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Mis on bioenergia?



• Bioenergia on biokütuse põletamisel saadav energia.

• Biokütus on energeetilisel otstarbel kasutatav gaasiline, vedel- 
või tahkekütus, keemiliselt orgaaniline aine, mis organismide 
elutegevuse tulemusena on ökosüsteemis hiljuti moodustunud või mis 
on selle saadus. Biokütus on taastuv energiaresurss! (Wikipedia)

• Esmaste biokütustena on kasutusel 
näiteks küttepuu, hagu, puusüsi, õled, hein, sõnnik. 

• Töödeldud biokütused on 
näiteks biodiislikütus, bioetanool, puiduhake, saepuru, bioloogiliste 
jäätmete anaeroobsel lagunemisel tekkiv biogaas.

• Hakkpuit ehk puiduhake (inglise keeles wood chips) 
on hakkuriga võsast, raiejäätmetest või muust tarbepuiduks 
sobimatust puidumaterjalist toodetud peenestatudkütteaine.





Biomassi kasutamise eelised

• aitab tagada energiaga varustuskindlust;

• aitab hajutada energia tootmist;

• vähendab sõltuvust imporditavast energiast ja selle hinnakõikumistest;

• aitab vähendada reostussurvet keskkonnale, eriti energeetikasektori 
keskkonnakoormust;

• aitab tagada sisemajanduse kogutoodangu kasvu või stabiilsust;

• võimaldab luua uusi töökohti või säilitada olemasolevaid (eriti 
maapiirkondades);

• mitmekesistab põllumajandustoodangu ja energiaressursside nomenklatuuri;

• aitab tagada põllumajandus- ja metsamaa hooldatust.



Biomassi kasutamine Euroopas

Allikas: http://thebreakthrough.org/index.php/journal/issue-4/harmonic-destruction 

http://thebreakthrough.org/index.php/journal/issue-4/harmonic-destruction


Taastuvenergia kasutamine Euroopas

Allikas: eurostat



Elektri tootmise hind

Allikas: World Energy Resources 2016 raport by WECouncil





Maagaasi import



Mis maksab kütus ?





Kütuse hind



Näidisarvutus nr.1
• Eesti keskmine majapidamine on ca 160 m2

• Energia vajadus ca 200 kWh/m2 aastas

• Energiatarve kokku ca 32 MWh/aastas

~450 EUR



Mis maksab katel?





Elamu suurus 330 m2

ruumi kõrgus 2,6 m

Energia vajadus 0,2 MWh/m2/a

Energia tarve 66 MWh/a

vajaminev 
katlavõimsus 30,03 kW



Köetav pindala 1300 m2

ruumi kõrgus 2,6 m

Energia 
vajadus 0,2 MWh/m2/a

Energia tarve 260 MWh/a

vajaminev 
katlavõimsus 118,3 kW



Näidisarvutus nr.2
• 1000 m2 hoone, aastane energiatarve ca 200 MWh, küttevõimsuse vajadus ca 120 kW;

• Kütte aastane maksumus (koos k.m.): 

• elektriga ca 25 000 EUR, 

• kerge kütteõliga ca 18 000 EUR, 

• maagaasiga ca 6 000 EUR, 10 000 EUR (2014 a.) 

• pelletiga ca 7 500 EUR, 

• hakkpuiduga ca 4 000 EUR.

• 120 kW puiduhakke katlasüsteemi maksumus ca 30 000 EUR koos k.m.

• Minnes üle gaasiküttelt puiduhakkele, tasuks investeering ennast ära ca 15 aastaga 
(2014 a. 4-5 aastaga!)

• Minnes üle kütteõlilt puiduhakkele, tasuks investeering ennast ära ca 2 aastaga!



Hakkpuidul töötav 
veeküttekatel





30 kW 1000 kW



13 kW 1000 kW (2500 kW)



Katla juhtimine

- ON/OFF (termostaat)

- PID (kontroller)

- Jääkhapnik (Lambda andur)



Kuumaõhu katel



Alfa Flame 800 kW 



Mobiilsed lahendused



Näidisarvutus nr.3

• Teraviljakasvataja kasutab hooajal kuivatis 25 000 liitrit kerget kütteõli, mille 
kütteväärtus on 10 kWh/l kohta.

• Arvestades kütuse hinnaks 1,00 €/liitri kohta, on kulu hooajal 25 000 €.

• Antud summa eest saab energiahulga 10*25= 250 MWh, ning energia hinnaks 
kujuneb  100,0 €/MWh.

• Kasutades kerge kütteõli asemel hakkpuitu, tuleb 250 MWh saamiseks põletada 
~300 m3 hakkepuitu eeldusel, et hakkpuidu kütteväärtus on 0,85 MWh/m3 kohta.

•  Arvestades hakkepuidu ostuhinnaks 15 €/m3 kohta, on kulu hooajal 4 500 €, 
ehk 18 €/MWh. Seega kokkuhoid on 5,55 korda ehk 20 500 EUR ehk ca 82 %!



 

Põhu põletamine



 



 

Koostootmine (CHP)
ORC tehnoloogial



Tänan tähelepanu eest!
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