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SISSEJUHATUS 
 

Järjest tõsisem ülemaailmne keskkonnaprobleem on kliima soojenemine, millele aitab kaasa 

kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni kasv atmosfääris. Kõige problemaatilisemad on 

süsihappegaasi, metaani ja dilämmastikoksiidi hulga tõus atmosfääris (IPCC, 2013). 

Prügilates tekib orgaaniliste ainete anaeroobsel käärimisel prügilagaas, mis koosneb peamiselt 

metaanist ja süsihappegaasist. Prügilad on naftatööstuse järel suurim antropogeense metaani 

allikas (IPCC, 2007). Jäätmekäitluse üks olulisem väljakutse on seetõttu just 

metaaniemisiooni vähendamine  prügilatest.  

Metaani õhku paiskamist prügilatest saab vähendada, kui prügilagaas koguda ja energia 

tootmiseks kasutada. Kui metaani tekib vähe, siis ei ole see aga tasuv ja tehniliselt teostatav. 

Metaani on võimalik juba prügila kattekihis lagundada, kui see rajatakse materjalidest, mis 

soodustavad metaani lagunemist.  

Antud magistritöö on seotud Kudjape prügila sulgemis- ja katmistöödega. Saaremaal Kudjape 

prügilas rajati prügila kattekiht samast prügilast kaevandatud jäätmete sõelumisel saadud 

peenfraktsioonist. Antud lahendus on ressursisäästlik ning võimaldas ladestatud jäätmetele 

leida kasuliku rakenduse. Kuigi prügila peenfraktsiooni on teaduskirjanduses uuritud ning 

soovitatud kasutada pinnase, täite- või kattematerjalina (Hogland et al., 2004; Prechthai et al., 

2008; Quaghebeur et al., 2013), on kaevandatud peenfraktsiooni harva kasutatud 

metaanilagunduskattes nii suures mahus kui Kudjape prügilas.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida Kudjape prügilast välja kaevatud jäätmete 

sõelumisel saadud peenfraktsiooni ja sellest valmistatud prügila kattekihi omadusi. 

Magistritöö peamiste uurimisülesannete kujunemine on skeemina toodud joonisel 1. Kudjape 

prügila kaevandamise ajal oli oluline teada saada, mis omadustega on väljakaevatud ja 

sõelutud peenfraktsioon (<40 mm) ning võrrelda seda prügila sulgemisotsuses toodud 

Keskkonnaameti nõuetega (Keskkonnaamet, 2011). Lõplik kattekiht rajati prügilast 

kaevandatud peenfraktsiooni, reoveesettekomposti ja pinnase segust, suhtes 3:1:1 ning tugines 
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Pehme (2013) magistritöö tulemustel. Pärast prügila katmistööde lõppemist on otstarbekas 

uuesti uurida kattekihi omadusi, et selgitada, kas need ka mõne aja möödudes vastavad 

nõuetele.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Magistritöö uurimiseesmärgi ja -ülesannete kujunemine (paksemate joontega on 

tähistatud antud magistritöös käsitletud teemad) 
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Magistritöö eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: 

 Prügilast välja sõelutud peenfraktsiooni füüsikalis-keemiline analüüs pH, 

elektrijuhtivuse, kuivaine ja orgaanilise aine sisalduse määramiseks; 

 Hapnikutarbe määramine prügila peenfraktsiooni bioloogilise aktiivsuse hindamiseks; 

 Prügila kattekihiks kokku segatud materjali füüsikalis-keemiline analüüs pH, 

elektrijuhtivuse, kuivaine ja orgaanilise aine sisalduse määramiseks; 

 Hapnikutarbe määramine prügila kattekihi bioloogilise aktiivsuse hindamiseks 

esimese poole aasta jooksul pärast katmistööde lõppemist; 

 Prügila kattekihi omaduste võrdlemine nõuetega.  

Käesolev magistritöö on ühtlasi ka osa Kudjape prügila kaevandamis- ja sulgemistöödega 

seotud Linneause Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadusprojektist „Closing the Cycle of 

Landfills – Landfill Mining in the Baltic Sea Region for Future“, mida rahastas Rootsi 

Instituut. Projektis lõid kaasa mitmete riikide teadlased ja üliõpilased. 31.01.2013– 

09.02.2013 toimusid kursuse Closing the Life Cycle of Landfills raames välitööd prügilas, 

mille käigus võeti töös analüüsitud peenfraktsiooni proovid. 

Magistritöö autor soovib tänada juhendajaid Kaja Orupõldu ja Mait Kriipsalu, nende 

pühendatud aja, toredate jutuajamiste, asjalike kommentaaride ja soovituste eest! Samuti 

tänud Kaur-Mikk Pehmele ja Enriko Toodingule, kes aitasid proovide võtmisel ning kõiki 

teisi, kes Kudjape prügila sulgemistöödel ja teadusprojektis osalesid. SA Archimedes Kristjan 

Jaagu osalise õppe stipendium on kaasa aidanud magistritöö valmimisele. 
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I TEOREETILINE ÜLEVAADE 

1.1 Prügilagaas ja selle ohjamine 

 

Prügilagaas tekib orgaaniliste jäätmete lagunemisel prügila anaeroobsetes tingimustes (Allen 

et al., 1997). Keskkonnaministri määrus „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ 

defineerib prügilagaasi kui mistahes gaasi, mis tekib prügilasse ladestatud jäätmetest (RTL 

2004, 56, 938). Prügilagaas koosneb suures osas metaanist ja süsihappegaasist (International 

Solid Waste …, 2007), väiksemal hulgal leidub hapnikku, lämmastikku ning mitmesuguseid 

orgaanilisi ühendeid, sealhulgas alkaane, aromaatseid ühendeid, kloroalifaatseid ühendeid, 

alkohole, ketoone, terpeene, klorofluorosüsivesinikke ja siloksaane (Eklund et al., 1998; 

Barlaz et al., 2004). Prügilagaasi hulk ja koostis sõltuvad ladestatud jäätmete kogusest ja 

vanusest, orgaaniliste jäätmete koostisest ning keskkonnatingimustest (temperatuur, niiskus, 

toitained, inhibeerivad ühendid) (Scheutz et al., 2009). Allen et al. (1997) on kirjeldanud 

seitsme Suurbritannia jäätmekäitluskoha prügilagaasis üle 140 erineva lenduva orgaanilise 

ühendi. 

Prügilagaas kahjustab keskkonda. Prügilagaasi kaks peamist koostisosa – metaan ja 

süsihappegaas on kasvuhoonegaasid, mis kasvuhooneefekti põhjustades aitavad kaasa kliima 

soojenemisele. Võrreldes süsihappegaasiga on metaani kliima soojenemise potentsiaal 21 

korda suurem (International Solid Waste …, 2007), mistõttu on eriti oluline just selle 

ohjamine. Metaan võib olla looduslikku päritolu (märgalad, sood, rabad) kui ka inimtekkeline 

(kivisöe kaevandamine, põllumajandus, olmeprügilad, maagaasi tootmine, reovee 

puhastamine) (IPCC, 2007). Prügilatel on antropogeense metaani tekkes suur roll, olles 

näiteks Ameerika Ühendriikides kolmandal kohal (Barlaz et al., 2004). Atmosfääris on 

metaan suuteline püsima umbes 9–15 aastat (IPCC, 2007). 

Lisaks keskkonnaprobleemidele on prügilagaas kergesti süttiv ja võib põhjustada 

tulekahjusid. Samuti võivad mõned prügilagaasi koostisosad haiseda või olla toksilised ja 

kantserogeensed (International Solid Waste …, 2007). Seetõttu on oluline prügilagaas kokku 

koguda ja kasutusse suunata või hävitada. 
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Joonisel 2 on näidatud, kuidas prügilasse ladestatud jäätmete anaeroobsel lagunemisel tekib 

metanogeenide abil metaan, mis ilma leevendavate meetmete rakendamiseta lendub läbi 

prügilakatte atmosfääri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Metaani tekke ja prügilas levimise põhimõtteskeem (IPCC, 2007 järgi) 

 

 

Prügilagaasi on võimalik ohjata mitmesuguste tehniliste lahenduste abil. Üheks levinumaks 

meetodiks on prügilagaas kaevude ja kollektorite abil kokku koguda ja põletada soojuse ja 

elektri koostootmiseks või peale süsihappegaasist ja teistest kahjulikest koostisosadest 

puhastamist suunata maagaasivõrku (IPPC, 2007). Veel üheks võimaluseks on prügila põhi, 

küljed ja pealispind ümbritseda ning katta vee- ja õhutihedate looduslike või sünteetiliste 

materjalidega, et takistada metaani sattumist atmosfääri (International Solid Waste …, 2007). 

Väikeste prügilate puhul, kus ei teki suurel hulgal prügilagaasi, pole gaasikogumissüsteemi 

rajamine otstarbekas ja majanduslikult tasuv. Sellisel juhul on heaks alternatiiviks metaan 

oksüdeerida prügila kattekihis (Scheutz et al., 2009; Pedersen, 2010). See toimub vaid juhul, 

kui metaani oksüdeerivatele bakteritele ehk metanotroofidele luuakse sobiv elukeskkond (Ait-

Benichou et al., 2009). 

Metanotroofid on aeroobsed mikroorganismid, mis saavad elutegevuseks vajalikku süsinikku 

ja energiat metaanist. Nad kasutavad hapnikku, et oksüdeerida metaan süsihappegaasiks ja 

veeks (Hanson & Hanson, 1996). Metanotroofid on laialt levinud ookeanides, mudas, 

CH4 lendumine CO2 CH4 kasutamine 

Metaani oksüdeerimine aeroobses 

kattekihis: metanotroofid  

gaasi kaev 

Metaani tekkimine anaeroobses 

lademes: metanogeenid jäätmetes 

 

metaani 

emissioon 
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märgaladel, mullas, riisipõldudel ja prügilates. Leidub kolme tüüpi metanotroofe: I, II ja X 

tüüp. Tüüp I on iseloomulik keskkonnale, kus metaani on vähe, kuid seotud lämmastiku ja 

vase kontsentratsioonid suhteliselt kõrged. Tüüp II on iseloomulik keskkonnale, kus on 

suhteliselt palju metaani, kuid vähe lahustunud hapnikku ja seotud lämmastiku ja/või vaske. X 

tüüpi metanotroofid on sarnased I tüübile ning neile on iseloomulik kasvada ja elada 

soojemates elupaikades (Hanson & Hanson, 1996).  

See, milline kattekonstruktsioon valitakse, oleneb tavaliselt prügila haldaja soovidest. Prügila 

rajamisel, kasutamisel ning hiljem sulgemise ja järelhoolde perioodil on igal juhul oluline 

vältida ja vähendada jäätmete ladestamisest tuleneda võivat negatiivset mõju keskkonnale 

(pinnase, õhu, pinna- ja põhjavee saastumine ja kasvuhoonegaaside teke) (RTL 2004, 56, 

938). Prügila valdajal on seega kohutus pärast sulgemist tekkiv prügilagaas ohjata, kuid 

ohjamisviis pole määruses ette kirjutatud. Kõik Eesti tavajäätmeprügilad, mis ei vasta 

nõuetele peavad 31. detsembriks 2015. aastaks olema suletud (RTL 2008, 23, 356). 

Keskkonnaministri määruse „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ (RTL 2004, 

56, 938) kohaselt tuleb prügilasse prügi ladestamise lõppemisel jäätmelade prügila käitaja 

poolt katta gaasi kogumise kihi, vettpideva mineraalkihi ja vähemalt poole meetri paksuse 

dreenkihi ning vähemalt ühe meetri paksuse kattepinnase kihiga. 

Seni on prügilate sulgemisel kasutatud mitmesuguseid lahendusi. 8,5 ha suurune Viljandi 

prügila sulgeti 2010–2012 näiteks nii, et sinna rajati prügilagaasi kogumissüsteem. Gaas 

juhitakse 2 meetri sügavusel asuvate gaasikogumistorustiku abil reguleer-kompressorjaama 

ning seejärel põletatakse (Kull, 2012). Aardlapalu prügilas toimusid suuremahulised 

sulgemistööd 2010–2012 ja sinna rajati ainulaadne terviklahendus prügilagaasi kogumiseks ja 

nõrgvee puhastamiseks. Prügilagaasi kogutakse püsttorustiku abil (Nõlvak, 2011) ning 

kasutatakse kohapeal energia tootmiseks. Põlvamaal asuv Adiste prügila suleti ja kaeti 2010–

2011 metaanilagunduskattega. Nõrg- ja valgvesi kogutakse ja puhastatakse piirdekraavides ja 

biolodus (Mikovitš, 2009). Saaremaal asuva Kudjape prügila sulgemistööd kestsid 2012–2013 

ning peamisteks sihtideks olid prügila läbikaevamine ning materjalide sõelumine eesmärgiga 

toota kattematerjali ja jäätmekütust. Tööde käigus taasladestati kattematerjaliks mittesobiv 

materjal, tihendati ladestusala ja rajati selle ümber kraavid, renoveeriti ja rajati 

juurdepääsuteed, koristati jäätmed prügila ümbrusest ning kaeti ja haljastati ladestusala 

(Saaremaa prügila …, 2014). Tegemist oli suhteliselt väikse prügilaga, mistõttu prügilagaasi 
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PRÜGILADE 

GAASIJAOTUSKIHT 

> 1,2 m 

0,5 m 

METAANILAGUNDUSKATE 

kogumine polnud otstarbekas. Prügila otsustati katta metaanilagunduskattega, milleks kasutati 

samast prügilast välja kaevandatud ja sõelutud peenfraktsiooni (Kriipsalu, 2013). 

 

 

1.2 Metaani lagunemine bioloogiliselt aktiivses kattekihis 
 

Metaani emissioone tegutsevatest või suletud prügilatest saab vähendada just selleks 

eesmärgiks kohandatud kattekihiga, kus on loodud parimad tingimused metaani bioloogiliseks 

lagundamiseks (Fredenslund et al., 2007; Huber-Humer et al., 2009; Scheutz et al. 2011; 

Wang et al., 2011). Sellist katet nimetatakse metaanilagunduskatteks (ka bioloogiliselt 

aktiivne kattekiht või bioaktiivne kattekiht) ning koosneb oksüdatsioonikihist ja 

gaasijaotuskihist (Kriipsalu et al., 2014) (joonis 3). Gaasijaotuskihi ülesandeks on ühtlustada 

gaasi juurdevoolu. Selle peal asetseb substraadikiht, mis loob soodsa elukeskkonna metaani 

oksüdeerivatele mikroorganismidele (Huber-Humer et al., 2009). Oksüdatsioonikiht peab 

sealjuures olema võimalikult homogeenne ning prügilagaas ja sademevesi peavad saama kihti 

läbida (Kriipsalu et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Prügila metaanilagunduskatte ehitus Humer & Lechner (2001) järgi 

 

 

OKSÜDATSIOONIKIHT 
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Metaanioksüdatsioonikihi võib teha mitmesugustest materjalidest. Prügila bioloogiliselt 

aktiivses kattekihis on sobilik kasutada:  

 aiajäätmetest valmistatud komposti (Barlaz et al., 2004; Stern et al., 2007; Scheutz et 

al., 2011); 

 reoveesettekomposti (Börjesson et al., 1998; Huber-Humer et al., 2011; Hrad et al., 

2012); 

 olmejäätmetest valmistatud komposti (Einola et al., 2008); 

 prügila mulda/prügilast kaevandatud peenfraktsiooni (De Visscher et al., 1999; Wang 

et al., 2011; Jain et al., 2013); 

 erinevate materjalide kombinatsioone (Fredenslund et al., 2007; Einola et al., 2009; 

Lu et al., 2011). 

Laboratoorsed katsed on tõestanud, et küps kompost loob kattekihis sobivad tingimused 

metaani oksüdeerimiseks ning metaani oksüdatsioonikiirus on nende kompostide korral 

tunduvalt kiirem kui looduslike muldade puhul (Humer & Lechner 2001). 

Üheks võimaluseks on bioloogiliselt aktiivse kattematerjalina kasutada aiajäätmetest tehtud 

komposti (Barlaz et al., 2004; Stern et al., 2007; Scheutz et al., 2011). Stern et al. (2007) 

katsetes suudeti prügilast eralduvaid metaani emissioone vähendada kaks korda. Samuti 

näitasid Barlaz et al. (2004) tulemused aiajäätmete komposti head metaani sidumise 

potentsiaali, kui aiajäätmete kompostist valmistatud bioloogiliselt aktiivses kattekihis seoti 

metaani 60% (mullaga kaetud aladel oli see 12%).  

On uuritud samuti olmejäätmetest valmistatud komposti kasutamise võimalikkust prügila 

kattekihis. Einola et al. (2008) viisid läbi katsed, kus lüsimeetritesse pandi bioloogiliselt ja 

mehaaniliselt töödeldud olmejäätmete kompost ning uuriti selle kasutamise sobilikkust 

boreaalses kliimavöödis asuva prügila kattekihis. Tulemused näitasid, et olmejäätmetest 

valmistatud kompost toetab metaani oksüdeerimist. 

Häid tulemusi on andnud reoveesettekompost (Börjesson et al., 1998; Huber-Humer et al., 

2011; Hrad et al., 2012). Huber-Humer et al. (2011) segasid reoveesettekomposti muude 

materjalidega. Muuhulgas prooviti segada reoveesette komposti puidulaastudega. Börjesson et 

al. (1998) katsetulemused näitasid, et metaaniemisioonid prügilast olid suurimad 

mineraalmullaga kaetud aladel. Küpse reoveesettekompostiga kaetud aladel olid seevastu 
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metaani emisioonid peaaegu kadunud. Hrad et al. (2012) katsed näitasid samuti, et paremad 

tingimused metaani oksüdeerimiseks olid küpse reoveesettekompostil võrrelduna 

mineraalmuldadega. Huber-Humer et al. (2011) tõid esile, et reoveesettest valmistatud 

kompostid sisaldavad suuremas koguses lämmastikku ja fosforit võrreldes olmejäätmetest 

tehtud kompostidega. 

Üheks variandiks on kasutada kattekihis mulda, mis on toodud mõnest vanast prügilast. De 

Visscher et al. (1999) viisid läbi katsed, kus kasutasid vana prügila mulda. Võrreldes 

põllumullaga oli metaani sidumine prügilamullas märgatavalt kõrgem. Seda võisid põhjustada 

asjaolud, et prügila mullas oli välja kujunenud arvukam metanotroofide populatsioon kui 

põllumullas ning samuti suurem orgaanilise aine osakaal. Wang et al. (2011) uurisid prügila 

bioreaktoris tekkinud mulla ja prügila kattekihi mulla kasutamise võimalikkust prügila 

kattematerjalina. Määrati materjalide osakeste suuruse, niiskuse ja pH mõju metaani 

oksüdeerimisele. Tulemused näitasid, et bioreaktoris tekkinud muld oli sobivam 

kattematerjalina kasutamiseks kui prügila muld. Leiti samuti, et metaani oksüdeerumist 

mõjutas kõige rohkem pH väärtus. 

Kattematerjalina kasutada saab ka prügilademest kaevandamise teel saadud peenfraktsiooni – 

mullataolist materjali, mis on tekkinud jäätmete lagunemise tulemusena. Jain et al. (2013) 

kasutasid prügila peenfraktsiooni kogu prügila katmiseks. Samas puuduvad andmed selle 

kohta, kas enne katmistöid või pärast prügila katmist toimusid peenfraktsiooni või kattekihiga 

seotud uuringuid.  

Vaid üksikutes teadustöödes on uurinud materjalide segude kasutamist prügila 

kattematerjalina ning ei ole teada, et neid oleks välitingimustes kasutatud (Fredenslund et al., 

2007). Materjalide segude kasutamine prügila kattematerjalina võib anda väga häid tulemusi. 

Fredenslund et al. (2007) leidsid, et metaani lagundamist soodustab segu, kus oli kasutatud 

orgaanilisi jäätmeid, jämedateralist liiva või kruusa tüüpi muldi ning prügila mulda, mis 

sisaldab juba metanotroofseid baktereid. Lu et al. (2011) viisid läbi katsed, kus segasid 

aiajäätmetest valmistatud komposti ja prügilat katnud mulla omavahel kokku ning katsetasid 

segu simuleeritud kattekihi mikrokosmides. Einola et al. (2009) proovisid kasutada segu 

turbast ja reoveesettekompostist, eesmärgiga leida tasakaal erinevate metaani oksüdeerimist 

soodustavate parameetrite vahel. Reoveesettekompostist saadakse kattekihi jaoks vajalik 

kõrge toitainete sisaldus ja turbast omakorda kõrge orgaanika sisaldus, väike tihedus ja hea 
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veehoidmisvõime. Hrad et al. (2012) soovitavad kasutada kattekihis nii küpset komposti kui 

ka mineraalmulda, et leevendada nii nõrgvee tekkimist kui ka metaani emisiooni. Sealhulgas 

toovad lahendusena materjalide asetamist kihtidena – madala läbilaskevõimega 

mineraalmullad prügilademe peale ja seejärel reoveesettekomposti kiht, mis suurendab 

metaani oksüdatsioonikiirust ja reguleerib vee infiltratsiooni. 

 

 

1.3 Kriteeriumid prügila bioloogiliselt aktiivsele kattematerjalile 
 

Metaani oksüdeerimise efektiivsus prügilas sõltub mitmetest tingimustest: kattekihi omadused 

(tüüp ja füüsikalis-keemilised parameetrid), prügilagaasi juurdevool ja ühtlane jaotumine 

(eriti metaani kontsentratsioon), hapniku olemasolu, prügilat kattev taimestik ja üldised 

klimaatilised tegurid (Wang et al., 2011; Pawlowska et al., 2011). Näiteks loovad taimede 

juured metanotroofsetele bakteritele soodsa elukeskkonna ning samuti transpordivad 

hapnikku atmosfäärist kattekihti. Klimaatilisi tingimusi, prügilagaasi voogu ning hapniku 

olemasolu on keeruline mõjutada, kuid prügila kattekihti ja selle füüsikalis-keemilisi omadusi 

on võimalik kohandada (Cao & Staszewska, 2013).  

Lõpuni lagunemata orgaanilist ainet, näiteks toorkomposti prügila kattematerjalina kasutades 

on oluline silmas pidada, et see jätkab kattekihis lagunemist, mis võib viia hapnikupuuduseni. 

Seetõttu valitseb oht, et kattekiht hakkab metaani tootma selle lagundamise asemel. Enamasti 

on see tingitud kompostis leiduvate mikroorganismide tõttu, kes kasutavad hapnikku oma 

elutegevuseks (Scheutz et al., 2011). Selle vältimiseks on vaja teada erinevate 

kattematerjalide omadusi ning kombineerida konkreetsele prügilale sobivaim. 

Humer & Lechner (2001) toovad esile, et prügila kattekihis kasutatav kompost peab 

ennekõike olema küps, piisava orgaanilise aine ning madala ammooniumiioonide ja soolade 

sisaldusega. Samuti on olulised materjali pikaajaline stabiilsus ning poorsus. Lisaks 

bioloogilise aktiivsuse parandamiseks on vajalik mikroorganismidele tagada toitesoolade 

varu. Prügila kattekihi omadused peavad metanotroofidele sobivate elutingimuste loomiseks 

vastama tabelis 1 toodud kriteeriumitele (Huber-Humer et al., 2009 & Lechner 2001). 
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Tabel 1. Prügila kattematerjali soovituslikud parameetrid Huber-Humer et al. (2009) ja 

Lechner (2001) järgi 

 

Parameeter Ühik Soovitatav väärtus 

Lasuvustihedus kg/l 0,8 – 1,1 

Niiskus % 30 – 50  

Veehoidmisvõime % KA 50 – 130  

Õhuga täidetud pooride osakaal % v/v >25 

Elektrijuhtivus mS/cm <4 

pH väärtus -  6,5–8,5 

SO4
2- 

mg/kg KA >500 

NH4
+
 - N mg/kg KA <400 

NO2

- N mg/kg KA <0,1 

NO3
 

- N mg/kg KA Ei ole piiratud 

Püld %KA >0,3 

Nüld  %KA >0,5 

Orgaaniline aine %KA >15 

TOC (üldorgaaniline süsinik) %KA >7 

Hapnikutarve (7-päeva) mg O2/g KA ≤8 
*KA – kuivaine 

 

Soovituslik kattematerjali pH jääb tabeli 1 järgi vahemikku 6,5–8,5. Wang et al. (2011) viisid 

läbi katsed suletud prügilast kaevatud peenfraktsiooniga, et seda tulevikus mõnes teises 

prügilas kattematerjalina kasutada. Tulemused ühtisid tabelis 1 toodud väärtustega, metaani 

oksüdeerimine oli parim pH vahemikus 6,7–7,9. Oluline langus oksüdeerumisel oli juhtudel 

kui pH oli alla 6,4 või kõrgem kui 8,7. Samuti leiti, et oksüdeerumist ei toimunud kui pH 

väärtus oli 3 või 11. 
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Elektrijuhtivuse mõju prügila kattematerjali metaani oksüdeerimisvõimele pole kirjanduses 

väga palju kirjeldatud. Huber-Humer et al. (2011) uurisid 16 erinevat tüüpi kattematerjalide 

omadusi ja sobivust prügila katmiseks ning tulemused näitasid, et mida madalam on 

elektrijuhtivus, seda kõrgem on metaani oksüdeerumine. Kattematerjali hapnikutarbe 

mõõtmisel tähendati, et mida madalam elektrijuhtivus, seda madalam hapnikutarve. Huber-

Humer et al. (2009) on soovitanud elektrijuhtivuse piirväärtuseks 4 mS/cm (tabel 1). 

Kattematerjali liigne niiskus võib vähendada metaani oksüdeerimise võimet, kuid samuti võib 

seda vähendada liiga väike veesisaldus (Cao & Staszewska, 2013). Wang et al. (2011) läbi 

viidud katsed näitasid, et metaani oksüdeerumine oli suurim kui niiskusesisaldus jäi 

vahemikku 10–30% ning omakorda vähenes, kui niiskus ületas 70%. Stern et al. (2007) 

aiakompostiga läbiviidud katsed näitasid samuti, et metaani oksüdeerumise efektiivsus oli 

pöördvõrdelises seoses niiskuse sisaldusega mullas. Mida suurem oli kattematerjali niiskus, 

seda väiksem oli selle metaani lagundamise võime. Soovituslik niiskuse sisaldus tabeli 1 järgi 

on 30–50%. 

Wang et al. (2011) uurisid erinevate lämmastikuühendite (NH4
+
; NO3


) mõju metaani 

sidumisele. Lisades NH4
+
- N 20–300 mg/kg, paranes metaani oksüdeerumine. Üle 600 mg/kg 

väärtuse korral hakkas oksüdatsiooni aktiivsus langema. Tabelis 1 välja toodud soovituslik 

piirväärtus NH4
+
- N jaoks on 500 mg/kg. 

Oluline on jälgida kasutatava komposti küpsust (Scheutz et al. 2011), mida iseloomustatakse 

hapnikutarbe järgi. Prügila kattekihis toimub tänu metanotroofsetele bakteritele metaani 

oksüdatsioon, milleks kulub hapnikku. Samas vajavad hapnikku ka teised kompostis elavad 

aeroobsed mikroorganismid. Kui kompost on toores, võivad suure osa hapnikust ära tarbida 

mittemetanotroofsed bakterid ning seetõttu metaani oksüdeerimine kattekihis väheneb. 

Scheutz et al. (2011) poolt koostatud uurimustöös leiti, et hapnikutarve kompostis võib aja 

jooksul kasvada, sest komposti biomass suureneb pärast pikaajalist metaaniga kokkupuudet, 

mistõttu vajavad organismid rohkem hapnikku aeroobseks hingamiseks. Tabelis 1 on toodud, 

et soovitavalt peaks 7-päeva hapnikutarve olema väiksem kui 8 mg O2/g kuivaine kohta. 

Prügila kattematerjali kohandamine kõigile neile kriteeriumitele on oluline, kuid samas on 

Huber-Humer et al. (2011) väitnud, et metaanilagunduskattes kasutatud materjali omadused 

võivad aja jooksul edasiste mineraliseerumise ja lagunemise protsesside toimel muutuda. 

Seetõttu on oluline järjepidevalt seirata prügilat ning kattekihti ka pärast prügila katmist. 
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1.4 Kattematerjali kaevandamine prügilast 
 

Kui metaani oksüdatsioonikihiga kaetakse kogu prügila, kulub seda väga palju – ühe hektari 

katmiseks 1,2–1,5 m tüseduse kihiga on vaja 12 000–15 000 m
3
 kattematerjali. Üheks uudseks 

lahenduseks on prügila katta sealtsamast välja sõelutud materjaliga. Selleks on vaja prügila 

lahti kaevata ning läbi sõeluda, et eraldada katmiseks sobilik mullataoline peenfraktsioon.  

Prügila kaevandamise all mõeldakse suletud või tegutsevast prügilast ladestatud materjalide 

kaevandamist, transportimist, töötlemist ja taaskasutusse suunamist (Hogland et al., 2004 

Krook et al., 2012). Esimene prügila kaevandamise projekt leidis aset 1950ndatel Iisraelis 

ning pärast seda on üle maailma umbes 60 dokumenteeritud prügila kaevandamist toimunud. 

(Warren & Read, 2014). Prügilate kaevandamine ja reostatud alade taastamine on Euroopas ja 

Ameerika Ühendriikides muutumas järjest olulisemaks meetmeks, et kaitsta ümbritsevat 

keskkonda (Hogland et al., 2004; Ford et al., 2013). Eriti on kasvanud huvi prügilate 

kaevandamise vastu arenenud majandusega riikides, kus hinnatakse kõrgelt prügilasse 

ladestatud materjalide ja ümberkujundatud prügila maa-ala väärtust (Warren & Read, 2014). 

Peamised prügila kaevandamise projektide eesmärgid on prügilademe mahu vähendamine, 

potentsiaalsete reostusallikate eemaldamine või saastunud pinnase tervendamine, energia 

saamine, materjalide taaskasutamine, prügila halduskulude vähendamine ja prügila maa-ala 

ümberarendamine (Hogland et al., 2004). Senini on prügilate kaevandamine olnud peamiselt 

mitmesuguste prügila korralduslike probleemide (ruumipuudus, kohalikud reostusprobleemid) 

lahedusvõimalus. Vaid mõned ettevõtmised on kasutanud ladestatud materjalide uuesti 

ringlusse võtmist ning prügikütuse tootmist (Krook et al., 2012). Sellisel juhul on tegemist 

prügila tõhustatud kaevandamisega, mida on rohkem kasutatud just viimastel aastatel. 

Nimetatud kontseptsiooni üheks peamiseks eesmärgiks on hinnata prügilast kaevatud 

materjalide kasutuselevõtu võimalust (Quaghebeur et al., 2013). Oluline on leida parimad 

moodused prügilast kaevandatud erinevat tüüpi materjalide töötlemiseks või utiliseerimiseks, 

et vähendada tagasi ladestavate jäätmete hulka (Kaartinen et al., 2013). Prügi ladustamist 

prügilasse ei peeta enam lõpplahenduseks vaid hoopis ajutiseks hoiustamiskohaks, oodates 

edasist töötlemist või muutumist materjalide kaevanduseks tulevikus (Bosmans et al., 2013). 

Olemuselt saab prügila kaevandamise jagada kahte kategooriasse: in situ ja ex situ (Jones et 

al., 2013). In situ on prügila kaevandamine, mis keskendub materjalide või energia saamisele 
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prügilast (metaani kogumine ja kasutamine energia saamiseks, mullast ja veest saasteainete 

eemaldamine) ilma prügiladet avamata. Teine, ex situ prügila kaevandamine, põhineb 

materjalide taaskasutamisel osaliselt või täielikult prügiladet lahti kaevates. 

Varasemad prügila kaevandamise projektid on näidanud, et iga prügila on erineva 

kaevandamise potentsiaaliga. Prügila tüüp, vanus, riik või regioon, kus prügila asub 

mõjutavad, milliseid materjalid on sinna ladustatud ning milline on nende kasutuselevõtu 

potentsiaal (Quaghebeur et al., 2013). Samas Krook et al. (2012) toob esile, et isegi kui 

prügilad asuvad täiesti erinevates piirkondades, sisaldavad nad mingil määral samasuures 

koguses teatud materjale. Enamasti on tavaprügilates 50–60% peenfraktsiooni (mullataolist 

materjali), 20–30% põlevmaterjali (plast, paber, puit), 10% anorgaanilisi jäätmeid (betoon, 

klaas, kivid) ja mõned protsendid metalli. 

Prügila kaevandamisel sõelutakse kaevandatud materjal erinevatesse fraktsioonidesse, kõige 

peenem materjal moodustabki peenfraktsiooni. Sõeluri ava suurus on erinevate projektide 

puhul olnud erinev. Prechthai et al. (2008) jagasid prügilast kaevandatud materjali kolme 

kategooriasse: peenfraktsioon (<25 mm), keskmine fraktsioon (25–50 mm) ja jäme fraktsioon 

(>50 mm). Hogland et al. (2004) jagasid samuti materjali kolme suurusesse, kuid 

peenfraktsiooni moodustas materjal alla 18 mm. Tabelis 2 on välja toodud peenfraktsiooni osa 

kogu kaevandatud materjalist erinevate allikate andmetel. 

 

 

Tabel 2. Prügilast kaevandatud peenfraktsiooni osakaal eri riikide näitel 

 

Peenfraktsiooni 

osakaal (%) 

Peenfraktsiooni 

suurus (mm) Riik Allikas 

18 <25 Tai Prechthai et al., 2008 

20 <18 Rootsi Hogland et al., 2004 

44 <10 Belgia Quaghebeur et al., 2013 

30 <40 Eesti Kriipsalu et al., 2013 

50 <30 Soome Kaartinen et al., 2013 
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Tabelist selgub, et peenfraktsiooni kogused, mis prügila kaevandamise käigus saadakse on 

erinevad. See võib olla tingitud trummelsõela erinevast suurusest, kuid samuti konkreetse 

prügila eripärast (kui kaua tegutsenud, milliseid jäätmeid ladustati, kui niisked on jäätmed).  

 

 

1.5 Prügilast välja sõelutud peenfraktsiooni omadused ja kasutamise 

võimalused 
 

Prügila kaevandamisel saadud materjalide taaskasutamine on majanduslikult veel üpris 

kulukas tegevus. Tasuvaks saab pidada prügilast kaevandatava peenfraktsiooni (mulla) 

taaskasutusse suunamist (Hogland, 2002). Hogland et al. (2004) toob esile, et antud materjali 

oleks sobilik kasutada kattematerjalina ja teedeehitusel täitematerjalina. Quaghebeur et al. 

(2013) lisab prügilast kaevandatud peenfraktsiooni kasutamise viisideks veel energia saamise 

(põletamine) ja metallide eraldamise nende kogumise eesmärgil. Samuti on arutatud 

peenfraktsiooni tarvitamise üle kasvusubstraadina (Hogland, 2002; Quaghebeur et al., 2013). 

Kasvusubstraadina rakendamist toetab samuti Prechthai et al. (2008) leides, et see on ohutu ja 

sobilik kasutada mitte-söödavate kultuuride kasvatamisel. Samas tuleb peenfraktsiooni 

kasutamisel arvestada kivide, klaasi, metalli, plasti rohkusega. Juhul, kui sobilikku kasutusala 

materjalile ei leita ning saadud peenfraktsiooni klassifitseeritakse pigem jäätmetena, on 

vajalik see tagasi prügilasse ladestada (Kaartinen et al., 2013).  

Välitingimustes on katsetatud prügilast kaevandatud peenfraktsiooni lisamist põllumuldadele 

eesmärgiga kasutada seda kui väetist (Tesfai & Dresher, 2009). Samas oli peenfraktsioonis 

leiduv raskmetallide kontsentratsioon lubatust mitmeid kordi suurem, mistõttu 

ettevaatlikkusprintsiibi kohaselt tuleks peenfraktsiooni kasutamist vältida. Ent piirkondades, 

kus on suuri probleeme põllumuldade vaesumisega ning huumuse puudumisel võib see olla 

tulevikus võimalikuks lahenduseks.  

Enne prügilast kaevandatud peenfraktsiooni uuesti kasutusele võtmist on vaja kindlaks teha 

selle füüsikalis-keemilised omadused (Prechthai et al., 2008). Varasemad 

prügilakaevandamisega seotud uurimustööd pole peenfraktsiooni omadusi väga palju 

käsitletud. Kaartinen et al. (2013) uurisid peenfraktsiooni pH, elektrijuhtivust, 
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redokspotentsiaali ning erinevate metallide sisaldust peenfraktsiooni leovees. Quaghebeur et 

al. (2013) uuris peenfraktsiooni tuhasust, süsiniku, vesiniku ja erinevate ioonide (bromiid, 

kloriid, fluoriid) sisaldust ning samuti erinevate metallide kontsentratsioone. Tabelis 3 on 

välja toodud prügilatest kaevatud peenfraktsiooni analüüsi tulemusi. 

 

 

Tabel 3. Prügilast kaevandatud peenfraktsiooni füüsikalis-keemilised omadused  

 

Riik Rootsi Tai Soome Belgia 

Autor 

Hogland et al., 

2004 

Prechthai et 

al., 2008 

Kaartinen et 

al., 2013 

Quaghebeur et 

al., 2013 

Osakeste suurus <18 mm <25 mm <30 mm <10 mm 

pH  7,7 8  

Elektrijuhtivus 

(mS/cm)  2,60 2,60  

Redokspotentsiaal 

(mV)   310  

Kuivaine (%) 74,35    

Tuhasus (%) 88,75 68,6  80,3 

Kütteväärtus 

(MJ/kg) 0,65   3,03 

Süsinik (%) 12,9   8,6 

Lämmastik (%) 0,4 0,9  0,43 

Vesinik (%) 1,1   1,15 

Püld (mg/kg KA) 1160    
* ei analüüsitud 

 

Ehkki prügila peenfraktsiooni koostis ja omadused olenevad prügila vanusest, asukohast, 

ladestatud jäätmetest (Quaghebeur et al., 2013), ühtivad isegi erinevates maailmajagudes 

asuvate prügilate peenfraktsiooni teatud parameetrid. Prechthai et al. (2008) ja Kaartinen et 

al. (2013) on saanud sarnased pH ja elektrijuhtivuse väärtused prügila peenfraktsioonile. 
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Samuti on sarnased Hogland et al. (2004) ja Quaghebeur et al. (2013) lämmastiku ja vesiniku 

sisalduse näitajad. Samas kuna erinevad teadlased pole uurinud prügilast kaevandatud 

peenfraktsioonil samu parameetreid, siis on keeruline teha üldistavaid järeldusi erinevates 

piirkondades asuvate prügilate peenfraktsiooni omaduste kohta. Kindlasti on oluline iga 

prügilakaevandamise projekti puhul peenfraktsiooni omadusi uurida, eriti juhul kui 

kaevandatud peenfraktsioonile plaanitakse uus kasutus leida. 
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II MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Kudjape prügila ja katmistööde kirjeldus 

 

Esimene prügilakaevandamise projekt Eestis ja kogu Baltikumis viidi läbi aastatel 2012-2013 

Kudjape prügilas. Kudjape prügila asub Saaremaal, umbes 2 km kaugusel Kuressaarest. 

Prügila hõlmab 5,6 hektarit ning sellel asuv prügilade jaguneb kaheks – uueks ja vanaks osaks 

(lisa 1). Vanem osa oli 1,2 hektari ning uuem 2,7 hektari suurune, sisaldades vastavalt 35 000 

m
3
 ja 158 000 m

3
 olmejäätmeid (Kriipsalu, 2013). Prügila tegutses alates 1970. aastast kuni 

2009. aastani, mil lõpetati prügilasse prügi ladestamine.  

Vastavalt Keskkonnaameti 3.11.2011 välja antud „Kudjape prügila sulgemiskava kinnitamine 

ja sulgemise otsus“ (Keskkonnaamet, 2011) tuli Kudjape prügila katta 

metaanilagunduskattega, mille paksus pidi ladestusala vanemas osas olema 0,5 m ja uuemas 

osas vähemalt 1,2 m. Kattekihi alla tuli rajada 0,5 m paksune gaasijaotuskiht. Kattekihiks 

sobiliku materjali saamiseks kaevati prügila uuem osa läbi ning sõeluti. Materjal, mida ei 

saanud kattematerjalina või prügikütusena kasutada taasladestati prügilasse. 

Keskkonnaamet kehtestas prügila sulgemiskava vastuvõtmisega nõuded, millele Kudjape 

prügila katmiseks kasutatav kattematerjal vastama pidi. Nõuded lähtusid Huber-Humer et al. 

(2009) soovituslikest piirnormidest (tabel 1, lk 14). Prügila lõplik kattekiht moodustus 

Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsioonist (Ø 40 mm), reoveesette kompostist ja 

pinnasest ning peenfraktsiooni oli sealhulgas 60% ning teisi materjale vastavalt 20% ja 20% 

mahu järgi (Pehme, 2013). Reoveesettekompost oli pärit Kuressaare reoveepuhasti juurest 

ning oli segatud hakkpuiduga, kompostitud aunades ja laagerdunud suurtes hunnikutes. Muld 

oli prügilasse aja jooksul kuhjatud ning lisandus prügila ümbruse teede rekonstrueerimise 

käigus.   
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2.2 Proovide võtmine 

 

Proovide võtmine Kudjape prügilast toimus ajavahemikul september 2012  kuni aprill 2014. 

Proovivõtupunktide asukohad on toodud joonisel 4. 

 

 

Joonis 4. Proovivõtupunktid Kudjape prügilast, koostas Ken Böckler (punktid H1, H2, H3, 

H4 tähistavad proovivõtt 2, P1, P2 proovivõtt 3 ning K1, K2, K3 proovivõtt 4, 5 ja 6 ajal 

kogutud proovide asukohti)  
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mai 

2013 

jaan 

2014 

TÖÖDE ALGUS PRÜGILAS  

PRÜGILA KATMISTÖÖDE ALGUS  

GAASIKAEVUDE PAIGALDAMINE 

GAASISEIRE 

GAASISEIRE  

PROOVIVÕTT 1  

PROOVIVÕTT 2 

PROOVIVÕTT 3 

PROOVIVÕTT 4 

PROOVIVÕTT 5 

PROOVIVÕTT 6 

PRÜGILA KATMISTÖÖDE LÕPP 

proov: PV1 

proovid: PV2_H1B1 … PV2_H4B4 

proovid: PV3_P1; PV3_P2 

proovid: PV4_K1; PV4_K2; PV4_K3 

proovid: PV5_K1_1 … PV5_K3_2 

proovid: PV6_K1_1 … PV6_K3_2 

Eelneval joonisel näidatud Kudjape prügila peenfraktsiooni ja kattekihi proovide võtt oli 

seotud erinevate tööjärkudega prügilas, mis on märgitud joonisel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Proovivõtt Kudjape prügilas 

 

 

juuni 

2013 

sept 

2012 

aprill 

2014 

sept 

2013 
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Proovivõtt 1 

Esimene proov Kudjape prügila peenfraktsioonist võeti 24.08.2012, eesmärgiga uurida selle 

omadusi enne kaevetööde algust. Komposiitproov võeti peenfraktsiooni (<40 mm) hunnikust 

paljude osaproovide seguna.  

 

Proovivõtt 2 

Proovivõtt 2 peenfraktsiooni proovid koguti 31.01.2013–09.02.2013 Kudjape prügilas 

toimunud välitööde käigus. Eesmärgiga võrrelda prügila erinevatest osadest ja erinevatel 

sügavustelt kaevandatava peenfraktsiooni omadusi, tehti proovide saamiseks  neli kaevet ning 

koguti ladestatud materjale neljalt sügavuselt, igalt ligikaudu 1 m
3
 koguses (joonis 6). Esmalt 

eraldati igalt kaevelt jäätmed 0,3–0,5 meetri paksuselt. Ekskavaator laadis seejärel terve 

kopatäie jäätmeid sõelurisse, mis lahutas materjali peenfraktsiooniks (<40 mm) ning 

jämefraktsiooniks (>40 mm). Pärast peenfraktsiooni kaalumist kallati igast kaevest ja igalt 

sügavuselt saadud peenfraktsioon maha hunnikusse ning võeti 10 kg ühendproov. Kokku 

saadi 16 proovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. Peenfraktsiooni proovid Kudjape prügilast 

 

H1B1 

H1B2 

H1B3 

H1B4 

H2B1 

H2B2 

H2B3 

H2B4 

H3B1 

H3B2 

 H3B3 

H3B4 

H4B1 

H4B2 

H4B3 

H4B4 

Kaeve H1 Kaeve H2 Kaeve H3 Kaeve H4 

Sügavus 0,5-1,5 m 

Sügavus 1,5-2,5 m 

Sügavus 2,5-3,5 m 

Sügavus 3,5-4,5 m 
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Iga kihi sügavuseks oli üks meeter ning sügavaim kiht ulatus 4,5 meetrini. Sel moel saadud 

proovid iseloomustavad prügilas leiduva peenfraktsiooni omadusi kuni 4,5 m sügavuses kihis. 

Proovid nimetati vastavalt kaeve asukohale ning sügavusele, kust proov võeti.  

 

Proovivõtt 3 

Valmis kattematerjali segu, mis koosnes kaevandatud ja sõelutud peenfraktsioonist, 

reoveesettekompostist ja pinnasest (suhtes 3:1:1) hakati prügilale laotama 2013. aasta 

maikuus. Kattekihi proovid võeti puuriga (Ø 15 cm), mis ulatus ühe meetri sügavuseni,  

kelgunõlva kahest proovivõtupunktist (tähis ’P’).  

 

Proovivõtt 4 

Juunikuus 2013. aastal toimus gaasikaevude paigaldamine prügilasse. Sellega seoses otsustati 

edaspidine kattekihi proovide võtmine siduda gaasiseirega. Seetõttu võeti kolme gaasikaevu 

juurest kattekihi koondproov, mis koosnes vähemalt 10 osaproovist (tähis ’K’). 

 

Proovivõtt 5 

2014. aasta jaanuaris koguti kattekihi proovid prügila kolme gaasikaevu (K1, K2, K3) 

lähedusest. Proovid võeti mullapuuriga (Eijkelkamp, Ø 53 cm) kahest punktist, kumbki 

gaasikaevust umbes ühe meetri kaugusel. Esmalt eemaldati külmunud pinnas 20–25 cm 

ulatuses ning seejärel võeti proovid kahelt sügavuselt, mõlemad poole meetri ulatuses.  

 

Proovivõtt 6 

2014. aasta aprillikuus võeti samuti kattekihi proovid gaasikaevude juurest. Sel korral kaevati 

iga kaevu lähedale labidaga kaeve ning proovid võeti kahelt sügavusekihilt. 
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Proovid transporditi ja säilitati enne laboratoorseid töid suletud plastkottides ning hoiti 

pimedas ja jahedas. Enne analüüside läbiviimist  sõeluti välitööde käigus kogutud proovid 

läbi 10 mm sõela.  

 

 

2.3 Füüsikalis-keemiliste parameetrite määramine 

Elektrijuhtivuse ja pH mõõtmine 

Elektrijuhtivus ja pH määrati peenfraktsiooni vesi-ekstraktidest, mis saadi 5 grammist 

proovist ja 50 ml destilleeritud veest. Enne analüüsi loksutati proove tund aega 

orbitaalloksutil (GFL 3017) kiirusega 140 pööret minutis. Elektrijuhtivus ja pH määrati 

seadmega pH/Cond340i (WTW). Analüüsid teostati kolmes korduses. 

 

Kuivaine ja orgaanilise aine sisalduse määramine 

Kuivaine sisalduse (KA) määramiseks kuumutati proove 105 ˚C juures püsiva kaalu 

saavutamiseni. Iga proovi kuivaine määrati kolmes korduses.  

Orgaanilise aine sisaldus määrati pärast kuivaine analüüsi samadest proovidest põletades 

proove 550 ˚C juures 3 tundi. Orgaanilise aine sisaldus (OA) arvutati protsendina kuivainest.  

 

 

2.4 Hapnikutarbe määramine OxiTop süsteemiga 

Seotud hapniku koguse määramine 

Kudjape prügila peenfraktsiooni ja kattekihi hapnikutarve määrati OxiTop meetodil. 

OxiTop puhul on tegemist hermeetiliselt suletavate mõõteanumatega, millel on 

manomeetrilised mõõtepead anuma sees olevat rõhu mõõtmiseks (joonis 7) (Platen & Wirtz, 

1999).  
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Joonis 7. OxiTop mõõtesüsteem  

 

 

Joonisel 8 kujutatud OxiTop süsteemi mõõtepeadest andmete lugemine toimus OxiTop 

kontrolleriga OC 1101, mis võimaldas kanda ka andmed mõõtepeast arvutisse ACHAT OC 

tarkvara abiga. 

Kui mõõteanumasse on pandud uuritav proov, kasutatakse hapnikku proovis olevate 

mikroorganismide poolt ning protsessi käigus eraldub süsihappegaas, mis seotakse OxiTop 

mõõteanumas asuva absorbendiga. Absorbendina kasutati naatriumhüdroksiidi 2 M lahust. 

Kuna eraldunud süsihappegaas seotakse, on süsteemis toimuv rõhumuutus sõltuv vaid 

tarvitatud hapnikukogusest. Katse kestis 7 päeva ning hapniku tarbimisest tingitud rõhu 

langus fikseeriti mõõtepeade poolt iga 28 minuti tagant. Mõõteanumas registreeritud rõhu 

muutused arvutatakse ümber hapnikutarbeks vastavalt valemile 1.  

    
   

   
 

   

   
              (1) 

kus: BA hapnikutarve (mgO2/kg KA) 

 MO2 hapniku molaarmass (31998 mg/mol) 

 R universaalne-gaasikonstant (83,14 l hPa/(K mol)) 

 T katse temperatuur (K) 

 

mõõteanuma kaas 

mõõtepea 

kummitihend ja klambrid 

absorbent 

mõõteanum 

absorbendi anuma hoidja 

absorbendi anum 
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 Vfr gaasi ruumala mõõteanumas (l) 

 mBt proovi kuivaine mass  (kg) 

 p rõhumuutus (hPa) 

 

 

Gaasi ruumala mõõtmisanumas arvutati valemi (2) abil: 

Vfr = Vges – VAM - VBf          (2) 

kus: Vges mõõtmisanuma üldruumala (l) 

 VAM absorbendi ruumala (l) 

 VBf proovi ruumala (l) 

  

 

Tekkinud süsihappegaasi koguse määramine 

Absorbendi NaOH lahusesse seotud süsihappegaasi kogus määrati tiitrimisega. Mõõteanumas 

toimunud reaktsiooni iseloomustab reaktsioonivõrrand 3: 

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O        (3) 

Tiirimiseks mõõdeti OxiTop mõõteanumas olnud NaOH lahust 5 ml, lisati 3 ml BaCl2 0.5 M 

lahust ning indikaatoriks mõned tilgad fenoolftaleiini. Tiitriti HCl 0,5 M lahusega 

fenoolftaleiini lahuse värvuse muutuse järgi roosast läbipaistvaks. 

Seotud süsiniku hulk arvutati valemiga (4): 

       
             

  

 
 

    
      

   
     

           (4) 

kus:  CO2 – C süsihappegaasi süsinik (mg CO2-C gOA
-1

) 

 B  HCl ruumala, mis kulus kontrollproovi tiitrimiseks (ml) 

 V  HCl ruumala, mis kulus proovi tiitrimiseks (ml) 

 N  HCl kontsentratsioon (mol/l) 

 E  süsiniku ekvivalentmass  (C=6) 

 Tr  absorbendi lahuse ruumala (ml) 
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 A  tiitrimiseks võetud ruumala (ml) 

 m  proovi mass (g) 

 mc  proovi niiskus (%) 

 OA  orgaanilise aine osakaal proovis    

 

 

Statistiline analüüs 

Statistiline analüüs teostati MS Excel-is, kus Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni ja 

kattekihi proovide füüsikalis-keemiliste omaduste vaheliste korrelatsioonide uurimiseks 

kasutati protseduuri Correlation. Peenfraktsiooni proovide analüüsimiseks kaevete ja kihtide 

kaupa kasutati dispersioonanalüüsi protseduuri Anova (Analysis of Variance) ning t-Testi. 
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III TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1 Prügila peenfraktsiooni füüsikalis-keemilised omadused 

 

Prügila kaevandamise käigus saadakse mullataoline peenfraktsioon, millele on vaja leida uus 

rakendus. Üheks võimaluseks on tarvitada seda kattematerjalina, mida Kudjape prügilas 

tehtigi. Veendumaks Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni kattematerjalina 

kasutamise sobilikkuses oli oluline määrata materjali füüsikalis-keemilised parameetrid (lisa 

2). Enne suuremahuliste kaevetööde algust võeti prügilast peenfraktsiooni proov (PV1) ning 

mõõdeti selle füüsikalis-keemilised parameetrid. Esimese proovi elektrijuhtivuseks oli 2,16 

mS/cm, pH väärtuseks 7,82, kuivaine sisalduseks 66,3% ning orgaanilise aine sisaldus 

19,60%. Ühe proovivõtuga pole võimalik väga täpselt teada saada, kas ja kuidas 

peenfraktsiooni omadused prügila eri kohtades varieeruvad. Seetõttu on olulised proovivõtt 2 

proovide füüsikalis-keemiliste omaduste tulemused. Tabelis 4 on esitatud proovivõtt 2 käigus 

Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni nelja kaeve keskmised tulemused 

elektrijuhtivuse, pH, kuivaine ja orgaanilise aine sisalduse kohta. 

 

 

Tabel 4. Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni füüsikalis-keemilised omadused 

(keskmine ± standardhälve) 

 

 Elektrijuhtivus 

(mS/cm) 
pH 

Kuivaine 

sisaldus (%) 

Orgaanilise aine 

sisaldus (%) 

PV2_H1 1,83±0,27 8,10±0,13 63,62±2,70 18,65±2,95 

PV2_H2 2,62±0,51 7,83±0,36 69,18±2,83 15,45±3,87 

PV2_H3 4,10±1,75 7,69±0,12 67,83±2,64 20,38±2,48 

PV2_H4 1,93±0,21 7,65±0,16 63,78±1,21 20,89±3,07 

Keskmine 2,62±1,05 7,82±0,21 66,10±2,83 18,84±2,45 

 

Parameeter 

Kaeve 
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Nelja kaeve proovide vesileotiste elektrijuhtivuse näitajatest erineb teistest enim H3 näitaja 

(4,10±1,75 mS/cm), mis on H1 (1,83±0,27 mS/cm) ja H4 (1,93±0,21 mS/cm) kaevete 

väärtustest üle kahe korra kõrgem. Nelja kaeve keskmine elektrijuhtivuse tulemus 2,62±1,05 

mS/cm ühtib Prechtai et al. (2008) ja Kaartinen et al. (2013) saadud tulemusega 2,60 mS/cm 

(tabel 1 lk 14). Täpsemalt on peenfraktsiooni proovide elektrijuhtivuse näitajad kiht haaval 

välja toodud joonisel 8. Lahustes iseloomustab elektrijuhtivus ioonide kontsentratsiooni 

selles. Elektrijuhtivus sõltub ioonide laengust ja liikumiskiirusest keskkonnas ja seda on 

võimalik kasutada reostusastme kindlaksmääramisel ühe parameetrina (Uri & Kulm, 2010). 

 

 

Joonis 8. Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni proovide elektrijuhtivusi  

 

 

Valdav osa joonisel 8 esitatud peenfraktsiooni proovide vesileotiste elektrijuhtivuste 

väärtustest jäi alla 3 mS/cm väärtuse. Kõrgeim oli elektrijuhtivus proovis H3B4 (6,03 mS/cm) 

ning madalaim proovis H1B2 (1,56 mS/cm). Tabel 1 (lk 14) järgi on soovitatav kui prügila 

kattekihi elektrijuhtivus jääks alla 4 mS/cm. Samasuguse piirmäära on kehtestanud 

Keskkonnaamet Kudjape prügila sulgemisotsuses (Keskkonnaamet, 2011). Antud piirväärtus 

on ületatud proovides H3B3 ja H3B4. Dispersioonanalüüsi (ANOVA) järgi on kaevete 

elektrijuhtivused statistiliselt erinevad (p<0,0005); kihiti statistilist erinevust testi põhjal ei 
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esinenud (p>0,05). T-Testi põhjal (lisa 5) on statistiliselt erinevad H1 ja H2 kaeved 

(p<0,0005), H1 ja H3 (p<0,005), H2 ja H3 (p<0,05), H2 ja H4 (p<0,0005) ning H3 ja H4 

(p<0,005).  

Kudjape prügila peenfraktsiooni pH jäi vahemikku 7,44–8,24 (tabel 4). Kaevetest oli 

kõrgeima pH väärtusega H1 kaeve (keskmine pH 8,10±0,13). Dispersioonanalüüs näitas, et 

kaevete ja kihtide pH näitajad olid statistiliselt erinevad (vastavalt p<0,0005 ja p<0,005) ning 

t-Testi põhjal oli statistiline erinevus H1 ning H2, H3 ja H4 kaevete vahel (tulemused lisa 5). 

Statistiliselt erinesid samuti esimese kihi pH näitajad kolmanda ja neljanda kihi omadest. 

Varasemalt on Prechtai et al. (2008) mõõtnud prügilast kaevandatud peenfraktsiooni pH 

väärtuseks 7,70, mis on sarnane kaevetele H2, H3 ja H4 ning Kaartinen et al. (2013) saanud 

pH väärtuseks 8,00, mis on sarnane kaeve H1 tulemusega. 

Peenfraktsiooni proovide kuivaine sisaldus jäi vahemikku 60,97–73,27%, olles kõrgeim 

kaeves H2 (69,18±2,83%) ja väikseim kaeves H1 (63,62±2,70%). Statistiliselt on kaevete 

peenfraktsiooni kuivaine sisaldused erinevad (ANOVA test, p<0,0005). Peenfraktsiooni 

kõikide proovide kuivaine sisaldused olid madalamad Hogland et al. (2004) saadud 

tulemusest 74,35%. 

Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni orgaanilise aine sisaldus jäi vahemikku 12,29 

–24,70% ning kaevete H1 ja H2 tulemused on madalamad H3 ja H4 tulemustest. 

Dispersioonanalüüs kinnitab kaevete erinevust statistiliselt (p<0,005). Peenfraktsiooni 

keskmine orgaanilise aine sisaldus 18,84±2,45% on sarnane Quaghebeur et al. (2013) saadud 

tulemusega 19,70%. Prechtai et al. (2008) kirjeldatud prügila peenfraktsiooni orgaanilise aine 

sisaldus (31,40%) on tunduvalt kõrgem Kudjape keskmisest. Samas Hogland et al. (2004) 

saadud tulemus 11,25% on tunduvalt madalam. 

Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni uuritud füüsikalis-keemilised parameetrite 

tulemuste põhjal võib nõustuda Quaghebeur et al. (2013) väitega, et prügila tüüp, vanus, riik 

või regioon, kus prügila asub, mõjutavad ladestatud materjalide kasutuselevõtu potentsiaali. 

Samuti mõjutavad prügila tüüp ja asukoht peenfraktsiooni omadusi. Kui Kudjape prügila 

peenfraktsiooni elektrijuhtivuse ja pH näitajad ühtisid Prechtai et al. (2008) tulemustega, siis 

orgaanilise aine sisaldus oli Kudjape prügilas väiksem.  
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Peenfraktsiooni proovide uuritud füüsikalis-keemiliste parameetrite keskmised tulemused 

vastasid Keskkonnaameti poolt seatud Kudjape prügila sulgemiskavas esitatud nõudmistele 

(Keskkonnaamet, 2011), mille aluseks oli Huber-Humer et al. (2009) uurimustöö. 

Kaevandatud peenfraktsiooni põhjalikumaks uurimiseks tehtud kaevetes (proovivõtt 2) 

erinesid peenfraktsiooni uuritud füüsikalis-keemilised omadused statistiliselt. Mõnes 

kaevandatud peenfraktsiooni proovis olid elektrijuhtivus soovituslikest piirmääradest mitmeid 

kordi suuremad. Seetõttu on oluline prügilast kaevatud ja sõelutud peenfraktsiooni põhjalik 

uurimine, et teada saada kas ja kui suurel määral peenfraktsiooni omadused prügila eri 

piirkondades erinevad. Üks koondproov ei anna kogu informatsiooni prügila peenfraktsiooni 

taaskasutamise potentsiaalist. Põhjalik peenfraktsiooni uuring on soovitatav läbi viia enne 

kaevandamistööde algust prügilas. Sellisel juhul on võimalik leida uusi lahendusi ja võimalusi 

kattematerjali omaduste nõuetega vastavusse viimiseks, juhul kui peenfraktsiooni omadused 

erinevad suuresti esitatud piirväärtustest. 

 

 

3.2 Prügilast kaevandatud peenfraktsiooni hapnikutarve 
 

Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni bioloogilise aktiivsuse hindamiseks määrati 7-

päeva hapnikutarve. Kuna metaani oksüdeerimiseks on vajalik hapniku olemasolu, võib 

peenfraktsiooni suur hapnikutarve viidata võimalikule hapnikupuuduse tekkele, mistõttu võib 

materjal hakata metaani oksüdeerimise asemel seda ise tootma.  

Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni proovide hapnikutarbe väärtused jäid 

vahemikku 3,02 kuni 19,40 mg O2/g KA. Soovituslikust piirmäärast (8 mgO2/g KA; tabel 1, 

lk 14), mis on toodud prügila kattematerjali stabiilsuse hindamiseks, kõrgemad on kaeve H2 

kihi B2 ning kaeve B3 kihtide B2 ja B3 proovid. Joonisel 9 on näidatud proovivõtt 2 

peenfraktsiooni proovide seitsme päeva kumulatiivse hapnikutarbe analüüsi tulemused. 

 

 

 

 

 



34 

 

Joonis 9. Kudjape prügila peenfraktsiooni eri proovide hapnikutarve  

 

 

Dispersioonanalüüsi põhjal on erinevate kaevete hapnikutarbed erinevad (p<0,0005), kihiti 

statistilist erinevust testi põhjal ei esinenud. 

Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni hapnikutarvete määramisel mõõdeti ka 

katsetes eraldunud süsihappegaasi kogused. Hapnikutarbe ja eraldunud süsihappegaasi 

vaheline sõltuvus on esitatud joonisel 10. 

 

 

Joonis 10. Kudjape prügila peenfraktsiooni hapnikutarbe ja eraldunud süsihappegaasi 
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Joonisel 10 esitatud sõltuvust iseloomustab determinatsioonikordaja väärtusega 0,9671, mis 

iseloomustab kahe tunnuse vahelist tugevat sõltuvust. Lisaks peenfraktsiooni hapnikutarbe ja 

eraldunud süsihappegaasi vahelisele sõltuvusele uuriti korrelatsioone veel proovivõtt 2 

proovide kõikide parameetrite vahel (tulemused lisa 4) ning ilmnes statistiliselt oluline seos 

hapnikutarbe ja elektrijuhtivuse vahel (r=0,578; p<0,05). Sellest võib järeldada, et mida 

kõrgem on elektrijuhtivus, seda kõrgem ka hapnikutarve. Sarnast seaduspära on kirjeldanud 

Huber-Humer et al. (2011), leides samuti, et elektrijuhtivus mõjutab hapnikutarvet.  

Peenfraktsiooni kuivaine ja orgaanilise aine vahel ilmnes negatiivne seos (r=0,514; p<0,05), 

mis tähendab, et mida suurem on peenfraktsiooni kuivaine sisaldus, seda madalam kui 

orgaanilise aine sisaldus. 

Peenfraktsiooni proovide hapniktarbe määramisel selgus, et tegemist pole bioloogiliselt väga 

aktiivse materjaliga (välja arvatud teatud proovid). Peenfraktsiooni hoiti enne kattekihiks 

kokku segamist suurtes hunnikutes, mis võimaldas materjalil paremini seguneda ning samuti 

omadustelt ühtlasemaks muutuda. Suurtes aunades prügila peenfraktsiooni komposteerimine 

on eriti soovitatav juhul, kui selgub, et materjal on bioloogiliselt väga aktiivne ning vajab 

enne kattematerjalina kasutamist lisatöötlemist.  

 

 

3.3 Prügila kattekihi füüsikalis-keemilised omadused 
 

Lõplik Kudjape prügila kattekiht koosneb 60% samast prügilast kaevandamise ja sõelumise 

teel saadud peenfraktsioonist, 20% reoveesettekompostist ja 20% pinnasest. Uurimaks 

peenfraktsiooni kasutades saadud kattematerjali omadusi määrati proovivõtukordade 3–6 

käigus võetud kattekihi proovide füüsikalis-keemilised omadused. Tulemused on esitatud 

lisas 3 ning keskmised tulemused tabelis 5. Lisaks on tabelis 5 toodud soovituslikud 

piirväärtused Huber-Humer et al. (2009) järgi, mille alusel olid kattekihile määratud nõuded 

ka Kudjape prügila sulgemisotsuses (Keskkonnaamet, 2011).  
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Tabel 5. Kudjape prügila kattekihi füüsikalis-keemilised omadused (keskmine ± 

standardhälve) 

 

 Elektrijuhtivus 

(mS/cm) 
pH 

Kuivaine 

sisaldus (%) 

Orgaanilise aine 

sisaldus (%) 

PV3_P1 0,80±0,01 7,58±0,08 70,44±1,32 12,43±0,01 

PV3_P2 1,46±0,17 7,49±0,05 69,03±0,52 15,18±0,32 

PV4_K1 1,57±0,05 7,72±0,03 70,94±1,60 11,38±1,13 

PV4_K2 1,79±0,14 7,64±0,02 70,06±0,47 11,49±1,11 

PV4_K3 1,52±0,15 7,53±0,05 71,34±0,15 11,85±0,89 

PV5_K1 0,75±0,22 7,74±0,32 67,65±2,32 15,45±1,63 

PV5_K2 0,45±0,14 8,39±0,40 71,34±7,34 11,36±4,13 

PV5_K3 0,79±0,17 7,74±0,10 66,92±1,05 13,39±0,34 

PV6_K1 1,22±0,14 7,89±0,03 69,46±1,06 13,15±0,18 

PV6_K2 0,71±0,11 8,00±0,12 71,84±4,10 10,73±0,60 

PV6_K3 0,66±0,16 7,90±0,07 71,03±1,06 9,38±0,67 

Soovituslik 

Huber-Humer et 

al. (2009) järgi 

<4 6,5–8,5  50–70  >15 

 

 

Kattekihi proovide elektrijuhtivuse väärtused on proovivõtu kordade kaupa välja toodud 

joonisel 11. Kudjape prügila kattekihi proovide vesileotiste elektrijuhtivus on väiksem kui 

Huber-Humer et al. (2009) soovitatud maksimaalne <4 mS/cm. Samuti on pH väärtused 

erinevate proovide lõikes jäänud soovituslikesse piirmääradesse. Kuivaine sisaldus on kahe 

kaeve puhul kuni kaks protsenti soovituslikust piirmäärast kõrgem, kuid valdavalt samuti 

soovituslike piirväärtuste vahemikus. Orgaanilise aine sisaldus on olnud kattekihi kaevetes 

soovituslikust piirmäärast madalam. 

 

Parameeter 

Kaeve 
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Joonis 11. Kudjape prügila kattekihi proovide elektrijuhtivusi  

 

 

Võrreldes tabelis 4 toodud Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni analüüsi 

tulemustega on kattekihi proovides elektrijuhtivus üle kahe korra madalam, jäädes vahemikku 

0,41–1,79 mS/cm. Samuti puuduvad suured erinevused kattekihi proovide elektrijuhtivuste 

vahel, mis olid peenfraktsiooni tulemustes olemas (joonis 8). Märgatav elektrijuhtivuse langus 

peenfraktsiooni ja kattekihi proovide vahel võib olla tingitud sellest, et peenfraktsiooni segati 

enne prügilale laotamist reoveesettekomposti ja pinnasega, kus ei pruugi esineda lahustunud 

ioone nii suurtes kogustes kui peenfraktsioonis. Lisaks seisis materjal enne segamist ja 

katmistööde algust suurtes hunnikutes.  

Kui võrrelda gaasikaevude juurest võetud proovide elektrijuhtivuse muutusi ajas, siis 

proovivõtt 4 proovidel on võrreldes proovivõtt 5 ja proovivõtt 6 proovidega kõrgemad 

elektrijuhtivused. Samas proovivõtt 5 ja 6 vahel langustrendi pole, pigem on proovivõtt 6 

esimese ja teise kaevu juurest võetud proovide elektrijuhtivused kõrgemad kui proovivõtt 5 

korral.  

Kuivaine sisaldus on mõnevõrra kõrgem peenfraktsiooni proovide keskmisest 66,10%, mis 

samuti on ilmselt tingitud peenfraktsioonile lisaainete lisamisest. Samas on vähenenud 

orgaanilise aine sisaldus, jäädes kõikides proovides allapoole peenfraktsiooni proovide 
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keskmisest 18,84%. Madalama orgaanilise aine sisalduse põhjuseks võib olla kattematerjalile 

pinnase lisamine. 

 

 

3.4 Prügila kattekihi hapnikutarve 
 

Huber-Humer et al. (2009) soovitasid prügila kattekihi bioloogilise aktiivsuse määramiseks 

kindlaks teha humiinainete hulk ja hapnikutarve. Sealhulgas hapniku seitsme päeva tarbe 

piirmääraks on välja toodud 8 mg O2/g kuivaine kohta. Keskkonnaamet lähtus Kudjape 

prügila sulgemiskava kinnitamisel eelnevalt keskkonnamõjuhindamisel välja toodud 

piirnormidest prügila kattekihile, kus hapnikutarbe määraks võeti Huber-Humer et al. (2009) 

soovituslik piirmäär (8 mg O2/g KA), millest mõõdetud hapnikutarbed allapoole jääma 

peavad. 

Sarnaselt Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni proovidele mõõdeti hapnikutarvet 

ka Kudjape prügila kattekihi proovides (proovivõtt 4, 5 ja 6) ning saadud tulemused on 

esitatud joonisel 12. 

 

 

Joonis 12. Kudjape prügila kattekihi proovide hapnikutarve  
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Jooniselt on näha, kuidas võrreldes proovivõtt 4 proovidele on proovivõtt 6 proovide 

hapnikutarve märgatavalt väiksem. Näiteks proovivõtt 4 kaeve K1 keskmine hapnikutarve oli 

7,10 mg O2/g KA, siis proovivõtt 6 sama kaeve keskmine hapnikutarve oli 3,48 mg O2/g KA. 

Võrreldes Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni proovide hapnikutarbega (joonis 9), 

on Kudjape prügila kattekihi proovide hapnikutarve proovide lõikes palju ühtlasem. Kattekihi 

mitmetest materjalidest kokku segamisel tuleb arvestada nende bioloogilise aktiivsusega. 

Reoveesettekompost võib väga aktiivne olla ning seetõttu on kattekihis soovitav kasutada 

pikka aega seisnud ning küpset komposti, et vältida kattekihi hapnikutarbe kasvu. Kudjape 

prügila metaanilagunduskattes kasutatud reoveesettekompost oli tükk aega seisnud ning 

segatud hakkpuiduga. 

Erinevatest prügilastest pärit peenfraktsiooni bioloogiline aktiivsus ei pruugi sarnane olla ning 

sõltub sellest, milliseid jäätmeid sinna aja jooksul ladestati ning jäätmete vanusest. Seetõttu 

on oluline valida ka lisaained vastavalt peenfraktsiooni aktiivsusele. Väga aktiivsetele tasuks 

kaaluda liivaste või kruusaste muldade, hakkpuidu lisamist, mis lisab materjalile poorsust 

ning sellega parema hapniku juurdepääsu metaani oksüdeerimiseks. Huber-Humer et al. 

(2011) uurisid mitmesuguste kattematerjalide ja nende segude füüsikalis-keemilisi omadusi 

ning hakkpuidu või liiva reoveesettele lisamine vähendas materjali hapnikutarvet. 

Scheutz et al. (2011) saadud hapnikutarbe tulemused prügila bioaknast võetud proovidest 

näitasid keskmiseks hapnikutarbeks 4,9 mg O2/g KA, mis võrreldes Kudjape viimaste 

kattekihi proovide (proovivõtt 6) keskmise hapniktarbega (2,82 mg O2/g KA) on umbes 1,5 

korda suurem. Proovivõtt 3 keskmine hapnikutarve oli 3,80±0,37 mg O2/g KA, proovivõtt 4 

korral 5,39±2,47 mg O2/g KA, proovivõtt 5 keskmine tulemus 3,87±1,13 mg O2/g KA ja 

proovivõtt 6 korral 2,82±1,33 mg O2/g KA, mis on kõik madalamad Huber-Humer et al. 

(2009) soovituslikust piirmäärast.  

Kolme gaasikaevu läheduselt kogutud kattekihi proovide parameetrite mõningane erinevus 

võib olla tingitud asjaolust, kui hästi segatud materjal teatud prügila piirkonda sai. Väga 

keeruline on suurtes kogustes prügilas erinevaid materjale segada. Kudjape prügila maa-alale 

kujundati kelgunõlvad, suusarajad, mistõttu pole tegemist reljeefi poolest ühtlase pinnaga, 

vaid seal esineb lohkusid ja kõrgemaid kohti, mis samuti võivad mõjutada näiteks kattekihile 

õhu juurdepääsu ja sellega seoses hapnikutarvet.  
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Kudjape prügila kattekihi hapnikutarbe ja eraldunud süsihappegaasi koguse vaheline sõltuvus 

on esitatud joonisel 13.  

 

 

Joonis 13. Kudjape prügila kattekihi hapnikutarbe ja eraldunud süsihappegaasi vaheline 

sõltuvus 

 

 

Kattekihi proovide 7 päeva jooksul tarvitatud hapniku ja eraldunud süsihappegaasi koguse 

vahelist sõltuvust iseloomustab determinatsioonikordaja väärtusega 0,8194, mis märgib, et 

parameetrite vahel on tugev seos. Lisaks kattekihi proovide hapnikutarbe ja eraldunud 

süsihappegaasi vahelisele sõltuvusele uuriti korrelatsioone veel kattekihi proovide kõikide 

parameetrite vahel (tulemused lisa 4) ning ilmnes statistiliselt oluline seos orgaanilise aine 

sisalduse ja eraldunud süsihappegaasi vahel (r=0,531). Tulemus ühtib Scheutz et al. (2011) 

väitega, et kõrge orgaanika sisaldus prügila kattekihis võib põhjustada suurema 

süsihappegaasi tekke materjali hingamise tulemusena. Kattekihi proovide elektrijuhtivuse ja 

pH vahel esines negatiivne seos (r=0,545), mille põhjal kattekihi proovide kõrgem pH on 

seotud kõrgema elektrijuhtivusega. Samuti esines negatiivne seos (r=0,768) kattekihi 

proovide kuivaine ja orgaanilise aine sisalduse vahel, mis esines ka peenfraktsiooni proovides. 

Parameetrite ajalist muutuvust uurides ilmnes kattekihi proovide hapnikutarbe langus ajas, 

võttes arvesse iga proovivõtu proovide keskmist hapnikutarvet (joonis 14). 
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Joonis 14. Kudjape prügila kattekihi hapnikutarbe muutus proovivõttude 4–6 jooksul 

(soovituslik piirväärtus  8 mg O2/g KA märgitud punasega) 

 

 

Kõikide proovivõttude keskmised hapnikutarbed pole ületanud soovituslikku piirväärtust. 

Hapnikutarbe katsed näitasid, et kattekiht on bioloogiliselt stabiilne ning kihis ei peaks 

tekkima hapnikupuudust. Samas on oluline kattekihti edasi jälgida ning mõõta edaspidigi 

hapnikutarvet, sest näiteks Scheutz et al. (2011) poolt koostatud uurimustöös leiti, et 

hapnikutarve kompostis võib aja jooksul kasvada, sest komposti biomass suureneb pärast 

pikaajalist metaaniga kokkupuudet, mistõttu vajavad mikroorganismid rohkem hapnikku 

aeroobseks hingamiseks. Senised Kudjape kattekihi proovide hapnikutarbe näitajad 

proovivõtt 4 ja proovivõtt 6 vahelisel perioodil (10 kuud) on vähenenud kaks korda.  
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KOKKUVÕTE 
 

Prügilad põhjustavad mitmeid keskkonnakaitselisi probleeme. Üks tõsisem on prügilas tekkiv 

prügilagaas ning selle koostises olev metaan, mis on kasvuhoonegaas. Probleemi 

lahendamiseks on vaja nõuetele mittevastavad prügilad sulgeda ja katta ning seal tekkiv 

prügilagaas koguda ja ära põletada. Väikeste prügilate puhul ning prügilates, kus ei teki 

suurtes kogustes prügilagaasi on mõistlik see metaani oksüdeerivate bakterite abil 

oksüdeerida metaanilagunduskattes.  

Prügila kattekihis on võimalik kasutada erinevaid materjale või nende segusid. Üheks 

võimaluseks on kasutada prügilast kaevandatud mullataolist peenfraktsiooni. Selleks on vaja 

prügila läbi kaevandada ning peenfraktsioon välja sõeluda. Varasemalt pole prügila 

peenfraktsiooni suuremahuliselt kattematerjalina kasutatud. Enne kattematerjalina kasutamist 

on tarvis kindlaks teha peenfraktsiooni füüsikalis-keemilised omadused ning bioloogiline 

aktiivsus, et veenduda metaanilagunduskattes kasutamise sobivuses. Pärast prügila katmist on 

aga oluline veenduda, kas kattekihi omadused jäävad soovitud piiridesse. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida Kudjape prügilast välja kaevatud jäätmete 

sõelumisel saadud peenfraktsiooni ja sellest valmistatud prügila kattekihi omadusi. Uuriti 

mõlema füüsikalis-keemilisi omadusi, määrati pH, elektrijuhtivus, kuivaine ja orgaanilise aine 

sisaldus ning  hapnikutarve.  

Kudjape prügila peenfraktsiooni füüsikalis-keemilise analüüsi tulemusena saadi andmed 

prügila eri kohtadest ja sügavustelt kaevandatud ja sõelutud peenfraktsiooni (<10 mm) pH, 

elektrijuhtivuse, kuivaine ja orgaanilise aine sisalduse kohta. Peenfraktsiooni proovide 

keskmine elektrijuhtivus oli 2,62±1,05 mS/cm, pH 7,82±0,21, keskmine kuivaine sisaldus 

66,10±2,83% ja orgaanilise aine sisaldus 18,84±2,45%. Proovide keskmiseks hapnikutarbeks 

(7-päeva) oli 5,86±4,08 mg O2/g KA. Omadustelt olid sarnasemad H2 ja H3 ning H1 ja H4 

kaeved. Proovide keskmised tulemused jäid küll soovituslike piirmäärade sisse (Huber-Humer 

et al., 2009), kuid selgus samuti, eri kohtadest ja sügavuselt kaevatud materjal võis mõne 

parameetri (elektrijuhtivus, hapnikutarve) korral olla väga erinev. 
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Ei saa eeldada, et peenfraktsioon sobib korraga kõikide parameetrite poolest kattematerjaliks 

ning neid omadusi tuleks võimalusel muuta mitmesuguste lisandite abil. Kudjape prügila 

puhul oli nendeks reoveesettekompost ja pinnas, kumbagi 20 mahuprotsenti. Et kattekihi maht 

on välitingimustes väga suur ning selle omadused muutuvad ajas, tasuks kattekihi omadusi 

kontrollida ka pärast katmistööde lõppu. Kudjape kattekihi proovide füüsikalis-keemilised 

omadused olid ühtlasemad ning suuremaid kõikumisi, mis peenfraktsiooni proovidel esines, 

enam ei tuvastatud. Esimeste kattekihi proovide (proovivõtt 3; mai 2013) keskmine 

elektrijuhtivus oli 1,13±0,47 mS/cm, pH 7,54±0,06, kuivaine sisaldus 69,74±1,00% ning 

orgaanilise aine sisaldus 13,81±1,94%. Viimaste kattekihi proovide (proovivõtt 6; aprill 2014) 

keskmine elektrijuhtivus oli 0,87±0,29 mS/cm, pH 7,92±0,07, kuivaine sisaldus 71,04±2,71% 

ja orgaanilise aine sisaldus 11,08±1,76%. Kattekihi proovide hapnikutarve on 10 kuu jooksul 

langenud. Kudjape prügila kattekihi proovide antud magistritöös uuritud füüsikalis-

keemilised omadused ja hapnikutarve vastavad Keskkonnaameti nõuetele, vaid orgaanilise 

aine sisaldus on mõnevõrra nõutud väärtusest madalam. 

Antud töö tulemused on olulised, kuna varasemalt ei ole peenfraktsiooni nii suuremahuliselt 

prügila metaanilagunduskattes kasutatud. Uute prügilakaevandamise projektidele on seetõttu 

Saaremaal asuva Kudjape prügila peenfraktsiooni ja kattekihi omaduste tulemused väga 

oluliseks teabeks. Kindlasti tasub sarnane peenfraktsiooni füüsikalis-keemiliste omaduste 

uurimine läbi viia iga prügilakaevandamisprojekti korral, kus plaanitakse hakata 

peenfraktsiooni metaanilagunduskattes kasutama. Põhjalik prügilast kaevandatud 

peenfraktsiooni uuring annab prügila haldajale ja Keskkonnaametile kindluse, et tehti parim 

võimalik töö metaaniemissiooni ohjamiseks. Lisaks annab see teadmise, et orgaanikarikas 

peenfraktsioon leiab kasuliku rakenduse. Prügilast kaevandatud peenfraktsiooni 

taaskasutamine on aga kaevandamisprojektide edu võti tulevikus. Samuti on oluline prügila 

sulgemisjärgne seire, et uurida kattekihi omaduste muutumist ning veenduda kattekihi 

toimimises. 
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SUMMARY 
 

Study of using fine fraction excavated from Kudjape landfill as landfill cover material 

Kertu Sapelkov 

 

Kudjape landfill was covered with methane degradation layer, which was excavated from the 

same landfill. The aim of this master thesis was to investigate the properties of fine fraction 

from Kudjape landfill as well as landfill cover layer made from this fine fraction. To achieve 

the aim, the following tasks were performed: 

 Physical and chemical analyzes (pH, electrical conductivity, dry matter, organic 

matter) of the fine fraction landfill mined from Kudjape landfill; 

 Determination of oxygen demand of the fine fraction landfill mined from Kudjape 

landfill; 

 Physical and chemical analyzes (pH, electrical conductivity, dry matter, organic 

matter) of the Kudjape landfill cover layer; 

 Determination of oxygen demand of the Kudjape landfill cover layer; 

 Comparison of Kudjape landfill cover layer with requirements. 

During the fieldwork in Kudjape landfill, samples of solid material were collected at six 

occasions. First samples were taken from fine material in August 2012. In January 2013, large 

number of systematically collected samples from fine fraction were collected and taken to 

laboratory for detailed analyses. Electrical conductivity, pH, dry matter, organic matter and 

oxygen demand were measured for determining spatial characterisation of fine material.  

After the excavation and sieving work at Kudjape landfill, it was covered with biologically 

active cover, consisting of landfill fine fraction, mineral soil and sewage sludge, in ratio 3:1:1. 

Samples of cover layer were taken first during the covering works and three times during next 

11 months. Similar to fine fraction samples, also electrical conductivity, pH, dry matter, 

organic matter and oxygen demand were measured.  
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Overall the results showed that fine fraction from Kudjape landfill was heterogeneous and 

differs in different parts of landfill (pH values varied 7,44–8,24, electric conductivity 1,56– 

6,03 mS/cm, dry matter 60,9773,25%, organic matter 12,2924,70%). The average electric 

conductivity of fine fraction was 2,62±1,05 mS/cm, average pH was 7,82±0,21, dry matter 

content was 66,10±2,83% and average organic matter 18,84±2,45%. The biological activity 

was measured by OxiTop measurement system and gave the average oxygen demand in 7 

days 5,86±4,08 mg O2/g DM. Despite of heterogeneity, all the average results fitted within the 

recommended values by Huber-Humer et al. (2009). Because of differences between 

sampling holes and layers, it is recommended to mix the fine fraction with other materials 

before using it as a methane degradation cover.  

The results of landfill cover layer samples showed that the final coverage material was more 

stable and homogeneous than fine fraction. The first cover layer samples from May 2013 had 

average pH value 7,54±0,06, electric conductivity 1,13±0,47 mS/cm, dry matter content was 

69,74±1,00% and average organic matter 11,08±1,76%. The last cover layer samples from 

April 2014 had average pH value 7,92±0,07, electric conductivity 0,87±0,29 mS/cm, dry 

matter content was 71,04±2,71% and average organic matter 11,08±1,76%. The average 

oxygen demand between cover layer samples has shown decline in past 10 months, as it has 

decreased from 5,39±2,47 mg O2/g DM to 2,82±1,33 mg O2/g DM. Overall the analyzed 

parameters of landfill cover layer samples fitted to the recommended values by Huber-Humer 

et al. (2009) and the requirements given by Estonian Environmental Board (Keskkonnaamet, 

2011), except the content of organic matter, which had a bit lower values as expected. 

Each landfill needs personal solutions and it is important to find the best way for closure and 

mitigation considering landfill speciality (area, age, location of the landfill) in each case. 

Before using the fine fraction as cover material it is necessary to make sure it is probable to 

use. Moreover it is important to investigate and monitor the cover layer also after the closure. 

As there are not a lot of information about landfill fine fraction and only few of them are 

describing using it as landfill cover material. Therefore the results of this study are very 

important for future landfill mining projects. To incorporate some scientific research in future 

landfill mining projects should consist similar study of landfill mined fine fraction in case it is 

considered to be used as landfill cover material. Proper investigation of fine fraction gives 

certainty to the owner of the landfill and also environmental board that it is safe to use fine 
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fraction as cover material and also good way to find a new usage for landfilled material. 

Moreover, recycling of landfill mined fine fraction is the key issue for future landfill mining 

projects. 
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LISA 1. Kudjape prügila enne sulgemistöid (Maa-amet, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – uus osa 

B – vana osa 

C – jäätmekäitluskeskus 

D – väravahoone 
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LISA 2. Kudjape peenfraktsiooni proovide uuritud parameetrite tulemused 

Proov 
Elektrijuhtivus 

(mS/cm)     
pH Kuivaine (%) Org aine (%) 

Hapnikutarve 

(mg O2/g KA) 

CO2 teke  

(mg CO2-C/g 

KA) 

CO2 teke  

(mg CO2-C/g OA) 

PV1 2,16 7,82 66,3 19,60 5,33     

                    

PV2 

  

H1 

H1B1 1,64±0,22 7,98±0,14 60,97±1,42 22,33±3,22 3,98±0,32 1,87 8,37 

H1B2 1,56±0,02 8,19±0,08 64,68±1,99 16,71±2,28 5,46±0,08 2,07 12,39 

H1B3 2,14±0,06 8,00±0,04 61,92±0,77 19,69±2,64 4,44±2,29 2,31 11,73 

H1B4 1,97±0,19 8,24±0,05 66,90±0,67 15,86±0,30 3,93±0,28 1,91 12,04 

                  

H2 

H2B1 1,97±0,15 7,52±0,05 68,32±0,41 12,29±1,84 5,39±0,63 2,23 18,14 

H2B2 3,13±0,30 7,52±0,14 66,78±0,41 15,62±1,26 9,16±3,04 4,47 28,62 

H2B3 2,49±0,09 8,05±0,05 73,27±0,49 13,05±0,38 3,02±0,68 1,49 11,42 

H2B4 2,90±0,08 8,22±0,02 68,33±0,20 20,84±2,17 5,25±0,18 1,98 9,50 

                  

H3 

H3B1 2,50±0,41 7,59±0,08 71,72±0,50 16,90±1,23 5,67±0,66 2,65 15,68 

H3B2 2,74±0,33 7,61±0,12 65,90±1,26 21,58±2,14 9,39±3,73 4,66 21,59 

H3B3 5,13±1,56 7,85±0,09 66,71±1,06 22,59±1,47 19,40±0,77 7,79 34,48 

H3B4 6,03±2,86 7,70±0,22 66,97±0,76 20,43±5,76 4,91±2,67 2,64 12,92 

                  

H4 

H4B1 1,87±0,02 7,44±0,15 65,52±0,19 24,70±1,08 3,86±1,01 1,79 7,25 

H4B2 1,75±0,45 7,63±0,16 63,47±0,80 18,65±5,74 3,26±0,13 1,33 7,13 

H4B3 1,85±0,02 7,83±0,07 62,73±1,28 18,17±1,93 3,37±1,14 1,59 8,75 

H4B4 2,23±0,10 7,69±0,01 63,41±2,27 22,02±1,56 3,20±1,63 1,63 7,40 

                  

Minimaalne 1,56±0,02 7,44±0,15 60,97±1,42 12,29±1,84 3,02±0,68 1,33 7,13 

Maksimaalne 6,03±2,86 8,24±0,05 73,27±0,49 24,70±1,08 19,40±0,77 7,79 34,48 

Keskmine 2,62±1,25 7,82±0,27 66,10±3,33 18,84±3,56 5,86±4,08 2,65±1,67 14,21±7,94 

 

       



 

LISA 3. Kudjape prügila kattekihi proovide uuritud parameetrite tulemused 

Proov 
Elektrijuhtivus 

(mS/cm)     
pH 

Kuivaine  

(%) 

Org aine  

(%) 

Hapnikutarve 

(mg O2/g KA) 

CO2 teke  

(mg CO2-C/g KA) 

CO2 teke  

(mg CO2-C/g 

OA) 

PV3_P1 0,8±0,01 7,58±0,08 70,44±1,32 12,43±0,01 3,53±1,43 1,85 14,85 

PV3_P2 1,46±0,17 7,49±0,05 69,03±0,52 15,18±0,32 4,06±0,75 1,75 11,55 

Keskm 1,13±0,47 7,54±0,06 69,74±1,00 13,81±1,94 3,80±0,37 1,80±0,07 13,20±2,33 

        
PV4_K1 1,57±0,05 7,72±0,03 70,94±1,60 11,38±1,13 7,10±0,11 2,29 21,04 

PV4_K2 1,79±0,14 7,64±0,02 70,06±0,47 11,49±1,11 6,51±1,64 2,32 20,15 

PV4_K3 1,52±0,15 7,53±0,05 71,34±0,15 11,85±0,89 2,56±0,42 1,21 10,21 

Keskm 1,63±0,14 7,63±0,10 70,78±0,65 11,57±0,25 5,39±2,47 1,94±0,63 17,13±6,01 

        
PV5_K1_1 0,68±0,11 7,49±0,05 66,01±0,17 16,6±1,04 3,88±1,76 2,08 12,55 

PV5_K1_2 0,82±0,33 7,98±0,23 69,29±0,04 14,29±0,62 5,58±1,75 2,18 15,22 

PV5_K2_1 0,41±0,22 8,07±0,14 76,53±0,27 8,44±0,37 3,29±0,09 1,22 14,49 

PV5_K2_2 0,48±0,09 8,70±0,26 66,15±1,41 14,28±0,95 4,52±0,12 1,64 11,52 

PV5_K3_1 0,86±0,26 7,65±0,02 66,18±0,85 13,63±0,74 2,22±0,71 1,31 9,60 

PV5_K3_2 0,72±0,00 7,83±0,02 67,66±1,45 13,15±0,12 3,74±0,10 1,60 12,15 

Keskm 0,66±0,18 7,95±0,42 68,64±4,07 13,40±2,70 3,87±1,13 1,67±0,39 12,59±2,04 

        
PV6_K1_1 1,28±0,16 7,88±0,02 69,25±0,95 13,02±0,93 2,37±0,93 1,43 10,98 

PV6_K1_2 1,15±0,06 7,83±0,01 69,78±1,52 13,28±0,64 4,58±0,12 1,76 13,25 

PV6_K2_1 0,66±0,08 8,00±0,08 68,88±0,53 11,15±1,24 2,64±1,23 1,39 12,47 

PV6_K2_2 0,78±0,14 8,00±0,22 76,27±1,00 10,30±1,37 4,29±0,12 1,53 14,85 

PV6_K3_1 0,54±0,13 7,85±0,05 70,92±1,25 8,90±0,35 1,51±0,18 0,91 10,22 

PV6_K3_2 0,79±0,04 7,94±0,04 71,14±1,09 9,85±0,41 1,52±0,26 0,95 9,64 

Keskm 0,87±0,29 7,92±0,07 71,04±2,71 11,08±1,76 2,82±1,33 1,33±0,33 11,90±1,98 

        



 
 

LISA 4. Uuritud parameetrite vahelised korrelatsioonid 

 

Tabel 6. Lineaarsed korrelatsioonikordajad proovivõtt 2 peenfraktsiooni proovide 

parameetrite vahel (statistiliselt olulised p-väärtused on märgitud paksus kirjas) 
 

 
Elektri-

juhtivus 
pH 

Kuivaine 

sisaldus 

Orgaanilise 

aine 

sisaldus 

Hapniku

tarve 

CO2 

teke 

Elektrijuhtivus 1,00      

pH -0,124 1,00     

Kuivaine 

sisaldus 

0,268 -0,029 1,00    

Orgaanilise aine 

sisaldus 

0,220 -0,122 -0,514 1,00   

Hapnikutarve 0,578 -0,114 0,114 0,219 1,00  

CO2 teke 0,614 -0,184 0,109 0,226 0,983 1,00 

 

 

Tabel 7. Lineaarsed korrelatsioonikordajad proovivõtt 3, 4, 5 ja 6 kattekihi proovide 

parameetrite vahel (statistiliselt olulised p-väärtused on märgitud paksus kirjas) 
 

 
Elektri-

juhtivus 
pH 

Kuivaine 

sisaldus 

Orgaanilise 

aine 

sisaldus 

Hapnikutarve 
CO2 

teke 

Elektrijuhtivus 1,00      

pH -0,545 1,00     

Kuivaine 

sisaldus 

-0,021 0,060 1,00    

Orgaanilise 

aine sisaldus 

0,151 -0,199 -0,768 1,00   

Hapnikutarve 0,455 0,003 0,004 0,259 1,00  

CO2 teke 0,444 -0,212 -0,253 0,531 0,905 1,00 

 

 

 



 

LISA 5. Statistiliste analüüside tulemused 

 

Tabel 8. ANOVA testi tulemused Kudjape prügila proovivõtt 2 peenfraktsiooni proovide 

kohta kaevete ja kihtide kaupa (statistiliselt olulised erinevused on märgitud: * - p<0,05; **- 

p<0,005; *** - p<0,0005) 
 

 
Kaeved (H1,H2,H3,H4) 

p väärtus 

Kihid (B1,B2,B3,B4) 

p väärtus 

Elektrijuhtivus ***  

pH *** ** 

Kuivaine sisaldus ***  

Orgaanilise aine sisaldus **  

Hapnikutarve ***  

 

 

 

Tabel 9. Kudjape peenfraktsiooni proovide võrdlus kaevete kaupa (statistiliselt olulised t-

Testi p-väärtused: * - p<0,05; **- p<0,005; *** - p<0,0005) 
 

Elektrijuhtivus H1 H2 H3 H4 pH H1 H2 H3 H4 

H1     H1     

H2 ***    H2 *    

H3 ** *   H3 ***    

H4  *** **  H4 ***    

Kuivaine 

sisaldus 
H1 H2 H3 H4 

Orgaanilise 

aine 

sisaldus 

H1 H2 H3 H4 

H1     H1     

H2 ***    H2 *    

H3 **    H3  **   

H4  *** ***  H4  **   

Hapnikutarve H1 H2 H3 H4      

H1          

H2          

H3 *         

H4 * * **       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


