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3 ENERGIA TULEVIK                  1.1 
 
 
 
 

Energia on kõik, kõik tuleneb 

energiast; 

sissejuhatus 
 

Tavaliselt pole vaja energiale mõelda. 

Energia on alati olemas, peaaegu igal 

pool, ning see on ohutu ja 

usaldusväärne. Energia on sama 

loomulik nagu mobiiltelefoni 

sisselülitamine või kraani avamine. Fakt, 

et enamik inimesi Euroopas saab 

energiat nii kergesti ja 

endastmõistetavalt, on tegelikult üsna 

erandlik ja tõepoolest midagi, mille üle 

peaks uhke olema. 

 
Iga päev kasutatakse mitut liiki energiat. 

Kõik algab omaenda energiast, mille 

saad üles ärgates ja hommikust süües. 

Kuid päeva jooksul vajatakse palju muidki 

energiaallikaid. Enne tööstusrevolutsiooni 

olid inimese peamised energiaallikad puit 

ja murukamar, mida kasutati 

söögivalmistamiseks ja kütteks. 

Valgustuseks oli põhiline allikas lambiõli. 
Sellest ajast on meie energia pärit 

peamiselt maagaasist, kivisöest ja naftast, 

mida tuntakse ka fossiilkütustena. 

Maagaas, kivisüsi ja nafta on tähtsad 

energiaallikad, mille abil võid teha kõike, 

mida soovid: külmal talveõhtul saad tänu 

neile nautida meeldivat kuuma dušši, 

samuti võid autoga vanavanematele külla 

sõita või hoida kokakoolapudelit külmkapis 

maitsvalt jahedana. Probleem on selles, et 

need fossiilkütused energiaallikatena ei ole 

ammendamatud; nad saavad otsa! Pikas 

perspektiivis võib see meie elu palju 

muuta. 
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1.1 
 
 
 
 

Tulevikus oleme silmitsi mitme suure 
energiaprobleemiga. Kolm alljärgnevat 
arengusuunda on selles kontekstis 
võtmetegurid: 

 
1) Järgmise 50 aasta jooksul 

energiavajadus vähemalt 
kahekordistub. 

2) Nafta ei ole enam nii kergesti 
kättesaadav. 
3) Kasvuhoonegaaside hulk suureneb 

märkimisväärselt. 

ENERGIA TULEVIK 

 

Mida need arengusuunad  

põhjustavad? 
 

 
 
 

Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika rahvaarv 

suureneb kiiresti. Veelgi enam, nende piirkondade 

elanikud soovivad nautida sama elamisväärset elu 

nagu meiegi. Suureneva rahvaarvu ja õitsengu 

kombinatsioon tähendab seda, et vajadus energia 

järele kasvab lähitulevikus tohutult. Nõudluse 

rahuldamiseks on vaja seega rohkem energiat. Üks 

tähtsamaid energiaallikaid on nafta. Tõepoolest, 

palju tooteid, mida kasutame, on tehtud sellest 

loodusvarast. Kuna nõudlus pidevalt suureneb, on 

üha raskem saada küllaldaselt naftat. Kergesti 

kättesaadavad allikad saavad otsa. 

Maailma rahvaarv 
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1975 
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 Maailma rahvaarvu kasv kuni 2050. aastani. 

 
 
 
1 biljon inimest 

 
Industrialiseeritud rahvas 

 
Mitteindustrialiseeritud 
rahvas 

Kolmas arengusuund osutab sellele, et 

kasvav energiatarbimine põhjustab suuremat 

CO2  heitkogust. Suurem CO2 

kontsentratsioon viib kliima soojenemiseni, 

mille võimalikud tagajärjed on kliimamuutus 

ja looduskatastroofid. 

(Allikas: Shelli  e n e r g i a s t s e n a a r i u m i d ,  i n t e r n e t i a a d r e s s i l  www.shell.com/scenarios.) 
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ENERGIA TULEVIK           1.1 
 

 

Vastuseid 
otsides    Läki! 

 
Me oleme väga suurte muutuste künnisel. 

Käesolevates õppetundides vaatleme, mida saame 

nende kolme arnegusuuna suhtes ette võtta. Uurime, 

mida nad täpselt tähendavad ja mis on nende 

võimalikud lahendused.  Me tõstatame ülitähtsad 

küsimused kolme arengusuuna jaoks, mis 

moodustavad igas rubriigis üldise lõime. 

 
1) Mida saame teha selleks, et igaühele 

jätkuks piisavalt energiat? 
2) Mida saame teha selleks, et 

toota rohkem naftat ja 
tõhusamalt? 

3) Kuidas saame vähendada CO
2 

heitkogust? 

 
Nagu olete tõenäoliselt juba mõistnud, on need 

tähtsad küsimused. Pole kindel, kas meil on 

tulevikus nii lihtne energiat saada, kuid me teame, 

et fossiilkütused saavad ükskord otsa. Seega saame 

seda ennetada. 

Parima ennetusviisi kohta on eri arvamusi.  

Valitsused, nafta- ja gaasifirmad ning 

keskkonnaorganisatsioonid arutlevad pidevalt selle 

üle, kuidas ühiselt leida parim viis tagamaks, et 50 

aasta pärast on inimestel ikka veel piisavad 

energiavarud. Kuid mis on parim viis? Osas 1 (1.1–

1,3) vaadeldakse seda lähemalt. 

Praegu saame 80 protsenti energiast 

fossiilkütustest. Hoolimata tõsiasjast, et me saame 

pidevalt üha rohkem energiat muudest 

energiaallikatest, jäävad nafta ja maagaas 21. 

sajandil tõenäoliselt kõige tähtsamateks energia 

toormaterjalideks. Naftapuurimine (naftale on 

raske ligi pääseda) on põnev tehnoloogia, mis 

areneb praegu rohkem kui kunagi varem. Osas 2 

(2.1–2.4) vaadeldakse seda küsimust lähemalt. 

Energiaga seotud probleemide lugu on väga 

vastuoluline ja kompleksne ning võib jääda mulje, 

et teie üksiksikuna ei saa sinna midagi parata. 

Mõni inimene peab neid katsumusi mii suureks, 

et nad loobuvad nende lahendamisest 

juba enne selle alustamist. Kuid loomulikult ei 

lahenda selline vaatenurk probleeme. Igaüks, 

sealhulgas teie ise, saate neid muutusi mõjutada ja 

anda probleemide lahendamisse oma panuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜLESANDED 
 

Lõppude lõpuks oleme kõik üksikisikud, kes  

on üheskoos võimelised suuri asju korda  

saatma. Põhjaliku kaalutlemise, uute  

tehnoloogiate ja raske tööga saad ka sina  

midagi muuta. 

Läki! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läki!

Teadlased on leidnud, et CO
2  

vastutab osalt  

ülemaailmse soojenemise eest, sest ta tekitab  

kasvuhoonegaase. Globaalne soojenemine võib  

põhjustada looduskatastroofe, nagu troopilised  

tormid, ookeanite saastumine ja  

jäämägede sulamine. Et nende vastu  

võidelda, võib CO
2  

koguda maa alla. 
 
Osas 3 (3.1–3.6) vaadeldakse seda küsimust  
 
lähemalt. 

1.    Kuidas saaksite energiat omaenda elus säästa? Tooge kolm näidet. 

2.    Energianõudlus, energiaga varustamine ja süsinikdioksiidi heitkogus on kolm 

terminit, mis esinevad sissejuhatusest kokkuvõtteni. Kuidas on need kolm terminit 

omavahel seotud? 

3.    Kirjeldage üldjoontes energia tuleviku hukatuslikku ja unistuste stsenaariumi. 

4.    Äärmuslikud abinõud on samuti energia säästmiseks võimalikud. Mõni neist võib   

tekitada eetikaprobleeme, näiteks väide “Kogu maailmas tuleb sündide arvu piirata”. 

Andke kaks poolt- ja vastuargumenti. 

5.    Kujutlege, et mingisugust energiapuudust ei ole. Milline siis maailm välja näeks? 
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1.1 ENERGIA TULEVIK 
 
 
 
 
 
 

Energia tulevik 
 
 

Õppeprogrammi kahes järgmises osas võtame 

lähema vaatluse alla energia tuleviku. Loomulikult 

ei saa keegi tulevikku ette teada. Keegi ei ole 

võimeline heitma pilku kristallkuulile ja ütlema 

täpselt, missugune on maailm 50 aasta pärast. 

Me vaatleme kahte võimalikku tuleviku 

stsenaariumi. Üks neist kirjeldab üldjoontes 

praeguste arengusuundade potentsiaalseid tagajärgi. 

Enne seda aga laskem meil tutvustada teile kahte 

naist. 

 
TANIA: “Kas täiuslikke lahendusi ei 
olegi?”  

On tähtis mõista, et ükski energiaprobleemide 

lahendus ei ole täiuslik. Kuulus hollandi jalgpallur 

Johan Cruijff on öelnud, et iga eelisega kaasneb 

puudus. Kui näiteks suunad kõik jõupingutused 

tuuleenergia propageerimisse, on varsti igaühel aia 

taga tuuleveski. Lisaks ei ole (veel) olemas üdini 

head tehnoloogiat. Näiteks tuumaenergia tekitab 

rohkem energiat vähema õhusaastega kui 

söeküttega elektrijaam, kuid seevastu jätab 

radioaktiivseid tuumajäätmeid. 

 

TINA: “Muid võimalusi pole!” 

Kas tõsiasi, et täiuslikke lahendusi ei ole, annab 

põhjuse kogu probleemi eirata? Lõppude lõpuks 

pole muid võimalusi. Meil on ainult üks Maa ja me 

peame sellega läbi ajama. On väga ebatõenäoline, 

et me kõik kolime varsti veel avastamata 

planeedile. Seega peame probleemidele tähelepanu 

pöörama. 

 

Olete taibanud, et ülalkirjeldatud stsenaariumid on 

saanud juba mõnevõrra tegelikkuseks. Seepärast 

on valitsustel väga kiire jõuda kokkuleppele CO2 

heitkogustes. Küsimus on järgmine: mis on parim 

viis selliste kokkulepeteni jõudmiseks? See on 

kahe stsenaariumi teema. 

Igas stsenaariumis on on olulised neli tegurit: energianõudlus, varustamine, tehnoloogia ja 
keskkond. 

 Energianõudlus on kogu maailma elanikele vajaliku energia koguhulk. 
 Varustamine on saadaolev energiaga vasrustamine (nafta, maagaas, päike, 

tuul jne). 
 Tehnoloogia all mõistetakse teadmisi ja vahendeid, mida on vaja 

sisseseade ja masinate arendamiseks, töölesaamiseks ning parandamiseks. 
 Keskkond on see, mis ümbritseb meie elu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TANIA  TINA 
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7 ENERGIA TULEVIK            1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stsenaarium 1: igaüks iseenda eest 
 
 

Esimene stsenaarium on pessimistlik. See näitab 

võimalikke tagajärgi järgmise 50 aasta jooksul. See 

algab eeldusest, et riigid on keskendunud peamiselt 

omaenda energiavarude tagamisele. 

Sellise stsenaariumi järgi juhinduvad riigid – 

valitsused ja suured organisatsioonid – valdavalt 

saadaolevatest energiavarudest. Nende 

põhitähelepanu on suunatud enda riigi 

varustamisele energiaga. See on muidugi 

loogiline, sest miks peaks näiteks Hollandi 

valitsus muretsema selle pärast, kuidas sakslased 

ja belglased omale energiat saavad. Kas neil ei ole 

siis oma valitsust, kes selle eest hoolitseb? 

 

Sõltuvus 
Energiaprobleemide vallas on tähtis termin 

“sõltuvus”. See tähendab, et igaüks energiaturul 

sõltub kõigist teistest. Maailmas, sealhulgas 

Ameerikas ja Lääne-Euroopas, on alasid, kus 

energiat tarbitakse rohkem, kui neil seda saada on. 

Need riigid peavad energiat sisse tooma ja seega 

sõltuvad nad maadest, kus energiat on külluses, 

näiteks Venemaa ja Saudi Araabia. Liigsete 

energiavarudega riikide sissetulekud võivad 

omakorda sõltuda energia ekspordist. Ilma 

energianõudluseta ei teeniks nad raha. 

Kokkuvõttes sõltub energiaturul igaüks kõigist 

teistest. 

 
Stsenaariumis “Igaüks iseenda eest” ei mõtle 

riigid tulevikule, sest energiaprobleemi ei 

peeta veel kriitiliseks. See on sama tunne, 

nagu õppida täna eksamiks, mis on alles 

nelja nädala pärast, kuigi homme on kaks 

kirjalikku kontrolltööd. Selline tulevikuvaade 

on üsna tõenäoline. Teisest küljest ei ole see 

nii ilmne, sest hollandlased, sakslased ja 

belglased (ja iga teine riik maailmas) 

püüavad lõpuks kala ühest ja samast 

energiajärvest. Ja järv jookseb tühjaks. 

Kiiremini, kui meile meeldiks. Põhjus on 

selles, et üha suurenev arv kalamehi tuleb 

väga pikkade õngeritvadega kaldale kala 

püüdma. Nii kaua kui igaüks muretseb ainult 

omaenda energiavarude pärast, on energiaga 

varustamine üha rohkem piiratud. Sel on tõsised 

tagajärjed igaühe jaoks. Liiga suur nõudlus 

mingi toote järele põhjustab nappust. 
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1.2 ENERGIA TULEVIK 
 
 
 
 
 

 
KLIIMA 

 

Selle stsenaariumi järgi ei muretse 
inimesed kliima pärast eriti. Kütuse 
olemasolu autosõiduks on palju 
tähtsam kui see, kas kliima soojeneb 
veidi järgmise saja aasta jooksul – 
tõenäoliselt ei ole meid siis enam 
elavate kirjas. Lisaks soovib muidugi 
igaüks energia eest madalat hinda 
maksta. Tulevikustsenaariumi järgi on 
suur võimalus, et riigid keskenduvad 
peamiselt kivisöele: suur osa sellest on 
ikka veel saadaval ja see on odav. 
Siiski on kivisüsi üks kõige 
saastavamaid energiaallikaid. 
 

Alternatiivne energiaallikas on selle stsenaariumi 

järgi tuumaenergia, kuid tuumaenergiajaama 

ehitamine on kallis, aeganõudev ja keeruline 

ettevõtmine. Lisaks on radioaktiivsed jäätmed 

tervisele ja keskkonnale kahjulikud, kui neid ei 

ladustata õigesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Söeküttega elektrijaam Rotterdami sadamas. 

 

 
 

 
Vaade Doeli tuumaelektrijaamale Belgias. 

 

 
 

ÜLESANDED 

 
Lõpuks on stsenaariumi “Igaüks iseenda eest” korral 

igaühel probleeme, sest kõigile energiat ei jätku. 

Selle asemel tuleks teha ühiseid jõupingutusi. Isegi 

siis ei ole kellelgi selget pilti, enne kui põhi käes on. 

1.    Stsenaarium “Igaüks iseenda eest” on keskendatud eraldi iga riigi huvidele. 

Pakkuge selle stsenaariumi kaks poolt- ja vastuargumenti. 

2.    “Kliima” on ähmane termin. Mida see teie meelest tähendab? Millele täpselt viitab 

kliimaprobleem? 

3.    Allpool on stsenaariumi kolm terminit. Selgitage, kuidas need teie meelest kokku 

sobivad: majanduskasv, puudujääk, kliimaprobleem. 

4.    Kirjutage umbes kümnerealine kõne, mida te tahaksite poliitikuna noortele pidada, 

et tutvustada neile energiaprobleemi. Enne kõne kirjutamist mõelge, milline on teie 

meelest hea kõne. Näiteks võite otsida YouTube’ist tuntud poliitikute või 

meelelahutajate kõnesid. Mille poolest need head on? Proovige kasutada neid 

elemente ka oma kõnes. Oleks hea, kui osa kõnesid peetakse klassiruumis. 
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ENERGIA TULEVIK 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stsenaarium 2: koos oleme tugevamad 
 

Selle stsenaariumi peamine eeldus erineb 

suuresti  stsenaariumist “Igaüks iseenda eest”, 

mille kohta lugesid eelmisest osast. Siinses 

tuleviku kirjelduses moodustab teadlikkus 

energiaprobleemist võtmeteguri, mis paneb riigid 

koostööd tegema. Teisisõnu, riigid mõistavad, et 

lõpuks oleme kõik ühes paadis. Selline teadlikkus 

või mõistmine puudutab seesuguses 

tulevikuvaates igaüht, mis juhib mõtteviisini, et 

igal kodanikul ei ole mitte ainult energia seotud 

õigused, vaid ka kohustused. See tähendab avatud 

ühiskonda, kus kodanikud ja organisatsioonid 

esitavad valitsusele ideid ning neid ergutatakse 

uusi mõtteid välja ütlema, et  kasutada rohkem 

alternatiivseid energiavarusid. 

 

Koostöö 
Koostöö on siin edu võti. Kodanikud saavad üha 

rohkem teadlikuks tõsiasjast, et nad on maailma 

elanikud. Nad mõtlevad sellele, kuidas elada 

säästlikumalt, vahetavad üksteisega teavet ja ideid 

ning sõlmivad rahvusvaheliselt siduvaid 

kokkuleppeid energiavarude ja CO2 heitkoguste 

teemal. Kuid tehnoloogiline areng ei ole samuti 

seisma jäänud  ning meid saadab üha suurenev 

edu nafta- ja gaasivarude tõhusamal kasutamisel. 

Selline koostöö on sündinud vajadusest, sest riigid 

on mõistnud, et nad ei saa üksinda hakkama. 

Koostöö ei ole kerge. Te olete seda 

ka ise mõnikord tundnud. Siiski 

peame selle stsenaariumi järgi 

tihedamat koostööd tegema ja 

laiemalt kui kunagi varem. See ei 

lähe mingil juhul alati kergelt. 

Mitte ainult valitsused, vaid just 

organisatsioonid peavad juhtimise 

enda kätte võtma. Selle 

stsenaariumi idee on, et igaüks on 

energiaprobleemidest teadlik ja 

annab nende lahendamisse oma 

panuse. Üks praeguse lahenduse 

näide, mis sobib siinse 

stsenaariumiga, on see, et õhku 

eraldub vähem CO2, sest kõik 

riigid on jõudnud kokkuleppele, kui 

suur CO2 heitkogus on neile 

lubatud. Sellise lepingu tuum on 

see, et  eralduv CO2  maksab raha 

ja ärahoitud CO2 toob raha sisse. 

Niimoodi saab valitsus innustada 

looma uusi tehnoloogiaid ja muid 

uuendusi CO2  vähendamiseks. 

 
CO

2
-kaubandus 
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Mis on CO
2
 

 
Kujutlege, et maad ümbritseb kate, mis 
kaitseb meid külmumise eest. Kate 
hoiab päikeselt saadavat 
kuumust maa peal. See (õhukiht, 
mis sisaldab CO2-molekule) on 
muutunud ajaloos paksemaks ja 
õhemaks. Siiski on see kate 
viimastel aastatel väga paksuks 
muutunud ja hoiab liiga palju 
kuumust kinni: meie nimetame 
seda kasvuhooneefektiks. 
Teadlased, valitsused, ühiskonna 
organisatsioonid ja sidusrühma 
kodanikud kardavad, et 
kasvuhooneefekt viib 
looduskatastroofideni. Lugu on 
mõnevõrra keerulisem, sest peale 
CO2 on ka teisi tegureid, mis 
kliimat mõjutavad.  

 

Päike 
 
 
 
 

 

 
Soodus kõigile ja kõigele  
Stsenaariumi “Koos oleme tugevamad” järgi 

on suurtel riikidel, nagu India ja Hiina, 

põhiroll, just nagu stsenaariumis “Igaüks 

iseenda eest”. Valitsusjuhid mõistavad, et 

nüüd on aeg pöörduda alternatiivsete 

energiaallikate poole ning jälgida 

juhtarendusi tuule- ja päikseenergia vallas. 

Suured riigid rikkalike fossiilkütusevarudega, 

nagu Venemaa ja Saudi Araabia, müüvad 

nendest suure osa ära, et teenida palju raha. 

Seejärel nad investeerivad saadud raha uute 

tehnoloogiate arendusse. See on soodne neile 

riikidele, kes veavad energiat sisse, sest see 

võimaldab neil pääseda ligi külluslikele 

energiavarudele mõistliku hinna eest. 

Stsenaariumi “Koos oleme tugevamad” puhul 

on kõik riigid keskendunud harmooniale meie 

planeediga ja nad teevad võimalikuks helge 

tuleviku. Igaüks pingutab, et ennetada 

muutusi tulevikus nii palju kui võimalik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜLESANDED 

 
1)   Stsenaarium “Koos oleme tugevamad” põhineb mõistmisel ja teadlikkusel. 

Mida sellega mõeldakse? Kasutage vastuses termineid “teadlikkus”, 

“koostöö” ja “jätkusuutlikkus”. Mid ate nendest arvate? Selgitage. 

2)   Kujutlege kedagi ütlemas: “Mis minul selle kõigega pistmist on?” Kas 

saad kasutada stsenaariumi “Koos oleme tugevamad” oma selgituses 

alusena, miks on tähtis mõelda energiaprobleemidele? 

3)   Tekstis on öeldud, et koostöö ei ole kerge. Kas teil on sellelaadseid 

kogemusi? Miks võib koostöö vahel raske olla? Andke nõu, kuidas tagada 

tõhus koostöö? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4)   Alternatiivne energia saab üha tähtsamaks. Kas oskate nimetada peale 

tuule- ja päikseenergia teisi alternatiivseid energiaallikaid? Mida te nende 

kohta teate? 

1 

2 

3 

4 

1. Päiksekiired sisenevad atmosfääri. 
2. Maapind muudab päikseenergia   soojuseks… 

3. … mille järel osa soojusest peegeldub 

tagasi atmosfääri. 

4. Osa peegeldunud soojusest säilitatakse 

kasvuhoonegaaside poolt. 
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NAFTAVARUD LÕPPEVAD, AGA KUI KIIRESTI? 
 

On palju ennustusi, kui kiiresti nafta otsa saab. 1970ndate alguses ennustas Rooma Klubi, ülemaailmne eksperdikomitee, kes 
tegeleb rahvusvaheliste küsimustega, et naftavarud lõppevad 2000. aastaks. See ennustus ei ole aga täide läinud. Seepärast on 
tähtis mõista, et stsenaarium ei pruugi peegeldada tõde. Sellest hoolimata paistab, et me oskame üha paremini ennustada, kui 
kauaks naftat jätkub, sest teholoogia areneb pidevalt. See tähendab, et me suudame luua paremaid stsenaariume kui varem. 
Seepärast tasub pingutada ja mõelda ühiselt tulevikule. Lõppude lõpuks on valmistumine pool meie ülesandest. 

 
 

KODUTÖÖ 

 
Kasutage interneti abi, et lugeda teooriaid nafta lõppemise kohta. Võtmesõnade 

hulgas võiksid olla “naftavarud” ja “energiarisk”. Kirjeldage viierealises tekstis, 

mida need teooriad tähendavad ja kommenteerige neid argumentide abil. 
 
 

Erinev vaade: Greenpeace 
 

Isegi kui ei olegi täiuslikke vastuseid – nii nagu 

arvas TANIA – on ühed mõtted teistest ikkagi 

paremad. Valitsused ning äri- ja 

keskkonnaorganisatsioonid peavad selle üle 

tuliseid vaidlusi. Kuid mis on parem? Ja kes 

otsustab? Siinsed kaks stsenaariumi põhinevad 

ideedel, mille on välja arendanud ettevõte Shell. 

Kuid Greenpeace – tuntud keskkonnaühendus –  

genereerib samalaadseid ideid. Võib juhtuda, et üks 

ettevõte peab teatud küsimusi tähtsamaks kui 

keskkonnaorganisatsioon. 

 
KODUTÖÖ 

 
Laadige alla Greenpeace’i energiastsenaariumid (aadressil 

www.energyblueprint.info) (saadaval ka iPhone’i r a k e n d u s e n a ) ja 

võrrelge Shelli stsenaariume Greenpeace’i omadega. Mida te 

märkate? Mille poolest nad sarnanevad/erinevad? Kummad on 

paremad ja miks? 

 

Suur energiastsenaariumi debatt 
 

Energiaprobleemid on teema, mis mõjutab 

igaüht ja see on ka kuum valdkond poliitikas. 

Mõned erakonnad tegelevad 

energiaprobleemidega. Mõnikord on neil 

ühesugused huvid, teinekord aga erinevad. 

Kõige tähtsamad tegurid on valitsused, 

energiaettevõtted, keskkonnaorganisatsioonid 

ja kodanikud. 

 
Klassiruumi debati eesmärk on juhatada avalikku 

energiateemalist arutelu, kasutades selleks väiteid. 

Õpetaja selgitab, kuidas debatt välja näeb. 

Teile antakse aega, et oma väited ette 

valmistada. 

VÄITED 

 Ainult üksikisikud tahavad maksta 

lisatasu jätkusuutliku energia 

heaks. 

 Tehnoloogia päästab lõpuks 

inimkonna. 

 Fossiilkütusevarud on alati olemas. 

 50 aasta pärast kasutame ainult 

taastuvenergiat. 

 Inimene põhjustab kliimamuutusi. 

 Ainuüksi energia säästmine lahendab 

kliimaprobleemi. 

 
Loomulikult võite ka ise väiteid välja 

mõelda. 

Küsige õpetaja abi klassiruumi debati 

läbiviimisel. 

 
Lisateavet energiastsenaariumide kohta leiate 

siit:  

www.yourdiscovery.com/nl/energy/ 

www.energyexplorers.nl 

www.energygalaxy.com 

Frank Niele, Energy: the Engine of Evolution, 

Elsevier Science, 2005. 

http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energygalaxy.com/
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MÄRKMED 
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NAFTA OTSIMINE JA TOOTMINE  
 
 
 
 
 

Kust naftat saadakse? 

2.1 

 

 

Suurenev energianõudlus tähendab ka suuremat nõudlust 

fossiilkütuste järele. Fossiilkütused on nafta, maagaas ja 

kivisüsi. Samal ajal muutub ligipääs neile üha raskemaks. 

Kokkuvõttes: suurem nõudlus ja vähem varusid. Mida 

saame meie selles olukorras ära teha? 

 
Sellele küsimusele vastamiseks peaks kõigepealt uurima, kust naftat üldse 

saadakse ja kuidas see maapinnas paikneb. Pärast seda vaatleme, kuidas naftat 

maapinnast saadakse. See kõik pole kaugeltki nii lihtne, kui arvata võib. Lõpuks 

vaatleme naftatootmise tulevikku. Kui allpool viidatakse naftale, siis võib seda 

paljudel juhtudel mõista ka maagaasi tähenduses. Need kaks fossiilkütust on 

geoloogiliselt ja keemiliselt seotud. Maagaasi eelis on see, et sellest eraldub 

sama energiakoguse juures vähem CO2  kui nafta puhul. Viimastel aastatel on 

igal pool maailmas avastatud palju maagaasi. Seepärast on maagaas endiselt ja 

ka kauges tulevikus tähtis energiaallikas, võib-olla olulisemgi kui nafta. 

Kohtades, kus praegu naftat avastatakse, olid sadu miljoneid aastaid tagasi mered 

või sood. See oli enne seda, kui dinosaurused elasid. Seda perioodi tuntakse ka 

karboniajastuna. Need organismid, kes siis meres elasid, näiteks plankton, sattusid 

suremise korral merepõhja. Aja jooksul arenes orgaanilisest ainest omamoodi 

kiht. Tulevased maakihid ladestusid järelikult orgaaniliselt ainest koosneva kihi 

peale. Need uued maakihid sisaldasid lubjakivi ja soola, mis olid pärit aurustunud 

meredest, või liiva ja savi, mille olid ladestanud jõed. Mõnes kohas oli maakiht 

selle tagajärjel nii paks, et niiskus ja valgus ei tunginud sellest enam läbi. See 

läbistamatu maakiht või lade on otsustava tähsusega, kui räägitakse nafta 

saamisest ja selle väljavaadetest: seda leiab ainult nn kattekivimi alt. 

 

Uue maakihi kaalu tõttu olid orgaanilised jäänused kokku surutud ning  avatud 

kõrgele temperatuurile ja rõhule. Lisaks need kihid pidevalt liiguvad: selle 

tulemusena olid orgaanilised jäänused mõnikord hoopis uues kohas. Nüüd te 

mõistate, miks leitakse naftat mõnikord kõrbest. 

 
Isegi siin (Omanis) oli varem meri! 
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ÜLESANNE 1 

 
Liikuvate maakihtide temperatuur 

võib olla mõnikord väga kõrge. 

Kas teate, miks võib nende kihtide 

temperatuur nii kõrgele tõusta? 
 

 
 
 

Keemiline protsess leidis aset järgmistel 

tingimustel: kõrge rõhk ja temperatuur ning 

pikk ajavahemik. 

Selle protsessi ajal muudeti orgaanilised jäänused 

süsivesinikeks: aineks, mis koosneb süsiniku- ja 

vesinikuaatomitest. Kui analüüsida naftat 

keemiliselt, siis on näha, et see koosneb igat sorti 

süsiniku- ja vesinikuahelatest. 

 

Seega ei leia naftat merest ega maa-alustest 

koobastest. Tegelikult leidub seda maakihtide 

kivimite paljudes väikestes avaustes – poorides. 

Nendest leiab gaasi, vett või naftat. Igal kivimil on 

eri hulk poore ja iga kivim on poorne määratud 

ulatuses. 

 

Kui kivim on väga poorne, ei tähenda see 

tingimata, et sellest saab kergesti vett ja naftat: 

kivimil võib olla palju poore, mis ei ole omavahel 

ühenduses. See, kas veel või naftal on võimalik 

kivimist välja voolata, oleneb läbistatavusest. Kui 

kivim on kergesti läbistatav, siis saavad vesi, nafta 

ja gaas omakorda lihtsamini läbi kivimi voolata. 

 

Peale kivimi läbistatavuse on tähtsad ka vedeliku 

omadused, mis määravad, kas vedelik saab kergesti 

läbi kivimi voolata. Proovige läbi kõrre mett juua – 

see pole kaugeltki nii lihtne kui kokakoola joomine. 

Põhjus peitub selles, et mesi on siirupine. See, kui 

siirupine vedelik on, näitab v iskoossust. Näiteks 

vesi on palju väiksema viskoossusega kui nafta. 

See tähendab, et vesi voolab palju lihtsamini läbi 

kivimi kui nafta. 

 

 
 
 
 
Liivakivi poorid on palja silmaga näha. Pildil olev 

liivakivi fragment on 10 sentimeetri suurune. Nendes 

poorides võib olla naftat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liivakivi poorid on üksteisele palju lähemal: 

see mikroskoopiline pilt on tegelikult vaid 2 

millimeetri suurune! Naftat võib leida ka 

liivakivi seest. 

 

 
 
 

 

Pilt süsivesinikmetaanist. Keskel  olev must 

aatom on süsinikuaatom. Seda ümbritseb 

neli vesinikuaatomit. 

 

 
 
 
ÜLESANNE 2 

 
Korrigeerige allolevaid küsimusi, 

kriipsutades läbi vale vastuse:  

 Rohkete pooridega kivim, 

    milles poorid pole üksteisega 

ühenduses, on / ei ole 

läbistatav. 

 Kui nafta on suurema/väiksema 

viskoossusega kui vesi, siis 

voolab nafta läbistatavast 

kivimist välja raskemalt kui 

vesi. 

 Kui läbistatav kiht sisaldab 

naftat ja vett mõlemat, siis aja 

jooksul koguneb nafta vee 

peale/alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vesi Nafta  Kivim 

 

 

Läbilõige kivimist, mis on piisavalt läbistatav, et nafta saab sellest välja voolata. 
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NAFTA OTSIMINE JA TOOTMINE 

2.2 
 

 
 

Kuidas naftat otsitakse? 
 

Nagu osast 2.1 nähtub, on nafta võimeline läbi 

kivimi pooride voolama. Nagu te teate, tõrjub nafta 

vett. See tähendab, et kui nafta puutub kokku 

pinnaveega, koguneb ta vee peale. Kui nafta ei jää 

kivimisse pidama, siis imbub ta pinnale ja seejärel 

aurustub. Kui nafta jab teekonnal kivimise pidama, 

siis võib ta seal akumuleeruda. Selle tagajärjel 

täitub kattekivimi all olev kivim naftaga. 

Kattekivimi all olevat naftat täis kivimit 

nimetatakse naftareservuaariks.  

Nafta leidmiseks otsivad geoloogid   kõigepealt 

kattekivimit. Selleks on vaja teha seismoloogilisi 

uuringuid. See tähendab, et tuleb kasutada akustilist 

allikat (tavaliselt veoauto koos vibreeriva plaadiga), 

mis saadab maapinda laineid. Seda seepärast, et 

helilained levivad eri maakihtides erineva kiirusega. 

Kui helilaine põrkub eri maakihiga, siis   ta on 

mõjutatud edasikandumise kiirusest ja peegeldub. 

Peegeldunud helilained võetakse  

vastu maapeal pikkade geotorudega, mis meenutavad 

mikrofoni: helisalvestid. Andmeid, mida mõõdetakse 

geofoonidega, töödeldakse seejärel väga võimsate 

arvutitega. See võimaldab kaardistada maapinda. 

Tänapäeval saab isegi näidata maapinda 

kolmedimensioonilisena. Sel viisil saavad geoloogid 

vaadata läbi maakihtide, nii nagu need looduses on. 

Nii nad otsivadki kattekivimit: kõige tõenäolisemat 

kohta, kust võib leida naftat või maagaasi.

 

 
 

ÜLESANNE 

 
Maakoore läbilõike pildil näete, et 

maakihid koosnevad eri 

materjalidest. Kivisütt leidub ainult 

kõige madalamas kihis. Miks 

kõrgemates kihtides kivisütt ei 

leidu? 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
      nafta 

       
 liiv/savi  

        savi 
 

 

 

liivakivi  

 

 

savi   

liiv     liiv 

 
liiv/savi 

 

liiv/savi 

savi/liiv/kivisüsi 

 
 

 
 
    nafta 

 
kvaternaar 
 
tertsiaar 
 

 
hiline kriidiajastu 
 
 
 
 

varane kriidiajastu 
 
juuraajastu 

 
varane juuraajastu 

 
triiase ajastu 
 

 
hiline permiajastu 

 
karboniajastu 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maapinna koostis on kaardistatud seismiliste 

uuringute abil. Siin näete ühe kilomeetri 

sügavusel asuva maakihi andmeid. Kui palju 

kirjut teavet! 

 
 
 

Õnneks saab tänapäeval seismiliste uuringute 

andmeid näidata kolmedimensiooniliselt 

virtuaalruumides. Geoloogid saavad seega 

vaadata andmeid nii, nagu nad looduses on. 

Siin näete maakoore läbilõiget. Kuna nafta moodustus miljoneid aastaid tagasi, asetseb ta mõne kilomeetri 

sügavusel maa all. Nafta on ladestunud ainult kivimikihi alla, mille all ta on kinni (kattekivim). 
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MÄRKMED 
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NAFTA OTSIMINE JA TOOTMINE  
 
 
 
 
 

Kuidas naftat maapinnast kätte 

saada? 

2.3 
 
 
 
 

 
  Katteplokk 

 
Kui geoloogid tuvastavad nafta olemasolu, siis 

võib puurimine alata. Eri kihtide jaoks on 

mõeldud eri puurkroon. Kõva kivimi, näiteks 

graniidi jaoks on vaja hoopis teistesugust 

puurkrooni kui liivakivi tarbeks. Graniidi jaoks 

mõeldud puurkroonid sisaldavad sageli teemante 

ja võivad maksta 100 000 eurot tükk! Need 

puurkroonid, mis peavad puurima läbi 

liivakivikihtide, ei pea olema nii tugevad. Nad on 

sageli tehtud terasest või volframist ja maksavad 

1000 – 24 000 eurot. Puurkroonid asetatakse 

pidevalt pöörleva puurtoru otsa. Siiski võib 

puurkrooni pöörata ka eraldi mootor, mis asub 

otse puurkrooni peal. Sel juhul ei pöörle puurtoru 

puurkrooniga kaasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pöörel 

 
 

 
Pöörlemisvarustus 

 
Tõstesüsteem 

 
  Puurplatvorm 

 
 
 
 
 
 
 
  Liikuv plokk (üles ja alla) 

 
 
 
 

  Tugitoru 
 

 
 
  Kuuskanttoru 

 
Puurtoru on tehtud eraldi peenematest 

torudest, mis on üksteise sisse kruvitud. 

Puurimise ajal tegutseb kogu toru pööreldes. 

See tähendab seda, et kui puurkrooni tuleb 

vahetada, siis peab kõik peenemad torud 

üksteise järel lahti kruvima, kui on vaja 

puurtoru tõsta. Kui puur on jõudnud soovitud 

sügavusele, siis viiakse sinna manteltoru. 

 
Puurlahusetoru 

 
Mootorid  Puurlahusetsistern 

 
 

 
Puurtoru 

 
Mantel-toru 

Läbipõlemiskaitse (= lekkekaitse)                     
                                                                     Tsement 

 

Nii ei varise puurauk kokku. Kui manteltoru on 

paigas ja tsemendiga ankurdatud, võib puurimine 

jätkuda, kasutades nüüd väiksema läbimõõduga 

puurkrooni. Seda protsessi korratakse, kuni on 

saavutatud õige sügavus. Enamik puurauke on 

1000–4000 meetrit sügavad. Manteltoru tipp on 

50–75 sentimeetrit lai, põhi on 15–20 

sentimeeterit. Seega võrreldes sügavusega ei ole 

puurauk kaugeltki nii lai: seda võib võrrelda 

sellega, kui proovite saada laest münti kätte, 

kasutades selleks ühtainust juuksekarva! 

 
 
 
 
 
 
 

 
ÜLESANNE 1 

 

 
 

 
 
Puurplatvormi tähtsamad komponendid. 

 

 
 
Volframist puurkroon. 

                  Puurkroon 
 
 
 

 

PolyCrystalline Diamond Compact, 

teemantidega puurkroon. Mustad ringid 

on teemandid. 

Ühe puuraugu puurimine m a k s a b  k e s k m i s e l t  2 0  m i l j o n i t  eurot. Tänapäeval 

õnnestub üks puurimisoperatsioon neljast. Üks barrel naftat (= 159 liitrit) annab 60 eurot 

tulu. Arvutage, mitu barrelit peaks müüma, et katta puurimiskulud. 
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ÜLESANNE 2 
 

Nafta ja maagaasi puuraugu konstruktsioon
 

Mõelge põhjusele, miks on 

manteltoru puuraugu allosas kitsam 

kui üleval. 

Vihje: väikse läbimõõduga toru on 

palju vastupidavam kui suure 

läbimõõduga toru! 

Puuritelg Esikorpus Tse-ment-

toru 
 

 
 
 

Tsement 

Toru- 

diagramm 

Tootmine 

 

 
 

Pildilt on näha, et manteltorud on samuti 

tsemenditud. Selle eesmärk on ankurdada torud nii, 

et nad ei saa paigast liikuda. Tsement isoleerib ka 

maakihte. Allpool selgitame, kuidas selline 

tsementimine töötab ja mil viisil nafta lõpuks 

puuraugust maapinnale voolab. 

 

Osana puurimisest tuleb ka lahtipuuritud kivim 

maapinnale tuua. Selleks on välja mõeldud väga 

hea abinõu: puurimise ajal pumbatakse vedelikku. 

See pumbatav vedelik on tuntud puurlahusena. 

Puurlahus hoiab puurkrooni jaheda ja toob 

lahtipuuritud tükid maapinnale. Sellest saab parema 

ülevaate joonise abil. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gaas 

Nafta 

Vesi 

 
 

Et hoida ära kokkuvajumist, asetatakse puurauku metalltorud ja ankurdatakse tsemendiga. Pange tähele, et torud on 

ülaosast laiemad. 

 
 

 
 

ÜLESANNE 3 

 
Puurauk, puurtoru, puurkroon, 

manteltoru, puurlahus, seismiline 

uuring – see võib hulluks ajada! Kas 

mäletate, mida need kõik tähendavad? 

Kirjutage iga termin üles ja kirjeldage 

oma sõnadega, mida nad tähendavad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Puuri töö tulemus tuuakse koos puurlahusega kergesti pinnale. 
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ÜLESANNE 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Puurlahuset s i s t e r n  
 

 
 

Vibreeriv filter, 

mis eraldab 

puuritud 

kivimitükid 

puurlahusest 

 
 
 
 

Pump 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renn  
puuritud osadele 

   Puurlahuse 
t a g a s i v o o l  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puurtoru 

 
Tühi ruum  

toru ja 

puuraugu vahel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Puurauk 

 

Puurkroon 

a.   Mida peaks puurlahusega 

tegema, kui vee tihedus on 

liiga väike? Vihje: mida 

ingliskeelne sõna “mud” teie 

emakeeles tähendab? 

b.    Kujutlege, et avastate, et teie 

kasutatud puurlahuse tihedus on 

ikka liiga väike. Kuidas saaksite 

kiiresti puurlahuse tihedust 

muuta, et hoida naftareservuaari 

survet kontrolli all? 

 
Kõik puuritud kivimiosad, mis tulevad koos puurlahusega maapinnale, sisaldavad palju teavet kivimi kohta. 

Kui puuritud osad sisaldavat naftat, siis see võib tähendada, et nafta ongi leitud! Kivimit uuritakse käsitsi 

tsisternis, mis asub vibreeriva filtri kõrval. 

 
On tähtis, et puurlahus oleks õige tihedusega. 

Suurema tihedusega aine kaalub sama mahu 

juures rohkem kui väiksema tihedusega aine. See 

on tähtis seepärast, et siis ei saa nafta 

kontrollimatult maapinnale tõusta, kui 

naftaraservuaari puuritakse. Puurlahusesammas 

peab puuraugus olema piisavalt raske, et pidada 

vastu alttulevale nafta survele. 

 
Puurlahuse tihedust saab kohandada 

puurimisplatvormilt. Kui surve naftareservuaaris 

on mitteootuspäraselt suur, et puurlahusesammas ei 

suuda pinnale tõusvat naftat tagasi hoida, siis 

sekkub operatsiooni lekkekaitse. Lekkekaitse on 

paigaldatud puuraugu kohale ja ta seiskab puurtoru 

kohe, kui nafta ähvardab välja imbuda. Rõhk 

naftareservuaaris võib ulatuda 350 baarini või 

rohkem: see on 350 korda kõrgem kui väljas olev 

õhurõhk. 

ÜLESANNE 4 

 
Aine tihedus näitab tema massi. 

(näiteks kilogrammides); kui seda on 

näiteks 1 m3, on tiheduse ühik kg/m3. 

See tähendab, et 1 m3 vee mass on 

umbes 1000 kg. Seepärast on vee 

tihedus 1000 kg/m3. 

Selleks et kontrollida (nafta) 350-

baarist rõhku, on vaja mõõta 

vedelikusamba (tihedusega 

1000 kg/m3)vastusurvet peaaegu 3500 

meetri kõrgusel. Arvutage, mitu m3 vett 

on vaja, kui oletada, et keskmine 

puuraugu läbilõike pind on 0,10 m3. 

(Siinse teooria järgi  koosneb puuritav 

vedelik seetõttu ainult veest.) 

Vihje: puuraugu sisu on samasugune 

nagu puuraugu läbilõike pind korda 

kõrgus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enne ei olnud sellist seadet nagu lekkekaitse 

… 

Selleks et manteltorusid ankurdada, pumbatakse 

jalamile erisorti tsemendisegu. Torude 

ankurdamiseks kasutatav tsement on palju 

vedelam kui kodus kasutatav tsement. Eesmärk on 

täita tsemendiseguga tühimik puurišahti (maakiht) 

ja manteltoru vahel. Selle saavutamiseks tehakse 

täpne arvutus, kui palju tsemendisegu tühimikku 

mahub. Seejärel pressitakse see alla, tühimikku, 

mis on puurišahti ja manteltoru vahel. Iga toru 

tuleb tsemendiga eraldi paika seada. Seda protsessi 

korratakse palju kordi iga puuraugu puhul 

päevaste või isegi nädalaste vaheaegadega. 
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Kuidas saab nafta liikuda kivimist puurauku, kui 

tsement on kõvemaks muutunud? Vastus sellele on 

sageli lihtsam, kui võite arvata: toru sisse 

tulistatakse auk! Kuul puurib läbi tsemendi torusse 

ja kivimisse tee. Nii tekitatakse naftat sisaldavasse 

kihti tunnel. Nafta voolab teda ümbritsevast 

kivimist välja väiksesse tunnelisse ja jõuab 

puurauku. Nii leiab nafta lõpuks tee maapinnale. 

 

 
ÜLESANNE 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torude mulgustamine pärast puuraugu valmimist. Viimaks saab naftat toota. 

 
 

LISA: avamerepuurimine 
    

Kujutlege, et olete puurauguinsener 

puurplatvormil Põhjameres. Te olete 

avastanud kena suure 

naftareservuaari ja olete jõudnud 

nõutud sügavusele. Nüüd on teie 

ülesanne ankurdada puurauk. Te olete 

välja arvutanud selleks vajaliku 

tsemendikoguse. Äkki te avastate, et  

tsementi on liiga vähe ja et tsemendi 

pumpamine puurauku on juba alanud. 

Kuidas saate tagada, et puurimine 

polnud asjatu? 

Avamerepuurimine toimub ujuvplatvormide, 

poolallveelaevade või puurlaevade abil. 

Ujuvplatvorm on vee peal olev platvorm, mis 

viiakse õigesse kohta puksiirlaevaga. Terassambad 

on lastud merepõhja,et ankurdada platvorm oma 

kohale. Seejärel tüüritakse platvorm ülespoole. 

Ujuvplatvorme kasutatakse kuni 120 meetri 

sügavuses vees. Ujuvaid puurplatvorme tuntakse 

poolallveelaevadena. Need saavad puurida 

sügavamas vees kui ujuvplatvormid. Tänapäeval on 

olemas poolallveelaevu, mis suudavad puurida 10 

km sügavusel. Liinid kinnitavad poolallveelaevad 

tugevalt merepõhja ankrusse. Tagamaks, et 

puurlaevad, mis puurivad nii sügaval, säilitaks oma 

positsiooni, kasutatakse kohandatavaid kruvisid. 

Seda nimetatakse ka dünaamiliseks 

positsioneerimiseks. 

 

 
 

ÜLESANNE 7 

 
Kasutage internetti, et uurida 

naftapuurimise eri võimalusi. Valige 

nende hulgast ÜKS (näiteks puurimine 

ujuvplatvormide, poolallveelaevade, 

süvamerepuuride abil jm) ning proovige 

vastata alljärgnevatele küsimustele: 

 Kuidas te pääsete platvormile 

(mis liiki operatsioonid teie 

platvormil on)? 

 Mis sügavusele teie 

platvorm suudab puurida? 

 Kuhu on teie platvorm 

praegu paigaldatud? 

 Kuidas teie platvorm paigal 

püsib? 

 
Vormistage vastused selgelt ja korralikult ning 

esiltege neid oma klassile. Proovige 

klassikaaslasi veenda, et teie naftapuurimise 

viis on parim! 

 
 
 
 
 
Ujuvplatvormi paigaldamine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tänapäeval on poolallveelaevad laevade moodi. 

Erinevus on selles, et puurlaevad ei ole 

ankurdatud nagu poolallveelaevad. 

ÜLESANNE 6 
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Nafta tulevik 
 

Puurimine ümber nurga 
Tänapäeval on võimalik puurida ebaharilikult. 

Tänu uuele tehnoloogiale saab nüüd 

naftareservuaare puurida ka kohtades, mis enne 

olid ligipääsmatud või mis oleks maksnud 

rohkem, kui nafta tulu annab. Hea näide uudsest 

puurimispraktikast on nn maopuuraugud: 

puurkroonid liiguvad nagu madu ühe 

puurplatvormi naftareservuaarist teise. Nad on 

isegi võimelised puurima ülespoole! See kõik 

tähendab,et üksikpuuraugu kaudu pääseb ligi 

paljudele (väikestele)  naftareservuaaridele. Selle 

tulemusena need naftareservuaarid, mis muidu 

oleksid liiga väikesed (ja seepärast kallid), et 

sinna eraldi puurauku teha, on nüüd samuti 

ligipääsetavad. 

Puurimisel kindlas suunas on ka teisi kasulikke 

rakendusvõimalusi. Näiteks tähendab see, et 

naftale, mis asub linnapiirkonnas, pääseb ligi 

kaugelt. 

Puurkrooni saab painutada viis kuni kümme 

kraadi 100 meetri sügavuse kohta. See võib 

tunduda vähe, aga see tähendab näiteks seda, 

et Rijswijkist võib jõuda Scheveningeni 

rannikule. Ja see teeb ligi kaheksa 

kilomeetrit! Samuti ärge unustage, et 

puurtoru peab ka samal ajal painduma – ja 

see on tehtud terasest. 

 

Targad väljad 
On olemas veel üks tehnoloogiasaavutus, mis 

aitab naftat puurida ja toota – see on nn tark väli. 

Selle termini on loonud naftaettevõte Shell. Tark 

väli tugineb põhimõttele “Abinõu on teadmine”: 

kui olete teadlik sellest, mis juhtub, siis saate 

paremini otsustada, kuidas naftareservuaare 

otstarbekamalt kasutada. Targa välja puuraugus 

on optiline valguskaabel ja sensorite jada, mis 

mõõdavad reaalajas muu hulgas temperatuuri, 

rõhku ja nafta koosseisu reservuaaris. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nn maopuuraugu põhimõte. 
 

 
 

1 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheveningen 
 

 
 
 
 

Den Haag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijswijk 

Kõiki andmeid (mõned terabitid päevas) 

töötlevad arvutid, nii et puuraugus saab teha kohe 

kasulikke kohandusi. See tähendab näiteks seda, 

et puurauku saab juhtida auru, mis teeb nafta 

vähem viskoosseks, nii et ta saaks paremini 

voolata. Lõpuks võib see suurendada  nafta 

tootmist naftaväljadelt kuni kümme protsenti! 

Tootmispuurauku ei saa tavaliselt auru lisamiseks 

kasutada; selleks on vaja teist sorti puurauku. 

 

 

 

 

 

 

 

Kui alustate Shelli laborist Rijswijkis, siis jõuab puurkroon Scheveningeni rannikule. See on 

umbes kaheksa kilomeetrit kaugemal. 

 

 
 

KAS TEADSITE, ET KESKMISELT 60 
PROTSENTI NAFTAST JÄÄB VÄLJALE? 
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Üldiselt tagab tehnoloogia areng võimaluse 

kasutada tulevikus  naftavälju, mida minevikus ei 

oleks saanud leida või kasutada. Siiski ei ole naftat 

lõpmatus koguses. Lisaks eraldub nafta põlemisel 

CO2, meie aga soovime, et selle kogus atmosfääris 

väheneks. Seepärast on tähtis mõelda hoolikalt 

teistele energiaallikatele. On olemas ka 

tehnoloogia, millega CO2  kogutakse maa sisse – 

sinna, kus on tavaliselt maagaas.  Seda 

tehnoloogiat nimetatakse CCS-ks: süsiniku 

kinnipüüdmine ja ladustamine. 

ÜLESANNE 1 

 
Toodetud nafta mahtu väljendatakse 

naftabarrelites. Nafta hinda 

arvestatakse samuti barreli kohta. Üks 

barrel võrdub ligi 159 liitriga. 2008. 

aastal toodeti iga päev 85 miljonit 

barrelit naftat. 

 
On raske ette kujutada, kui palju 85 miljonit 

barrelit täpselt on. Selleks et suurt mahtu veidi 

paremini mõista, võrreldakse seda sageli olümpia 

mõõtu ujumisbasseiniga, mille mõõtmed on 50 m x 

25 m x 2 m. Arvutage, mitu olümpia mõõtu 

ujumisbasseinitäit naftat toodeti 2008. aastal. 

Kujutlege, et tark tootmine tähendab, et välja 

puuritakse 5 protsenti rohkem naftat. Mitu olümpia 

mõõtu ujumisbasseinitäit naftat see päevas teeb? 

ÜLESANNE 2 

 
Nagu olete õppinud, ei ole naftavarud 

igavesed. Viimasel ajal on palju naftat 

leitud muudes, ootamatutes kohtades, 

nagu nafta-liivaväljad Kanadas. Need 

nafta-liivakivikihid on maapinnale 

lähedal ja neid saab üles kaevata. 

Tundub, et nendel alternatiivsel 

väljadel on sama palju naftat nagu 

kõigil teistel tavalistel väljadel 

(kihid sügaval maapinna all) kokku. 

Kas teie arvates on nendest 

kohtadest nafta puurimine 

õigustatud tegevus? Palun 

põhjendage oma arvamust. 

 

Seejärel võrrelge enda vastust klassikaaslaste 

omaga: mida nemad arvavad? Pidage debatt ja 

ärge unustage TINA (“Muid võimalusi ei ole.”) 

ega TANIA seisukohta (“Täiuslikke vastuseid ei 

ole.”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÄRKMED 
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CO
2
-KÜSIMUSE LAHENDUS 3.1 

 

 
 

Tehnoloogia ja neli võtmeküsimust 
 
 

CO
2
-mäe peitmine 

 
Rahvaarvu ja energianõudluse 

suurenemisega kasvab ka 

kahjulike kasvuhoonegaaside 

heitkogus. 

 
Siinsel joonisel on on näha CO2–  

konsentratsiooni suurenemine õhus viimase 

tuhande aasta jooksul. CO-konsentratsioon 

on viimasel ajal märkimisväärselt kasvanud 

(aastatel 1900–2000). CO2–konsentratsioon 

oli 2006. aastal 382 ppm (osa miljoni kohta).  

Ühik ppm on õhus olevate gaasiosakeste 

konsentratsiooni mõõtühik. 382 osakest igast 

miljonist gaasiosakesest on CO2-molekulid. Et 

võidelda kasvuhooneefektiga, on valitsusjuhid 

kokku leppinud, et õhus ei tohi olla üle 450 

ppm CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO

2 
heitkogus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CO2–
konsentratsioon 

 

Energiastsenaariumide osast lugesite võimalikest 

kliimaprobleemide tagajärgedest. Muretsemine 

on nii suurte muutuste korral õigustatud. 

Mõnikord viib see hirmuni tuleviku ees. Lõppude 

lõpuks on nii, et kui kliima soojeneb, siis 

hakkavad jäämäed sulama ja see võib põhjustada 

katastroofe. Teisest küljest aitab suur hulk uusi 

tehnoloogiaid piirata kahjuliku 

kasvuhoonegaasi CO
2 
levikut. Näiteks on 

teadlased viimase 20 aastaga teinud mitu tähtsat 

tehnoloogiaavastust: uuendusliku tehnoloogia 

kasutamine tähendab, et kasvuhoonegaaside hulk 

ei ole suurenenud. Üks selliseid tehnoloogiaid on  

CO
2  
kinnipüüdmine ja ladustamine (CCS). 

 

Sellelt jooniselt on näha, kuidas on seotud CO
2
-konsentratsioon ja kliimamuutus. 

 

 

Waalwijki ökopark, e n d i n e  p r ü g i l a . Park ühendab kolme tehnoloogiat, mis aitavad CO
2
 

kogust vähendada: päikseenergia, tuuleenergia ja gaasi tootev prügila (biogaas). Muud näited 

uuenduslikust tehnoloogiast, mis samuti abistavad, on paremad soojusvahetid ning soojus- ja 

külmasalvestid.    
Uuenduslik tehnoloogia: murranguliste ideede ja meetodite rakendamine. 
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CO2 püüdmine, transport ja ladustamine 
 

 
Süsiniku kinnipüüdmine ja säilitamine (CCS) on 

uue tehnoloogia nimetus.  

See idee tekkis põhjusel, et üha rohkem 

naftavälju on tühjaks saanud. Neid kasutati nii 

kaua, kuni nad olid tühjad, mis omakorda viis   

mõttele täita nad CO
2
-ga, et võidelda nii 

kliimaprobleemiga. 

 

 

 

 
Tööstuslik kasutamine ja toidutootmine 

 
 
 

 

Kuidas CO2  

ladustatakse? 

 
C0

2 
eraldab 

metaani 
kivisöest  

 

Idee on üsna lihtne: CO
2  

püütakse kinni tehases 

või elektrijaamas, mis toodab kivisütt või maagaasi  

põletades CO
2
. Seejärel transporditakse CO

2   

torujuhtmega kohtadesse, kus seda saab  

ladustada – kivi poorides maa all. 

 

Hollandisse Roermondi lähedale Vattenfall-

NUONi elektrigenereerimisjaama ehitatakse 

näidisjaam, mis demonstreerib, et CCS ei ole 

mitte ainult võimalik, vaid ka ohutu ja säästlik 

lahendus. Sellise jaama ehitamisel tuleb 

arvestada lugematuid asjaolusid. CO
2
 

kinnipüüdmine ja maasse pumpamine on 

keeruline protsess. Tehnikaeksperdid ja teadlased 

on selle teema käsile võtnud. Allpool on 

küsimused, mida nad uurida soovivad. Need 

küsimused juhatavad CO
2  

kinnipüüdmise ja 

ladustamise juurde. 

 
 
 
 
 

 

Skemaatiline esitlus CO
2 

kinnipüüdmisest. 

 
 

   

 

 
 

 

 

Vattenfall-NUONi elektrigenereerimisjaam Buggenumis, Roermondi lähedal Hollandis hakkab 

kasutama CCS-tehnoloogiat. CCS installeeritakse punase ringiga tähistatud alale. 

 

TEHNIKUTE JA TEADLASTE NELI KÜSIMUST CCSi KOHTA 
 
 

1. CO
2 
kinnipüüdmisest 

Elektrigenereerimisjaamas on raske eraldada CO
2  

teistest gaasidest. 

Millise tehnoloogia abil me saame seda kõige edukamalt teha? 

 

2. CO
2
 olekutest 

Gaasilises olekus võtab CO
2  

ruumi (väikse tihedusega). 

Seepärast viiakse CO
2  

nn ülikriitilisse olekusse, et CO
2  

saaks ladustada. Mis 

on ülikriitiline olek ja miks on see faas CO
2
 ladustamisel kasulik? 

 
3. CO

2 
ladustamisest ja ohutusest 

CO
2  

peab ladustama range kontrolli all, CO
2  

ei tohi välja lekkida. Kuidas ladustada 

CO
2 
võimalikult ohutult? 

 
4. CO

2
-st ja arvudest 

Kuidas aitab CO
2  

ladustamine kliimaprobleemi lahendada? 

Nafta 
eraldamine 

 

 Nafta 
C0

2 
surub välja 

kinnipüütud 
nafta 

 

C0
2 

kinnipüüdmine  

soolamoodustistes 
C0

2 
kinnipüüdmine 

tühjades nafta-
/gaasireservuaarides 

 

CO2 

 

CO2 

 

O2 

 

 
 

C0
2 
püüdmine 
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CO
2
-KÜSIMUSE LAHENDUS 

 

 
 
 
 

I võtmeküsimus: kinnipüüdmine 

3.2 

 

 
 

Kivisüsi 

 
Biomass 

 
Maagaas 

 

 
Gaasistumine 

 

 
~ 8 baari CO

2
 

 
 
CO 

kinnipü
üdmine 

 

 
Vesinik 

 

 
Põlemine Aur 

 
CO

2 Õhk 

 
Enne kui CO

2  
maa alla ladustatakse, peab ta 

muudest gaasidest eraldama, sest saastunud 

CO
2 
võib transportimisel ja ladustamisel 

probleeme tekitada. Gaasidest eraldamine on 

ülikeeruline, sest nad on kergesti lenduvad ja 

segunevad kiiresti teiste gaasidega. Puhta CO
2 

ladustamiseks maa all tuli luua tehnoloogia, 

mis aitab CO
2
 kinni püüda. 

 
Elektrigenereerimisjaam Roermondi lähedal 

kasutab põletamiseelset tehnoloogiat. See tähendab, 

et CO
2  

püütakse kinni enne põletamist. Idee seisneb 

selles, et fossiilkütuseid põletatakse esmalt 

mittetäielikult, et moodustuksid vesiniku- ja CO
2
-

gaas. 

 
C

x
H

y
( g/l) + O

2 
(g) ––>H

2
(g) + CO

2  
(g) 

 
CO

2  
ja H

2  
lõhustatakse amiinilahuse kaudu 

(orgaanilised molekulid), millega CO
2  
reageerib. 

Vesinikugaas ei reageeri amiinidega ja ta eraldatakse 

torujuhtme kaudu. Vabanenud vesinikugaas seejärel 

põletatakse, et genereerida elektrit. CO
2  

vabastab 

temperatuuri tõustes amiinid. Tulemuseks on puhas 

CO
2
-gaas. 

Vooskeemil on näidatud, kuidas kütused saavad mittetäielikult põleda ja CO
2 

saab vesinikust eraldada. 

Vesinikku kasutatakse kütusena. (Allikas: ECN, Ruud van den Brink.) 

 

 
 
 

KÜSIMUSED 

 
1.     Kas teie arvates saab CO

2 
atmosfäärist eraldada? Kas sellel oleks mõtet? 

Vihje: mõelge näiteks sellele, kui palju CO
2 

on atmosfääris ühe mahuühiku kohta. 

2.    CO
2 

püütakse suure rõhu all ja k õ r g e l  t e m p e r a t u u r i l . Kas teie arvates teeb see 

CO
2 
kinnipüüdmise kalliks? Kuidas muuta CO

2 
kinnipüüdmine odavamaks? 

3.   CO
2 
kinnipüüdmisel kasutatakse amiine. Amiinid toimivad katalüsaatoritena. Mis on 

katalüsaatorid? O t s i g e  s e d a  t e r m i n i t  i n t e r n e t i s t . Miks on tähtis, et gaasisegu  

läbib need katalüsaatorid võimalikult puhtalt järgneval osalisel põlemisel? 
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CO
2
-KÜSIMUSE LAHENDUS 

 

 
 
 
 

II võtmeküsimus: 

olekud 

3.3 

 
Kui CO

2  
ladustamise idee sündis, siis olid 

tehnikaekperdid silmitsi uue probleemiga: 

kuidas suruda võimalikult väiksesse ruumi 

võimalikult palju CO
2
? Alljärgnev on selle 

probleemi analoog. Kujutlege, et te sõna 

otseses mõttes soovite suruda õhu käsitsi 

kuivkrohvplaati. Loomulikult on see 

võimatu. Või kuidas? Tehnikaekspertide 

probleem oli tihedus. Aine tiheduse 

saamiseks peab jagama aine massi 

mahuga. Liiter vett nõuab palju rohkem  

ruumi kui kilo pliid. 

CO
2
-olekud 

 
10 000 

 
 

1000 

 
 

100 

 
 

10 

 
 

1 

 
 
 
 
Tahke 

 
 
 
 
 
 
 
Vedel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaasiline 

 

 
 
 
 
 
Ülikriitiline

 

CO
2  

ei ladustata gaasilises olekus, sest selles 

faasis võtavad molekulid tohutu palju ruumi. 

Nüüd mõelge rakettidele. Ilutulestikuraketid on 

väikestest anumates gaasilises olekus. Kui need 

süüdata, moodustub suur hall gaasipilv. Seepärast ei 

pidanud teadlased gaasilist olekut sobivaks ja jätkasid 

selle uurimist, mis olekus on CO
2
 kõige parem 

200  250  300  350  400 
 

Temperatuur (K) 
 

 
Siin on näha, mis rõhu ja temperatuuriga muutub CO

2
-gaas ülikriitiliseks. 

 
 

CO
2 

hõivatud ruum  

 

maa all ladustada. Näib, et on olemas olek, 

mis on gaasilise ja vedela oleku segu: 

ülikriitiline faas. 

 
Mis on ülikriitiline olek? 

Ülikriitiline olek ei ole tegelikult midagi muud 

kui suure rõhu all ja kõrgel temperatuuril olev 

gaas. Kuid sel olekul ei ole erijooni: ülikriitiline 

olek on palju suurema tihedusega kui gaasiline 

olek ja palju vähem viskoosne kui vedel olek. 

Viskoossus – kui siirupine aine on –, mida nafta 

peatükis käsitleti, on vastupanu, mida vedelik 

voolates avaldab. Kokkuvõttes on ülikriitiline 

olek CO
2
 ladustamisel kasulik suure tiheduse 

poolest (palju väikse ruumalaga molekule) ja 

seepärast, et ta on võimeline voolama kergesti läbi 

maakihtide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelis näidatakse, kui palju ruumi võtab 1 kilogramm CO
2 

eri olekutes. 

Olek 

Tahke 

Tihedus (ruum, mille hõivab CO2 igas olekus) 

0,64 liitrit 

1,30 liitrit Vedel 

500 liitrit Gaasiline 

1,18 liitrit Ülikriitiline 
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3.3 CO
2
-KÜSIMUSE LAHENDUS 

 
 
 
 
 

Selleks et CO
2  

jõuaks ülikriitilisse olekusse, peab 

gaasi kokku suruma kõrgel temperatuuril. On 

tähtis mõista CO
2
 transportimist ja ladustamist, mis 

juhatab sind edasi punktini, kus CO
2  

ei kujutleta 

enam gaasilises, vaid ülikriitilises olekus. 

 
Ülikriitilises olekus CO

2  
on 

kasutatud selleks, et eraldada 
kohvist kofeiin saamaks 
kofeiinivaba kohvi. Sellises 
olekus CO

2
 kasutatakse ka 

värvilahustina riietel. 

KÜSIMUSED 

 
1.     Miks ei ole hea mõte pumbata CO2 maasse gaasilises olekus? 

Miks on halb mõte suruda CO2 maasse tahkes olekus? Lõppude lõpuks on 

CO2 sellises olekus kõige tihedam. 

2.    Mõelge gaasi, vedeliku ja ülikriitilise vedeliku omadustele. Täitke allolev 
tabel. Viskoossuse puhul mõelge sellele, mida õppisite nafta peatükis; viskoossus näitab, kui 

siirupine aine on. 

 

Omadused Gaasiline Vedel Ülikriitiline 

Viskoossus (suur/väike)    

Võtab ruumi 

(palju/vähe) 

   

Keemispunkt või -

temperatuur 

(kõrge/madal) 

   

3.   Ülikriitilises olekus CO
2 

saab kasutada lahustina. Mõelge kasulikele 

rakendusvõimalustele, kus saab CO
2 

lahustina kasutada. Arvestage, et kui te kasutate 

millegi jaoks ülikriitilises olekus CO
2 

ja jätate selle hiljem õhu kätte, siis aurustub CO
2 

tavaliseks gaasiks. 

 
 

MÄRKMED 



K Õ I K   E N E R G I A   K O H T A !   -   29  

 

 

 
 
 

29 

 

 

CO
2
-KÜSIMUSE LAHENDUS 

 

 
 
 
 

Ladustamine ja ohutus 

3.4 

 
 

Ladustamine  

Kolmas ülesanne, mis tehnikaekspertidel ees seisab, 

on CO2 ladustamine maa alla. See  

toimub sügaval maakihtides, mida kaitseb 

läbistamatu kiht (kattekivim). Nagu õppisite nafta 

tootmise peatükis, on kohti, kus leidub gaasi 

ja naftat. 

Kui kogu see gaas ja nafta on neist maakihtidest 

välja pumbatud, siis muutub see koht sobilikuks CO
2 

ladustamiseks. 

 

 
Kompressor avaldab  

CO
2
-le survet edasi 

 

Sisestusaugu kaudu 
läheb CO

2 
sügavale 

maa alla 
 

Vaatlusauk sisaldab 

CO
2 
ladustamiseks 

vajalikke mõõteriistu

Allolevad arvud näitavad, kuidas CO
2  

maasse 

pumbatakse. Üldiselt rääkides on ladustamiseks 

sobilikud maakihid kahe kilomeetri sügavusel.   

Tehnikaekspertide ülesanne oli ladustada CO
2  

võimalikult ohutult. Selle saavutamiseks pidi tegema 

kõikvõimalikke mõõtmisi. Milline näeb välja 

gaasivälja maakiht? Kui palju CO
2  

saab sinna 

ladustada? Gaasiväljad asuvad alati allpool 

läbistamatut kihti. Kui mõõtmisi teha, tuleb tagada, et 

kattekivimis ei ole mõrasid, muidu võib CO
2  

kaduda. 

Kui CO
2  

on maa alla pumbatud, siis ta lahustub aastate 

jooksul põhjavees, mis ei ole ühenduses madalate 

põhjavee kihtidega. Mõnes kihis võib CO
2  

väga 

aeglaselt reageerida kivimiga. Sel juhul ta 

mineraliseerub: CO
2  

moodustab ühendeid teiste 

molekulidega, mille tulemusena muutub CO
2 
tahkeks. 

  

 
Need arvud näitavad, kuidas seismilisi 

andmeid töödeldakse, et teha gaasivälja 

arvutimudel. P a r e m a l  o l e v  g r a a f i k  

n ä i t a b ,  e t  g a a s i v ä l i  v õ i b  o l l a  

t õ e l i s e l t  s a k i l i n e .  CO
2  

pumbatakse sakilisel 

maa-alusel väljal ülikriitilises olekus. See 

täidab aeglaselt kogu välja, kuni ruum on täis. 

Tehnikaeksperdid saavad kasutada selliseid 

graafikuid selleks, et arvutada, kui palju CO
2 

saab gaasiväljalt pumbata. 

Gaasiline CO2 transporditakse maa alla 

torujuhtmega 

Kompressor 

surub CO2 kokku 
CO2 kinnipüüdmise 

kõrvaltoode 

CO2 mõõtmise 

vahendid 

 

Vesinikuvabrik 

 
 

 

 
 

Sellel joonisel on näha sügavus ja erinevad sammud, mis on vajalikud CO
2 
transportimiseks 

maa alla. 

CO2 on suletud 
tühja gaasivälja 
poorsesse 
kivimisse 

Savi kattekiht on 
CO2 jaoks 
läbistamatu 
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Peale gaasiväljade sobivad CO
2  

ladustamiseks 

sageli ka sügavad maakihid, mis sisaldavad 

merevett. Allpool on kihtide loend, kuhu võib 

CO
2
 l adu s tad a . 

 
CO

2  
saab ladustada nelja liiki kihtidesse 

1.    tühjaks tehtud gaasi- ja naftaväljad; 

2.    merevett sisaldavad maakihid 

(soolaveekihid); 

3.    kivisöekihid, mis ei sobi kaevandamiseks 

(liiga sügaval maapinna all); 1  4 

4.    gaasi- või naftaväljad, millesse on CO
2  

paisatud,   

      et eraldada maagaas või nafta kiiremini. 2 

  

 

 
Joonisel on näidatud neli CO

2
 ladustamise viisi. 

 
 

MÄRKUSED 

3 
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2 

CO
2
-KÜSIMUSE LAHENDUS 3.5 

III võtmeküsimus: 
ohutus ja ühiskond 

 
 

Nüüdseks oled õppinud, et kogu maailma 

nafta- ja gaasiväljad sisaldavad tähtsat 

kattekivimit. Aastate jooksul on sellistesse 

kohtadesse ehitatud ka linnu. Need kohad 

asuvad kattekivimi peal. Mõned neist on 

Hollandis, näiteks Barendrechtis, mis asub 

Rotterdami lähedal. Oli plaan rakendada CO
2  

ladustamise projekti tühjal gaasiväljal 

Barendrechti all. Sealsed elanikud olid selle 

pärast väga mures. Ühest küljest muretsesid nad 

selle pärast, et CO
2
 ladustamine nende kodukoha all 

vähendaks nende vara väärtust. Teisest küljest 

kartsid nad, et kui gaasiväli peaks lekkima 

hakkama, siis võib CO
2
 neid kahjustada. Elanike 

protestil on oluline osa selles, et see projekt 

otsustati tagasi lükata. Küsimusi esitati ka 

Hollandi parlamendi alamkojale. Lõpuks hakati 

otsima muid projektiks sobilikke kohti.  

 

CO
2  

ladustamise suurimad riskid: 

 

 CO2  ladustamine võib nõrgendada 

pinnase struktuuri, mis suurendab 

seismilise aktiivsuse riski 

(maavärinad). 

 Injektsioonaugu läbipõlemine. 

 Leke kattekivimis, CO
2  

võib hakata 

ülespoole voolama ja järk-järgult 

maapinnale ilmuda. 

 
Arvestada tuleb ka tegureid, mis 

minimeerivad riske: 

 
 
 
 
 
 
 

 
KÜSIMUSED 

CO
2 
ohutu ladustamise põhimõtted 

 

 Gaasi- ja naftaväljade ning kattekivimi 

hoolikas kaardistamine. 

 CCS mõnel määral tasakaalustab rõhku, mis 

eelneb gaasi eraldamisele. See piirab pinnase 

erosiooni. 

 Hoida distants CO2 transportimisel 

energiajaamast gaasiväljale võimalikult väike.  

 
On väga raske otsustada, kas ladustada CO2  

inimasustusega aladele. See on hüve, millest 

elanikud ise otseselt kasu ei saa. Või saavad? CO2  

heitkoguse vähendamine aitab vähendada 

kasvuhooneefekti – see on midagi, millest me kõik 

kasu saame. 

Uue tehnoloogiaga nagu CCS, mida on  

ühiskonnas tutvustatud, saab tuliseid reaktsioone  

ära hoida. Inimesed kardavad sageli seda, mis on  

tundmatu. Nende hirm põhineb paljuski  

tehnoloogia ekslikkusel. Selle all mõeldakse, et  

asjad võivad minna viltu. Et vaadata, kui ekslik  

CCS on, peame kõigepealt teadma seda, mis  

on see, mis võib valesti minna. 

 
 
 
 

 
 
 
CO

2  
JA OHUTUS 

CO
2
 kinnipüüdmisel, transportimisel ja 

ladustamisel tuleb järgida paljusid 
ettevaatusabinõusid. Araabia 
Ühendemiraatides oli plaan paigutada 
CO

2
-gaasi torujuhe piki kiirteed. 

Ohutusinseneride sõnul ei olnud see 
hea mõte. Kõige halvema stsenaarimi 
korral – kui toru oleks rebenenud – 
oleks CO

2
-gaas välja pääsenud ja 

sõidukite mootorid oleks seiskunud. See 
võinuks põhjustada suuri 
liiklusõnnetusi. Selle pärast lükati see 
plaan tagasi. 

 

1.     Miks auto mootor lakkab töötamast, kui ta satub kontakti süsinikdioksiidiga?  Mis 

ainet auto sõitmiseks vajab? 

2. Pakkuge veel kaks kohta, kuhu ei ole otstarbekas paigutada CO
2
 

transportimiseks vajalikku torujuhet? Lisaks mõelge välja kaks kohta, kus selline teguviis 

on ohutu. 

3.   Töötage selle küsimusega paaris. M ä n g i g e  r o l l i m ä n g u . Ü k s  o n  C C S i projekti 

tehnikaekspert ja teine on tema oponent. Arutelu lõppedes pange järeldused kirja. Püüdke 

kasutada argumente. Rollimänguks valmistumisel v a a d a k e  i n t e r n e t i s t  “ CO
2 

kinnipüüdmise ja ladustamise kaarti”. 

 
4.   Kas te ise tahaksite elada kohas, kus rakendatakse CCSi? K i r j e l d a g e  p a a r i   
 

l a u s e g a  o m a  a r g u m e n t e . 

5. Internetiülesanne: vaadake üle kõik tabelis olevad riskid, mis on seotud CO
2 

ladustamisega. Uurige iga riski eraldi: kui see osutub reaalsuseks, siis mis võib selle 

tagajärjel juhtuda? 
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IV võtmeküsimus: 
arvnäitajad ja ennustused 

 
Nüüd olete saanud teada kõik riskid ja 

keerulised asjaolud, mis on seotud CCSiga. 

Võite endalt küsida, miks me ei pööra pilku 

jätkusuutliku energia poole, mis ei eralda CO2, 

nii et me ei peakski üldse CCSi kasutama? 

Vastus sellele küsimusele on väga keeruline ja 

sellele on vastatud osalt energiastsenaariumide 

peatükis. Kui me soovime teha kannapöörde 

taastuvenergiaallikate kasutamise poole, siis 

tuleb meil astuda suuri samme, mis võivad olla 

meie jaoks liigagi suured. Rahvas, valitsused ja 

organisatsioonid peavad kõik sel juhul 

muutuma. Kõige tähtsam on mõista, et 

kliimaprobleem on ülemaailmne ja igaüks 

annab sinna ühel või teisel moel oma panuse. 

Lisaks on oluline mõista, et ka ise saab midagi 

ära teha: muutused algavad meist endist! 

 

CCSi mõju  
 

 
CO

2 
heitkogus (gigatonne aastas) 

 
50 

 
 
 

 
25 

 
 

Ajalugu 

 
 
 
 
 
 

 
Igaüks 

iseenda 

eest 
 

Koos oleme 

tugevamad – 

ilma CCSita 

 
Koos oleme 

tugevamad 

Nii kaua kuni muutused tegelikkuseks saavad, 

on CCS samm õiges suunas. Seda tehnoloogiat 

saab kasutada lühiajaliselt CO2 heitkoguse 

vähendamiseks. 

 
Siinsel joonisel on näha õpitud  

energiastsenaariumid. Roheline joon 

tähistab stsenaariumi “Igaüks iseenda eest”, 

punane stsenaariumi “Koos oleme 

tugevamad” ja sinine stsenaariumi “Koos 

oleme tugevamad – ilma CCSita”. Lisaks 

näete iga stsenaariumi juures CO2 

heitkoguse prognoose tulevateks aastateks. 

CO2 heitkogus suureneb stsenaariumi 

“Igaüks iseenda eest” korral. Jooniselt on 

näha ka see, kui tähtis on CCS CO2 

heitkoguse vähendamisel; stsenaariumiga 

“Koos oleme tugevamad” eraldub 

märkimisväärselt vähem CO2. 

Prognoosi järgi eraldub Euroopa Liidus 2030. 

aastaks 4,2 gigatonni CO2  aastas (gigatonn 

= 1 000 000 000 000 kg). Seda on 

kujuteldamatult palju! Kui ELis kasutataks 

CCSi, siis saaks igal aastal püüda kinni 0,4 

gigatonni CO2. See on ligi 10 protsenti. 

Seega on see tehnoogia suur lootus, sest võib 

vähendada CO2-heitkogust märkimisväärselt. 

Üks CCSi puudusi on see, et  CO2 

ladustamiseks on vaja 20–30 rohkem 

elektrijaamade energiat. Siiski tehakse palju 

tööd selle nimel, et parandada tehnoloogiat, 

mis vähendab CO2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samal ajal muutub elektrijõuajaamade 

ehitamine üha kallimaks, sest CCSi  

paigaldamine on väga kulukas. Seega peavad 

valitsused ja äriühiskond mõlemad investeerima 

palju raha. Samuti tuleb välja mõelda uusi  

tehnoloogialahendusi, et CCS oleks tõhusam.  

Iga samm, mis astutakse jätkusuutlikuma  

tuleviku nimel, on vajalik. Kliimaprobleemile   

ja kolmele kirjeldatud arengusuunale ei ole  

ühest lahendust. 

 
 
KÜSIMUSED 

 
1.     Kas CCS annab panuse jätkusuutlikumasse tulevikku? Pakkuge kaks poolt- ja kaks 

vastuargumenti.  

2.    Kas teie arvates on tõsiasi, et CO
2
 ladustamine võtab palju energiat, vastuväide? 

Põhjendage oma vastust. 

3.   2009. aastal tarbis Holland 3,262 PJ (petadžauli) energiat. Va a d a ke  teatmeteostest 

järele, mis on petadžaul. Kujutlege 1200 PJ energia  genereerimist CCS jaoks koos 25 

protsendi suuruse lisaenergia tarbimisega (enne CCS). Mis oleks sel juhul energia 

tarbimise kogumäär? Mis see oleks võinud olla? 

4.   Palju CCSi vastaseid näeb seda sümpomiga võitlemisena. Üks näide sümtomiga võitlemisest 

on valuvaigisti. Valuvaigistit võetakse seepärast, et näiteks pea valutab. Ravim vaigistab 

valu, kuid ei kõrvalda selle põhjust. Põhjendage kahe lausega, miks CCSi vastased näevad 

seda tehnoloogiat sümptomiga võitlemisena. 

1970  1990  2010  2030  2050  2070 
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Õ p e t a j a  k ä s i r a a m a t 1 
 
 

 
Lugupeetud õpetaja 

 
Õppetundide sarja teemaks on energiaprobleemid 

21. sajandil. Plahvatuslik rahvaarvu ja elatustaseme 

kasv sellistes riikides nagu India, Hiina ja Brasiilia 

on tekitanud suurema energianõudluse. Samal ajal 

on fossiilkütuste, nafta ja maagaasi varud 

vähenenud ning CO
2
 heitkogus suurenenud. Need 

kolm tegurit – kasvanud nõudlus, kahanenud varud 

ja CO
2
 heitkoguse piiramine – moodustavadki 

õppetundide sisu. 

 
Materjaliga “Kõik energia kohta” õpivad õpilased 

tundma ühiskonna arengut, mis tekitab 

energiaprobleeme, ja tehnoloogiaid, mis võivad 

need lahendada. 

 
Õpetaja käsiraamatus on järgmised osad: 

 
1)   õppetunnid; 

2)   kokkuvõte; 

3)   iga peatüki ülesannete näidisvastused; 

4)   testi näidisvastused. 

 

Õppetunnid 

Selle õppematerjali on koostanud kolm Hollandi 

projektis “Esimest korda õpetaja” (“Eerst de Klas”) 

osalejat: (Eerst de Klas): Matthijs van Vulpen, 

Cazimir ten Brink ja Simon Verwer (w w 

w.eerstdeklas.nl). 

 
“Eerst de Klas” (“Esimest korda õpetaja”) on 

internatuur, kus noored andekad akadeemikud 

saavad võimaluse tutvuda maailma hariduselu ja 

ärikogukonnaga, sealhulgas Shelliga. Shell on 

andnud projektis osalejatele ülesandeks koostada 

õppematerjali päevakajalistel teemadel. Selle 

õppematerjali autoritel oli võimalus kohtuda Shelli 

energiaekspertidega. Need on otseselt mõjutanud ka 

õppematerjali loomist. 

Õppematerjali põhieesmärk on luua kooliõpilaste ja 

teaduse vahele sinasõprus. Sihtrühmaks on 

gümnaasiumiõpilased / ülikoolieelse asutuse õpilased. 

Õppematerjali abil saavad nad ülevaate 

energiaprobleemidest. 

 
Shelli endise tegevjuhi ja praeguse Hollandi  

ühenduse Platform Bèta Techniek juhi Jeroen van 

der Veeri hinnangul peaks rohkem noori valima 

loodusteaduste õppimise, kui Holland tahab jääda 

teadmistepõhiseks ühiskonnaks, ning lähitulevikus 

tehnikataustaga töötajate tähtsus suureneb. 

 
Kolm energiaprobleemide arengustsenaariumi, mida 

õppematerjalis tutvustatakse, võib kokku võtta kahe 

sõnaga:  muretsemine ja püüd olukorda parandada. 

Materjalis püütakse viimasele vastus leida. Meie 

käsitluse võtmemõisted on järgmised: innustav, 

põnev, personaalne ja põhjalik. 

 
We loodame, et teie ja teie õpilased naudivad tööd 

selle materjaliga! 

 
Utrecht, märts 2012. 

 
Cazimir ten Brink 

Matthijs van Vulpen 

Simon Verwer 



 

2 Kokkuvõte

 

 
 

Läänemaailmas on energia midagi, mis on 

meile antud. Siiski ei tohiks seda 

endastmõistetavana võtta. See teema muutub 

21. sajandil väga päevakajaliseks. Selle taga 

on kolm suurt arengusuunda. 

 
Need kolm arengusuunda võivad tunduda 

ehmatavad, aga samal ajal panevad nad 

mõtlema, mida saaks selles olukorras ära teha: 

1.    Mida me saame teha selleks, et igaühel 

oleks piisavalt energiat? 

2.    Mida me saame teha selleks, et 

nafta tootmine oleks tõhusam? 

3.    Mida me saame teha selleks, et 

vähendada CO2 heitkogust? 

 

 
Esimeses peatükis vaadeldakse, mida 

saavad valitsused, nafta- ja gaasiettevõtted 

ning keskkonnaorganisatsioonid teha, et 

lihtsustada õiglast energia jagamist. Kahe 

võimaliku stsenaariumiga tuuakse esile 

pessimistlik ja optimistlik tulevikukäsitlus. 

Et neid kahte Shelli stsenaariumi 

vastandada, on materjali lisatud 

fossiilkütuste kokkulepped ja Greenpeace’i 

kriitika. 

 
Teises peatükis käsitletakse naftavarude 

lõppemist. Probleemi lahendamiseks tuleb 

kõigepealt vaadelda, mis nafta üldse on ja miks 

see võib otsa saada. Seejärel uuritakse, kuidas 

tänapäeval naftat saadakse. Selle teadmisega 

saame arutleda, kuidas naftaväljalt rohkem 

naftat saada ja kuidas seda puurida kohtadest, 

millele on raske ligi pääseda. 

 

Kolmandas peatükis käsitletakse 

kliimaprobleemi ja CO
2  

heitkogust. Siin 

kaalutakse lahendusena uudse tehnoloogia 

kasutamist: CO
2  

kinnipüüdmine ja 

ladustamine. Seda tehnoloogiat tutvustatakse 

kõigepealt üldistes terminites ja pärast 

üksikasjalikult: CO
2
 kinnipüüdmine ja 

ladustamine, CO
2
 keemiline koostis ja 

sellega seotud ohutusküsimused ning 

arvandmed. 

Test 

Materjali “Kõik energia kohta” on lisatud test 

ja näidisvastused. Test on mõeldud 

lahendamiseks pärast kolme peatüki 

omandamist. Iga osa lõpus olevad küsimused 

sobivad samuti individuaalseks testimiseks, kui 

õpetaja nii soovib. 
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1.1 Energia on kõik, kõik 
tuleneb energiast; 
sissejuhatus 

 
1) Kuidas saaksite energiat omaenda elus 

säästa? Tooge kolm näidet. 

 
Heas vastuses on näited sellest, kuidas muuta 

omaenda käitumist. Näide heast vastusest: 

Ma saaksin kasutada energiat palju säästlikumalt, 

kui ma lülitaksin arvuti toast lahkumisel välja, 

kannaksin kampsunit, selle asemel et küte 

võimsama režiimi peale lülitada, ja oleksin duši 

all lühemat aega. 

 
2)  Energianõudlus, energiaga varustamine 

ja süsinikdioksiidi heitkogus on kolm 

terminit, mis esinevad sissejuhatusest 

kokkuvõtteni. Kuidas on need kolm 

terminit omavahel seotud? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

 
-  On toodud põhjendused, miks need kolm 

terminit on omavahel seotud. 

-  Vastusest on näha, et õpilane mõistab 

nende kolme arengusuuna põhjuslikku 

seost. 

-  Vastusest on näha, et õpilane mõistab, et 

need kolm arengusuunda rääkivad kõik 

üksteisele vastu. 

 
Näide heast vastusest: 

Nende kolme termini vahel on põhjuse ja 

tagajärje seosed. Energia kasutamine ja nõudlus 

suureneb, samal ajal kui varud vähenevad. See 

omakorda tõstab energia hinda. Veelgi enam, on 

tähtis piirata süsinikdioksiidi heitkogust, et hoida 

ära liiga suurt temperatuuri tõusu. 

 
3)  Kirjeldage üldjoontes energia tuleviku 

hukatuslikku ja unistuste stsenaariumi. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Hukatuslik stsenaarium: õpilase enda 

loovpilt võimalikust maa kadumisest 

fossiilkütuste lõppemise tagajärjel. 

-  Unistuste stsenaarium: õpilase enda 

loovpilt uute tehnoogiate buumist, mis 

puudutavad fossiikütuseid ja alternatiivseid 

energiaallikaid, mida toetavad valitsused, 

ettevõtted ja keskkonnaorganisatsioonid. 

 

4)  Äärmuslikud abinõud on samuti  

energia säästmiseks võimalikud. 

Mõni  

neist võib  tekitada eetikaprobleeme, 

näiteks väide  

“Kogu maailmas tuleb sündide arvu  

piirata”. Andke kaks poolt- ja  

vastuargumenti. 

 
Heas vastuses on järgmine teave:  

Poolt: 

1)  Rahvaarvu vähenemine vähendaks 

tõenäoliselt energianõudlust. 

2)     Rahvaarvu vähenemine tagaks 

väiksema süsinikdioksiidi heitkoguse. 

Vastu: 

1)  Isimestel peaks olema võimalus valida, 

kui palju lapsi nad soovivad. 

2)  Ükski neist meetmetest pole soovitav, 

sest inimesed püüavad reeglitest mööda 

hiilida, millel oleksid halvad tagajärjed, 

nagu on Hiinas. 

3)  Kujutlege, et energiapuudust ei ole üldse. 

Milline siis maailm välja näeks? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Õpilase loovpilt maailmast, kus on kõike 

külluses, ja võimalikust mandumisest. 

-  Mõistmine, et energia ülejääk põhjustaks 

katastroofe, sest siis CO2 heitkogused 

suurenevad. 

VÕI 

-  Õpilase loovpilt olukorrast, kus on palju  

CO2-vabu energiaallikaid, nagu 

päikseenergia. See lihtsustaks lõpmatut 

jäätmeringlust. 

 
Näide heast vastusest: 

Kui energiapuudust ei oleks, siis ei piiraks 

inimesed oma energiakasutust enam üldse. Kui 

oleks energia üleküllus, oleks selle hind väga 

madal ja inimesed ei lülitaks enam kunagi 

elektriseadmeid välja. Selline küllus põhjustaks 

seepärast kliimakatastroofe, sest siis eralduks 

palju CO2 ja see omakorda tekitaks üleujutusi. 

 
 
 
 

1.2 Stsenaarium 1: igaüks 
iseenda eest 

 
1) Stsenaarium “Igaüks iseenda eest” on  

 keskendatud eraldi iga riigi huvidele. 

Pakkuge selle stsenaariumi kaks poolt- ja 

vastuargumenti. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: Poolt: 

1)  Riigid – nt valitsused – tahavad peamiselt 

omaenda elanike eest hoolitseda. 

2)  Valitsused ei käitu tavakodanikest 

erinevalt. Mõlemale on tähtsad omaenda 

huvid. 

Vastu: 

1)  Riigid – nt valitsused – peaksid mõistma, 

et need probleemid on liiga 

kiireloomulised, et seada enda huve neist 

kõrgemale. 

2)  Koostöö on samuti enda huvide kaitsmise 

vorm, sest selle eesmärk on parandada 

omaenda heaolu. 

 
2)  “Kliima” on ähmane termin. Mida see 

teie meelest tähendab? Millele täpselt 

viitab kliimaprobleem? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Vastusest nähtub, et kliima on atmosfääri 

keskmine seisund antud alal. See ala võib 

loomulikult olla ka maa tervikuna. 

-  Selgitusest selgub, et kliimaprobleem on 

üldine termin igasugust sorti 

probleemidele, mis on seotud äärmuslike 

ilmaoludega, nagu kõrgenenud meretase, 

orkaanide suurem arv jne. 

 
Näide heast vastusest: 

Ma arvan, et kliima tähendab üldisi ilmaolusid 

pika perioodi arvestuses. Kliimaprobleem on 

uputuste, orkaanide ja tsunamide arvu 

suurenemine. 
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3)  Allpool on stsenaariumi kolm terminit. 

Selgitage, kuidas need teie meelest kokku 

sobivad: majanduskasv, puudujääk, 

kliimaprobleem. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Põhjendamine, miks need kolm terminit on 

omavahel seotud. 

-  Vastusest nähtub, et õpilased mõistavad 

nende kolme arengusuuna põhjuslikke 

seoseid. 

-  Vastusest nähtub, et õpilased mõistavad 

nende kolme arengusuuna vastuolulisust 

üksteise suhtes. 

 
Näide heast vastusest: 

Need kolm terminit on tulenenud loogiliselt 

üksteisest. Majanduskasv suurendab energianõudlust, 

mis viib omakorda loodusvarade puudujäägi ja 

kliimamuutusteni. 

 
4)  Kirjutage umbes kümnerealine kõne, mida te 

tahaksite poliitikuna noortele pidada, et 

tutvustada neile energiaprobleemi. Enne 

kõne kirjutamist mõelge, milline on teie 

meelest hea kõne. Näiteks võite otsida 

YouTube’ist tuntud poliitikute või 

meelelahutajate kõnesid. Mille poolest need 

head on? Proovige kasutada neid elemente 

ka oma kõnes. Oleks hea, kui osa kõnesid 

peetakse klassiruumis. 

 
Õpetaja enda hindamispõhimõtete järgi. 

 
1.3  Stsenaarium 2: koos 

oleme tugevamad 

 
1) Stsenaarium “Koos oleme tugevamad” 

põhineb mõistmisel ja teadlikkusel. Mida 

sellega mõeldakse? Kasutage vastuses 

termineid “teadlikkus”, “koostöö” ja 

“jätkusuutlikkus”. Mida te nendest arvate? 

Selgitage. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Vastus küsimusele, mida mõeldakse 

mõistmise ja  teadlikkuse all. 

-  Vastus, kus terminid “teadlikkus”, 

“koostöö” ja “jätkusuutlikkus” on omavahel 

seotud. 

-  Vastus küsimusele, mida arvab õpilane 

teadlikkuse tähtsusest. 

Näide heast vastusest: 

Ma arvan, et teadlikkus algab selle mõistmisest, et 

parem keskkond algab iseendast. 

Energiaprobleemidega võitlemisel peaks igaüks aru 

saama, et jätkusuutlik maailm on kasulik meile ja 

järeltulevatele põlvedele. Lisaks oleme kõik 

silmitsi ühe ja sama probleemiga ning seepärast on 

hea sellega koos tegeleda. Jätkusuutlikuma 

maailma võti on teadlikkuse ja koostöö 

kombineerimine. 

 
2)  Kujutlege kedagi ütlemas: “Mis minul 

selle kõigega pistmist on?” Kas saate 

kasutada stsenaariumi “Koos oleme 

tugevamad” oma selgituse alusena, 

miks on tähtis mõelda 

energiaprobleemidele? 

 
Heas vastuses on selgitus, mis näitab, et 

energiaprobleemid mõjutavad meid kõiki. Näide 

heast vastusest: 

Ma selgitaksin neile, et  energiaprobleem on tõsine 

ja mõjutab meid kõiki. Suurenenud nõudlus ja 

vähenenud varud põhjustavad probleeme, mis 

muutuvad tulevikus üha tõsisemaks. Esimene samm 

õiglase energiajaotusega maailma suunas on 

teadmiste ja teadlikkuse kombineerimine. 

 
3)  Tekstis on öeldud, et koostöö ei ole kerge. Kas 

teil on sellelaadseid kogemusi? Miks võib 

koostöö vahel raske olla? Andke nõu, kuidas 

tagada tõhus koostöö? 

 
Õpetaja enda hindamispõhimõtete järgi. 

 
4)  Alternatiivne energia saab üha tähtsamaks. 

Kas oskate nimetada peale tuule- ja 

päikseenergia teisi alternatiivseid 

energiaallikaid? Mida te nende kohta 

teate? 

 
Õpetaja enda hindamispõhimõtete järgi. 

 
Suur energiastsenaariumi debatt, juhised 

õpetajale: 

Debatte võib korraldada igasuguses vormis. 

Internetis on selle kohta hulk näiteid. Klassiruumi 

debattide korraldamise kohta leiate teavet 

järgmistel aadressidel: http://archive.planet-

science.com/sciteach/ 

debating/pdfs/DS_TeacherGuide.pdf http://w w 

w.youtube.com/watch?v=NOAuO_ XKGf E; 

http://w w w.debateable.org/ 

Mõned erakonnad tegelevad 

energiaprobleemidega, mõnikord on neil 

ühesugused huvid, teinekord aga erinevad. Kõige 

tähtsamad tegurid on valitsused, energiaettevõtted, 

keskkonnaorganisatsioonid ja kodanikud. Et viia 

debatt kõrgemale tasemele, võiksid õpilased selle 

enne ette valmistada – nii vormi kui ka sisu. 

Olenevalt sisust võivad õpilased internetist materjali 

uurida, et nad saaksid oma seisukohti paremini 

kaitsa. Klassiruumis võiks rääkida erinevatest 

väitlustehnikatest. Väitlust peaks juhtima debatijuht 

(soovitatavalt õpilane) ja kõiki panuseid peaks 

hindama žürii (rühm õpilasi). Teie õpetajana peaksite 

jääma tagaplaanile. Teoorias peaksid õpilased olema 

võimelised ise väitlust läbi viima. Kui debatt mingil 

põhjusel takerdub – näiteks seepärast, et õpilased 

räägivad üksteisele peale –, siis võiksite aidata selle 

olukorra tõhusalt ja kiiresti lahendada. 

 
Me soovitame lahendada 2. osa küsimusi 

paaris. 

 

2.1 Kust nafta pärineb? 

 
Ülesanne 1 

Liikuvate maakihtide temperatuur võib 

olla mõnikord väga kõrge. Kas teate, 

miks võib nende kihtide temperatuur nii 

kõrgele tõusta? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

 
-  Maakihid võivad samuti allapoole, 

maatuumale lähemale vajuda. 

-  Maatuuma lähedal on kõrgem temperatuur. 

 
Ülesanne 2 

-  Rohkete pooridega kivim, milles poorid pole 

üksteisega ühenduses, on / ei ole läbistatav. 

-  Kui nafta on suurema/väiksema 

viskoossusega kui vesi, siis voolab nafta 

läbistatavast kivimist välja raskemalt kui 

vesi. 

-  Kui läbistatav kiht sisaldab naftat ja vett 

mõlemat, siis aja jooksul koguneb nafta vee 

peale/alla. 

http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.debateable.org/
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Vastused: 

-  Ei ole 

-  Suurem 

-  Alla 

 
2.2  Kuidas naftat otsitakse? 

 
Ülesanne 1 

Maakoore läbilõike pildil näete, et maakihid 

koosnevad eri materjalidest. Kivisütt leidub 

ainult kõige madalamas kihis. Miks 

kõrgemates kihtides kivisütt ei leidu? 

 
Heas vastuses on järgmine teave. 

-  Kivisüsi, nii nagu ka nafta, on fossiilkütus, 

mis koosneb süsivesinikest. 

Nagu naftagi pärineb kivisüsi 

orgaanilistest jäänustest, mis on pärit 

karboniajastust. 

-  Orgaaniline materjal muundub fossiilkütuseks 

kõrge temperatuuri ja rõhu korral ning pika 

aja jooksul. Kõrge rõhk ja temperatuur 

vastutavad osalt kihtide massi eest nende 

kohal. 

-  Kõige pealmine maakiht on veel liiga noor. 

Orgaaniline materjal pole veel jõudnud 

süsinikuks muunduda. 

 
2.3  Kuidas naftat maa seest 

saab? 

 
Ülesanne 1 

Ühe puuraugu puurimine maksab 

keskmiselt 20 miljonit eurot. Tänapäeval 

õnnestub üks puurimisoperatsioon neljast. 

Üks barrel naftat (= 159 liitrit) annab 60 

eurot tulu. Arvutage, mitu barrelit peaks 

müüma, et katta puurimiskulud. 

Vastus: 

-  Edukas puurimine maksab umbes 4 x 

(20 x 106) = 80 x 106 eurot. 

-  Keskmiselt tuleb müüa 80 x 106  / 60 = 

1,33 x 106 barrelit, et katta puurimiskulud. 

 
Ülesanne 2 

Mõelge põhjusele, miks on manteltoru 

puuraugu allosas kitsam kui üleval. Vihje: 

väikse läbimõõduga toru on palju 

vastupidavam kui suure läbimõõduga toru! 

Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Manteltoru on põhimõtteliselt toru. 

Väiksema läbimõõduga toru on võimeline 

taluma tugevamat raskust (ja seepärast ka 

kõrgemat rõhku) kui suurema diameetriga 

toru. 

-  Maa all on kõrgem rõhk kui maa peal. Torud 

tuleb paigaldada sügavale maa alla ja 

seepärast peavad nad taluma kõrget rõhku. 

 
Ülesanne 3 

Puurauk, puurtoru, puurkroon, manteltoru, 

puurlahus, seismiline uuring – see võib 

hulluks ajada! Kas mäletate, mida need kõik 

tähendavad? Kirjutage iga termin üles ja 

kirjeldage oma sõnadega, mida nad 

tähendavad. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

- Puurauk: ava maapinnas, mis on puuritud 

selleks, et tuua maapinnale naftat  ja maagaasi. 

- Puurtoru: see koosneb eraldi torudest, mis on 

üksteise külge kruvitud. Need on ligi kümme 

meetrit pikad. Puurkroon pannakse puurtoru otsa. 

-  Puurkroon: see osa puurib kivimist läbi. 

Teatud mõttes saab puurkrooni võrrelda 

tavalise elektritrelliga. Eri tüüpi kivimite 

jaoks on eri tüüpi puurkroonid. 

-  Manteltoru: metalltoru,mis ei lase puuraugul 

kokku variseda. Lõpuks voolab nafta 

maapinnale just manteltoru kaudu. Toru 

püsib paigal tänu tsemendile. 

-  Puurlahus: puurimisvedelik, mis pumbatakse 

samuti maa alla.  Puurlahus hoiab puuri 

jaheda ja reguleerib nafta rõhku. 

-  Seismiline uurimine: see võimaldab maapinda 

kaardistada. Selleks juhitakse helilained 

maapinda, kasutades vibreerivat plaati 

veoauto taga. Lõhkeaineid võib samuti 

kasutada. Merel tekitavad helilaineid tugevad 

õhuvoolud. Peegeldunud helilaineid 

salvestatakse geofoonidega ja töödeldakse 

seejärel väga võimsate arvutitega. 

Ülesanne 4 
Aine tihedus näitab tema massi. (näiteks 

kilogrammides); kui seda on näiteks 1 m3, siis 

on tiheduse ühik kg/m3. See tähendab, et 1 m3 

vee mass on umbes 1000 kg. Seepärast on vee 

tihedus 1000 kg/m3. Selleks et kontrollida 

(nafta) 350-baarist rõhku, on vaja mõõta 

vedelikusamba (tihedusega 

1000 kg/m3)vastusurvet peaaegu 3500 meetri 

kõrgusel. Arvutage, mitu m3 vett on vaja, kui 

oletada, et keskmine puuraugu läbilõike pind 

on on 0,10 m3. (Siinse teooria järgi  koosneb 

puuritav vedelik seetõttu ainult veest.)  

Vihje: puuraugu sisu on samasugune nagu 

puuraugu läbilõike pind korda kõrgus! 

 
Vastus: 

Vajatava vee hulk: 3500 m x 0,1 m2  = 350 m3 

* Märkus: 3500 m on keskmise puuraugu 

sügavus. 

 
Ülesanne 5 

a.  Mida peaks puurlahusega (ingl mud) tegema, 

kui vee tihedus on liiga väike? Vihje: mida 
ingliskeelne sõna “mud” teie emakeeles 

tähendab? 

b.  Kujutlege, et avastate, et teie kasutatud 

puurlahuse tihedus on ikka liiga väike. 

Kuidas saaksite kiiresti lahuse tihedust 

muuta, et hoida naftareservuaari survet 

kontrolli all? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Odavaim võimalus oleks kasutada 

puurlahust:  

 või: vett sisaldavat kerglahustuvat ainet, 

mis suurendab tihedust. 

-  Rohkema vee pumpamine 

puurlahusesse vähendab tihedust. 

-  Rohkema aine pumpamine puurlahusesse 

vähendab tihedust. 
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Ülesanne 6 

Kujutlege, et olete puurauguinsener 

puurplatvormil Põhjameres. Te olete 

avastanud kena suure naftareservuaari ja 

olete jõudnud nõutud sügavusele. Nüüd 

on teie ülesanne ankurdada puurauk. Te 

olete välja arvutanud selleks vajaliku 

tsemendikoguse. Äkki te avastate, et  

tsementi on liiga vähe ja et selle 

pumpamine puurauku on juba alanud. 

Kuidas saate tagada, et puurimine polnud 

asjatu? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Kui puurauku pumbatakse liiga vähe 

tsementi, on osa august võimatu ankurdada. 

-  Kui osa puuraugust pole ankurdatud, võib 

see auk kokku variseda. 

-  Kui on liiga vähe tsementi, peab puuraugus 

oleva tsemendi välja pumpama. Tsementi ei 

saa hiljem juurde lisada, sest kui tsement on 

juba kõvemaks muutunud, ei saa seda enam 

puuraugu kaudu pumbata. 

 
Ülesanne 7 

Kasutage internetti, et uurida naftapuurimise eri 

võimalusi. Valige nende hulgast ÜKS 

(näiteks puurimine ujuvplatvormide, 

poolallveelaevade, süvamerepuuride abil 

jm) ning proovige vastata alljärgnevatele 

küsimustele: 

* Kuidas te pääsete platvormile (mis liiki 

operatsioonid teie platvormil on)? 

* Kui sügavale teie platvorm suudab puurida? 

* Kuhu on teie platvorm praegu 

paigaldatud? 

* Kuidas teie platvorm paigal püsib? 

 
Vormistage vastused selgelt ja korralikult 

ning esitlege neid oma klassile. Proovige 

klassikaaslasi veenda, et teie naftapuurimise 

viis on parim! 

 
Õpetaja enda hindamispõhimõtete järgi. 

2.4  Nafta tulevik 

 
Ülesanne 1 

Toodetud nafta mahtu väljendatakse 

naftabarrelites. Nafta hinda arvestatakse 

samuti barreli kohta. Üks barrel võrdub ligi 

159 liitriga. 2008. aastal toodeti iga päev 85 

miljonit barrelit naftat. 

 
On raske ette kujutada, kui palju 85 miljonit barrelit 

täpselt on. Selleks et suurt mahtu veidi paremini 

mõista, võrreldakse seda sageli olümpia mõõtu 

ujumisbasseiniga, mille mõõtmed on 50 m x 25 m x 

2 m. 

a.  Arvutage, mitu olümpia mõõtu basseinitäit 

naftat toodeti 2008. aastal? 

b.  Kujutlege, et tark tootmine tähendab, et välja 

puuritakse 5 protsenti rohkem naftat. mitu 

olümpia mõõtu ujumisbasseinitäit naftat see 

päevas teeb? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

a. 

-  Olümpia mõõtu ujumisbassein on 50 m x 25 

m x 2 m = 2500 m3. 

-  2500 m3 võrdub 2,5 miljoni liitriga. 

-  85 miljonit barrelit võrdub 85 x 159 x 106  

/ 2,5 x 106, umbes 5400 

olümpia mõõtu basseiniga.  

b. 

-  Tark tootmine lisab 5% päevas 54 000-le 

olümpia mõõtu basseinile. See teeb kokku 

270 olümpia mõõtu basseini. 

 
Ülesanne 2 

Nagu olete õppinud, ei ole naftavarud 

igavesed. Viimasel ajal on palju naftat 

leitud muudes, ootamatutes kohtades, 

nagu nafta-liivaväljad Kanadas. Need 

nafta-liivakivikihid on maapinnale 

lähedal ja neid saab üles kaevata. 

Tundub, et nendel on sama palju naftat 

nagu kõigil teistel tavalistel väljadel 

(kihid sügaval maapinna all) kokku. Kas 

teie arvates on nendest kohtadest nafta 

puurimine õigustatud tegevus? Palun 

põhjendage oma arvamust. 

Seejärel võrrelge enda vastust 

klassikaaslaste omaga: mida nemad 

arvavad? Pidage debatt ja ärge unustage 

TINA (“Muid võimalusi ei ole.”) ega 

TANIA seisukohta (“Täiuslikke vastuseid ei 

ole.”). 

Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Mõned vastuargumendid nafta-liivaväljade 

kasutamisele Kanadas: see mõjutab tohutult 

maastikku; sinna kuluvat raha saaks kasutada 

paremini, investeerides seda jätkusuutlikku 

energiasse; nafta suurem tootmine põhjustab 

CO
2  

heitkoguse suurenemist. 

-  Mõned pooltargumendid nafta-liivaväljade 

kasutamisele Kanadas: me oleme võimelised 

katma energianõudluse; nafta hind võib selliste 

operatsioonide tagajärjel tõusta; peagi võetakse 

kasutusele tehnoloogiad, mis võimaldavad neid 

protsesse tõhustada (nagu CO
2  

kinnipüüdmine). 

-  Lisateave: 

w w w.capp.ca 

 
3.2  Kinnipüüdmine 
 
1)        Kas teie arvates saab CO

2 
atmosfäärist 

eraldada? Kas sellel oleks mõtet? 

Vihje: mõelge näiteks sellele, kui palju CO
2 

on atmosfääris ühe mahuühiku kohta. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Pole mõtet püüda kinni tavalist õhku. 

-  Tavaline õhk koosneb 0,03% ulatuses CO
2
-st 

-  On kulukas püüda kinni suurt kogust õhku. 

Näide heast vastusest: 

On väga kallis püüda õhku CO
2 

ventileerimisjaamast. CO
2  

konsentratsioon õhus on 

nii väike, et suurest õhukogusest saab ainult väikese 

protsendi CO
2
. 

Seepärast pole mõtet CO
2
 atmosfäärist 

eraldada. 

 

2)  CO
2 
püütakse suure rõhu all ja kõrgel 

temperatuuril. Kas teie arvates teeb see CO
2 

kinnipüüdmise kalliks? Kuidas muuta CO
2 

kinnipüüdmine odavamaks? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  CO
2
 kinnipüüdmine maksab palju raha. 

-  Ainete transportimine kõrge rõhu all nõuab 

palju energiat, energia on aga kallis. 

-  Mikroskoop parandaks amiinilahuse tõhusust. 

Kui see saaks töötada vähem äärmuslikes 

oludes (kõrge rõhk ja temperatuur), muutuks 

kogu protsess palju tõhusamaks. 

http://www.capp.ca/
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Heas vastuses on järgmine teave: 

CO
2  

kinnipüüdmine on väga kallis, sest selleks 

tuleb genereerida palju energiat, et transportida 

aineid kõrge rõhu ja temperatuuriga. Kui enam ei 

oleks vaja süsteemi temperatuuri nii kõrgeks ajada 

ega nii suurt rõhku avaldada, siis oleks sel 

tehnoloogial palju eeliseid. 

 
3)  CO

2 
kinnipüüdmisel kasutatakse amiine, mis 

toimivad katalüsaatoritena. Mis on 

katalüsaatorid? Otsige seda terminit 

internetist.Miks on oluline, et gaasisegu läbib 

need   

võimalikult puhtalt järgneval osalisel 

põlemisel? 
 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Katalüsaator on aine, mida ei kasutata 

reaktsiooni osana, vaid selle kiirendajana 

(reaktsiooni toimumiseks on vaja 

energiahulka). 

-  Kui näiteks teised ained (NOx) annavad 

need katalüsaatorid edasi, siis nad võivad 

katalüsaatorit kahjustada või sellega 

reageerida. 

-  On tähtis, et CO
2
 lendumise ajal ei esine 

ümbruses teisi aineid , et katalüsaatoreid 

mitte kahjustada ja toote lendumisvool jääks 

püsima. 

 

3.3  Olekud 

 
1) Miks ei ole hea mõte pumbata CO

2 
maasse 

gaasilises olekus? 

Miks on halb mõte suruda CO
2 
maasse 

tahkes olekus? 

Lõppude lõpuks on CO
2 
sellises olekus kõige 

tihedam. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Ei ole hea mõte pumbata CO
2  

maasse 

gaasilises olekus, sest selles faasis on ta 

väikse tihedusega. Gaas vajab palju 

rohkem ruumi. See on probleem, kui 

saadaolev ruum on maa all piiratud. 

-  Tahke aine ei lendu ja seepärast pole seda 

võimalik maa alla viia. Kuna selline aine on 

suure tihedusega, on seda võimatu maa alla 

ladustada. 

Näide heast vastusest: 

CO
2  

saab tahkes olekus võrrelda jääga. Jääd on raske 

transportida ja ta ei lendu ning ta levib väikeste 

tükkidena. Gaasil on väga väike tihedus. Sellises 

olekus saaks maa alla ladustada vähe gaasi ja kuna 

sealne ruum on piiratud, poleks sel sellisena mõtet. 

 
2)  Mõelge gaasi, vedeliku ja ülikriitilise vedeliku 

omadustele. Täitke allolev tabel. Viskoossuse 

puhul mõelge sellele, mida õppisite nafta 

peatükis; viskoossus näitab, kui siirupine aine 

on. 
 

 
 

3)  Ülikriitilises olekus CO
2 
saab kasutada 

lahustina. Mõelge kasulikele 

rakendusvõimalustele, kus saab CO
2 

lahustina kasutada. Arvestage, et kui te 

kasutate millegi jaoks ülikriitilises olekus 

CO
2 
ja jätate selle hiljem õhu kätte, 

aurustub CO
2 
tavaliseks gaasiks. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Juuksepihusti võib kergesti CO
2
 mõjul 

lahustuda. Kui värvaine on juustele pandud, ei 

ole värvimiseks vett vaja. 

-  Küünelakki saaks pihustada, kui ta  

CO
2
 mõjul lahustub. 

Omadused Gaas  Vedelik  Ülikriitiline vedelik 

Viskoossus (suur/väike) väike suur  madal   

Ruum (palju/vähe)  palju  vähe  vähe  

Keemispunkt või -temp. (kõrge/madal) madal  kõrge  kõrge 
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3.5  Ladustamine ja ohutus 

 
1) Miks auto mootor lakkab töötamast, kui ta 

satub kontakti süsinikdioksiidiga? Mis 

ainet vajab auto sõitmiseks? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Autodel on põlemismootor. 

-  Põlemismootor vajab töötamiseks hapnikku. 

-  CO
2  

on raske gaas, mis jätkab hõljumist 

maapinnal. 

-  CO
2  

eemaldab hapniku sõiduki mootorist, 

nii et see jääb seisma. 

Näide heast vastusest: 

Autodel on põlemismootor. 

Põlemismootor vajab töötamiseks 

hapnikku. Süsinikdioksiidi ei saa 

põletamiseks kasutada ja seepärast 

põlemisprotsess peatub. 

 

2)  Pakkuge veel kaks kohta, kuhu ei ole 

otstarbekas paigutada CO
2
 transportimiseks 

vajalikku torujuhet? Lisaks mõelge välja 

kaks kohta, kus selline teguviis on ohutu. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Sobimatud kohad: linnapiirkonnad, 

kiirteed, lennujaamad, 

allmaaraudteejaamad. 

-  Sobivad kohad: metsaalad, maapiirkonnad, 

maa- ja veealused kohad. 

 

3)  Töötage selle küsimusega paaris. Mängige 

rollimängu. Üks on CCSiprojekti 

 tehnikaekspert ja teine on tema oponent. 

Arutelu lõppedes pange kokkuvõte kirja. 

Püüdke kasutada argumente. Rollimänguks 

valmistumisel vaadake internetist “CO
2 

kinnipüüdmise ja ladustamise kaarti”. 

 

Õpetajale: 

Laske õpilastel kasutada teemakaarti. Järeldustes 

peavad peegelduma argumendid, mis on 

teemakaardil. Õpilased peavad järeldused välja 

kirjutama, kuigi nad on projektiga personaalselt 

seotud. On tähtis, et nad tooksid praktilisi 

näiteid. 

Näide heast vastusest: 

Ma ei soovi CO2
  
ladu oma maja lähedale, sest ma 

ei taha, et see maavärina tõttu kokku kukub. CO2
  

ladustamine võib gaasi eraldumise tõttu rõhku 

vähendada ja seega ohustada maapinna stabiilsust. 

 
4)  Kas te ise tahaksite elada kohas, kus  
 

rakendatakse CCSi? Kirjeldage  
 
paari lausega oma argumente. 

 
Õpetajale:  

Laske õpilastel kasutada teemakaarti. Järeldustes 

peavad peegelduma teadmised, mida nad on 

õppematerjalist kogunud ja mis mõjutavad nende 

elu. 

 

3.6  Arvandmed ja prognoos  

 
1) Kas CCS annab panuse 

jätkusuutlikumasse tulevikku? Pakkuge 

kaks poolt- ja kaks vastuargumenti. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Jätkusuutlikku tulevikku panustamine: puhas 

kasu on CO
2  

vähenemine õhus. CCS on üks 

samme, mis aitab kliimaprobleemi 

lahendada. CSS innustab CO
2  

heitkoguste 

vastu võitlejaid. 

-  Jätkusuutlikku tulevikku ei panustata: CCS 

ei põhjusta kiiret jätkusuutlikku arengusse 

panustamist. CCS kasutab ise palju energiat 

ja nii kulutatakse rohkem fossiilkütuseid. 

 

2)  Kas teie arvates on tõsiasi, et CO
2
 

ladustamine võtab palju energiat, 

vastuväide? Põhjendage oma arvamust. 

Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Näide vastuväitest: jah, sest fossiilkütuseid 

kasutatakse siis palju rohkem sellepärast, et 

ladustada CO2
  
maa alla. 

-  Vastuväidet ei ole: on tähtis võidelda 

kliimaprobleemiga, seega tuleb CO2
  

maa alla ladustada võimalikult kiiresti. 

Eelised kaaluvad puudused üles. 

-  Neutraalne: ülaltoodud vastuste 

kombinatsioon. 

 
3)  2009. aastal tarbis Holland 3,262 PJ 

(petadžauli) energiat. Vaadake teatmeteostest 

järele, mis on petadžaul. Kujutlege 1200 PJ 

energia  genereerimist CCS jaoks koos 25 

protsendi suuruse lisaenergia tarbimisega 

(enne CCS). Mis oleks sel juhul energia 

tarbimise kogumäär? Mis see oleks võinud 

olla? 

 
Heas vastuses on järgmine teave: 

-  Petadžaul: 1,0 x 1015 J 

-  CCS tarbib 25% rohkem energiat. Seega: 

25% 1,200 x 1,0 x 1015  = J 

-  Kogutarbimine 3,262 x 1015  + 300 x 

1015  = 3,562 x 1015  J 

 
4)  Palju CCSi vastaseid näeb seda sümpomiga 

võitlemisena. Üks näide sümtomiga 

võitlemisest on valuvaigisti. Valuvaigistit 

võetakse seepärast, et näiteks pea valutab. 

Ravim vaigistab valu, kuid ei kõrvalda selle 

põhjust. Põhjendage kahe lausega, miks 

CCSi vastased näevad seda tehnoloogiat 

sümptomiga võitlemisena. 

 
Heas vastuses on järgmine teave: Kui me läheme 

üle jätkusuutlikule energiale, siis ei ole enam 

vaja energiat fossiikütustest toota ja seega ei 

eraldu enam ka CO
2
. Seepärast võitleb CSS 

fossiilkütuste põletamise sümptomitega. 
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Testi näidisvastused: “Kõik energia kohta”, osa 1 (51 punkti, 20 küsimust) 
 

 
5 punkti  1 

Me seisame silmitsi kolme küsimusega, mis 

puudutavad energia tulevikku. Loetlege need 

kolm arengusuunda ja selgitage, kuidas nad on 

üksteisega seotud. 

 

 
 
 
 

3 punkti  2 

Materjalis tutvustati TANIA ja TINA vaatenurki. 

Selgitage oma sõnadega, milles need lühendid 

seisnevad ja kui tähtsad on nad energiadebatis. 
 

 
 
 

3 punkti  3 

Esimeses peatükis esitleti kahte energia 

tuleviku stsenaariumi: “Igaüks iseenda eest” ja 

“Koos oleme tugevamad”. 

Milline neist tõenäolisemalt täide läheb? 

Põhjendage oma vastust kuni viie lausega. 

Pakkuge oma arvamuse toetuseks argumente. 

Kasutage terminit “jätkusuutlikkus” ja lisage selle 

tähendus. 

 
2 punkti  4 

Millisest kahest aatomist fossiilkütused 

koosnevad? 
 

 
 

2 punkti  5 

Pakkuge kaks põhjust, miks naftat mõnest maa 

osast ei leia. 

 
2 punkti  6 

Kas kivimi poorsus ja läbistatavus on omavahel 

seotud? 

 
3 punkti  7 

Kirjeldage nafta otsimise kolme sammu. 

 
 
 
 
 

4 punkti  8 

Visandage puuraugu läbilõige koos mõne toruga 

pärast nende tsementimist. 

 
Õigetes vastustes on järgmine teave: 
A)  Vastuses on kolm tegurit: 

1) Järgmise 50 aasta jooksul suureneb energianõudlus vähemalt kaks korda. 

2) Nafta pole enam kergesti kättesaadav. 

3) Greenhouse’i gaasiheitkogused suurenevad märkimisväärselt. 

B)  Selgitus, et need kolm arengusuunda on mõneti vastuolulised. 

 

 
Õigetes vastustes on järgmine teave: 

A)  Vastustes selgitatakse TANIA ja TINA tähendust. 

1) TANIA: täiuslikke vastuseid ei ole. 

2) TINA: muid võimalusi ei ole. 

B)  Selgitus, et energiatarbimist ei saa ära kaotada ja igas lahenduses on ka puudusi. 

 

 
 
Õigetes vastustes on järgmine teave: 

A) Oma seisukoha toetamine vähemalt ühe argumendi ja näitega. Näide õigest vastusest: 

Ma arvan, et stsenaarium “Igaüks iseenda eest” on tõenäolisem, sest inimesed on enesekesksed. Valitsus, 

kaubandus ja tööstus on tavaliselt enesekesksed. Ma ei usu, et selline olukord kuigi kiiresti muutub. 

Jätkusuutlikkus tähendab ümbritseva keskkonna eest hoolitsemist, mis on pikaajalisem protsess. 

 
 
 

 

Fossiilkütused koosnevad süsiniku- ja vesinikuaatomist; hapnikku ei ole eraldivõetuna! (nt maagaas) 

 

 
 

 
Eelajaloolist ookeani pole olnud; selles kohas, kus naftat ei leidu, pole kattekivimit. 
 
 
 

 

Jah, mida poorsem kivim, seda paremini ta läbi laseb. Ei, pooride arv ei pruugi mõjutada kivimi 

läbistatavust: poorid võivad olla liiga väiksed ega ole tingimata üksteisega ühenduses. 

 
 
Samm 1: uurida, kas vaadeldav ala oli eelajalooliselt vee all; 

Samm 2: kasutada vibreerimistehnikat, koguda signaale ja määrata, kus asub kattekivim (või: määrata 

kattekivimi asukoht seismiliste uuringutega); 

Samm 3: puurida katseauke. 
 

 
 
Punkti 2.3 jooniste kombinatsioon. 
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3 punkti  9 

Puurlahuse tihedus on 1,234 kg/m3. Te jõuate 

naftaväljale survega 400 baari (4 000 000 kg/m2) 

sügavusel 2,7 km. Kas puurlahuse tihedus on 

piisav, et vältida nafta väljavalgumist? Keskmine 

puuraugu läbilõike ala on 0,10 m2. 

 
2 punkti 10 

Mereplatvormilt on naftat puuritud rekordiliselt 

3051 meetri sügavuselt. Selgitage, millist 

varustust selleks kasutati. Pakkuge kaks 

põhjust. 

 
2 punkti  11 

Naftat saab toota ka linnapiirkondades – nn 

maopuuraugu põhimõttel. Mõelge välja veel kaks 

olukorda, kus saab maopuurauku kasutada. 

 
2 punkti  12 

Defineerige ülikriitilist olekut. 
 

 
 

2 punkti 13 

Nimetage ülikriitilise oleku kaks eelist CO
2 
maa-

aluse ladustamise korral. 

 
Maht on 0,1 x 2700 = 270 m3 (1 p). Puurlahuse mass puuraugus on 270 x 1,234 = 333,18 kg (1 p). See 

tähendab, et seal on ebapiisav vastusurve! See põhjustab nafta väljavalgumise (1 p). 

 
 
 
 

Poolallveelaev/puurimisalus seisab paigal merepõhja ankru abil / dünaamiline positsioon. Saab kohandada end 

voolu järgi. 

 
 
 
 
 

Ülipopulaarse naftaplatvormi vabastamine; puurimine lähedalasuvatelt naftaväljadelt. 

 
 
 
 

 

Ülikriitiline olek on faas, kus ainel on nii gaasi kui ka vedeliku omadused. Sellises olekus ei ole aine kuigi 

viskoosne, kuid on suure tihedusega. 

 
 
Ülikriitilise oleku eelised: selles olekus saab maa alla rohkem CO

2  
koguda kui gaasilise oleku korral;  samuti 

on seda kergem maa alla transportida, sest selles olekus on aine vähem viskoosne kui vedelas faasis. 

 
 

5 punkti 14 

Joonistage diagramm, kuidas CO
2 

maa all 

ladustatakse. Kasutage nooli, et näidata eri 

elemente. 

 
Andke iga õige elemendi eest 0,5 punkti. 
 
 

CO
2  

kinnipüüdmise kõrvaltoode 

 
Vesinikuvabrik 

 

 
 

CO
2 

mõõtmise 

vahendid 

 
 

 
Kompressor 

surub CO
2
 kokku 

 
 
 
 
Gaasilist CO

2  
transporditakse 

maa-aluse torujuhtme kaudu  
 

Kompressor avaldab 

CO
2
 survet edasi  

Sisestusaugu kaudu 

läheb CO
2 

sügavale 

maa alla 
 

Vaatlusauk sisaldab 

CO
2 
ladustamiseks 

vajalikke mõõteriistu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savi kattekiht on 

CO
2
 jaoks 

läbistamatu 

 
CO

2 
on suletud  

tühjade gaasiväljade 

kivimite pooridesse 
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3 punkti 15 

Millised kolm sammu moodustavad 

eelpõlemise? Selgitage termineid, mida kasutatakse 

nende kolme sammu tuvastamiseks 

 
1. Gaasistumine 2. CO

2 
kogumine 3. Põletamine 

 1. Kütused lõhustuvad hapniku mõjul vesinik- ja süsinikdioksiidiks. 

 2. Sünikdioksiidi kogutakse ja suunatakse CCSi eraldi torujuhtme abil. 

 3. Vesinikugaasi põlemise ajal genereeritakse elektrit . 

2 punkti  16 

Mida tähendab viskoossus? M õ e l g e  

n ä i t e l e ,  m i l l e  v a r a l  s e l g i t a d a ,  

mida viskoossus täpselt tähendab ja mida ta 

teeb. 

 
1 punkt  17 

Mis on ohutuse mõttes kõige tähtsam 

tingimus, mida tühi naftaväli peab 

täitma, enne kui seda saab CO
2
 

ladustamiseks kasutada. 

 
3 punkti  18 

Nimetage kolm tegurit, mis tagavad CO2 

ohutu ladustamise. 

 

 
1 punkt 19 

Miks Barendrechti CO
2 

ladustamise plaan 

luhtus? 

 
1 punkt  20 

Miks on pikemas perspektiivis tähtis ladustada 

CO
2 
maa alla? 

 

 

Viskoossus näitab, kui siirupine aine on. Hea näide on suhkrusiirupi ja vee võrdlus. Vesi voolab 

klaasist kohe välja, kui seda kallutada. Suhkrusiirupi väljavalgumiseks läheb samas olukorras rohkem aega. 

 

 
 

Kattekivimis ei tohi olla lõhet, muidu võib CO
2  

pinnale pääseda. 

 
 
 
 
 
 

1.    Naftaväli ja kattekivim tuleb hoolikalt kaardistada. 

2.    Süsinikdioksiid taastab rõhu tasakaalu, mis tähendab väiksemat vajumist. 

3.    J a a m a  j a  CCSi paigaldamise vaheline distants peab olema võimalikult väike. 
 

 
 
Kohalikud elanikud ei saanud piisavalt teavet. Nad kahtles id l i iga  pa l ju ,  kas see 

tehnoloogia on usaldusväärne . 

 

 
CCS võib anda arvestatavaid hüvesid võrreldes CO

2
-heitega, aitab kergemalt saavutada kliimaga seotud 

eesmärke. 



 

 



 

2 

T E S T 
 
 
 
 
 
 

Materjalis “Kõik energia kohta” on käsitletud energiastsenaariume, naftapuurimist ning 
kllima ja CO2  vahelist seost. Siinne test koosneb 20 küsimusest, mille eest võib saada 
kokku 51 punkti. Iga küsimuse juures on toodud maksimumpunktide arv, mida õige 
vastuse korral võib saada. 

 

Õnn kaasa! 
 

5 punkti   1   Me seisame silmitsi kolme küsimusega, mis puudutavad energia tulevikku.  

Loetlege need kolm arengusuunda ja selgitage, kuidas nad on üksteisega seotud     Loetlege need kolm arengusuunda ja selgitage, kuidas nad on üksteisega seotud. 

 

3 punkti   
 

2    
 

 Materjalis tutvustati TANIA ja TINA vaatenurki. Selgitage oma sõnadega, milles need lühendid seisnevad 

ja kui tähtsad on nad energiadebatis. 

. Explain what these abbreviations  

    ja kui tähtsad on nad energiadebatis. 

 

3 punkti   
 

3     
 
Esimeses peatükis esitleti kahte energia tuleviku stsenaariumi: “Igaüks iseenda eest” ja “Koos oleme tugevamad”. 

   Milline neist tõenäolisemalt täide läheb? 

    Põhjendage oma vastust kuni viie lausega. Pakkuge oma arvamuse toetuseks argumente. 

    Kasutage terminit “jätkusuutlikkus” ja lisage selle tähendus.  

    

 

2 punkti   
 

4    
 
Millisest kahest aatomist fossiilkütused koosnevad? 

 

2 punkti   
 

5   
 
Pakkuge kaks põhjust, miks naftat mõnest maa osast ei leia. 

 

2 punkti   
 

6    
 
Kas kivimi poorsus ja läbistatavus on omavahel seotud? 

     

 

3 punkti   
 

7   
 
Kirjeldage nafta otsimise kolme sammu. 

 

4 punkti 
 

8    
 
Visandage puuraugu läbilõige koos mõne toruga pärast nende tsementimist. 

 

3 punkti   
 

9    
 

Puurlahuse tihedus: 1,234 kg/m3. Te jõuate naftaväljale survega 400 bar (4 000 000 kg/m
2
), sügavus: 2,7 km.   

   Kas puurlahuse tihedus on piisav, et vältida nafta väljavalgumist? 

    Keskmine puuraugu läbilõike ala on 0,10 m
2
. 

 

2 punkti   10    Mereplatvormilt on naftat puuritud rekordiliselt 3051 meetri sügavuselt.    

  Selgitage, millist varustust selleks kasutati. Pakkuge kaks põhjust . 

 
2 punkti   11   Naftat saab toota ka linnapiirkondades – nn maopuuraugu põhimõttel.   

  Mõelge välja veel kaks olukorda, kus saab maopuurauku kasutada. 

 
2 punkti   12   Defineerige ülikriitilist olekut. 

 
2 punkti   13   Nimetage ülikriitilise oleku kaks eelist CO

2 maa-aluse ladustamise korral. 

 
5 punkti   14    Joonistage diagramm, kuidas CO

2 maa all ladustatakse.    
  Kasutage nooli, et näidata eri elemente. 

 
3 punkti   15   Millised kolm sammu moodustavad eelpõlemise? Lisage selgitus. 

 
2 punkti   16    Mida tähendab viskoossus? Mõelge näitele, mille varal selgitada,   

  mida viskoossus täpselt tähendab ja mida ta teeb. 

 
1 punkt 17    Mis on ohutuse mõttes kõige tähtsam tingimus, mida tühi naftaväli peab täitma, 

  enne kui seda saab CO
2
 ladustamiseks kasutada. 

 
3 punkti   18   Nimetage kolm tegurit, mis tagavad CO2 ohutu ladustamise. 

 
1 punkt 19   Miks Barendrechti CO

2 ladustamise plaan luhtus? 

 
1 punkt 20   Miks on pikemas perspektiivis tähtis ladustada CO

2 maa alla? 


