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Käesoleva töö raames uuriti mikrovetika Chlorella vulgaris Beyerincki võimet siduda 

CO2-te ja vetikamassi fotoautotroofset kasvatamist bioreaktoris. Töö eesmärgiks on 

välja selgitada, kas Chlorella vulgaris Beyerincki on võimalik kasutada 

energiasektoris tekkiva CO2 sidumiseks. Töö käigus koguti CO2 sidumist mõjutavaid 

ja vetikamassi kasvu andmeid. Seejärel teostati statistiline analüüs. 

Andmeanalüüsi käigus leiti, et parimad CO2 sidumise kiirused ja vetikamassi 

kasvukiirused saavutati olukorras, kus vetikarakke aklimatiseeriti eelnevalt 

madalamate CO2 kontsentratsioonidega. Katsetulemuste põhjal võib väita, et 

Chlorella vulgaris Beyerincki saab kasutada energiasektoris tekkiva CO2 sidumiseks. 

Käesolev magistritöö on ühtlasi nii teoreetiline kui ka praktiline uurimus, mis 

põhineb erinevatel kirjandusallikatel ja internetis leiduval infol ning laboris teostatud 

katsetel ja saadud tulemuste analüüsil. 

Märksõnad: CO2, mikrovetikas, kasvukiirus, fotobioreaktor 
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The aim of the study was to examine microalgae Chlorella vulgaris Beyerinck 

potential to capture CO2 and algae biomass autotrophic production in the 

photobioreactor. The work aims to find out whether Chlorella vulgaris Beyerinck is 

suitable species of microalgae to capture CO2 from the energy sector. During the 

study, the CO2 capture factors and algae biomass growth data was collected, and 

statistical analysis were performed. 

I found that the best rates for the CO2 capture and the algae biomass growth rates 

were performed, when microalgae was pre-cultivated under the low limits of the CO2 

concentrations. Experimental results showed that Chlorella vulgaris Beyerinck can be 

used for the CO2 capture in the energy sector. 

The present master`s thesis is theoretical and practical research based on a various 

literature sources and information available on the Internet and experiments 

performed in the laboratory with the analysis of the results. 

Keywords: CO2, microalgae, growth rate, photobioreactor 
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Seletav sõnastik 

°C – Celsiuse kraad, temperatuuriühik 

bar – baar, rõhuühik 

BBM – Boldi basaalne toitelahus (Bold basal medium) 

CO2 – süsinikdioksiid 

EL – Euroopa Liit 

g – gramm, massiühik 

h – tund, ajaühik 

kg – kilogramm, massiühik 

klx – kiloluks, valgustatuse ühik 

L – liiter, mahuühik 

LED – valgusdiood (Light Emitting Diode) 

lx – luks, valgustatuse ühik 

m2 – ruutmeeter, pindala ühik 

nm – nanomeeter, pikkuseühik 

O2 – hapnik 

OD – optiline tihedus 

OD650 – optiline tihedus 650 nm juures 

pH – vesinikueksponent, näitab lahuse happelisust 

s – sekund, ajaühik 

t – tonn, massiühik 

µg – mikrogramm, massiühik 

µl – mikroliiter, mahuühik 

µm – mikromeeter, pikkuseühik 

μmol m2/s – mikromooli ruutmeetri kohta sekundis
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Sissejuhatus 

  

Energia on üks väheseid ressursse, mille puudus võib põhjustada majanduse 

täielikku halvamist ning õhutada sõdasid. Suurenev energia tootmine ja 

tarbimine mõjutavad aga maailma ökosüsteemide tasakaalu. Kooseksisteerimise 

tasakaalu inimese ja looduskeskkonna vahel saab säilitada suurendades 

alternatiivsete energiaallikate hulka ning vähendades fossiilsete ressursside 

kasutamist. Euroopa Liidu energia- ja kliimapaketti võib pidada heaks näiteks, 

sest selle kohaselt on liikmesriikidel kohustus tagada 2020. aastaks 20%-line 

taastuvenergia osakaal kogu energiatarbimisest. Lisaks on liikmesriigid 

kohustatud vähendama kasvuhoonegaase ja tõstma energiatõhusust 20% ning 

transpordisektoris kasutatavatest mootorikütustest peab 10% olema toodetud 

taastuvatest energiaallikatest (Keskkonnaministeerium, 2013). Kõik eelpool 

nimetatud tegevused aitavad kaasa globaalse kliimamuutuse ohjamisele, millele 

on viimasel kümnendil suurt tähelepanu pööratud. On ilmne, et süsinikdioksiidi 

(edaspidi CO2) vähendamine on teatud valdkondadesse andnud teise mõõtme ja 

muutunud varasemaga võrreldes oluliselt prioriteetsemaks. Üks hea näide sellest 

on mikrovetikate kasvatamine CO2 sidumise eesmärgil, millega tehti algust juba 

1950ndatel. Kui varasemalt vaadeldi mikrovetikate kasvatamist kui energia 

tootmise võimalust, siis praegu proovitakse leida neile kasutust erinevates 

bioloogiliste protsessides või kasutada mikrovetikaid saasteainetest 

vabanemiseks (Bahadar ja Bilal Khan, 2013). Viimastel aastatel on hakatud 

teostama rohkem uuringuid vetikate kasvatamiseks atmosfäärist CO2 sidumiseks 

ja biokütuste saamiseks. 
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Kirjanduse andmetel puuduvad sellised terviklahendused, kus energiatootmise 

või mõne muu protsessi käigus tekkiv CO2 seotakse mikrovetikatega (Bahadar ja 

Bilal Khan, 2013). Antud viisil CO2 vähendamist võib vaadelda ka kui 

mikrovetikate kasvatamist, mis annaks omakorda võimaluse toota tekkinud 

biomassist kolmanda põlvkonna biokütuseid nagu bioetanool, biogaas või 

biodiisel (Demirbas, 2009b). Vastava tehnoloogia väljatöötamine ja 

rakendamine vähendaks Eestis märgatavalt kasvuhoonegaaside ja muu õhusaaste 

sattumist välisõhku ja oleks kasulik ka neile ettevõtetele, kes on sunnitud iga-

aastaselt saastekvoote ostma. Ühtlasi saaks luua aluse kolmanda põlvkonna 

biokütuste tootmisele Eestis, millega võimaldatakse saavutada hõlpsamalt 

energia- ja kliimapaketi transpordisektori eesmärki.  

Eeltoodust tulenevalt keskendub käesolev magistritöö mikrovetika Chlorella 

vulgaris Beyerincki kasvatamisele laboritingimustes, mille käigus uuritakse 

mikrovetikamassi autotroofset kasvamist ja selgitatakse välja, kas Chlorella 

vulgaris Beyerincki sobiks kasutada energiasektoris tekkiva CO2 sidumiseks. 

Mikrovetikas Chlorella vulgaris Beyerinck on valitud seetõttu, et kirjanduse 

andmetel on Chlorella vulgarise sugukonda kuuluvad liigid kiirekasvulised ja 

võimelised siduma suuremates kogustes CO2-te, mille suurusjärku võib võrrelda 

energiasektoris tekkivate suitsugaasides oleva CO2 sisaldusega. Töö koosneb 

teoreetilisest ja praktilisest osast. Töö teoreetilises osas antakse lühiülevaade 

vetikatest ja mikrovetikate kasvutingimustest, nende kasvatamisest bioreaktoris 

ning mikrovetikatest kui CO2 sidujatest. Töö praktiline osa koosneb teostatud 

katsete, kasutatud metoodika ja aparatuuri kirjeldusest ning andmete analüüsist. 

Algoloogia valdkonnas on käesoleva magistritöö näol tegemist esmakordse 

uuringuga Eestis, mille käigus prooviti mikrovetikaid kasvatada CO2 

sidumiseks. Seepärast võib tööd vaadelda ka kui mikrovetikate kasvatusega 

seotud kompetentsi tekitamist Eestis. Antud magistritöö on ühtlasi eelkatseks 

Eesti Maaülikooli (edaspidi ka EMÜ) Tehnikainstituudi 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektile „Mikrovetikate kasvatamine 

energiasektoris tekkiva CO2 sidumiseks“, mille eesmärgiks on CO2 bioloogilise 
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sidumise uurimine. Käesolevat magistritööd võib pidada jätkuks autori 

bakalaureusetööle „Mikrovetikate kasvatamine biodiisli tootmise tooraineks“. 

Autor avaldab erilist tänu magistritöö juhendajale, kes aitas läbi viia 

laborikatseid ja panustas tekkinud probleemide lahendamisele. Samuti tänatakse 

doktoranti Lara Podkuidkot, kes aitas kaasa katsete läbiviimisele. Lisaks tuleb 

tänada Keskkonnainvesteeringute Keskust, kes rahastas projekti „Mikrovetikate 

kasvatamine energiasektoris tekkiva CO2 sidumiseks“, mis andis võimaluse 

kirjutada käesoleva magistritöö.
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1. Kirjanduse ülevaade 

Käesolevas peatükis iseloomustatakse vetikaid üldisemalt, seejärel kirjeldatakse 

mikrovetikate ja Chlorella vulgarise sugukonna olulisi kasvutingimusi ning 

mikrovetikate kasvatamist bioreaktoris. Lisaks antakse lühike ülevaade 

mikrovetikatest kui CO2 sidujatest. 

 

1.1 Vetikate üldiseloomustus 

Vetikad on maakeral vanimad elusorganismid, kelle elutegevuse tulemusena 

tekkis atmosfääri O2. Vetikad moodustavad evolutsiooniliselt eraldiseisvaid 

prokarüootseid (proklorofüüte ja tsüanobakterid) ja eukarüootseid 

fotosünteetilisi organisme. Vetikaid leidub looduses kõikjal: nii mage- kui ka 

merevees, mullas, maismaa niisketes kohtades, isegi kuumavee allikates ja 

arktilistel lumeväljadel (Graham ja Wilcox, 2000). 

Toitumistüübilt jagunevad vetikad auto-, hetero- ja miksotroofideks. 

Fotoautotroofilised vetikad toodavad eluks vajalikke anorgaanilisi aineid 

kasutades päikeseenergiat (Flexas et al., 2008). Kui vetikaraku kasvamiseks 

vajalik süsinik pärineb süsinikdioksiidist, siis on tegemist autotroofsete vetikaga. 

Kui vajalik süsinik pärineb orgaanilisest ainest, siis on tegemist heterotroofse 

vetikaraku moodustumisega (Beardall et al., 1998). Vetikad on üldiselt 

fotoautotroofse toitumisega, mille puhul vetika põhipigmendis olev klorofüll 

teostab fotosünteesi eraldades O2 (Harwood ja Guschina, 2009). Ligikaudu pool 

atmosfääris leiduvast süsinikdioksiidist pärineb ookeanide fütoplanktonist, mille 

valdavama osa moodustavad sinivetikad ehk tsüanobakterid (Beer ja Koch, 
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1996). Segatoitumistüüpide järgi esineb vetikate juures ka auksotroofiat ja 

miksotroofiat. Esimesel juhul vetikas toitub nagu autotroof, kuid vajab vähesel 

hulgal teatud orgaanilisi aineid. Enamus vetikaid vajab näiteks mikrokogustes 

vitamiine ja 100% autotroofset vetikat on väga raske leida. Miksotroofia 

tähendab auto- ja heterotroofse toitmise korraga kasutamist sama organismi 

poolt ja seda palju võrdsemal määral kui auksotroofia puhul (Graham ja L. W. 

Wilcox , 2000). 

„Vetikaid jagatakse värvuse järgi kolme hõimkonda: rohevetikad, pruunvetikad 

ja punavetikad. Samuti jagatakse vetikad morfoloogia ja suuruse abil mikro- ja 

makrovetikateks. Makrovetikate suurus algab mõnest sentimeetrist ulatudes 80 

meetrini. Neil võivad olla taimedega sarnased juured, tüved ja lehed. 

Mikrovetikate suurust mõõdetakse peamiselt mikromeetrites ja neil puuduvad 

taimedele iseloomulikud organid“ (Heitur, 2010). 

 

Joonis 1.1. Mikrovetikas Chlorella vulgaris Beyerinck (Culture collection of 

algae and protozoa, 2014)  
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Mikrovetikad võivad esineda üherakulisena (ainuraksena) või koloniaalsetena. 

Käesolevas töös uuritav vetikas Chlorella vulgaris Beyerinck on kujutatud 

joonisel 1.1. Chlorella vulgaris Beyerinck esineb üherakulisena ja tema raku 

läbimõõt jääb Chlorella vulgarise sugukonda iseloomustavasse suurusjärku, mis 

on 2–10 μm (Yang ja Gao, 2003). 

 

1.2. Mikrovetikate ja Chlorella vulgarise kasvutingimused  

Mikrovetikate kasvatamisel peetakse väga olulisteks kasvutingimusteks valgust, 

vesikeskkonna pH-d selle toitainete sisaldust ning temperatuuri. Kõikide nende 

tingimustega on võimalik mõjutada mistahes eksperimendi tulemust. Kuigi 

fotosünteesi jaoks on vajalik ka CO2 olemasolu, siis käesolevas punktis seda ei 

vaadelda. Mikrovetikate CO2 bioloogilist sidumist käsitletakse eraldi punktis 1.4. 

1.2.1 Valgus 

Vetikad kasutavad kasvamiseks valgust ja seetõttu on katsete läbiviimiseks 

vajalik tagada ühetaoline ja piisav valgustus. „Laboritingimustes võib vetikaid 

katseklaasides kasvatada tuhande luksi juures, suuremates kogustes on valguse 

nõudlikkus vähemalt 5000–10000 lx“ (Heitur, 2010).Vetikate kasvukiirus tõuseb 

valgustugevuse kasvuga tasemeni, kus saavutatakse valguse küllastumine. See 

tase sõltub vetikaliigist, temperatuurist, toitainete olemasolust ja on suhteliselt 

kõrge roheliste vetikateliikide nagu Chlorella vulgarise puhul, kui soovitakse 

maksimaalset biomassi kasvu (Khoeyi et al., 2011). Kui temperatuur on 

optimaalne, on valguse küllastumise tase kõrgem. Häguste või väga tihedate 

kultuuride puhul võivad vetikarakud ise varjutades alandada efektiivset 

valgustugevust (Beer ja Koch, 1996). Seda saab ära hoida segamisega, kuni 

vetikas suudab ära kasutada valguse lühikesi sähvatusi. Vaatamata sellele 

adsorbeeritakse kogu valgus kultuuri, kuid eksponentsiaalse kasvamise asemel 

leiab aset lineaarne kasv (Papazia et al., 2008).  

Klorofülli sisaldus vetikarakkudes sõltub valgustugevusest. Kui rakud 

kohanduvad valgusele, on klorofülli sisaldus madalama valgustuse puhul 
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kõrgem (Steeman-Nielsen et al., 1962). Vetikakultuuri klorofüllisisaldust saab 

kasutada testi lõpppunktina. Vältimaks klorofüllisisalduse muutuseid, on parem 

kasutada madalamaid rakutihedusi, piisavat segamist, väiksemaid mahtusid, 

lühemaid valguse teepikkusi ja madalamat valgustugevust kui küllastustasemel. 

Madalamat kui küllastustaseme valgustust, soovitatakse praktilistel põhjustel, 

sest raske on eemaldada soojuse liiga, mis võib olla tekitatud kõrge 

valgustugevusega lampidelt (Shiraiwa, 2005). Näiteks Chlorella vulgarise puhul 

on uuritud kasvatamist erinevate valgusallikatega. Sorokin ja Krauss (1958) on 

näidanud, et maksimaalne biomassi saagis eksponentsiaalsel kasvamisel saadi 

fluorestsentslampidega valgustamisel 18–20 μmol m2/s, mis on 50% 

küllastusvalguse väärtusest. Uued külmvalguse allikad nagu LED-id lahendavad 

selle probleemi ja eksponentsiaalne kasv saavutati LED valgustusega palju 

madalamal valgustihedusel võrreldes fluorestsentstorudega (Michel ja 

Eisentraeger, 2004). LED valgustus omab suurt potentsiaali kindlate 

valgustugevuste saamiseks, vaatamata sellele, et levinud arvamuse kohaselt on 

fluorestsentstorude kasutamine praktilisem. 

1.2.2. Temperatuur 

Eri vetikatel on erinevad optimaalsed kasvutemperatuurid. „Mikrovetikate kasvu 

optimaalseks temperatuurivahemikuks peetakse 16–27 °C. Alla 16 oC lakkab 

fotosüntees ning 35 °C juures hukkub juba palju liike“ (Heitur, 2010). Näiteks 

Chlorella vulgarisel on kõige suurem kasvukiirus 25 oC juures. On leitud, et ta 

on võimeline kasvama kuni 40 oC-ni, aga mitte kogu aeg sellise kiirusega nagu 

25 oC juures (Sayed, 2000).  

Kuigi temperatuuri ja valguse intensiivsust peetakse kaheks sõltumatuks 

teguriks, on nad tegelikult tihedasti seotud. Mitmete magevee mikrovetikate 

kasvukiiruse uurimisel on selgunud, et valguse intensiivsus on temperatuuri 

funktsioon (Dermoun ja Chaumont, 1992; Talbot et al., 1991). See tähendab, et 

madalamatel temperatuuridel on kasvatamine teostatav väiksema valguse 

intensiivsusega, mis vähendab küll kasvukiirust, aga aitab säilitada stabiilse pH. 
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1.2.3. pH 

Kasvukeskkonna pH mõjutab vetikate kasvatamist. „Enim kasutatavad 

vetikakultuurid taluvad pH-d vahemikus 7–9, kuid kõige optimaalsemaks 

peetakse vahemikku 8.2–8.7“ (Heitur, 2010). Kuigi Chlorella vulgaris kasvab 

laias pH vahemikus, on teda otstarbekas kasvatada 6,0 juures (Illman et al., 

2000; Aishvarya et al., 2012), sest siis on tema kasvukiirus kõige suurem. 

Näiteks Spirulina platensist kasvatatakse pH 9 juures (Papazia et al., 2008). 

„Sobivaima pH saavutamiseks tuleb süsihappegaasi lisamine kontrolli all hoida, 

sest selle üleliigne sisaldus koos kõrge temperatuuriga muudab vee happeliseks“ 

(Heitur, 2010). On näidatud, et CO2 konversioon karbohüdraatideks 

fotosünteesis toimub neutraalse pH juures (Arensberg et al., 1995): 

nCO2 + nH2O → (CH2O)n + nO2,   (1) 

 kus 

 nCO2 on reageeriva süsinikdioksiidi kogus, 

 nH2O on reageeriva vee kogus, 

 (CH2O)n on tekkiva karbohüdraatide kogus,  

 nO2 on tekkiva hapniku kogus. 

Kuid kui CO2 massi ülekanne õhk/vesi piirpinnal läbi toitelahuse on väiksem kui 

CO2 utiliseerimise kiirus, bikarbonaat muutub CO2 ja hüdroksiidioonideks: 

HCO3 → OH- + CO2,   (2) 

 kus 

 HCO3 on bikarbonaat, 

 OH- on hüdroksiidioon, 

 CO2 on süsinikdioksiid.  

Ja pH tõuseb selle tulemusena. See võib osaliselt takistada ammooniumiooni kui 

lämmastiku allikat, kui nende utiliseerimine tekitab H+ ioone (Hu, Q. et al., 

1998): 
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NH4
+ → H+ + vetika-N,   (3)  

 kus 

 NH4
+ on ammoonium ehk ammooniumioon, 

 H+ on vesinikioon, 

 vetika-N on vetikate poolt omastatav lämmastik. 

Stabiilse pH hoidmiseks tuleb vältida rakkude kõrget kontsentratsiooni. Seda on 

võimalik saavutada kasvukeskkonna intensiivse segamisega ja kasutades kõrget 

pinna/mahu suhet reaktoris, et hõlbustada CO2 massi ülekannet või alandada 

algrakkude tihedust (Gacheva ja Pilarski, 2008). 

Kui tasakaal süsinikdioksiidiga on saavutatud, tuleb vältida pH langemist. CO2 

on tasakaaluks toitelahuse ja gaasifaasi vahel ning pH saab arvutada valemist: 

pH = pk a1 + log ([HCO3
-]/[CO2]aq,   (4)   

kus 

pka1 on süsihappe happekonstant (pka1= 6,352), 

log ([HCO3
-]/[CO2]aq on logaritm bikarbonaadi ja lahustunud CO2 

kontsentratsioonide jagatisest.  

Bikarbonaadi sisalduse suurendamisega kasvukeskkonnas välditakse pH 

langemist (Ward ja Strain, 1999). 

1.2.4. Kasvukeskkond 

Vetika kasvatamise katsete üks oluline komponent on mikro- ja makrotoitainete 

seguga väetatud keskkond. Katse lõpppunktiks on vetika kasvukiiruse 

aeglustamine, mille puhul keskkonna koostis võib omada tugevat mõju 

katsetulemustele (Chelf et al., 1993). Vajalik on optimeerida toitainete koguseid, 

et anda rakkudele maksimaalsel hulgal toitaineid. Toitainete defitsiit põhjustab 

tavaliselt CO2 fikseerimise languse ja rakkude kasvu pidurdumise (Healey, 

1973). Samas on täheldatud, et lämmastiku defitsiit võib põhjustada 
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vetikarakkudesse pika ahelaga rasvhapete kogunemist (Brennan ja Owende, 

2010). Samas on toitainete üledoseerimine ressursside raiskamine ja tõstab 

mikrovetikate kasvatamise või uurimuse maksumust.  

Chlorella vulgarise kasvatamiseks on kasutatud mitmeid mageveel põhinevaid 

toitelahuseid. Lämmastik on sageli lisatud keskkonda kaalium-, naatrium- või 

kaltsiumnitraadina. Fosfor võib olla monokaaliumfosfaadina, dikaalium-

fosfaadina või dinaatriumfosfaadina, mis funktsioneerivad ka puhvrina 

kasvukeskkonna pH neutraalsena hoidmisel. Raud ja magneesium omavad 

olulist rolli fotosünteesis, sest nende piisav hulk soodustab otseselt CO2 sidumist 

ja biomassi tootmist. Rauda võib lisada raudsulfaadina, raudetüleendiamiintetra 

soolana või raudammooniumtsitraadina. Magneesium lisatakse peamiselt 

sulfaadina, kaltsium kaltsiumkloriidina. Chlorella vulgarise rakud sisaldavad 

tsinki, vaske, mangaani, mis on seotud rakkude jagunemisega (Healey, 1973). 

Seetõttu antakse mangaan(II)kloriid, vask(II)sulfaat ja tsinksulfaat toitelahuses 

mikroelementidena. Üks tuntumaid toitelahuseid Chlorella vulgarise 

kasvatamisel on Boldi basaalne toitelahus (edaspidi BBM), kus on esindatud 14 

mineraali (Andresen, 2005). Käesolevas töös kasutatakse Chlorella vulgaris 

Beyerincki kasvatamisel samuti BBM-i. 

1.3. Mikrovetikate kasvatamine bioreaktoris 

Mikrovetikate kasvatamise süsteemi väljatöötamise põhikontseptsioonid on 

vetikatüvede ja toitekeskkonna valik, kasvatussüsteemi väljatöötamine ja 

protsessi tehnoloogia paikapanek. Mikrovetikate kasvatamise probleemid 

lahtistes tiikides viisid uue tehnoloogia väljatöötamiseni, mida tuntakse praegu 

(foto)bioreaktorite või fermentorite nimetuse all (Pulz et al., 1995). 

Fotobioreaktorid on seadmed optimaalsetes tingimustes vetikakultuuride 

kasvatamiseks ja funktsioneerimiseks või biokütuse saamiseks mikrovetikatest. 

Fotobioreaktorite produktiivsus on viis korda kõrgem võrreldes lahtiste tiikidega 

(Schenk et al., 2008). Fotobioreaktoreid saab kasutada 1/5 või 1/10 

kasutatavatest lahtistest pindadest ühesuguse mikrovetikate koguse tootlikkuse 

tagamisel. Fotobioreaktorite kasutamiseks tööstuslikes mastaapides on vaja, et 

nad kindlustaksid maksimaalse päikeseenergia kasutamise ja võimaldaksid 
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kontrollida mikrovetika kultuuri puhtust ja erinevaid kasvutingimusi (Fike et al., 

2007). Praeguseks ajaks on avaldatud suur hulk töid bioreaktorite disaini ja 

töötingimuste optimeerimise kohta mikrovetikate kasvatamiseks (Markov, 1998; 

Janssen et al., 2003; Carvalho et al., 2006; Ugwu et al., 2008). Fotobioreaktor 

peab olema lihtsalt käsitletav, mõistliku hinnaga ning energeetiliselt efektiivne ja 

seda peab olema kerge ümbermodifitseerida tööstusliku tootmise mastaapidesse 

(Um ja Kim, 2009). Enamlevinud bioreaktori tüübiks, millele kirjandusallikates 

viidatakse, on läbipaistvast plastikust või polüetüleenist tehtud torukujuline 

fotobioreaktor. Torud on tavaliselt küllalt peenikese läbimõõduga (kuni 30 cm), 

et valgus pääseks kergesti rakususpensiooni. Enamefektiivseks mikrovetikate 

valgustamiseks on vajalik kultuuri segamine. See tagatakse kas õhu või CO2 

läbimullitamisega või mehaanilisel teel (Chisti, 2007/2008). Bioreaktorite 

laboratoorsed uuringud demonstreerivad võimalusi mikrovetikatest biokütuse 

tootmiseks praktikas. On teostatud mitmeid katsetusi vetikate kasvatamiseks 

katseseadmetes lahtise taeva all (Janssen et al., 2003; Tredici &Materassi, 1992). 

Samuti on katsetatud mitut tüüpi fotobioreaktoreid mikrovetikate kasvatamiseks.  

Kui valitakse suletud fotobioreaktorid bioloogiliseks sidumiseks, siis 

opereerimistemperatuurid ületavad sageli väliskeskkonna temperatuure. Seega 

peavad vetikaliigid taluma kõrgeid CO2 kontsentratsioone ja temperatuure. Neid 

eesmärke silmas pidades on ideaalseid vetikatüvesid otsitud aastakümneid. 

Teadlased on isoleerinud ja valinud mikrovetikate eri liike kõrge temperatuuriga 

(30–70 °C) ja kõrge CO2 kontsentratsiooniga kohtadest, nagu soojad naturaalsed 

karbonaate sisaldavad allikad (Sakai et al. 1995; Westerhoff et al. 2010), 

puhastusseadmed (De-Bashan et al. 2008) või kunstlikest ekstreemsetes 

tingimustes arendatud vetikatest (Morais ja Costa 2007). Alternatiivina 

looduslikele kandidaatidele, on teadlased püüdnud aklimatiseerida mõnesid 

tüvesid vajalike kasvutingimustega (Yun et al. 1996, Song et al., 2013). 
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1.4. Mikrovetikate kasutamine CO2 sidumiseks 

1.4.1 Üldinfo 

On teada, et sinivetikad neelavad ookeanis kuni 2 gigatonni süsihappegaasi 

aastas, seevastu maapealsed ökosüsteemid 1,5 gigatonni (Moore, 2001). Võib 

öelda, et need organismid on tähtsaks süsiniku reservuaariks biosfääris ja 

tõhusad CO2 neelajad atmosfäärist.  

Bioloogilist CO2 sidumist on põhjalikult uuritud, et leevendada globaalse 

soojenemise probleemi. Mikrovetikate efektiivsus on otseselt seotud CO2 

kontsentratsiooni kasvuga atmosfääris ja mida kõrgem CO2 sidumise 

kontsentratsioon, seda suurem on biomassi tootlikkus (Miyairi, 2005).   

Atmosfääri CO2 kontsentratsiooni tõus on korrelatsioonis fossiilkütuste 

põletamise kasvuga (Stepan et al., 2001). Pidurdades fossiilsete kütuste koguste 

põletamist, vähendame ka negatiivset kasvuhooneefekti. Fotosünteesi abil on 

võimalik uurida kriitilist hapniku uuendamist koos süsiniku potentsiaalse 

ringlussevõtuga ja kasuliku biomassi saamisega (Pulz ja Gross, 2004; Chisti, 

2007). Selle süsteemi efektiivsus sõltub kasutatavate organismide tüübist (Ono, 

E. ja Cuello, 2003). Mikrovetikad on kõige perspektiivsemad bioloogilised CO2 

sidujad. Nad on võimelised mitu korda rohkem siduma CO2 pinnaühiku kohta 

kui puud või taimed (Mata, 2010, Brennan ja Owende, 2010). Selline CO2 

salvestamine fotoautotroofsete vetikakultuuride abil omab suurt potentsiaali CO2 

emissiooni vähendamiseks atmosfääris, mis omakorda aitab leevendada 

globaalsele soojenemise trendi. Optimaalne mikrovetikate liikide valik sõltub 

konkreetsetest CO2 sidumise strateegiatest. 

1.4.2 Mikrovetikate CO2 taluvus  

Kuna elektrijaama suitsugaasid sisaldavad kõrgeid CO2 kontsentratsioone 

(Kikkinides et al., 1993, Kilowatts, 2007), on oluline tuvastada CO2 hästi 

taluvaid mikrovetika liike. Kuigi CO2 kontsentratsioon sõltub suitsugaaside 

allikast (Kada, 2001, Crofcheck et al., 2012), eeldatakse, et seal on tavaliselt 15–

20 mahuprotsenti. On testitud mitmeid eri liike, mis taluvad üle 15%-lise CO2 

kontsentratsiooni. Andmed on esitatud tabelis 1.1. 
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Tabel 1.1. Erinevate mikrovetikatüvede CO2 taluvus (Ono ja Cuello, 2003) 

 

Liik/tüvi 

Maksimaalne teadaolev 

CO2 sidumise võime, 
mahuprotsent õhus 

Cyanidium caldarium 100 

Scenedesmus sp. 80 

Chlorococcum littorale 60 

Synechococcus elongatus 60 

Euglena gracilis 45 

Chlorella sp. 40 

Eudorina spp. 20 

Dunaliella tertiolecta 15 

Nannochloris sp. 15 

Chlamydomonas sp. 15 

Tetraselmis sp. 14 

 

Üheks paremini taluvamaks liigiks on Euglena gracilis. Selle liigi kasvatamisel 

on suurendatud CO2  kontsentratsiooni 5 mahuprotsendilt kuni 45 

mahuprotsendini.  Parimat kasvamist täheldati 5% CO2 kontsentratioonil. On 

leitud, eti vetikaliigid ei kasva kõrgematel kontsentratsioonidel kui 45% CO2 

(Nakano et al., 1996). Samuti on leitud, et mikrovetikas Cyanidium caldarium 

on suuteline kasvama 100% CO2 tingimustes (Seckbach et al., 1971). 

Hirata et al.(1996) on esitanud andmeid, et Chlorella sp. UK001 kasvab edukalt 

alla 10% CO2 tingimustes. Samuti leidub andmeid, et  Chlorella sp. on 

võimeline kasvama 40% CO2 tingimustes (Hanagata et al., 1992). Veel on 

leitud, et Chlorella sp. T-1 liigi liini, mis suudavad kasvada 100% CO2 

tingimustes, kuigi maksimaalne kasvukiirus toimub 10% juures (Maeda, et 

al.,2005). Ka Scenedesmus sp. suutis kasvada 80% CO2 tingimustes aga 

maksimaalne rakkude mass saavutati kontsentratsioonidel 10–20% CO2 (Yoo et 
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al., 2010). Cyanidium caldarium ja mõned teised Cyanidium liigid suutsid 

kasvada puhtas süsinikdioksiidis (Graham ja Wilcox , 2000).     

Üldiselt vajab fotoautotroofne mikrovetikate kasvatamine CO2 allikat. 

Süsinikdioksiidiga varustamine aitab kontrollida kultuuri pH-d (Brown, 1996). 

Keemilised analüüsid on näidanud, et vetikabiomass koosneb 40–50% 

süsinikust, mis viitab sellele, et 1 kg biomassi saamiseks on vaja ligikaudu 1,5–

2,0 kg CO2  (Sobczuk, 2000). Varasematele uuringutele toetudes, saab öelda, et  

mikrovetikate süsinikdioksiidiga varustamine on üks keerulisemaid küsimusi, 

mis tuleb kasvatamisel lahendada (Beneman et al., 1976; Oswald, 1988; Tapie ja 

Bernard, 1988). Kõikides lahendustes on otsustava tähtsusega järgmised 

asjaolud: ühelt poolt ei tohi ületada CO2 bilanssi, teiselt poolt ei tohi kunagi olla 

väiksem kui miinimum kontsentratsioon, mis omakorda piirab kasvu (Rados et 

al., 1975). 

1.4.2 Suitsugaaside bioloogiline sidumine mikrovetikate abil 

On teada, et vähene CO2 sisaldus õhus on faktoriks, mis piirab mikrovetikate 

fotosünteesi intensiivsust ja biomassi kasvu. CO2 defitsiit on problemaatilisem 

kui mineraalsete toitainete defitsiit. Mikrovetikad sünteesivad veest ja 

süsihappegaasist 94% kuivainest, ülejäänud 6% saavad mikrovetikad 

toitelahuses olevatest mineraalidest (De-Bashan et al., 2008). CO2 defitsiiti on 

võimalik katta üksnes kunstlikke allikaid kasutades. Üheks alternatiivseks CO2 

allikaks on kasutatud suitsugaase, mis moodustuvad mitmesuguste kütuste 

põletamisel. Kaalu annab protsessile see, et suitsugaasid sisaldavad peale 

süsihappegaasi veel lämmastikoksiide, väävlioksiide ja keemilisi elemente, mis 

sooladena on vajalikud mikrovetikate normaalseks elutegevuseks.  

Tööstuslike suitsugaaside, eelkõige fossiilsete kütuste põletamisel tekkivate 

soojuselektrijaamade suitsugaaside kogumist ja seejärel mikrovetikate abil CO2 

bioloogilise sidumise võimaluste uurimist on teostatud Yue ja Chen’i töös 

(2005). Uuringutes eemaldati suitsugaasidest CO2 ja Chlorella magevee 

mikrovetikaid kasvatati seitsme päeva kaupa toitekeskkonnas, millest juhiti läbi 

pidevalt mullitades erinevate CO2 kontsentratsioonidel õhku. Katse tulemused 

näitasid, et kui mikrovetikatele anda 10 mahuprotsenti CO2 õhus, siis oli nende 
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kasvukiirus 200% kõrgem, kui ümbritsevas õhus kasvatades (0,06 mahuprotsenti 

CO2-te). Kõrgematel kontsentratsioonidel hakkasid mikrovetika kasvukiirused 

aeglaselt langema; aga jäid kõrgemaks kui ümbritseva õhuga kasvatades. Lisaks 

leiti, et kui mikrovetikaid kasvatati 20 mahuprotsendi CO2 juures, siis oli 

kasvukiirus suisa 170% suurem kui mikrovetikaid kasvatati 30 mahuprotsendi 

CO2 juures. Sarnased tulemused saadi ka Watanabe et al. (1992) uurimustes kui 

ka Hanagata et al. (1992) töös, kus uuriti Chlorella ja Scenedesmuse liike. 

Lisaks saadi samaväärsed tulemused ka Kodama et al. (1993) tehtud töös, kus 

kasvatati merevetikat Chlorococcum littorate. 

Tööstuslikult põletatakse kütuseid põhiliselt kahte tüüpi ahjudes, mis on 

suitsugaasi allikateks (Trofimov, 2009; ): 

· Ahjud, mille põlemisrežiim on temperatuuridel 700–750 oC. Analoogsed 

põlemisrežiimid on enamikes ahjudes, mida kasutatakse kõige 

laiaulatuslikumalt. 

· Spetsiaalsed kõrgtemperatuurilised ahjud, mille põlemisrežiimid on 

1250–1280 oC. Selliseid ahjusid kasutatakse prügi intensiivseks 

põletamiseks, aga ka eriti ohtlike jäätmete põletamiseks (Trofimov, 

2009). 

Praegu kasutatakse Eesti katlamajades kütusena peamiselt maagaasi, puitu, 

vanaõlisid, kerget ja rasket kütteõli, põlevkivikütteõli, erinevaid loodusliku 

päritoluga biomasse (nt põhk) ja turvast. 

Selleks, et kindlustada vajalikku survet suitsu ärajuhtimistorudes, kasutatakse 

kütuse põletamisel õhu sundjuurdejuhtimist. Suitsutorudes on saavutatud 

läbivoolukiiruseks 1–3 m/s. Selline kiirus on suitsuvoolul ka soojuselektrijaama 

suitsutorude elektrofiltrite tsoonis. 

Suitsugaasi koostises on keskmiselt 88% N2, 11–12% CO2, 1% O2 (Maeda et al., 

1995). Selleks, et suitsugaasi fotobioreaktoris kasutada, peab läbi tegema kuiv- 

ja märgpuhastuse. Peale puhastamist lähevad bioreaktorisse järgmised gaasid: 
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süsinikmonoksiid (CO), lämmastikoksiidid (NO, NO2, N2O) ja vääveldioksiid 

(SO2). 

Suitsus olevate toksiliste gaaside kontsentratsioon sõltub oluliselt põletatavast 

kütusest. On leitud, et kui suitsugaasi küll õhuga lahjendada, võib toksiliste 

komponentide kontsentratsioon ikkagi ületada märkimisväärselt piirilise lubatud 

kontsentratsiooni. Kui suitsugaasi ei puhastata, siis moodustuv kondensaat 

gaasijuhtimissüsteemis viib väävelhappe ja lämmastikhappe moodustumiseni, 

mis nende sattumisel fotobioreaktorisse viib mikrovetikate hukkumiseni. 

Suitsugaasi on võimalik kasutada sellisel juhul, kui ta on täielikult mürgistest 

lisanditest puhastatud, kusjuures suitsugaas teeb läbi järgmise etapiviisilise 

puhastuse: 

· suitsugaaside jahutamine, 

· suitsugaaside puhastamine tahketest mittelahustuvatest tahmaosakstest, 

· CO viimine CO2-ks ja NO viimine NO2-ks, 

· mikrovetikate elutegevuseks vajaliku toitelahuse valmistamine toimub 

happeliste oksiidide lahustumisega vees ja tekkinud hapete  

neutraliseerimisel sooladeks, 

· CO2 eraldamine, 

· CO2 kuivatamine ja puhastamine, 

· CO2 veeldamine ja tema kogumine spetsiaalsesse reservuaari. 

(Negoro,1991; Brown, 1992; Laws,1991; Laws, 1992; Woodward, 

1992). 

Põlemisprotsessis tekkivat soojust saab kasutada osaliselt fotobioreaktori 

soojendamiseks. Protsessi saab viia automaatjuhtimissüsteemi alla. Automaat-

juhtimissüsteem kontrollib ja hoiab valgustuse taset, temperatuuri, 

kasvukeskkonna pH, CO2 ja O2 sisaldust toitelahuses. Tööstusliku tehnoloogia 

CO2 saamiseks ja vetikate kasvatamiseks saab viia aastaringseks. Kui CO2 

antakse reservuaarist, on doseerimine täpsem. Kui suitsugaasi, mis on kuivatatud 
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ja puhastatud, antakse otse bioreaktorisse, siis gaasi doseerimise täpsus oluliselt 

väheneb, sest gaasis on maksimaalselt 11–12% CO2, aga võib olla ka 4–5% 

(Trofimov, 2009). Järsud CO2 kontsentratsiooni kõikumised võivad tekitada 

mikrovetikatel stressi, mis võivad fotosünteesi pidurdada või täielikult peatada. 

(Condie ja Sloan, 1998; Falkowski ja Raven, 2007, Giordano et al, 2005; Inoue, 

2007) 

Kui vetikatele lisaks anda küllaldaselt mineraalseid toiteaineid, siis nende 

biomassi kasv võib võrreldes õhuga kasvatades suureneda kuni 80% ja biomassi 

kahekordistamise aeg lüheneda 1,5–2 korda. On saadud 50 g kuiva mikrovetika 

biomassi ümberarvestatult 1 m2 fotobioreaktori pinnale ööpäevas, mis on mitu 

korda kõrgem tavalisest mikrovetikate kasvatamisest. Kui toitekeskkonnas CO2 

kontsentratsioon kasvab, siis nitraatide sisaldus mikrovetikates väheneb (Pienkos 

ja Darzins, 2009). 

Seega CO2 kasutamist mikrovetikate kasvatamisel saab vaadata kui efektiivset 

instrumenti fotosünteesi protsessi juhtimisel. Fotosünteesi protsessis eraldub 

suures koguses hapnikku. Harkovi teadlaste uuringutes kunstlikus automaatse 

kontrolliga kinnises CO2 bioloogilises süsteemis töötati välja režiimid, mille 

puhul mikrovetikad eraldasid kuni 2 ml O2 1 µg biomassi kohta (Trofimov, 

2009). Eralduvat O2 on võimalik suunata ahjukütuste põletamiseks õhule lisaks. 

Ülejäänud osa suunatakse atmosfääri taastamaks selle hapnikusisaldust. 
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2. Materjalid ja metoodika 

Selles peatükis antakse ülevaade praktilise töö läbiviimiseks kasutatud 

aparatuurist, kemikaalidest, gaasidest ja teistest abivahenditest. Lisaks 

kirjeldatakse katsete läbiviimise metoodikat ja erinevaid protsesse, mis olid 

vajalikud katsete edukaks teostamiseks. 

 

2.1. Kasutatud aparatuur ja seadmed 

Eraldi väljatoomist kogu kasutatud aparatuurist vajavad seadmed, millega koguti 

katseandmeid. Chlorella vulgaris Beyerincki kasvatamine toimus bioreaktoris 

Lambda Minifor. Bioreaktor on 7-kaelaline 1,7 l mahuga autoklaavimist 

võimaldavast klaasist anum. Selle erinevatesse kaeltesse saab paigutada 

andureid, mis võimaldavad vetikate kasvatamisel kindlaks määrata O2/gaasisegu 

sissejuhtimise kiiruse, kontrollida reaktoris toitekeskkonna pH-d, temperatuuri, 

lahustunud O2 kontsentratsiooni. Samuti on bioreaktori kaelas olemas 

spetsiaalne tihend ülerõhu tekkimise vältimiseks. Bioreaktorisse juhitakse 

trassist tulevat suruõhku, mida eelnevalt alandatakse rõhuni 1–1,5 bar ja 

lisatakse juurde gaasiballoonist Gurmet CO2 (vt joonis 2.6) kontsentratsioonide 

vahemikus 3,5–14 mahuprotsenti. Enne bioreaktorisse gaasisegu juhtimist oli 

paigaldatud mikrofilter pooride läbimõõduga 0,22 µm, et vältida bioreaktori 

saastumist mikroobidega, seenespooridega jm. Bioreaktor Lambda Minifor on 

toodud joonisel 2.1. 
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Joonis 2.1. Bioreaktor Lambda Minifor 

Bioreaktor pakub võimalust sätestada lähtetingimusi temperatuuri, pH, 

lahustunud O2 ja õhu/CO2 läbivoolu kiiruse ja segamissageduse osas. Samuti on 

võimalik seadistada bioreaktorit andma alarmsignaali, kui mõne parameetri näit 

muutub vastavalt etteantud väärtustele liiga madalaks või kõrgeks. See 

võimaldab koheselt reageerida ja korrigeerida katsetingimusi. Bioreaktoril on 

spetsiaalsed süsteemid, millega on võimalik mistahes ajahetkel võtta 

käimasolevat katset katkestamata vetikalahusest proove. Bioreaktori kasutamise 

tulemusena koguti katseandmeid lahustunud O2, pH, temperatuuri, õhu/CO2 

läbivoolu kiiruse osas. 
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Katseandmete kogumiseks kasutati Vaisala CO2 andurit (vt joonis 2.2), millega 

mõõdeti bioreaktorist väljuva CO2 kontsentratsioone. See oli vajalik, et teada 

saada, millises koguses CO2 vetikamass tarbib ja võimaldas kaudselt hinnata, kas 

mikrovetikad on stressiseisundis või mitte. 

 

Joonis 2.2. CO2 andur Vaisala 

Oluline seade katseandmete kogumisel oli spektrofotomeeter, millega mõõdeti 

mikrovetikate optilist tihedust vetikamassis. Spektrofotomeeter on toodud 

joonisel 2.3. Spektrofotomeetrit kasutati mikrovetika lahuse OD650 juures ja igat 

mõõtmist korrati kolm korda. Mõõtmistulemuseks võeti kolme mõõtmiskorra 

aritmeetiline keskmine.  

 



28 

 

 

Joonis 2.3. Spektrofotomeeter Spectronic 200 

Valgustugevuse mõõtmiseks kasutati luksmeetrit, mis on toodud joonisel 2.4. 

Luksmeetriga mõõdeti valgustatust bioreaktori klaasanuma valgustite poole 

jäävast osast ja pimedamast poolest (teisel pool klaasanumat), et saada täpsem 

tulemus. Mõõtmistulemus saadi kahe mõõtmistulemuse aritmeetilise 

keskmisena.  
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Joonis 2.4. Luksmeeter TES 1335 

Teised katsete läbiviimiseks ja analüüsiks kasutatud seadmed, millega otseselt 

katseandmeid ei kogutud, on kirjeldatud lisas 1.  

Katsete teostamisel kasutati ka mitmesuguseid abivahendeid (nt. erinevad 

pipetid, pintsett, filterpaber, külviaas), mille täpsemat kirjeldust ja loetelu on 

esitatud lisas 2. 

2.2. Kasutatud kemikaalid, lahused ja gaasid 

Chlorella vulgaris Beyerincke kiireks eelkasvatamiseks kasutati Georgievi 

modifitseeritud Setlik toitelahust (Georgiev et al., 1978). Toitelahuse 

komponendid on toodud tabelis 2.1. 

 



30 

 

Tabel 2.1. Georgievi modifitseeritud Setlik toitelahus (Georgiev et al., 1978) 

Kemikaali nimetus Valem Puhtuse aste  Kaalutis (g/l) 

Uurea Co(NH2)2 100% 1,2 

Ammooniumnitraat NH4NO3 99% 1,6 

Naatriumvesinikkarbonaat NaHCO3 90-105% 2,0 

 

Vetikate kasvatamiseks bioreaktoris kasutati BBM-i. Toitelahuses sisalduvad 

ühendid on toodud tabelis 2.2.  

Tabel 2.2. BBM toitelahus (Andersen, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelis 2.2. toodud kemikaalidest on põhikomponendid järjekorranumbriga 1–9. 

Mikroelemendid on järjekorranumbriga 10–14.  

Katsete läbiviimiseks kasutati CO2-te ja suruõhku. CO2 saadi balloonist Gurmet 

ning suruõhku EMÜ Tehnikainstituudi suruõhutrassist. CO2 balloon on toodud 

joonisel 2.5. 

Koostis-

lahuse 

nr. 

Kemikaali nimetus Valem Kaalutis 

(g/l) 

1 di-kaaliumvesinik- 

ortofosfaat 

K2HPO4 7,5 

2 Kaaliumdivesinik-ortofosfaat KH2PO4 17,5 

3 Magneesiumsulfaat MgSO4*7H2O 7,5 

4 Naatriumnitraat NaNO3 25,0 

5 Kaltsiumkloriid CaCl2*2H2O 2,5 

6 Naatriumkloriid NaCl 2,5 

7 EDTA tetranaatriumi sool 

Kaaliumhüdroksiid 

EDTA-Na4 

KOH 

50,0 

31,00 

8 Raud(II)sulfaat 

Väävelhape konts. 
(d=1,84 g/cm3) 

FeSO4*7H2O 

H2SO4 

0,498 

0,1 mL 

9 Boorhape H3BO3 11,42 

10 Tsinksulfaat ZnSO4*7H2O 8,82 

11 Molübdeentrioksiid MoO3 0,71 

12 Mangaankloriid MnCl2*4H2O 1,44 

13 Vask(II)sulfaat CuSO4*5H2O 1,57 

14 Koobaltnitraat Co(NO3)2*6H2O 0,49 

15 Naatriummolübdaat Na2MoO4*2H2O 0,192 
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Joonis 2.5. Gurmet CO2 balloon 

Joonisel 2.5. olevast balloonist tulev CO2 segati suruõhuga ning suunati 

bioreaktorisse. Nagu eelnevalt kirjeldatud, oli vaja suruõhutrassist tulevat rõhku 

reduktoriga alandada, sest bioreaktor töötab 1,0–1,5 bar juures. Kui balloonist 

tulevat CO2-te ei tahetud kasutada, oli võimalik sisestada õhku, kus CO2 sisaldus 

oli 0,06%. 

Katsete läbiviimiseks kasutati ka erinevaid steriliseerimise kemikaale, mis on 

toodud tabelis 2.3. 

Tabel 2.3. Steriliseerimise kemikaalid 

 Kemikaal Tootjafirma Kasutusotstarve 

1 56%-line soolhape   Bioreaktori ja laboratoorsete 
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(HCl) nõude pesemiseks 

2 Desinfectol P Berner Pindade desinfitseerimiseks 

3 Dilutus Berner Käte, kinnaste, pindade 

puhastamiseks 

4 70%-line 

etanoolilahus 

(C2H5OH) 

Estonian 

Spirit OÜ 
Moe 

piiritusetehas 

Käte, kinnaste, pindade 

puhastamiseks 

  

 Steriliseerimine oli katsete läbiviimise jaoks väga oluline etapp, sest oli vajalik 

tagada, et bioreaktorisse ei satuks võõraid organisme, mis hakkaksid 

katsetulemusi mõjutama. 

 

2.3. Metoodika 

2.3.1 Steriliseerimise tehnika 

Mikrovetikas Chlorella vulgaris Beyerinck osteti Prahas asuvast Charles 

University vetikakollektsioonist. Mikrovetikas oli steriilselt suletud 

klaasampullis tarrendunud agaril. Selleks, et alustada mikrovetika paljundamist 

kasvulahuses, on vajalik steriilselt avada ampull, lõigata steriliseeritud skalpelli 

abil tükike mikrovetikat ja asetada ta esialgsesse BBM 50 ml-sesse 

kasvulahusesse, mis oli eelnevalt autoklaavitud ja jahutatud. Autoklaavitud vesi 

ja toitelahuste autoklaavimine teostati 1 L laiasuuga keeratava kaanega 

plastpudelites. Peale autoklaavimist suleti vee ja toitelahuse pudelid keeratava 

korgi abil.  

 

Protseduuri teostati tõmbekapis, kuhu oli paigutatud õhu mikroobidest 

vabastamiseks ultraviolettlamp. Tõmbekapi pind töödeldi Desinfectol P või 

70%-lise etanoolilahusega. Töö teostaja kinnastes käed steriliseeriti Dilutus 

lahusega.  
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Skalpell ja mikrovetika klaasampulli kael steriliseeriti piirituslambi leegis enne 

mikrovetika tükikese väjavõtmist. Peale proovi võtmist steriliseeriti jällegi 

klaasampulli kael ja selle kork leegis enne selle sulgemist. Klaasampulli korki 

hoiti samuti käes, mitte ei asetatud tõmbekapi lauale. Vastavad tegevused olid 

vajalikud, et mitte saastada agaril olevat Chlorella vulgaris Beyerincki 

mikrovetikat.  

2.3.2 Chlorella vulgaris Beyerincki rakkude eelkasvatamine, 

paljundamine ja kontroll mikroskoobiga 

Mikrovetikad jäeti 50 ml Ehrlenmayeri kolbidesse BBM lahusesse eelkasvama 

kolmeks nädalaks valgustusstendi äärde või päikesepaistelise ilmaga aknalauale 

nii, et päeva jooksul segati ainult paar korda õrnalt loksutades. Mikrovetikate 

eelkasvatuse kolvid suleti alumiiniumkilega, et takistada mikroobide 

juurdepääsu toitekeskkonnale. Seejärel viidi kolvis olevad mikrovetikarakud 

suuremamahuga 500 ml-sse toitelahustesse ja kasvatati seni, kuni BBM 

mikrovetikate lahus oli tumeroheline ja OD650 saadi ligikaudu 0,09 (vt joonis 

2.6.). 
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Joonis 2.6. Chlorella vulgaris Beyerincki eelkasvatus 

Kui eelkasvatamine oli teostunud, võeti bioreaktori 1,5 l toitelahusesse 

(eelnevalt autoklaavitud koos anumaga) nii palju vetikalahust, et selle OD650 

saadi ligikaudu 0,04. 

Eelnevalt kontrolliti mikroskoobi abil, kas kultuur ei ole mikroobidega 

saastunud. Mikrovetikate lahuste paljundamiseks kasutati külviaasa mahuga 10 

µl, millega tõsteti eelkasvatatud lahust ümber mitmesse teise BBMiga täidetud 

kolbi. 

2.3.3 Chlorella vulgaris Beyerincki kasvatamise süsteemi 

koostamine ja proovide võtmine bioreaktorist 

Ülevaatlik skeem mikrovetikate kasvatamisest on toodud joonisel 2.7. 

Bioreaktorist juhiti läbi tehnikainstituudi suruõhutrassist õhku, mida alandati 

rõhuni 1–1,5 bar ja lisati juurde gaasiballoonist CO2 kontsentratsioonide 

vahemikus 0,06–14 mahuprotsenti õhus. Eksperimente alustati mikrovetikate 

kasvatamisega bioreaktorist O2 läbijuhtimisega. Tehnikainstituudi 
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suruõhutrassist siseneva CO2 kontsentratsioon oli ligikaudu 0,06 mahuprotsenti. 

Seejärel tõsteti reaktorisse sissejuhitava CO2 kontsentratsioone 0,35–14 

mahuprotsenti, mida mõõdeti volumeetriga. Steriilsete tingimuste tagamiseks 

bioreaktoris oli enne gaasisegu juhtimist bioreaktorisse paigaldatud mikrofilter 

pooride läbimõõduga 0,22 µm. 

 

Joonis 2.7. Mikrovetikate kasvatamise skeem 

Joonisel 2.7. on näha mikrovetikate kasvatamise skeem. Gaasiballoonist 

juhitakse CO2 volumeetrisse, mis annab etteantud koguse süsinikdioksiidi 

suruõhutrassist tuleva õhuga segunemiseks. CO2 ja õhu segu jõuab 

bioreaktorisse, kus mikrovetikad kasvatavad seda fotosünteesiks ja ülejääv CO2 

koos õhuga lahustatakse ühe molaarse kaaliumhüdroksiidiga (KOH) täidetud 

kolvis. Enne kolbi jõudmist mõõdetakse CO2 mõõturiga väljuva CO2 

kontsentratsioon. 

Proovid võeti bioreaktorist süstla abil (vt joonis 2.8.).  
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Joonis 2.8. Proovivõtmine süstlaga 

Joonisel 2.8. on näha voolikuga ühendatud süstal, mille abil tõmmati bioreaktori 

mahutist mikrovetika kultuur välja. See koguti klaasist vahekambrisse ja lasti 

katseklaasi.  

Katsete läbiviimise tingimused on toodud tabelis 2.4.   

Tabel 2.4. Katsete tingimused  

Mikrovetika liik Chlorella vulgaris Beyerinck  

Valgustus Külm valgus 

Kiirgusintensiivsus ~ 2500 lx (2500*0,0135= 34 μmol m2/s) 

Fotoperiood 24:0 (valgus:pimedus) 

CO2–õhus (mahu%) 0,06–14% 

Temperatuur 25 ± 1 °C 

Reaktori maht  1,7 l 

Toitekeskkond BBM toitelahus, 1,5 l 
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Veevarustus Bidestilleeritud vesi 

Õhk/CO2 voolukiirus 1–2 l/min 

 

Bioreaktori valgustamiseks kasutati 12-st päevavalguslambist koosnevat stendi. 

Kuigi mõõtmistulemused kõikusid igapäevaselt 1900–2600 lx juures, loeti 

bioreaktori keskmiseks valgustuseks 2500 lx. Valgustus oli režiimis 24:0, mis 

tähendas, et valgustid töötasid ööpäevaringselt.  

Katsetes hoiti temperatuuri 25 oC ümbruses, sest kirjanduse andmetel on see 

Chlorella vulgarise optimaalne kasvutemperatuur (Sayed, 2000).  

Enne bioreaktorisse andmist segati CO2 ja õhku nii, et segu 

sissejuhtimiskiiruseks jäi 1 l/min või 2 l/min.  

Bioreaktorist võeti toitekeskkonnast üks kord päevas eelpool kirjeldatud viisil 

50–60 ml proovi. Sellest proovist võeti 1 ml ja lahjendati mõõtsilindris 

bidestilleeritud veega 10 ml-ni. Seejärel mõõdeti spektrofotomeetriga 

vetikarakkude OD650. Mõõtmised oli vaja teostada piirkonnas, kus rohelist 

värvust või sinakas-rohelist värvust ei neeldu, see tähendab mõõtmiseks sobivad 

vahemikud 450–475 nm ja 630–675 nm (Masojídek et al., 2007). 

Iga 24 h möödumisel (kindlal kellaajal) määrati vetikamass 50 ml bioreaktorist 

võetud kasvulahuses. Vetikamass filtreeriti läbi filterpaberi, mis oli eelnevalt 

termostaadis kuivatatud 106 oC juures. Filtreerimiseks kasutati tahkete osiste 

määramise seadet, mis on toodud joonisel 2.9.  
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Joonis 2.9. Tahkete osiste määramise seade 

Joonisel 2.9. kujutatud tahkete osiste määramise seadet kasutati selliselt, et 

filterpaber paigutati koonilise kolbi ja selle peale asetatud klaasanuma vahele 

olevale spetsiaalsele võrega kaelale ning see kinnitati välise klambriga. Seejärel 

pandi tööle pump, mis tekitas vaakumi ja vetikamass valati ülevalt sisse ja vesi 

imeti kolbi. Kuna valamisel võis osa vetikamassist jääda ülemise klaasanuma 

seintele, siis loputati seda bidestilleeritud veega, et kõik vetikarakud jõuaksid 

filterpaberile. 

Filterpaberid koos mikrovetikate rakkudega (vt joonis 2.10) kuivatati 

termostaadis 106 °C juures 24 h ja kaaluti analüütilise kaaluga lähendusega 

0,0001 g. Seejärel arvutati vetikamassi juurdekasv 1 L kohta. 
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Joonis 2.10. Filterpaber mikrovetikaga 

Joonisel 2.10. olev filterpaber mikrovetikaga oli sõltuvalt mikrovetikate 

kontsentratsioonist kas heledam või tumedam. Filterpabereid kuivatati Petri 

tassis ning käsitleti ainult pintsettidega. 

Peale mikrovetikate massi mõõtmist koostati OD650 kalibreerimisgraafik, mis 

võimaldas vetikarakkude massi vaadata kalibreerimisgraafikult.
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3. Tulemused ja arutelu 

 

Eksperimente alustati eelkatsega, mille käigus õpiti aparatuuriga läbikäimist ja 

vetikate käitumist. Eelkatse ühe katseseeria pikkuseks oli 72 h. Bioreaktorisse 

juhiti 0,06 % CO2 ja bioreaktori katsetingimuste paneelilt seati CO2/õhu 

(gaasisegu) läbivoolukiiruseks 2 l/min. Eelkatse puhul ei olnud oluline, kas 

bioreaktorisse saab ühesugune algkontsentratsioon mikrovetikad. Teostati kaks 

seeriat ja mikrovetikate juurdekasvu tulemused on toodud joonisel 3.1.  

Eelkatse (0,06% CO2, 2 L/min)

0,074
0,08 0,083

0,043
0,048

0,068

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0 24 48 72 96

Aeg (h)

Kasv (g/l) I seeria

II seeria

Joonis 3.1. Eelkatse juurdekasvu tulemused 

Nagu joonisel 3.1. on näha, et on esimese seeria juurdekasvud suuremad kui 

teise katseseeria puhul. Võib öelda, et alles 72 h möödumisel olid mõlema 

katseseeria juurdekasvud võrreldavates suurustes. Mõlema katseseeria tulemused 

on toodud lisas 3. Eelkatse parimad juurdekasvu tulemused olid 24 h 

möödumisel 0,074 g/l, 48h möödumisel 0,083 g/l ja 72 h möödumisel 0,083 g/l. 
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Seejärel alustati esimese katsega. Bioreaktorisse juhiti 3,5 % CO2 ja õhu 

läbivoolukiirus oli 2 l/min. Teostati kaks katseseeriat ja mikrovetikate 

juurdekasvu tulemused on toodud joonisel 3.2. Ühe katseseeria pikkus oli 96 h. 

 

Katse 1 (3,5% CO2, 2 L/min)

0,032

0,046

0,05

0,053

0,032

0,041

0,045
0,044
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0 24 48 72 96 120

Aeg (h)
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II seeria

 
Joonis 3.2. Katse 1 juurdekasvu tulemused 

Joonisel 3.2. on näha, et peale 24 h möödumist on juurdekasv võrdne, mis võiks 

iseloomustada, et katse algtingimused on mõlemal katseseerial olnud 

samaväärsed. Pärast 48 h möödumist on juurdekasvud küll erinevad, aga võib 

väita, et suurusjärgud on sarnased. Katseandmed on toodud lisas 4, kust paistab 

silma, et teise katseseeria pH väärtused võrreldes esimese katseseeriaga erinevad 

märkimisväärselt. Madalam pH on põhjustatud sellest, et mikrovetikad ei ole 

suutnud süsinikdioksiidi siduda. See on põhjustanud ka madalama 

produktiivsuse. Madalama produktiivsuse põhjus võib peituda ka glükolüüsis, 

mis tähendab, et mikrovetikarakud on hakanud suhkruid lagundama. Seepärast 

võib teise katseseeria puhul väita, et mikrovetikad olid peale 72 h möödumist 

stressi langeunud. Katse 1 parimad juurdekasvu tulemused olid 24 h möödumisel 

0,032 g/l (mõlemad seeriad), 48 h möödumisel 0,046 g/l, 72 h möödumisel 0,05 

g/l ja 96 h möödumisel 0,053 g/l.    
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Järgmise katse läbiviimisel otsustati alandada gaasisegu (CO2/õhk) 

läbivoolukiirust, sest tundus, et gaasisegu käib bioreaktorist liiga kiiresti läbi ja 

selle alandamine võiks anda paremaid tulemusi. Bioreaktorisse juhiti 5,5 % CO2 

ja õhu läbivoolukiirus oli 1 l/min. Teostati kolm seeriat ja mikrovetikate 

juurdekasvu tulemused on toodud joonisel 3.3. Katseseeria pikkuseks oli 72 h. 

Katse 2 (5,5% CO2, 1 L/min)
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 Joonis 3.3. Katse 2 juurdekasvu tulemused 

Joonisel 3.3. on näha, et esimese seeria juurdekasvud võrreldes teise ja kolmanda 

seeria tulemustega on madalamad. Üheks põhjuseks võib olla pisut madalam 

mikrovetikate algkontsentratsioon vetikamassis katse alustamisel. Toetudes lisas 

5 toodud katseandmetele võib arvata, et mikrovetikad olid stressis, sest 

lahustunud O2 osakaal oli võrreldes teiste seeriatega märkimisväärselt madalam. 

Selle võis põhjustada CO2 kontsentratsiooni kõikumine, mille tekitas tehniline 

rike süsteemis, sest katseandmete tabelist on näha, et kahel korral (48 h ja 72 h) 

mõõdeti sissejuhitavas õhus CO2 osakaal 0,5 % kõrgemana, kui esialgselt 

sätestatud. Seevastu on teine ja kolmas katseseeria väga ühtlaste tulemustega nii 

mikrovetikate juurdekasvu kui kogutud andmete võrdlusel. Katse 2 parimad 

juurdekasvu tulemused olid 24 h möödumisel 0,036 g/l, 48 h möödumisel 

0,0365 g/l ja 72 h möödumisel 0,036 g/l. 
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Katse 3 eesmärk oli välja selgitada, kas mikrovetikas Chlorella vulgaris 

Beyerinck on võimeline siduma suuremas koguses CO2. Kirjanduse andmetele 

toetudes (Yun, 1996) talub Chlorella vulgaris kõrgeid CO2 kontsentratsioone 

pärast aklimatiseerumist. Vältimaks mikrovetikate stressi tekkimist, otsustati 

katse jagada viide etappi. Katsetulemused on esitatud lisas 6.  

Esimeses etapis kasvatati mikrovetikaid bioreaktoris ainult õhku läbi juhtides, st. 

0,06% CO2 juuresolekul ja 96 h. Saavutati mikrovetikate kasv 0,068 g/l kuni 

0,342 g/l.  

Teises etapis tõsteti CO2 kontsentratsioon 6,5%-le. Selleks ajaks oli vetikamass 

kasvanud kasvulahuses ja värvunud nii tumeroheliseks, et rakud hakkasid 

üksteist varjutama. Vetikamassi eemaldati koos lahusega nii palju, et 

bioreaktorisse jäi 500 ml ja lisati juurde 1 L värskelt valmistatud autoklaavitud ja 

jahutatud BBMi toitelahust. Teise etapi pikkus oli 48 h ja selle aja jooksul 

saavutati juurdekasvud 0,049 g/l kuni 0,111 g/l. 

Kolmandas etapis tõsteti CO2 kontsentratsioon 12%-ni õhus ja katse kestis 96 h. 

Vetikamassi juurdekasvud oli eelmise etapiga võrreldes suurenenud keskmiselt 

kaks korda. Selles etapis saavutati ka parim juurdekasv 72 h möödudes, milleks 

oli 0,272 g/l. 

Neljanda etapi alguses eemaldati bioreaktorist kasvulahus koos vetikatega nii, et 

bioreaktorisse jäi taas 500 ml lahust ja lisati värskelt valmistatud toitelahust 1 L 

nagu eelpool kirjeldatud. CO2 kontsentratsioon oli 12,8% ja milles oli näha 

kasvutõusu trendi, sest juba 24 h möödumisel saavuti juurdekasv, mis eelmisel 

etapil saavutati 48 tunniga. Stressi ei olnud märgata. Juurdekasvud olid 0,145 g/l 

kuni 0,198 g/l. 

Viimases etapis viidi viidi CO2 kontsentratsioon 14%-ni õhus ja katse kestis 

kaks päeva. Sellistel tingimustel saavutati kõige suuremad juurdekasvud. Katse 

juurdekasvu tulemused on esitatud joonisel 3.4.  
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Katse 3
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Joonis 3.4. Katse 3 juurdekasvu tulemused 

Kuna katse otseseseks eesmärgiks ei olnud biomassi kasvatamine vaid 

võimalikult kõrge CO2 sidumine, siis on märkimisväärne, et kõige suurem 

juurdekasv saavutati katse esimeses etapis, kus juurdekasvuks mõõdeti 0,342 g/l. 

Tegemist oli ka pikemalt väldanud katsega.  

Katse 3 parimad juurdekasvu tulemused olid 24 h möödumisel 0,238 g/l (14% 

CO2), 48 h möödumisel 0,264 g/l (14% CO2) ja 72 h möödumisel 0,272 g/l (12% 

CO2).  

Kui võrrelda 3. katse II etapi tulemusi 2. katse tulemustega, kus CO2 

kontsentratsioonid olid võrreldavates suurustes (5,5 ja 6,5%), siis ilmneb, et 2. 

katse puhul saavutati 72 h jooksul samaväärne tulemus kui 3. katse puhul 24 

tunniga. See tõendab, et eelkasvatatud ja aklimatiseeritud mikrovetikas on 

parema CO2 omastamise ja kasvuvõimega.  

Tegelikkuses on jooniselt hästi näha, et Chlorella vulgaris Beyerinck näitas nii 

IV kui ka V etapis, kus CO2 kontsentratsioonid olid kõige suuremad, väga head 

juurdekasvu ning stressi tunnuseid ei olnud märgata. Parimaks juurdekasvuks 

saavutati III etapis 0,272 g/l ja V etapis 0,264 g/l. 
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Katsetulemustest selgus, et parimad CO2 sidumise kiirused ja vastavalt ka 

vetikamassi kasvukiirused saavutati juhul, kui vetikarakke esmalt kasvatati õhu 

läbijuhtimisel bioreaktorist 3–5 päeva ja seejärel aklimatiseeriti eelnevalt 

madalamate CO2 kontsentratsioonidega. CO2 ja õhu läbivoolukiirus oli seejuures 

1 l/min.  

Töös saavutati mikrovetikate kasvatamine CO2 kontsentratsioonil 14% õhus, mis 

tagab, et Chlorella vulgaris Beyerinck suudab CO2 siduda ka energiasektoris 

tekkivatest suitsugaasidest, mis sisaldavad kuni 14% CO2. 

Töö teostamiseks oli vajalik steriilsuse tingimustest kinnipidamine ja 

mikroskoobi all vetikarakkude puhtuse kontrollimine. 

On teada, et erinevad vetikad näitavad erinevaid vastutoimeid kõrgetele O2 

kontsentratsioonidele ja kõrgele valguse intensiivsusele. Põhiline on fotosünteesi 

pärssimine (CO2 fikseerimine ja kasvamine), O2 kontsentratsiooni tõusuga ja 

valguse intensiivsuse kasvuga (kõrgematel valguse intensiivsustel kui 

küllastusvalgus) (Pope, 1975, Jeon et al., 2005).  

Teostatud eksperimendis lahustunud O2 taset ei fikseeritud bioreaktoris vaid 

jälgiti, kuidas kasvab O2 eraldumine mikrovetikamassi kasvades. Antud 

uuringuobjekti valgustuse tase oli küllastusvalgusest oluliselt madalam, mistõttu 

O2 inhibeerivat toimet ei täheldatud. 

Töös loeti kasvav lahustunud O2 kontsentratsioon mikrovetikamassi hea tervise 

tunnuseks, kui vetikamassi kasvamise kõrval kasvas ka lahustunud O2 

kontsentratsioon. 

Kindlasti peaks mikrovetikat Chlorella vulgaris Beyerincki kasvatama 

kõrgematel CO2 kontsentratsioonidel ja uurima põhjalikumalt, et millistel 

tingimustel on võimalik saada kõige suuremat biomassi juurdekasvu. Mõistlik 

oleks teostada katseid CO2 kontsentratsioonidel 12–30%, et tagada Eesti 

energiasektoris tekkivate suitsugaasides sisalduva CO2 sidumise kindlus. Samuti 

võiks sarnaseid katseid teostada mikrovetikaga Scenedesmuse Obliquus, mis 
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peaksid taluma kõrgemaid CO2 kontsentratsioone ja näidata head biomassi 

juurdekasvu. 

Katsete läbiviimine peaks toimuma paremates valgustustingimustes, sest 2500 lx 

on mikrovetikate kasvatamiseks liiga madal valgustatuse hulk. Valgustatus võiks 

olla (10–15) klx ja valgustusrežiim 16:8 (16 h valgustamist, 8 h pimendust).  
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Kokkuvõte 

 

Töö eesmärgiks oli uurida mikrovetika Chlorella vulgaris Beyerinck autotroofset 

kasvatamist laboritingimustes ja selgitada välja, kas Chlorella vulgaris 

Beyerincki saaks kasutada energiasektoris tekkiva CO2 sidumiseks.  

Uurimistöö tegemiseks kasutati Lambda Minifor bioreaktorit, millega teostati 

neli erinevat katset, mis omakorda koosnesid mitmetest katseseeriatest. 

Mikrovetikaid kasvatati õhu ja CO2 segu läbijuhtimisel kahel erineval kiirusel 1 

l/min ja 2 l/min. CO2 kontsentratsioonid õhus olid vahemikus 0,06–14%. 

 Töö teostamiseks oli vajalik steriilsuse tingimustest kinnipidamine ja 

mikroskoobiga vetikarakkude puhtuse kontrollimine  

Katsetulemustest selgus, et parimad CO2 sidumise kiirused ja vastavalt ka 

vetikamassi kasvukiirused saavutati juhul, kui Chlorella vulgaris Beyerinck 

vetikarakke kasvatati ainult õhu (0,06% CO2) läbijuhtimisel bioreaktorist 3–5 

päeva ja seejärel aklimatiseeriti eelnevalt madalamate CO2 

kontsentratsioonidega. CO2 ja õhu läbivoolukiirus oli seejuures 1 l/min. 

 Töö lõppfaasis kasvatati mikrovetikaid CO2 kontsentratsioonil 14% õhus, mis 

tagab, et Chlorella vulgaris Beyerinck suudab CO2 siduda ka energiasektoris 

tekkivatest suitsugaasidest, mis sisaldavad kuni 14% CO2. 

Kuna katsete läbiviimisel oli valgustatus ainult 2500 lx, siis O2 inhibeerivat 

toimet ei täheldatud. 
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Töös loeti kasvav lahustunud O2 kontsentratsioon mikrovetikamassi hea tervise 

tunnuseks, kui vetikamassi kasvamise kõrval kasvas ka lahustunud O2 

kontsentratsioon.  

Autori arvates peaks mikrovetikat Chlorella vulgaris Beyerincki kasvatama 

kõrgematel CO2 kontsentratsioonidel ja uurima põhjalikumalt, et millistel 

tingimustel on võimalik saada kõige suuremat biomassi juurdekasvu. Mõistlik 

oleks teostada katseid CO2 kontsentratsioonidel 12–30%, et tagada Eesti 

energiasektoris tekkivate suitsugaasides sisalduva CO2 sidumise võimalus.  

Samuti võiks sarnaseid katseid teostada mikrovetikaga Scenedesmuse Obliquus, 

mis peaks taluma kõrgemaid CO2 kontsentratsioone ja näitama head biomassi 

juurdekasvu. 

Kindlasti peaks katsete läbiviimine toimuma paremates valgustustingimustes, 

sest 2500 lx on mikrovetikate kasvatamiseks liiga madal valgustatuse hulk. 

Valgustatus võiks olla 10–15 klx ja valgustusrežiim 16:8 (16 h valgustamist, 8 

h pimendust).
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Lisa 1. Kasutatad aparatuur ja seadmed 

  
Seadme/aparaadi 

nimetus 
Tootjafirma  

Mõõtepiirkon

d 
Kasutusotstarve 

  1 2 3 5 

1 

Laboratoorne fermentor-

bioreaktor Lambda 

Minifor, komplektne: 

pH-elektrood 

O2 andur, 

temperatuuri andur  

Minifor   

www.lambda-

instruments.com 

 

 

 

 

 

ºC: -50ºC ÷ 
199ºC; 

 pH 0÷14 

 

 

1)Vetikamassi 

kasvatamiseks 

2) pH määramiseks 
ja temperatuuri 

mõõtmiseks  
3) CO2 

sissejuhtimiseks 

4) Õhu 
juurdeandmiseks 

(L/min) 

5) lahustunud O2 

määramiseks 
(mg/kg) 

2 
Vaisala Carbocap CO2 

andur GM70 

Vaisala Oy 

www.vaisala.com 

0-5000 ppm; 

kuni 0-5% 

Fermentor-

bioreaktorist väljuva 
CO2 mõõtmiseks 

3 Elektripliit Tomado 
Tomado/Metaltex 

www.tomado.nl  
- Soojendamine 

4 
Digitaalne pH-meeter 

koos termomeetriga  Elmetron 

www.elmetron.com.pl 

 

ºC: -50ºC ÷ 
199ºC; 

 pH 0÷14 

Happearvu 

määramiseks ja 
temperatuuri 

mõõtmine 5 pH-elektrood ERH-11S - 

6 
Digitaalne kaal Radwag 

WLC 6/A2  

Radwag 

www.radwag.com 

(Max 6kg, 

d=0,1g) 

Kaalumine 

 

7 
Mikroskoop Nikon 

Eclipse E200MV 

Nikon Instruments 

www.nikoninstrument

s.com 

- 

Kasvatatud 

vetikakultuuri 

rakkude 

vaatamiseks 
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8 
Spektrofotomeeter 

Spectronic 200 

Termo Scientific 

www.thermoscientific

bio.com 

0-1000 nm 

Kasvulahuste 

optilise tiheduse 

mõõtmine 

9 

Valgustid Osram L 

18/860 Lumilux 

daylight 

Osram 

www.osram.com 
2500 lux Valgustamine 

10 
Mikrolaineahi Samsung 

MW711K 

Samsung 

www.samsung.com 

100W/800W 

(IEC-705) 

Toitelahuste 

steriliseerimiseks 

11 
Autoklaav vertikaalne  

Panasonic MLS-3020U 

Panasonic 

www.panasonic-

biomedical.co.uk/Prod

LaboratoryAutoclaves

.htm 

 

121 oC, 1,8 bar 

Fermentor-

bioreaktori 

kasvunõu, 
toitelahuste, 

laborinõude ja 
abivahendite 

steriliseerimiseks 

12 

Ultraviolettlamp 

UV Fan M1/40H 

 

Fan 

www.technocimica.it 
1* 40 W 

Tõmbekapis 
mikroobidevaba 

keskkonna loomine 

13 
Klaasist Veedestillaator  

2 L/h 

Glass Water Stills 

GFL 

www.gfl.de/upload/G

FL-Info_WDest_kat-

9_E.pdf 

2 L/h 

Vetikate 

kasvatamise 

toitelahuste 

valmistamiseks. 

Laboratoorsete 

nõude pesemiseks 

14 

Suruõhu Reduktor 1/4 + 

manomeeter 

1/8´´TAGA-40/0-12 

BAR 2 tk 

Õhumeister OÜ 

www.airmaster.ee 

0-12 bar ja 0-6 

bar 

Suruõhu trassist 
tuleva õhu surve 

alandamine 8 barilt 

1-1,5 barini. 

15 Jahekapp KS9892 
Severin 

www.severin.com 
+4 oC 

Vetikakultuuride 

agaril hoidmiseks 

16 Külmustuskapp 
Electrolux  

www.electrolux.com 
+4 oC/-18 oC 

Filterpaberil 

vetikaproovide 

säilitamiseks 
külmkambris  

17 
Tsentrifuug 

LS-3 
- 0-6000 p min-1 

Vetikarakkude 

eraldamiseks 

toitelahusest 

18 
Luksmeeter  

TES 1335 
TES 0-3500 lux 

Valgustatuse 

mõõtmine 

19 Volumeeter CO2 mõõtur 
Ki Key Instruments 

www.keyinstruments.

com 

0,4-5 L min-1 
Juurdeantava CO2 

mõõtmiseks 

20 Volumeeter CO2 mõõtur 
Ki Key Instruments 

www.keyinstruments.

com 

0,04-0,2 L min-

1 

Juurdeantava CO2 

mõõtmiseks 
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Lisa 2. Abivahendid 

 

  
Abivahendi 

nimetus 
Tootjafirma Kasutusotstarve 

  1 2 3 

1 

Mikropipett 

Brand 

Transferpette® 
S Mechanical  

10-100 µl 
GmbH & Co. KG  

http://www.brand.de 

vedeliku 

sisestamine, 

mõõtmine 

2 

Mikropipeti 

Brand 

Transferpette® 
S otsikud  200 

µl 
 

3 

Pipett Brand 

Transferpette® 
S Mechanical  

0,5-5 ml 

 

 

GMBH+CO KG 

http://www.brand.de 

vedeliku 

sisestamine, 

mõõtmine 

4 

Brand pipetti 

Transferpette® 
S otsikud 5 ml 

5 

Pipeti Brand 

Transferpette® 
S  Mechanical  

1-10 ml 
 

 

GMBH+CO KG  

http://www.brand.de  

vedeliku 

sisestamine, 

mõõtmine 

6 

Pipeti Brand 

Transferpette® 
S otsikud 10 

ml 

7 

Microloop® 

Kalibreeritud 

nikkelkroom 

külviaas, 10 µl 

www.mwe.co.uk/microbiology-

lab-supplies/laboratory-

consumables-inoculating-

loops-and-lab-bags/microloop-

nichrome-range/ 

Mikrovetikate 

kasvulahuste 

ümbertõstmiseks 

8 

Pudel PP, laia 

suuga, 1000 

ml 

Brand GmbH 

www.brand.de 

Toitelahuste 

valmistamise vee 

autoklaavimiseks 
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Lisa 3. Eelkatse tulemused 

  

SEERIA I 

Kestus,h Temp, 

°C  
Valgus, 

(lux) 

CO2 

sisse(%) 

CO2 

välja(%) 
Lahustunud 

O2  
pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 25,6 1930 0,065 0,067 7,7 8,73 0,086  

24 25,1 1810 0,068 0,068 7,6 8,37 0,099 0,074 

48 25,1 1940 0,072 0,068 7,7 8,28 0,107 0,08 

72 25,1 1870 0,071 0,069 7,8 8,23 0,112 0,083 

SEERIA II 

Kestus,h Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2 

sisse(%) 

CO2 

välja(%) 
Lahustunud 

O2 
pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 25,0 1930 0,067 0,067 8,0 5,67 0,037  

24 25,0 1810 0,068 0,068 8,0 5,67 0,054 0,043 

48 25,0 1940 0,072 0,068 8,2 6,63 0,061 0,048 

72 25,0 2200 0,070 0,069 8,1 6,12 0,089 0,068 
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Lisa 4. Katse nr. 1 tulemused 

 

SEERIA I 

Kestus,h Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2 

sisse(%) 

CO2 

välja(%) 
Lahustunud 

O2 
pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 25,8 2200 3,5 3,4 8,0 7,28 0,039  

24 25,1 2100 3,5 0,068 8,0 7,21 0,043 0,032 

48 25,1 1700 3,5 0,068 8,2 6,64 0,058 0,046 

72 25,0 2000 3,5 0,069 8,1 7,39 0,061 0,05 

96 25,1 2150 3,5 0,067 8,2 7,34 0,063 0,053 

SEERIA II 

Kestus,h Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2 

sisse(%) 

CO2 

välja(%) 
Lahustunud 

O2 
pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 25,8 2150 3,5 3,4 7,7 7,28 0,038  

24 25,1 2300 3,5 0,143 7,9 7,21 0,043 0,032 

48 25,1 2200 3,5 0,051 7,8 6,64 0,051 0,040 

72 25,0 2350 3,5 0,069 8,0 7,39 0,057 0,045 

96 25,1 2100 3,5 0,067 8,2 7,34 0,056 0,043 
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Lisa 5. Katse nr. 2 tulemused 

 

SEERIA I 

Kestus,h 

Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2   

sisse(%) 

CO2   

välja(%) 
Lahustunud 

O2 pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 25,2 1975 5,5 2,9 8 6,6 0,0385   

24 25 2150 5,5 2,3 7,7 6,45 0,037 0,027 

48 25 2120 6 0,1 8,1 6,45 0,038 0,03 

72 25 2015 6 0,075 8 6,67 0,041 0,032 

SEERIA II 

Kestus,h 

Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2   

sisse(%) 

CO2   

välja(%) 

Lahustunud 

O2 pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 25 2100 5,5 3,2 8 6,77 0,039   

24 25,1 2045 5,5 2,2 8,6 6,18 0,046 0,036 

48 25,1 2030 5,5 0,23 11,3 6,67 0,046 0,036 

72 25 1960 5,5 0,17 14,1 6,23 0,052 0,042 

SEERIA III 

Kestus,h 

Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2   

sisse(%) 

CO2   

välja(%) 
Lahustunud 

O2 pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 27,5 2060 5,5 3,39 8,8 5,7 0,04   

24 25 1980 5,5 2,7 10,2 5,93 0,045 0,0351 

48 25 1880 5,5 1,3 11,6 6,04 0,047 0,0365 

72 25,3 2100 5,5 1,2 11,8 6 0,046 0,036 
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Lisa 6. Katse nr. 3 tulemused 

  

I etapp CO2 - 0,06%; 1 l min-1 

Kestus,h 

Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2 

sisse(%) 

CO2 

välja(%) 
Lahustunud 

O2 pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 25 2300 0,06 0,058 8,2 5,9 0,057   

24 25 2400 0,06 0,056 9,3 6,02 0,09 0,068 

48 25 2350 0,06 0,055 9,5 6,14 0,12 0,088 

96 25 2330 0,06 0,054 10,9 6,65 0,465 0,342 

II etapp CO2 – 6,5%; 1 l min-1 

Kestus,h 

Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2 

sisse(%) 

CO2 

välja(%) 
Lahustunud 

O2 pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 26,2 2060 6,5 - 4,5 5,52 0,04   

24 25 1980 6,5 0,385 8,9 5,62 0,058 0,049 

96 25 1880 6,5 0,097 10,9 6,48 0,15 0,111 

III etapp CO2 – 12,0%; 1 l min-1 

Kestus,h 

Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2 

sisse(%) 

CO2 

välja(%) 
Lahustunud 

O2 pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 25,2 2060 12 - 10,5 5,7 0,039   

24 25 2310 12 0,272 11,3 5,96 0,067 0,055 

48 25,1 2140 12 0,24 12,4 6,18 0,205 0,146 

72 25 2120 12 0,171 13,4 6,5 0,384 0,272 

IV etapp CO2 – 12,80%; 1 l min-1 
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Kestus,h 

Temp, 

°C 

Valgus, 

(lux) 

CO2 

sisse(%) 

CO2 

välja(%) 
Lahustunud 

O2 pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv, 

gL-1 

0 25,4 1960 12,8 0,062 13,2 7,55 0,165   

24 25,9 2280 12,8 0,107 12,2 7,83 0,187 0,145 

48 25,7 2130 12,8 0,082 12 7,98 0,217 0,16 

72 25,7 2060 12,8 0,085 12,5 8,6 0,271 0,198 

V etapp CO2 – 14,0%; 1 l min-1 

Kestus,h 

Temp, 

°C  
Valgus, 

(lux) 

CO2 

sisse(%) 

CO2 

välja(%) 
Lahustunud 

O2  pH 

Opt.tihedus, 

λ=650 nm 

Kasv,    

gL-1 

0 24,8 2120 14 0,087 10,2 6,87 0,267   

24 25 2200 14 0,058 11,5 7,23 0,324 0,238 

48 25 2160 14 0,052 120,9 7,18 0,357 0,264 

 


