüklilisuse ja sellest tingitud ajakulu. Lisaks 

ei kasutata ära protsessis tekkivat jääksoojusenergiat [36]. 

 

 

3.2. Seadmele esitatavad nõuded 

Käesoleva töö eesmärgiks oli konstrueerida pidevprotsessiline seade biomassi 

eeltöötlemiseks, mis põhineb Eesti Maaülikoolis väljatöötatud lämmastikplahvatus-

meetodil. 

Seade peab vastama järgmistele nõuetele: 

1) Läbilaskevõime 1000L ööpäevas; 

2) Seade peab olema pidevprotsessiline; 

3) Rõhk süsteemis kuni 70bar-i; 

4) Temperatuur soojusvahetis kuni 220°C; 

5) Roostevabast materjalist; 

6) Tagama biomassi sujuva temperatuuritõusu; 

7) Segisti olemasolu. 

Lähtuvalt seadmele esitatavatest nõuetest koosneb konstrueeritav seade järgmistest 

põhielementidest (Lisa 1): 

1) Kaks mahutit; 

2) Soojusvaheti biomassi soojendamiseks vajaliku temperatuurini; 

3) Kooniline tigu; 

4) Düüs; 

5) Püüdmiskamber; 

6) Elektrooniliselt juhitav kuulkraan biomassi-segu suunamiseks. 

Selleks, et saavutada seadme pidevprotsessilisus, on seade varustatud kahe identse 

mahutiga, kuhu vaheldumisi juhitakse eeltöötlemata biomassi. Anumad on varustatud 
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segistitega, hoidmaks ära biomassi kuivamist mahuti seintele ning tagamaks töödeldava 

segu homogeense konsistentsi. Ühtlasi on mahutid varustatud veesärgiga, mille abil toimub 

biomassi-segu eelsoojendamine 50 - 60°C-ni. 

Soojusvaheti, milles biomassi-segu soojendatakse vajaliku temperatuurini, koosneb 

silindrilisest anumast, kütte-elemendist ja spiraalsest torust, milles voolab biomassi-segu. 

Soojus kandub kuuma õli keskkonnast läbi spiraalse toru seina selles voolava biomassi-

segusse. 

Soojusvaheti läbinud ning seejuures vajaliku temperatuuri saavutanud biomassi-segu 

suunatakse koonilisse teosse, mis juhib selle düüsi, tagades materjali ühtlase konsistentsi, 

ning elimineerib kuuma biomassi koonilise toru seinale ladestumise võimaluse. 

Püüdmiskambri eesmärgiks on düüsist väljuva eeltöötluse läbinud materjali kogumine ja 

selle suunamine järgmisse protsessi. 

Lämmastik, mida protsessis kasutatakse, suunatakse mahutitesse mahuti alumisest osast, 

tagamaks maksimaalse kokkupuute eeltöödeldava biomassiga. Ühtlasi on lämmastiku poolt 

tekitatav rõhk materjali liikumapanevaks jõuks süsteemis. 

 

 

3.3. Arvutused 

3.3.1. Biomassi ja vee segu füüsikalised omadused 

Soojusvaheti spiraalse toru pikkuse määramiseks on vajalik arvutada selles voolava 

vedelsegu füüsikalised omadused. Määrata või arvutada on vaja vedelsegu tihedus, nii 

dünaamiline kui ka kinemaatiline viskoossus, erisoojus ja soojusjuhtivustegur. 

Tiheduse määramiseks kaaluti ühe liitri segu mass, mille tulemusena saadi antud materjali 

tiheduseks % = 1,024 � �JD⁄ . 

Materjali ligikaudne dünaamiline viskoossus �� on arvutatud valemiga [35]: 

  �� = �� ∙ K1 + 2,5 ∙ Φ + 10.05 ∙ Φ� + 0,00273 ∙ QR�(16,6 ∙ Φ)T  , (1) 

kus �� – vee dünaamiline viskoossus, �� = 0,5471 �U [35]; 

      Φ – mahutegur, dimensioonita suurus. 
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Mahutegur Φ leitakse valemiga [35]: 

     Φ = BVWXY

/00
 ,      (2) 

kus ,��� - kuivaine mahuline kontsentratsioon, %. 

Kuivaine mahuline kontsentratsioon %-s on leitud arvutuslikult valemiga: 

    ,��� = 100% − ,��� ,     (3) 

kus ,��� - vee mahuline kontsentratsioon segus, %. 

Vee mahuline kontsentratsioon on arvutatud segu ja kuivaine massi kaudu valemiga: 

  ,��� =
�\]^W_�VWXY

�\]^W
∙ 100% = /0�`_/00

/0�`
∙ 100% = 90,23 % ,  (4) 

kus J���� – segu mass, g; 

       J��� – kuivaine mass, g. 

Teades vee mahulist kontsentratsiooni, saame valemit 3 kasutades arvutada kuivaine 

mahulise kontsentratsiooni: 

,��� = 100% − ,��� = 100 − 90,23 = 9,77% 

Teades kuivaine kontsentratsiooni segus, saame nüüd arvutada mahuteguri, kasutades 

valemit 2 ning selle abil valemi 1 järgi biomassi ja vee segu dünaamilise viskoossuse: 

Φ =
,���

100
=

9,77
100

= 0,0977 

�� = �� ∙ K1 + 2,5 ∙ Φ + 10.05 ∙ Φ� + 0,00273 ∙ QR�(16,6 ∙ Φ)T = 

= 0,5471 ∙ K1 + 2,5 ∙ 0,0977 + 10.05 ∙ 0,0977� + 0,00273 ∙ Q/-,-∙0,0b-T = 

= 0,7325 �U = 7,325 ∙ 10_` �� J ∙ c⁄  

Kinemaatiline viskoossus $ on defineeritud kui dünaamilise viskoossuse ja tiheduse jagatis 

ja avaldub seega [36]: 

    $ = de

f\]^W
= b,D�2∙/0gh

/,0�`∙/0i = 7,153 ∙ 10_b �j

�
   (5) 
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Ligikaudse erisoojuse saame arvutada materjalide mahtude kaudu segus, võttes aluseks 

segu moodustavade materjalide erisoojused. Selleks kasutame valemit [37]: 

    ����� = ���� ∙ ,��� + ���� ∙ ,��� ,    (6) 

kus ����� – segu erisoojus, � �� ∙ ℃⁄  ; 

      ���� – vee erisoojus,  4,2 � �� ∙ ℃⁄ ; 

      ���� – kuivaine erisoojus,  1,05 � �� ∙ ℃⁄  . 

Kuivaine erisoojus on valitud eeldusel, et kasutatava lignotselluloosse biomassi erisoojus 

on ligilähedane puidu (1,2 �� �� ∙ ℃⁄ ) [37] ja kõrrelise materjali (0.9 �� �� ∙ ℃⁄ ) [37] 

erisoojustele. Antud juhul on arvutustes aluseks võetud nende kahe materjali erisoojuste 

aritmeetiline keskmine. 

Biomassi segu erisoojuseks kasutades valemit 6 saame, 

����� = ���� ∙ ,��� + ���� ∙ ,��� = 

= 4,2 ∙ 0,9023 + 1,05 ∙ 0,0977 = 3,892 �� �� ∙ ℃⁄  

 

 

3.3.2. Toru seina paksus 

Toru, milles töödeldav substraat voolab, peab olema valmistatud roostevabast materjalist, 

kuna töödeldav substraat on korrodeerivate omadustega. Arvestades seadmele esitatud 

nõudeid, peab kasutatav materjal kannatama deformeerumata ka suhteliselt kõrget 

temperatuuri ning rõhku. Lähtuvalt neist asjaoludest on valitud toru materjaliks roostevaba 

teras margiga 304. 

Kasutatava materjali mehaanilised omadused on toodud tabelis 3.1: 

Tabel 3.1. Roostevaba teras 304 mehaanilised omadused. 

Mark σlim, MPa Tmax, °C Tmin, °C 

304 100 816 -255 

Toruseina paksuse saame arvutada ekvivalentpinge valemist [38]: 

   ���� = l��
� + ��

� − �� ∙ �� = �∙m
`∙n

∙ √3 ,    (7) 
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kus ���� – ekvivalentpinge, MPa; 

      �� – silindrilise keha ringpinge, MPa; 

      �� – teljesihiline pinge, MPa; 

      � – toru läbimõõt, m; 

      � – maksimaalne rõhk torus, MPa; 

      � – seina paksus, m. 

 

Silindrilise osa ringpinge avaldub valemist [38]: 

      �� = �∙m
�∙n

     (8) 

Teljesihiline pinge avaldub valemist [38]: 

      �� = �∙m
`∙n

     (9) 

Toru seina paksus on sobiv juhul, kui on täidetud tugevustingimus: 

      ���� ≤ ���             (10) 

Tugevustingimusest lähtuvalt ja asendades sellese valemi 7, saame tugevustingimuse kujul: 

� ∙ �
4 ∙ �

∙ √3 ≤ ��� 

Saadud võrrandist saame tuletada toruseina paksuse arvutusvalemi: 

� ≥
� ∙ �

4 ∙ ���
∙ √3 

� =
� ∙ �

4 ∙ ���
∙ √3 =

7 ∙ 10- ∙ 0,035
4 ∙ 100 ∙ 10- ∙ √3 = 0,00106 J 

Toru seina minimaalne paksus maksimaalse rõhu korral on 1,06 mm. 

Kuna leitud väärtus on minimaalne seina paksus maksimaalse rõhu korral, siis on vaja 

seadme ohutuse eesmärgil võtta kasutusele ka varutegur k, milleks valin antud juhul 2,5. 

Seega lõplikuks seina paksuseks saame: 

��õ��� = � ∙ � = 1,06 ∙ 2,5 = 2,65 JJ 
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Kasutatavaks toruks valin standardse toru Onnineni tootekataloogist, mille välisdiameeter 

on 35mm ja seinapaksus 2,5mm. 

 

 

3.3.3. Spiraalse toru vajalik pikkus 

Küttetoru pikkuse arvutamise lihtsustamiseks on eeldatud, et toru välisseina temperatuur 

on võrdne seda ümbritseva keskkonna temperatuuriga. Sellest lähtuvalt on arvutatud toru 

küttevõimsus kasutades Fourier´ valemit [39]. 

    !"#� = �∙r∙�

st (uY
u\

)
∙ ∆' = �∙r∙/b

st (iw
ix

)
∙ 170 = 117796 y

�
           (11) 

Selleks, et arvutada segu soojendamiseks vajalikku küttevõimsust, on vaja arvutada 

mahuline voolukiirus ja sellest lähtuvalt massi voolukiirus [40]: 

   )���� = z
8

= z
r∙#j = `/,-b

r∙0,0/2j = 0,0164 �
�

            (12) 

)*���� = % ∙ )���� ∙ { = 1024 ∙ 0,0164 ∙ | ∙ 0,015� = 0,0119
��
c

 

Vajalik küttevõimsus toru lõiku ühe sekundi jooksul läbiva segu soojendamiseks 

lõpptemperatuurini avaldub: 

   ���� = )*���� ∙ ����� ∙ ∆' = 0,0119 ∙ 3892 ∙ 170 = 7807}*           (13) 

Lähtudes voolukiirusest läbib materjal ühe meetri pikkuse lõigu 61 sekundiga, seega 

sekundis ülekantav soojushulk: 

 (�) =
 !"#�

61
=

117796
61

= 1932
}
J

 

Vajaliku minimaalse toru pikkuse saame avaldisest: 

~ =
 ����

 (�)
=

7807
1932

= 4,04 J 

Tagamaks segule ka mõningase inkubatsiooniaja, korrutan saadud tulemuse läbi 

varuteguriga 3. Seega lõplikuks toru pikkuseks saame 12 m. 
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3.3.4. Survemahuti tugevusarvutus 

Mahuti silindrilises osas tekkivad ringpinged arvutame, kasutades valemit 10, millesse on 

asendatud valem 7. Kuna mahutis temperatuurid väga kõrgeks ei lähe, kuid võttes samas 

arvesse mahuti otste ühenduskohtades tekkivat pingekontsentratsiooni, siis lubatud pinge 

võtame ��� = 160 �U�. Seega saame ringpingete järgi seina vajalikuks paksuseks: 

   � = �∙m
`∙��Xe

∙ √3 = b∙/0�∙0,`-
`∙/-0∙/0� ∙ √3 = 0,00871 J 

Ümardatud ja silindrilise osa üleminekualas tekivad lisaks kooriku telje sihis paindepinged, 

millele vastupidavust on vaja kontrollida. Selleks kasutame valemit [38]: 

   ����� = � ∙ �∙m
`∙n

 , ��c � = 0,145 ∙ m
#
,             (14) 

kus � - silindrilise ja sfäärilise osa üleminekuraadius, 0,1 m 

Seega saame paindepingete valemiks: 

    ����� = 0,667 ∙ �∙m
`∙n

  

Liites kokku valemi 9 ja teljesihis tekkivad paindepinged saame �� väärtuseks: 

   �� = �∙m
`∙n

+ 0,667 ∙ �∙m
`∙n

= 1,667 ∙ �∙m
`∙n

 

Asendades saadud �� väärtuse ekvivalentpinge valemisse 7 leiame, kas esialgne arvutatud 

seina paksus on sobilik või on vaja seda suurendada. 

���� = l��
� + ��

� − �� ∙ �� =
� ∙ �
4 ∙ �

∙ l2� + 1,667� − 2 ∙ 1,667 = 3,445 ∙
� ∙ �
4 ∙ �

=

= 3,445 ∙
7 ∙ 10- ∙ 0,42
4 ∙ 0,00871

= 290,709�U� 

Kuna on täidetud tugevustingimus ���� ≤ ��� , siis 8,71 mm paksune sein tagab mahuti 

kasutamise ohutuse antud temperatuuril ja rõhul. 
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3.4. Arvutustulemuste kokkuvõte ja seadme tehniline lahendus 

Projekteeritava seadme tehniline lahendus on esitatud joonisel 3.1 

 
Joonis 3.1. Projekteeritava seadme tehniline lahendus 

 

Tabelis 3.2 on kokkuvõtlikult esitatud peatükis 3.3.1 toodud arvutuskäikude alusel leitud 

biomassi ja vee segu füüsikalased omadused. 

Tabel 3.2. Vedelsegu füüsikalised omadused 
Füüsikaline omadus Väärtus Ühik 

Tihedus 1024 g/cm3 

Dünaamiline viskoossus 7,325∙10-4 kg/m∙s 

Kinemaatiline viskoossus 7,153∙10-7 m2/s 

Erisoojus 3,892 kJ/kg∙°C 
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Tulenevalt eeltoodud biomassi ja vee segu füüsikalistest omadustest ning seadmele 

esitatavatest nõuetest (peatükk 3.2), leiti seadme tehnilised parameetrid, mis on esitatud 

tabelis 3.3. 

Tabel 3.3. Projekteeritava seadme tehnilised parameetrid 
Parameeter Minimaalne Maksimaalne Varutegur Lõplik 

Toru seina paksus 1,06 mm - 2,5 2,5 mm 

Toru küttevõimsus - - - 117 796 W/m 

Toru pikkus 4,04 m - 3 12 m 

Mahuti seina paksus 8,71 mm - - 10 mm 

Rõhk süsteemis 30 bar 70 bar - - 

Temperatuur 125°C 200°C - - 
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KOKKUVÕTE 

Töö eesmärgiks oli uurida lämmastikplahvatuse eeltöötlusmeetodi sobivust 

linnahaljastuses tekkivate jäätmete töötlemiseks sihiga toota bioetanooli ning analüüsida 

praktilistele katsetustele toetudes hetkel kütustelaboris kasutatava seadmestiku puudusi, 

mille põhjal pakkuda välja tehniline lahendus nende puuduste likvideerimiseks ja 

eeltöötluse efektiivsemaks muutmiseks. Praktiliste katsetuste eesmärgiks oli määrata 

seadmele esitatavad minimaalsed nõudmised temperatuuri ja rõhu suhtes, millele toetuvad 

antud töös teostatud arvutused. 

Hetkel kasutusel oleval seadmestikul esineb mitmeid puudusi, mille likvideerimine 

muudaks protsessi oluliselt efektiivsemaks: 

1. Seadmestik töötab tsükliliselt, mis tingib suure ajakulu. Korraga töödeldava 

biomassi hulk on väike. 100 g kuiva biomassi töötlemiseks ehk ühe katse 

teostamiseks kulunud aeg 125°C-ga oli keskmiselt 2,5 tundi ja 175°C-ga 3,5 tundi. 

2. Reaktoris puudub segisti ja küttekeha on otseses kontaktis reaktori seinaga, 

mistõttu osa biomassi söestub reaktori seintele. 

3. Jääksoojuse kasutamist ei toimu. 

Magistritöö tulemusena väljapakutud seadmestiku eelised hetkel kasutusel oleva 

seadmestiku ees: 

1. Ajakulu vähendamiseks ja seadme tootlikkuse tõstmiseks on uus tehniline lahendus 

pidevprotsessiline ja võimaldab töödelda antud juhul 1000L biomassi segu 

ööpäevas (100 kg kuiva lignotsellulooset biomassi). 

2. Välja pakutud lahendus on varustatud segistiga, mis ei lase biomassil ladestuda 

mahuti seintele. Segamisega tagatakse ka parem kontakt süsteemis kasutatava 

lämmastikuga. Biomassi soojendamine algab eelsoojendamisega mahutites ja 

jätkub spiraalses torureaktoris kuuma õli vahendusel. 

3. Välja pakutud lahenduse puhul kasutatakse eeltöötluse läbinud biomassi jahtumisel 

eralduvat jääksoojust biomassi eelsoojendamiseks. 
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SUMMARY 

The aim of the thesis was to analyze the suitability of using the nitrogen explosion pre-

treatment method for producing bioethanol from the herbage and wooden waste. Also, to 

carry out practical trials in order to determine the weak points of the apparatus currently 

used at the fuel laboratory with the result of proposing a technical solution to eliminate the 

weak points and to improve the effectiveness of the pre-treatment process. Also, one of the 

aims of the trials was to establish the technical requirements for the improved pre-

treatment apparatus. 

The pre-treatment apparatus currently in use has several shortcomings, the elimination of 

which would increase the efficiency of the pre-treatment process substantially: 

1. The working process of the apparatus is cycical and therefore time consuming. The 

quantity of the biomass that can be processed simultaneously is small. Processing 

100 grams of dry biomass täkes an average of 2.5 hours at 125 degrees Celsius and 

3.5 hours at 175 degrees Celsius. 

2. There is no mixer at the reactor and the heating element is in direct contact with the 

reactor’s wall, resulting in part of the biomass charring on the reactor’s wall. 

3. The residual heat is not used. 

The advantages of the suggested apparatus: 

1. The new technical solution is constantly operational and enables to process in this 

case 1,000 litres of biomass mixture in 24 hours (100 kg of dry lignocellulosic 

biomass), which decreases the time spent and increases the efficiency of the 

apparatus. 

2. The solution suggested is equipped with a mixer which stops the biomass from 

accumulating on the container’s wall. Stirring ensures better contact with the 

nitrogen used in the system. The heating of the biomass starts with the pre-heating 

in the containers and continues in a spiral pipe-reactor aided by hot oil. 

3. In the case of the suggested solution the residual heat resulting from the cooling of 

the processed pre-heated biomass is used to pre-heat the next cohort of the biomass. 
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