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Plasti taaskasutamine ja jäätmekütuse kasutamine energia saamise eesmärgil muutuvad 
järjest populaarsemaks. Üheks suurimaks takistuseks osutub aga liiga must ja 
määrdunud tooraeine, mis viib alla nii plasti taaskasutuse efektiivsuse, kui ka 
jäätmekütuse kütteväärtuse.  

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida kompaktne ja mobiilne seade jäätmete pesuvee 
puhastamiseks, sest pesemise tarbeks kulub väga suur hulk vett.  

Eesmärgi täitmiseks projekteeriti ja ehitati katseseade. Katseseade koosnes neljast 
osast: eelpuhastus, keemiline töötlus, setitamine ja filtreerimine. Valmis katseseadet 
katsetati Maaülikooli hüdraulika laboris, kus eelnevalt oli pestud 300 kg jäätmekütust, 
mille tulemusena saadi 1000 l reostunud pesuvett.  

Töötlemata vees oli kuivaine sisaldus keskmiselt 2688 mg/l. Katsetati kahe erineva 
koguse koagulandi doseerimisega. Esimesel juhul doseeriti kogus 2,86 mg/l aktiivaine 
järgi koagulanti ja tulemuseks saadi keskmiselt 40 mg/l kuivainesisaldus. Teisel juhul 
doseeriti 5,72 mg/l aktiivaine järgi koagulanti ja tulemuseks saadi keskmiselt 7 mg/l 
kuivainesisaldus. Kõikide veeproovide analüüsid teostati  Eesti Maaülikooli Bio- ja 
Keskkonnakeemia laboris. 

Katseseadmel saadud tulemusi võrreldi ühe konkreetse plasti taaskasutusliini pesuvee 
puhastussüsteemiga ja leiti, et olemasolevat veesüsteemi peaks täiendama katseseadme 
tehnoloogiaga, sest olemasoleva veepuhastusseadme heitvee kuivainesisaldus oli sama 
doseerimisannuse (2,86 mg/l  koagulanti aktiivaine järgi) keskmiselt 624 mg/l, mis on 
15 korda rohkem, kui katseseadmel. 

Märksõnad: Veepuhastus, prügipesu, plasti taaskasutus, filtreerimine 
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The recycle of plastics and derived fuel for the purpose of getting energy have become 
more popular. One of the biggest obstacles, however, is often too dirty raw material 
that decreases the effectiveness of recycling and the calorific value of the derived fuel.  

The purpose of this thesis is to find a compact and mobile equipment for cleaning the 
waste wash water, because the amount of water to wash the waste is enormous.  

In order to achieve the goal of the thesis, a test device was designed and built. The 
device consisted of four parts: pre-treatment, chemical treatment, settling and filtration. 
The device was tested in the hydraulics laboratory of the Estonian University of Life 
Sciences. 300 kg of derived fuel was washed, which resulted in 1000 litres of waste 
wash water. 

The untreated water consisted of 2688 mg/l suspended solid. Two different doses of 
coagulant were tested.  In the first case was dosed 2,86 mg/l active ingredient coagulant 
and the result was on average 40 mg/l of suspended solids. In the second case was 
dosed  5,72 mg/l active ingredient coagulant and the result was on average 7 mg/l of 
suspended solids. All water analysis was performed in Estonian University of Life 
Science Bio- and Environmental Chemistry laboratory 

The results obtained from the test unit were compared with one particular wash water 
purification system of a plastic recycling line, and were concluded that the existing 
water treatment system should be complemented with the test unit technology, because 
with the same dosage (2.86 mg/l of coagulant by the active ingredient) the average of 
dry residual content of the effluent of existing water treatment system was 624 mg/l, 
which is 15 times more than obtained with the test unit. 

Keywords: Water treatment, solid waste wash, plastic recycling, filtration 
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Sissejuhatus 

Euroopa Liidus on suund võetud ringmajandusele. Järjest olulisemaks muutub 

materjalide taaskasutamine. Üheks tähtsamaks eesmärgiks on plasti taaskasutamine 

materjalina. Kuna plasti kasutatakse peaaegu kõigis eluvaldkondades, siis ka vanaplasti 

kogumiseks ja käitlemiseks on mitmesuguseid võimalusi: plastpudelite ja -pakendite 

kogumine pandisüsteemi abil või ilma selleta, tööstuslike plastijääkide kogumine ja 

ümbersulatamine, prügilatest plasti sorteerimine ja taaskasutusse suunamine. Kõikide 

nende plastide taaskasutamist raskendab see, et nad on määrdunud. Mustus raskendab ka 

jäätmete põletamist ja energia tootmist, nt jäätmekütustele on seatud teatud nõuded 

(European Commission , 2003). Vanaplasti taaskasutamist lihtsustaks selle pesemine. 

Kõige rohkem kasutamata vanaplasti asub Eesti prügilates. Seni ei ole prügilaplasti 

kasutusele võetud, sest plastiliigid on läbisegi ja määrdunud, määrdunud plasti 

taaskasutamist on aga loetud ebaefektiivseks või liigselt kulukaks. Tavaliselt selline plast 

ladestati kui ebaoluline. Hinnanguliselt on Eesti prügilatesse ladestatud igal aasta 200 

tonni plasti (Statistikaamet 2013). 

Prügilast välja sõelutud plasti pesemisel tekib rohkelt reovett. On ainumõeldav, et 

pesuvesi lastakse ringlusse ning hiljem enne suublasse laskmist puhastatakse. Käesoleva 

töö eesmärk oli leida vana- ja prügilaplasti pesemisel tekkinud reovee puhastamiseks 

vajalik tehnoloogia ning projekteerida teisaldatav plastipesuvee puhastusseade, mis oleks 

piisavalt mobiilne ja sobiks mitmesuguse reostuskoormusega pesuvee puhastamiseks. 

Praktiliste tööde käigus valmistati pesuvee puhastamise katseseade ja viidi läbi seeria 

katseid prügilaplastist saadud jäätmekütuse pesemisel tekkinud vee puhastamiseks Eesti 

Maaülikooli veemajanduse osakonna hüdraulika laboris.  

Kuna vanaplasti pesuvee kvaliteet võib suurtes piirides erineda, siis tehnoloogia valikul 

arvestati muutuva veekvaliteediga ja tehnoloogiaks valiti võimalikult universaalne 

lahendus, arvestades seejuures võimalikult väiksest hoolduse vajadust ja seadme 

kompaktsust. Tulemusi kontrolliti täismõõtmetes plastipesuliini katsetamisel saadud 
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andmetega. Katsetuste ja analüüsi tulemusena pakutakse välja terviklahendus prügi 

pesuvee käitlemiseks. 

Töö ajendiks oli plasti taaskasutusliinide purustite kiire kulumine, sest taaskasutatav 

plasti sisaldas palju abrasiivset materjali, mis purusti terad ära kulutas. Teiseks ajendiks 

oli jäätmekütuse kütteväärtuse tõstmine läbi jäätmekütuse pesemise.  

Antud magistritöö valmimisele aitasid kaasa juhendaja professor Mait Kriipsalu, Miridon 

OÜ, mis toetas katseseadme ehitamist ja katsetamist, vanemteadur Kaja Orupõld, kes 

aitas laborkatsetega. Töö autor tänab  inimesi, kes aitasid töö valmimisele kaasa. 
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1. PLASTI TAASKASUTAMINE 

 

1.1. Plast igapäevaelus 

Alates sellest, kui  sünteetilisi polümeere (plasti) hakati tootma tööstuslikes kogustes, on 

oluliselt tõusnud ka plastijäätmete hulk. II maailmasõja algus 1939. aastal tekitas plasti 

järele suure nõudluse, suuresti asendusainena nappuses olevatele materjalidele, näiteks 

looduslikule kummile. Ameerika Ühendriikides viidi samal ajal läbi ulatuslikke uuringuid 

polümeeride moodustumise kohta, mis omakorda viisid järjest suuremate koguste 

plastmaterjali tootmiseni. (The Plastics Industry Trade Association, 2016) 

Esimesel kümnendil pärast II maailmasõda arenesid oluliselt polüpropüleeni ja kõrge 

tihedusega polüetüleeni tootmine ning paljudes toodetes hakati kasutama uut sorti plasti. 

1978. aastal võeti kasutusele lineaarne madaltihe polüetüleen, mille tihedus on vahemikus 

0,90-0,96 kg/m3. Nende materjalide suurtootmine vähendas materjalide kulu järsult ja 

märkimisväärselt. Uus plast hakkas konkureerima vanemate plastiliikidega ja samuti 

teiste traditsiooniliste materjalidega nagu puit, paber, metall, klaas ja nahk. Erinevate 

polümeeride sulamid ja segud võimaldasid plasti kasutada väga erinevates rakendustes, 

mis muutis materjali kiiresti väga populaarseks. Tabelis 2 on toodud erinevate plastide 

taaskasutuskoodid ja enimlevinud näited kasutusalast. 
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Tabel 1. Põhilised plastiliigid  

Plasti liiki 
tähistav 

Nimetus Omadused ja näited kasutusalade kohta 

Nr Lühend 

1 PET 
Polüetüleen-

tereftalaat 

tihedus ~ 1370 – 1460 kg/m3, (nt pudelid, purgid, 
mikrolaineahjus valmistatava toidu karbid, 
keedukotid) 

2 HDPE 
Kõrge tihedusega 

polüetüleen 
tihedus > 940 kg/m3 (nt kilekotid, pakkekile, kanistrid, 
kemikaalitünnid, torud) 

3 PVC Polüvinüülkloriid 
tihedus ~ 1100 – 1450 kg/m3, (nt olmekemikaalitaara, 
karbid, termoformeeruv lehtmaterjal, aknaraamid, 
vihmaveerennid) 

4 LDPE 
Madala tihedusega 

polüetüleen 

tihedus 915 – 935 kg/m3, elastne – mõõdukal 
deformeerimisel taastab esialgse kuju (kilekotid jm 
pakend, põllumajanduskile, mänguasjad) 

5 PP Polüpropüleen 
tihedus 930 – 940 kg/m3, suure tugevusega (nt ühe- ja 
mitmekihilised kiled) 

6 PS Polüstüreen 
tihedus ~ 860 – 950 kg/m3, (nt pakkekile, 
pudelikorgid, kastid, kaaned, margariini- ja 
jogurtitopsid, torud) 

7 MUU PC, PA Polükarbonaat, polüamiid  

 

Nõudlus plasti järele on pidevalt kasvanud ning plast on tänaseks aktsepteeritud 

disainerite ja inseneride poolt kui üks alusmaterjal teiste rohkem traditsiooniliste 

materjalide kõrval. Näiteks autotööstus tugineb samuti paljuski plastil, et vähendada auto 

kaalu ja seeläbi suurendada energiatõhusust. (Ecoprog, 2015)  

Tänapäeval on plast üks enim kasutatud materjale tööstus- ja kaubandusvaldkonnas terves 

maailmas. Plastmaterjalid on laiaulatuslikult juurdunud inimeste igapäevaellu ja 

tarbimiskäitumisse ning moodustavad suure osa paljudel tootmisaladel. Plasti 

taaskasutamisega on võimalik säästa 88% energiat võrreldes sellega, kui valmistada 

materjali algsest toormest. (Grents, 2013) Seetõttu on plasti taaskasutamine oluline ning 

seda tuleb teha võimalikult efektiivselt. Kõikides taaskasutuse protsessides tuleb aga 

eelkõige silmas pidada tehnilist võimekust ning majanduslikku otstarbekust (Al-Salem, 

Lettieri, & Baeyens, 2009). Erinevaid plastiliike tuleks koguda ja sorteerida eraldi.  
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Käesolevas töös eeldatakse, et plasti peaks taaskasutusse suunamise jaoks pesema, plasti 

pesemisel vesi reostub ning seda on vaja puhastada. Seetõttu keskendub ka käesolev töö 

prügipesuvee käitlemise tehnoloogia väljatöötamisele, et suurendada plasti 

taaskasutamise võimalusi. 

 

1.2. Plasti tootmine ja taaskasutamine 

Plast on odav ja vastupidav materjal. Seda kasutatakse peaaegu kõigis 

tegevusvaldkondades ja seda näitavad ka numbrid. 1950ndal aastal toodeti plasti kogu 

maailmas 1,5 miljonit tonni. Aastal 2012 toodeti plasti juba 280 miljonit tonni. Seega on 

62 aastaga kasvanud plasti tootmine 186 korda. Kõige enam kasutatakse plasti 

pakenditööstuses. 2011-ndal aastal kasutas pakenditööstus kogu plastist 63%. (Emans, 

2015).  

Eestis sai plastitööstus alguse 1920-ndatel aastatel, kui valmistati nööpe, kamme, tehnilisi 

tooteid ja plastist olmekaupu. Hetkel on Eestis registreeritud plasti töötlevaid ettevõtteid 

198 (Plastitööstuse Liit, 2016). Arenenud on ka plasti taaskasutamine. Statistikaameti 

järgi on plasti taaskasutamine olnud jõudsalt tõusvas joones (joonis 1). Aastal 2013 

kasvas Eestis plasti taaskasutus lausa 50%. 
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Joonis 1. Plasti taaskasutamine Eestis (Statistikaamet, 2015) 

Eestis kogutakse plastjäätmeid umbes 50 000 tonni aastas. Olenevalt plastide liigist ja 

määrdumisastmest suunatakse need kas ladestamiseks, jäätmekütusena energia 

tootmiseks või taaskasutuse kaudu ringlusesse (Keskkonnaministeerium, Olemasoleva 

jäätmekäitluse kirjeldus, 2014).  

Eesti riik on võtnud 1996 aastal vastu pakendiaktsiisi seaduse, milles maksustatakse Eesti 

turule lastud pakend või teisest Euroopa Liidu riigist imporditud pakend. Pakendiaktsiis 

on majandusmeede, mille eesmärk ei ole koguda riigile maksutulu, vaid stimuleerida 

pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist. Ettevõte vabastatakse aktsiisimaksust, kui 

ta korraldab oma pakendite või pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist nõnda, nagu 

pakendiseaduses sätestatud. Pakendimaterjaliliike peab kalendriaastas käitlema vähemalt 

järgmises  ulatuses (Kriipsalu, Maastik, & Truu, 2016): 

- 70 % klaaspakendijäätmete kogumassist ringlusse võetuna; 

- 70 % paberi- ja kartongpakendijäätmete kogumassist, sh 50 % kogumassist 

ringlusse võetuna; 

- 60 % metallpakendijäätmete kogumassist ringlusse võetuna; 

- 55 % plastpakendijäätmete kogumassist, 45 % sellest ringlusse võetuna ja 22,5 % 

uuesti plastiks töödelduna;  

- 45 % puitpakendijäätmete kogumassist, 20 % sellest ringlusse võetuna. 
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Kuigi pakendeid tohib energia saamiseks põletada, tuleb püüda neid materjalina 

taaskasutada. Ettevõtja võib taaskasutada pakendeid ka eespool näidatud 

miinimummäärast rohkem. Kui ta aga ei täida taaskasutusmäärasid, peab ta maksma 

taaskasutusmäärast puudu jääva pakendikoguse eest aktsiisi (Kriipsalu, Maastik, & Truu, 

2016). 

Vanaplasti kasutamine sõltub paljustki sorteerituse ja puhtuse tasemest. Kui plast on 

liikide kaupa sorteeritud, siis on võimalik seda taaskasutada. Näiteks plastpudeleid on 

võimalik uuteks ümber töötada. Kui plast on liigiti sorteerimata, siis on võimalik toota 

segaplastist uusi tooteid või kasutada seda jäätmekütusena. Segaplastist toodetakse 

plastlaudu ja -prusse, plaate ja muid ehitusmaterjale (Plastrex, 2016). Samas on kõigi 

kasutusviiside puhul oluline vanaplasti puhtus. Mida määrdunum on plast, seda vähem 

väärtuslik on ta toorainena ja ka kütteväärtus on madalam. Kõik plastid ei ole 

taaskasutatavad ja plast ei ole ka lõpmatu arv kordi ümber töödeldav. Ülejäänud 

kasutuskõlbmatu plast põletatakse energia saamiseks. Erinevate kasutusalade maht on 

toodud tabelis 1. 

Tabel 2. Vanaplasti allikad ja kasutusviisid Lääne-Euroopas (Paavel, 2009)  

 ühik 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

Plastijäätmeid 1000 t 16211 16056 16975 19166 19980 21150 
Taaskasutatud 
plast, sh 

1000 t 3340 4019 4364 6183 7357 8230 

Plasti 
mehaaniline 
taaskasutus 

1000 t 915 1222 1455 1888 2521 3130 

Sekundaarse 
toorme 
tootmine 

1000 t 0 99 334 346 298 350 

Energeetiline 
kasutus 

1000 t 2425 2698 2575 3949 4538 4750 

Plastijäätmete 
taaskasutus 

% 21 26 26 32 37 39 

 

Euroopas oli 2015 aastal ligi 1200 aktiivset sorteerimisjaama, mis plasti taaskasutavad. 

Kõige suurem osa sellistest jaamadest asub Ida-Euroopas ja Lõuna-Euroopas (joonis 2). 

Samas ei tähenda arvuline ülekaal suurimat ümbertöötamise mahtu. Suurim 
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sorteerimisjaamade võimekus on hoopis Suurbritannias ja Iirimaal (joonis 3), kus asub 

vaid 14 % sorteerimisjaamadest.  

 

Joonis 2. Plastisorteerimisjaamade jaotus Euroopas (Ecoprog, 2015) 

 

 

Joonis 3. Sorteerimisjaamade jõudlus (Ecoprog, 2015) 
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Plasti ümbertöötamise viisid (Fisher & Andrady, 2003): 

 esmane taaskasutamine – plastist toodetakse sama toode, mis ta oli enne kasutuselt 

kõrvaldamist (nt plastpudelist tehakse uus pudel); 

 teisene taaskasutamine – plastist toodetakse algsega võrreldes mingi muu toode 

(nt plastpudelitest tehakse fliisi); 

 kaudne taaskasutamine – keemilise töötlemise abil toodetakse jäätmeplastist 

toormematerjali, mida kasutatakse uute toodete valmistamiseks (nt vanaplastist 

tehakse õli, sellest omakorda aga määrdeid või uut plasti); 

 energeetiline taaskasutamine – plastist saadakse energiat (nt vanaplast 

põletatakse). 

Plasti taaskasutamiseks tuleb teha rida toiminguid (joonis 4). Esmalt kogutakse materjal 

kokku, plastijäätmed pannakse prügikasti või -konteinerisse ja viiakse jäätmekeskusesse. 

Seejärel jäätmed sorteeritakse ja töötatakse ümber. Selles järgus toimub suur osa plasti 

taaskasutusprotsessist. Plast sorteeritakse, pestakse, purustatakse ja töödeldakse 

toormaterjaliks (nt helvesteks või graanuliteks). Seejärel toormaterjal (plastgraanul, 

jäätmekütus jne) ladustatakse, pakitakse ja transporditakse tootmisesse. Viimane järk on 

tootmine, kus vanaplastist saadud helvestest või graanulitest tehakse uus toode või läheb 

vanaplasti segu kasutusse jäätmekütusena. 

Joonis 4. Plasti taaskasutamise protsessid (Ecoprog, 2015) 

 

Kogumine

•Prügikast
•Prügikonteiner
•Jäätmekeskus
•Prügila

Sorteerimine 
ja töötlemine

•Sorteerimine
•Pesemine
•Purustamine
•Töötlemine

Toode/tooaine 

•Helbed
•Graanulid
•Muu toormaterjal
•Jäätmekütus

•Ladustamine

Ümbertöötamine

•Kasutamine 
toormena 
plastitööstuses

•Kasutamine 
kütusena 
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1.3. Plastijäätmed ja prügilaplast  

Plastijäätmed moodustavad märkimisväärse osa ladestatud segaolmejäätmetest (Eesti 

keskmine 18,6 %). Neist valdava osa moodustasid omakorda plastpakendid (keskmiselt 

88%). Plastijäätmete osakaal oli Eesti olmejäätmetes kõige suurem Pärnumaa ja Paide 

linna proovides (vastavalt 23,2 % ja 21,5 %). Kõige vähem oli plastijäätmeid Jõhvis – 

16,7% (joonis 5) (Säästva Eesti Instituut, 2008).  

 

Joonis 5. Plastijäätmete keskmine osakaal segaolmejäätmetes (Säästva Eesti Instituut, 

2008) 

Aastatel 2002-2013 ladestati plaste Eesti prügilatesse vahemikus 34-488 tonni (vaata 

tabel 3). Aastatel 2000-2014 on suleti rohkem, kui 160 prügilat (joonis 6), mistõttu 

viimastel aastatel koondusid plastijäätmed üha vähematesse prügilatesse. Prügilates ootab 

seega väga suur hulk plasti, mida saaks taaskasutada. Energia tarbimine Eestis kasvab, 

põlevkivienergia on aga üha vähem soositud, siis oleks üheks lahenduseks plasti 

kaevandamine prügilatest ja taaskasutamine.  
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Joonis 6. Prügilate arv Eestis  (Keskkonnaministeerium, 2014) 

Prügilasse ladestatav jäätmete hulk väheneb viimastel aastatel, hoolimata sellest, et 

plastjäätmeid tekib üha rohkem. Kuna plasti tootmine kasvab, siis otsitakse üha uusi 

võimalusi värskeid plastjäätmeid taaskasutada. Tabelist 3 on ka näha, et taaskasutatava 

plasti hulk Eestis aastate jooksul kasvab. 

Tabel 3. Plastijäätmete ladestamise, tekkimise, taaskasutamise ja ekspordi statistika 

Eestis (tonni). (Statistikaamet, 2015) 

Aasta 
Ladestati 
prügilasse  

Plastijäätmete 
hulk 

Taaskasutati  Eksporditi  

2002 49 102 11 0 

2003 0 141 128 0 

2004 34 256 176 40 

2005 263 561 278 0 

2006 297 553 221 6 

2007 420 797 342 0 

2008 488 1 282 752 7 

2009 297 890 579 16 

2010 259 819 527 11 

2011 98 957 824 8 

2012 114 1 329 1 011 159 

2013 116 1 979 1 506 4 

2014 61 2 041 1 476 140 
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2. JÄÄTMETE PESEMINE 

 

2.1. Plasti pesemise vajadus ja meetodid 

Mida puhtam on taaskasutatud toormaterjal, seda kvaliteetsem ja hinnalisem see on. 

Seega annab plasti taaskasutamiseelne pesu saadavale toormaterjalile lisandväärtust. 

Värskete plastijäätmete pesemise vajadus tuleneb sellest, et plastpakend on määrdunud 

toidujäätmete (orgaaniline aine), siltide, võõriste, liimi ja teiste ainetega. Prügilaplasti 

pesemise vajadus tuleneb eelkõige suurest abrasiivse mineraalaine sisaldusest.  

Kuna plasti taaskasutusliinide esmane seade on purusti, siis pesemata plasti purustamisel 

kuluvad purusti terad. Mida puhtam on plast, seda kauem peavad vastu purustusterad ja 

taaskasutusliini muud osad. (Wansbrough & Yuen, 2013) Samuti tõuseb taaskasutatava 

materjali (helbed, graanulid või muud saadused) väärtus.  

Olenevalt taaskasutusviisist võib pesuastmeid olla mitu. Tavalistes plasti 

ümbertöötlusliinides kasutatakse kaheastmelist pesu. Esiteks tehakse eelpesu, kus 

veesurvega uhutakse plastilt suur mustus maha. Teise astmena pestakse plasti juba pärast 

purustit. Loputamine ja pesemine toimuvad tavaliselt settevannis või pesutrumlis 

(Meckesheim, 2016). 

PET pudelite pesemisel lisatakse settevannidele survepesu ja keemiline pesu. Keemilise 

pesu eesmärk  on näiteks liimi eemaldamine pudelitelt. Pärast keemilist pesu järgneb 

omakorda veel üks loputuspesu (Washing systems/plants, 2016). 

Plastooted, mis võivad sisaldada liime ja muid kemikaale, võidakse pesta mitmes astmes 

ja sageli kasutatakse sooja vett. Näiteks näeb Uus-Meremaa ettevõttes pesutsükkel välja 

järgmine: peale käsitsi sorteerimist purustatakse plast helvesteks ning pestakse. Pesemise 

eesmärk on eemaldada liim, sildid ja mustus. PET-plasti pestakse vähemalt 12 minutit 90 

ºC juures ja HDPE-plasti, millel on palju madalam sulamispunkt, vaid 40 ºC juures. 

Pesemine toimub aluselises vees, mis eemaldab mustuse ja rasva ning lõhustab valke. 
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Pesemise ajal loksutab segur plasthelbeid, eemaldades liimi siltidelt ja lagundades paberi 

kiududeks. Seejärel eraldatakse plast võõristest ja mustusest trumlis, mis laseb 

peenheljumi läbi trumli avade – jättes plasti siseringi. Plastid omakorda loputatakse ja eri 

tüüpi plastid, nt PET ja HDPE eraldatakse veevannis helbe raskuse järgi veetsüklonis 

(Wansbrough & Yuen, 2013).  

2.2. Pesuvee puhastamise meetodid 

Plasti pesemiseks kulub väga suur hulk vett, selle pärast on mõistlik seda vett ringluses 

hoida. Ringluses olev vesi määrdub kiiresti ja vesi vajab eraldi puhastamist. Vee 

töötlemine jaguneb etappideks: eelpuhastus, bioloogiline töötlus, keemiline töötlus ja 

filtreerimine. Bioloogilise töötluse puhastatakse vett mikroorganismide toel, kuid see ei 

avalda suurt mõju kuivaine sisalduse vähendamiseks. Kui vett puhastada 

membraantehnoloogia abi, siis saab töödeldud vett suunata ka suublasse või kasutada 

tehnoloogilise veena. Tehnoloogilise vett saab kasutatakse hooldustöödeks, süsteemi 

uuesti veega täitmiseks või muudes sarnastes olukordades, kus vett ei tarbi inimene, ega 

muu elusolend. Madalama kvaliteediga pesuvett kasutatakse pesuliini esimeses osas, kus 

tooraine küljest pestakse suurem sete ja mustus. Parema kvaliteediga vesi suunatakse 

pesuvanni, kus toimub tooraine põhiline pesu. Veepuhastamise üldine tehnoloogiline 

skeem on toodud joonisel 7.  
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Joonis 7. Pesuvee üldskeem 

 

2.2.1. Eelpuhastus 

Mehaaniline filter, tavaliselt sõel (screening filter) on teatud avasuurusega filtrielement, 

kust avast väiksemad osakesed koos veega läbi pääsevad ja suuremad püütakse elemendi 

pinnal kinni. Mehaanilisi filtreid on erinevaid. Filterelemendi ava suurused võivad 

ulatuda väga väikestest (nt 0,2 µm) kuni suuremateni (nt 10 mm).  

Mehaanilise filtreerimise eesmärk on pesuveest eemaldada eelkõige suuri võõriseid, kive 

ja muid tahkeid osakesi, mis võivad põhjustada ummistusi ja seadmete purunemist. 

Oluliseks teguriks mehaanilise filtreerimise juures on see, et kinnipüütavad osakesed 

tuleks eemaldada võimalikult minimaalse veekuluga, kuna eesmärgiks on vee kokkuhoid 

ja taaskasutamine. Väga hästi sobib selleks isepuhastuvad trummelfilterid (joonis 8).  

Lahustunud orgaanilist ainet ega liimi veest välja filtreerida ei saa.  
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Joonis 8. Trummelfiltri läbilõige (Toro Equipment, 2016) 

Võõriste ja suuremate osakeste eemaldamiseks veest kasutatakse ka erinevaid 

filterkangaid ja kottfiltreid. Filterkangad on efektiivseid, kuid ei ole mõistlikud 

kasutamiseks rohkelt määrdunud vee korral, sest kangas ummistub kiiresti ja vajab 

vahetust. Sama kehtib ka kottfiltrite kohta. Selle pärast ei ole kangas tüüpi mehaanilisi 

filtreid kasutatud plasti pesuvee süsteemides. 

Filtersõela avade suurus valitakse vastavalt vajadusele. Liigselt väikse avaga filtrielement 

võib liiga kiiresti ummistuda ja selle puhastamine on töö- ning energiamahukas. Liiga 

suure avaga filtersõel võib läbi lasta osakesi, mis kahjustavad seadmeid ja toruarmatuuri. 

Plasti pesemisel kasutatakse kaht tüüpi sõelfiltreid. On kasutusel perforeeritud avadega 

sõelad, mida kasutatakse lahendustes, kus puhastatakse kilet või kilelaadseid plaste. 

Võrefiltrit kasutatakse lahendustes, kus eemaldatakse suuremaid osakesi veest. Kile ja 

nööride puhul võivad need võrede vahele kergemini kinni jääda ja filter ummistub kiiresti.  

Kinnipüütud võõrised ja sete on väga märjad ning  vajavad tahendamist. Laias laastus 

jaguneb sette tahendamine kaheks: see laotatakse kuivatusplatsile kuivama või 

kasutatakse spetsiaalseid tahendusseadmeid. Kuivamisprotsessi kiirendamiseks võidakse 

setet soojendada või puhuda settest läbi õhku. 
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2.2.2. Koaguleerimine 

Koaguleerimiseks nimetatakse tehnoloogilist protsessi, mis seisneb metallisoolade ehk 

koagulantide lisamises vette, mille hüdrolüüsil  (keemiline reaktsioon, mille käigus 

molekuli keemilised sidemed veega reageerides lõhustuvad (Nekrassova, 2007)) tekivad 

seal hüdroksiidi helbed. Viimased adsorbeerivad oma pinnale ja haaravad kaasa hõljuvas 

olekus olevaid lahustamata osakesi ja eraldatakse seejärel veest. See protsess seisneb 

lahustamata osakeste omavahelises kokkukleepumises molekulaarsete tõmbejõudude 

toimel. Koaguleerimine on näiteks pinnavete töötlemisel üks esmaseid protsesse. Selle 

tulemusel kõrvaldatakse vee sogasus ja värvus. (TTÜ, 2011).  

Neutraalses ja nõrgalt leelises keskkonnas omavad metallhüdroksiidikolloidid 

metallioonide adsorbeerimise tulemusel väikest positiivset laengut ning koaguleeruvad, 

moodustades mikrohelbeid. Viimaste tekkega lõpeb koagulatsiooniprotsessi esimene, 

pürokineetiline kiire faas, mis kestab kuni 60 s. Mikrohelbed adsorbeerivad oma pinnale 

vees olevaid kolloidosakesi ja on samaaegselt ise võimelised kleepuma jämedisperssete 

reoaineosakeste külge (TTÜ, 2011). Teine ortokineetiline faas võib kesta kuni 60 minutit 

ning lõpeb suurte helveste tekkimisega. Helbed sadestuvad välja kolmandas 

koagulatsioonifaasis (TTÜ, 2011). Oluliselt mõjutab koagulatsiooni efektiivsust 

koagulandi liik ja annus. Optimaalseks koagulandiannuseks nimetatakse töödeldava vee 

mahuühiku kohta lisatavat koagulandi kogust, mis on minimaalselt vajalik efektiivse 

koagulatsiooni kulgemiseks. Optimaalne koagulandiannus määratakse katseliselt. Ta 

sõltub oluliselt lahustamata osakeste kontsentratsioonist ja nende suurusest vees (TTÜ, 

2011). Vajalik koagulandiannus on seda suurem, mida rohkem on vees lisandeid. 

Koaguleerimisel on oluline, et lisatav koagulant saaks võimalikult kiiresti ja ühtlaselt 

kogu töödeldava veemahuga segatud. Ka protsessi teine, ortokineetiline faas saab 

efektiivselt toimuda vaid vee segamise tingimustes, millega luuakse soodsad tingimused 

mikrohelveste ja reostusosakeste liitumiseks (TTÜ, 2011).  

 

2.2.3. Setitamine ja filtrimine 

Setitid on basseinid, milles vees olevad lahustumatud osakesed välja sadenevad. 

Veekäitluses kasutatavad setitid on tavaliselt läbivoolutüüpi (Karu, Tarbeveekäitlus, 
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2013). Setitid sobivad eelkõige raskema heljumi eemaldamiseks toorveest. 

Konstruktsiooni ja vee liikumise järgi jagunevad setitid kolme liiki: horisontaal-, 

vertikaal- ja radiaalsetiti (Karu, 2013). 

Horisontaalsetitid on ristkülikulise põhiplaaniga pikad basseinid, mida kasutatakse 

veetöötlusjaama suure tootlikkuse korral, samuti tootmisveevärkides ning eriti 

reoveepuhastuses. (Karu, 2013) 

Vertikaalsetitid on ümmarguse või ruudukujuluse ristlõikega alt kitseneva põhjaga 

reservuaarid, mille keskel asub silindriline pöörisflokulatsioonikamber. (Karu, 

Tarbeveekäitlus, 2013) 

Radiaalsetiti on ümmarguse põhiplaaniga ning aeglaselt pöörleva roopmehhanismiga 

puhastusseade, milles vee liikumine toimub radiaalselt läbi setiti keskel asuva 

jaotuskambri perifeerse kogumisrenni poole. (Karu, 2013) 

Koaguleeritud vee puhul kasutatakse tihti heljumseliteid. Sellist tüüpi selitite puhul 

juhitakse vesi läbi heljuvas olekus oleva settekihi, mis aitab vees oleva sette heljumi 

efektiivsemalt eemaldada. Lahtise heljumseliti konstruktsioon on toodud joonisel 9. 
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Joonis 9. Lahtise setteeralduskambriga heljumseliti: A – selituskamber, B – 

setteeralduskamber, I – heljumikiht, II– selitustsoon, III – settetsoon, 1 – koaguleeritud 

toorvee jaotustorustik, 2 – selitatud vee kogumisrennid, 3 – sette väljavoolu aknad, 4 – 

varikaitse, 5 – selitatud vee kogumistorustik, 6 – tihenenud sette äravoolutorustik (Karu, 

2013) 

 

Kuna setitid on ehituslikult suuremõõtmelised ja protsess on aeganõudev, on võimalik 

heljum kinni püüda ka filtratsiooniga. Tihtipeale kasutatakse selleks näiteks liivafiltrit. 

Liivafilter koosneb teralisest filtermaterjalist, mille läbimisel peab see kinni vees 

lahustumatud osad. Teralisi filtreid liigitakse erinevate tunnuste järgi. Alljärgnevalt on 

toodud põhilisemad liigitused (Karu, 2013): 

Filterkihi peal oleva rõhu järgi 

- Gravitatsioonilised filtrid – vee voolamine läbi filtri toimub raskusjõu toimel. 

Filtri kohale eraldi rõhku ei tekitata. 

- Survelised filtrid – filtermaterjali kohale tekitatakse pumbaga surve ja vesi läbib 

filtermaterjali surve all. 
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Filtreerimiskiiruse järgi 

- Aeglased filtrid – filtreerimiskiirus jääb vahemikku 0,1-0,3m/h 

- Kiired filtrid – filtreerimiskiirus jääb vahemikku 2-10 m/h. Eestis enim kasutatav 

filtertüüp 

- Ülikiired filtrid – filtreerimiskiirus rohkem, kui 20 m/h.  

Filterkihtide arvu järgu 

- Ühekihilised filtrid – kasutusel on ühte tüüpi filtermaterjali  

- Kahekihilised filtrid – kasutatakse kahte erinevat filtermaterjali. 

- Mitmekihilised filtrid – kasutusel on mitu erinevad filtermaterjali. 

Filtreerimissuuna järgi 

- Ülalt alla filtrid – kõige tavapärasem tüüp. Vesi liigub filtermaterjalist läbi ülalt 

alla. 

- Alt üles filtrid – vesi liigub filtermaterjalist läbi alt üles.  

- Kahevoolsed filtrid – on kombineeritud tüüp, kus vesi võib filtreerimisfaasis 

liikuda nii ülalt alla, kui ka alt üles. 

Enimkasutatav filtermaterjal on kvartsliiv, selle pärast nimetatakse tihti neid ka 

liivafiltriteks. Liivafilter koosneb üldiselt mitmest erineva fraktsiooniga liiva ja kruusa 

kihist. Filtreeriva kihi osakeste läbimõõt jääb üldiselt vahemikku 0,4-1,2 mm. Sellise 

fraktsiooniga osakesed moodustavad filterpadja (filterbed), kust vesi läbi voolab ja 

suuremad osakesed sinna kinni jäävad. Liivafilter ei eemalda mitte ainult suuremaid 

osakesi, kui liivaterade vaheline tühimikud, vaid ka väiksemaid osakesi. Liivafiltri puhul 

jaguneb filtreerimine põhimõte 5-te liiki: settimine, inertsus, hajuvus, katkesatud liikuvus 

ja turbulents (Teunissen, 2007). Joonisel 10 on toodud erinevate liikide illustreerivad 

pildid ja osakeste liikumise põhimõte.  

Joonis 10. Vee ja osakeste läbivoolamine liivapadjast (Teunissen, 2007) 
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Kui liivaosakeste vahed hakkavad ummistuma, siis hakkab liivafilter tekitama suuremat 

vasturõhku ja see on märguandeks, et filter vajab tagasipesu ehk läbi uhtmist. Liivafiltrit 

uhutakse filtreerimissuunale vastupidiselt ja nimetatakse tagasipesuks (joonis 11). Filtri 

läbipesuajal võib liivakiht kerkida kuni 40% (Bungay, 2006). 

 

Joonis 11. Liivafiltri põhimõtteline töö ja uhtumise tsükkel. Parempoolsel pildil toimub 

uhtmine, mis kergitab liiva kihi (Bungay, 2006) 

 

2.2.4. Mikrofiltrimine ja membraantehnoloogiad 

Traditsiooniliste veepuhastusmeetodid nagu füüsiliste osakeste kõrvaldamine, 

bioloogiline ja keemiline töötlemine, orgaanilise ja lahustunud ainete eemaldamiseks ja 

muud sarnased meetodid on tihtipeale energia- ja ruumimahukad.  Nende kõrvale on välja 

töötatud membraantehnoloogia, mis asendab või täiendab traditsioonilise 

veetöötlusmeetodeid. Membraantehnoloogias kasutatakse poolläbilaskvaid membraane, 

mille poorsused erinevad. Mida väiksem on poorsus, seda väiksem osake sellest läbi 

mahub, vähim võimalik ava peaks olema vee molekuli suurune. Sellega tagatakse alati 

vee molekuli läbilaskvus ja ebavajalike osakeste tõkestamine membraani seinale. Samuti 

on piisavalt väikese pooriavaga võimalik veest kinni püüda lahustunud aineid, mille 

molekul on suurem kui vee oma.  
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Membraantehnoloogia võeti kasutusele 1950ndal aastal. Siis kasutati seda peamiselt 

merevee magestamiseks. Kuna tehnika areneb ja sellega koos ka materjalid, siis on 

tänapäeval membraantehnoloogia laialt levinud põhjavee, pinnavee, reovee ja 

tehnoloogilise vee puhastamisel.  

Membraantehnoloogia jaguneb vastavalt membraani pooride suurusele neljaks: 

pöördosmoos, nanofiltratsioon, ultrafiltratsioon ja mikrofiltratsioon (joonis 12) 

(Urbanovitš, 2011).   

 

Joonis 12. Filtreerimise karakteristikud ja osakeste suurused (Urbanovitš, 2011) 

Mikrofiltratsioon (MF) on kõige suurema pooridega membraan. Pooride ava on 0,1-

10  μm. MF on tavaliselt mõeldud vee eeltöötluse jaoks, mis võib olla filtreerimine, 

ultrafiltreerimine jne. MF eraldab veest suuremad setted ja bakterid, vetikad ja algloomad. 

MF-i eripäraks on suhteliselt madala rõhuga töötamine – 1-4 bar. Eriti levinud on 

mikrofiltrid pinnavee puhastamisel. Näiteks Ülemiste veetöötlusjaamas kasutatakse 

mikrokiudfiltreid just esimeses veetöötlusastmes sette ja suuremate osakeste 

eemaldamiseks.  

Ultrafilter (UF) on membraanfilter, mille membraani pooride suurus on 0,01 μm. UF on 

võimeline eemaldama veest peenemate osakeste fraktsioone ja makromolekule, 

puhastades vee joogivee kõlbulikuks. UF tehnoloogiat kasutatakse asendamaks 

tehnoloogiaid nagu koagulatsioon, flokulatsioon, setitamine ja isegi filtratsioon. (M. 
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Clevera, F. Jordta, R. Knauf, a, , N. Räbigerb, M. Rüdebuschb, R. Hilker-Scheibelc, 

2000). Filtreerimine toimub hüdrostaatilise surve mõjumisel membraanile, millest 

veemolekulid, ühevalentsed ja mitmevalentsed ioonid tungivad läbi ning eemaldavad 

soovitud hõljumid, bakterid ja viirused, mis jäävad membraanipinnale pidama. Kuna 

ultrafilter on võimeline eemaldama ainult kõrge molaarmassiga erimeid, on rõhkude 

erinevus üle membraanipinna väike (Urbanovitš, 2011). Eriti efektiivne on UF 

hõljuvainete ja viiruste eemaldamisel – efektiivsus on 99,9999% (Waterprofessionals, 

2014). Ultrafiltrid jagunevad membraanide tüübi järgi kolmeks: spiraalfilter- (spiral 

wound membrane), torufilter- (tubular membrane) ja kiudmembraan (hollow fibre 

membrane). 

Nanofilter (NF) on sarnaselt ultrafiltriga poolläbilaskev membraan, kuid avade suurus 

on väiksem – 0,001 μm. Samas on poori suurus siiski suurem, kui pöördosmoosil. NF 

eemaldab veest enamuse orgaanilisi molekule, kõik viirused ja enamus soolasi. Kuna NF 

eemaldab veest ka kahevalentseid soolasid, siis kasutatakse NF tihti vee pehmendamiseks 

(Safewater, 2016). Kuna NF eemaldab veest ka soolad, siis on kasutusala pigem tööstuslik 

ja eeltöötluseks pöördosmoosseadmele 

Pöörosmoos (RO) on membraantehnoloogias kõige väiksema poori suurusega - 0.0001 

μm. Osmoos on lahusti difusioon läbi poolläbilaskva membraani, kusjuures lahusti liigub 

madalama kontsentratsiooniga lahusest sinna, kus on kõrgem lahustunud aine 

kontsentratsioon (joonis 13). Pöördosmoosis avaldatakse hüdrostaatilist rõhku kõrgema 

kontsentratsiooniga lahusele, mille tulemusena lahusti liigub madalama 

kontsentratsiooniga lahusesse (Waterprofessionals, 2013). RO-d kasutatakse peamiselt 

vee magestamisel, s.o mereveest joogivee valmistamisel.  
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Joonis 13. Osmoos (a) ja pöördosmoos (b) 

 

2.2.5. Settekäitlus 

Prügilaplasti pesemisel tekib palju setet. Hõljuvaine sisaldus võib ulatuda üle 1900 mg/l 

kohta (Kure, 2013). Selline kogus setet on väga suur ja selle käitlemine nõuab omaette 

tehnoloogiat. Olenevalt erinevate riikide regulatsioonist ladestatakse tahendatud sete 

prügilasse  (Briassoulis, Hiskakis, & Babou, 2013). Kuna pesuvee sete võib olenevalt 

taaskasutusplasti liigist sisaldada ka suurt orgaanika sisaldust, siis Eestis sellist setet 

ladustada ei või. Üldiselt kogutakse sete kogumisplatsidele ja lastakse seal kuivada. 

Seejärel transporditakse see lähimasse jäätmejaama, kus sete utiliseeritakse. Vahepeale 

hoiustamine ja kuivatamine ladestusplatsidel on vajalik mahukaalu alandamiseks, sest 

sette transport sõltub kaalust ja niiske sette transport on oluliselt kallim.   

Olenevalt taaskasutatavast plastist võib sete sisaldada ka mürgiseid ja ohtlikke aineid. See 

on põhjus, miks sette ladustamine peab olema kindlustatud drenaažiga, sest vee 

nõrgumisel või vihmavee tõttu võib ümbritsev pinnas reostatud saada. Samuti takistab 

sette kasutamis selles suur kogus väikselt plastitükke, plasti taaskasutusel sattusid 

pesuvee hulka ja hiljem koos settega süsteemist eemaldati.   



28 

 

 

 

3. PRÜGI PESUVEE PUHASTUSSEADME 

PROJEKTEERIMINE JA KATSETAMINE  

 

3.1. Eesmärk 

Töö eesmärk on välja töötada kompaktne ja efektiivne viis prügipesuvee puhastamiseks. 

Seade peaks olema hõlpsasti teisaldatav ja paindliku tehnoloogiaga, et seadet oleks 

võimalikult lihtne kasutada mitmesuguse pesuvee puhastamiseks mistahes asukohtades. 

Selleks projekteeriti ja ehitati kombineeritud filterseade. 

Katseseadme töö jagunes kahte osasse. Esimene osa oli projekteerida ja komplekteerida 

katseseade, millega saaks puhastada prügipesuvett laboris. Teise osa eesmärk oli luua 

taaskasutusettevõttes sarnased olud vee puhastamiseks ja võrrelda neid omavahel. 

Katseseadme projekteerimise ja komplekteerimise aluseks võeti mobiilsus ja väga laiades 

piirides muutuv veekvaliteet. Katseseade projekteerimise tingimusteks oli, et see suudaks 

töötada väga erinevates olukordades ja mille seadistamine vastavateks olukordadeks 

oleks lihtne ja kiire. Pesuvee saamiseks otsustati esmalt pesta mõningane kogus 

jäätmekütust, mis pärines prügikaevandamisest. Selline materjal sisaldab võimalikest 

pestavatest plastidest kõige rohkem lisandeid ja selle puhastamine on kõige keerukam.  

Lisaks katseseadme ehitamisele otsustati tulemusi võrrelda autori kaasabil 

taaskasutusettevõttesse rajatud täismõõtmetes pesuseadme veepuhastussõlmes saadud 

tulemustega. Võrreldes katseseadmega ei pestud taaskasutusettevõttes pesuseadmes mitte 

prügilaplasti, vaid vanaplasti. Näiteks veekatsete ajal taaskasutati vanu plastkanistreid, 

torujuppe ning ämbrite ja muude anumate jääke. 
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3.2. Materjal ja metoodika 

 

3.2.1. Lähteandmete kogumine 

Katseseadme jaoks oli hinnanguliselt tarvis 1000 l pesuvett. Kuna jäätmekütus on Eesti 

Maaülikooli hüdraulikalaboris olemas, tuli imiteerida pesumasinas toimuvat ja pesta 

jäätmekütus võimalikult sarnaselt jäätmepesumasinale. Jäätmekütus pesti portsude kaupa 

harilikus segumasinas, mille maht oli 150 l. Pesutsükkel oli järgmine: segumasinasse 

kaaluti 5,00 kg jäätmekütust ja lisati 30,00 liitrit puhast Tartu veevärgi vett. Segumasina 

pöörete arv oli 10 p/min ja nii lasti segumasinal 120 sekundit töötada. Seejärel valati 

pestud jäätmekütuse ja vee segu kahte ülestikku asuvasse 80 l seguvanni. Pealmise vanni 

põhja oli puuritud 10 mm augud, millest vesi alumisse vanni nõrgus. Suuremad osakesed 

kui 10 mm jäid ülemisse vanni pidama. Seejärel ülemine vann veest välja ja lasti 60 

sekundit nõrguda alumise vanni kohal. Pärast nõrgumist kaaluti pestud jäätmekütus ja 

valati 1 m3 mahutisse. Alumises vannis olev pesuvesi kaaluti ja valati teise 1  m3  

mahutisse hoiule. Tsüklit korrati 39 korda. Üksikasjalikud andmed pesutsüklite kohta on 

toodud lisas 2. Kõik pestud prügi ja pesuvesi koguti eraldi anumatesse ja ladustati. 

Tabel 4. Lisaseadmete ja koguste kaalud 

Igas tsüklis kaaluti täpselt  Kaal Ühik 

Jäätmekütus 5 kg 

Vesi 30 kg 

Anum, millega prügi tõsteti 0,78 kg 

Perforeeritud vann 2,93 kg 

Vee vann 2,28 kg 

 

Taaskasutusettevõttes algab veetöötlusliin maa-alusest pumplast, kust pesuvesi 

pumbatakse trummelfiltrisse. Trummelfiltris on 1 mm avad, kust sellest väiksemad 

osakesed koos veega saavad läbi voolata. Kõik, mis on suurem kui 1 mm kogutakse eraldi 

anumasse ja utliliseeritakse. Seejärel voolab osaliselt puhastatud pesuvesi septikusse, 

mille maht on 15 m3. Kuna pumpade võimsus, millega pesuvesi septikusse pumbati, olid 

30 m3/h, siis on viibeajaks septikus 30 minutit. Olenevalt plastipuru mustusest on 

võimalus jäätud koagulandi doseerimiseks pärast trummelfiltrit. Kas koagulandi 
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doseerimisele on vajadust, otsustab kohalik operaator. Pärast septikut pumbatakse vesi 

tagasi plasti taaskasutusliini algusesse.  

 

3.2.2. Mehaaniline filtreerimine 

Kuna jäätmekütuse pesemise käigus püütakse pesuri sõelal kinni > 10 mm helbed, siis 

mehaanilise filtreerimisega sooviti eemaldada osakesed suurusega 2-10 mm. Väiksemad 

osakesed kui 2 mm läbivad filtri ning settivad koagulandi mõjul settemahutisse. Sellest 

tulenevalt valiti läbipaistvast plastist mehaaniline filter Gorco ARG-750-P (joonis 14), 

mille sõela ava suurus oli 2 mm. filterelemendi ummistumist oli lihtne visuaalselt jälgida 

ja käsitsi puhastada.Suuremate vooluhulkade juures tuleks valida automaatse pesuga 

filterelement või ummistumisvaba mehaaniline filter. 

  

Joonis 14. Kasteseadmel kasutatud mehaaniline filter Gorco ARG-750-P 

 

3.2.3. Koagulandi doseerimine 

Koagulant doseeriti peristaatilise dosaatorpumbaga MP2-R firmalt Microdos, 

maksimaalse tootlikkusega Q = 5 ml/min vasturõhul 3 bari.  Doseeriti enne 

rõhutõstepumpa, kus võimaldas koagulanti veega tõhusalt segada. Antud dosaatorpump 

valiti peristaatiline, sest nii doseerides oli kemikaali hulk konstantne ja ühtlane.  

Dosaatorpump seadistati enne katse alustamist järgmiselt: rõhutõstepumba imitoru 

ühendati puhta vee mahutisse ja käivitati, pärast rõhutõstepumpa seadistati rotameetri ja 

reguleerventiili abil vooluhulgaks 600 l/h, dosaatorpumba imitoru astetati 50 ml 
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mõõteanumasse, käivitati mõlemad pumbad ja dosaatorpump reguleeriti doseerima 1 

ml/min.  

Koagulandiks kasutati alumiiniumsulfaati Kemira ALS (tooteleht on lisas 1), mille 

aktiivaine sisaldus doseerimisel 100 ml/m3 kohta oli 5,72 mg/l. Koagulandi valikul 

arvestati samalaadse vee koaguleerimisel tehtud eelkatsetega (Kure, 2013). Katseseadmel 

kasutati kahte erinevat aktiivaine sisaldusega lahust. Kõigepealt katsetati 2,86 mg/l 

aktiivaine sisaldusega lahust ja teises katse osas kasutati 5,72 mg/l aktiivaine sisaldusega 

lahust. . 

Alumiiniumsulfaati doseeriti torustikku suhtele 100 ml/1m3 kohta. Kuna vooluhulk katse 

käigus oli konstantselt 600 l/h, siis seadistati dosaatorpump doseerima  1ml/min. Kui 

kemikaali kontsentratsiooni katsetamise käigus muudeti, siis lahjendati doseeritavalt 

lahust vastavalt 2 korda lahjemaks. Dosaatorpumba seadistusi katse käigus ei muudetud.  

3.2.4. Katseseade 

Katseseade koosnes kahest osast: settemahuti seadme ülaosas ja liivafilter  seadme 

alaosas. Pumba abil juhiti reovesi settemahuti silindilisse keskossa, kus heljum vajus 

settemahuti põhja ja selginenud vesi liikus settemahuti ülemisest osast mööda kesktoru 

alla liivafiltrisse raskusjõu toimel ja oli survevaba. Settemahuti läbimõõt oli 400 mm ja 

kõrgus 1300 mm, mis teeb mahuks 163 l (lisa 4. katseseadme joonis). Kuna kasulikku 

mahtu oli settemahutis ca. 10 % vähem ja vooluhulk oli eelnevalt reguleeritud 600 l/min, 

siis settemahuti kontaktajaks oli 15 min.  

Liivafilter koosnes kolmest erinevast kvartsliiva kihist. Kõige all 3-5 mm kruusa kihi 

paksus 140 mm, et katta pilutorud. Teiseks kihiks oli 2-3 mm liiva kihi paksus 140 mm, 

mis oli ülemise ja alumise kihi üleminekukiht. Ülemiseks kihiks oli 0,8-1,2 mm liiva kihi 

paksus 700 mm (joonis 15). Kokku oli liiva- ja kruusakihi paksus 980 mm (tabel 5). 

Liivafiltri põhjas paiknesid 0,2 mm avadega pilutorud, kustkaudu filtreeritud vesi filtrist 

välja suunati ja analüüsimiseks proove võeti.  

Tabel 5. Liiva kogused katseseadme liivafiltris 

Kiht 
(nr) 

Fraktsioon 
(mm) 

Kihi paksus 
(mm) 

Kihi maht 
(dm3) 

Kihi 
kuivkaal (kg) 
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1. 3,0-5,0 140 15,91 24,66 
2. 1,0-2,0 140 15,91 24,66 
3. 0,8-1,2 700 79,56 123,31 

 

 

Joonis 15. Liivafilter  

Katseseadme ülemine ja alumine osa ühendati 8 mm poltide, mutrite ja kummitihendi 

abil. Seadme sisesed torud olid 50 mm PVC-U materjalist. Katseseadme joonis on toodud 

lisas 4. 

 

3.2.5. Katsekorraldus 

Katseseeria tehti Eesti Maaülikooli Hüdraulika laboris. Katse põhimõtteskeem on 

toodud joonisel 16.  

Joonis 16. Katseseadme põhimõtteskeem 

Katseseade ühendati 1000 l pesuveemahutiga ning käivitati veepump ja dosaatorpump. 

Puhastatav vesi voolas läbi mehaanilise filtri, doseerimispunkti, rõhutõstepumpa, kust see 

settemahutisse pumbati. Reguleerventiilide ja vooluhulgamõõturi abil reguleeriti 

vooluhulk 600 l/h (sellega tagati vajalik viibeaeg). Pärast liivafiltrit võeti esimesed 

veeproovid. Kuna katseseadme maht oli 250 l, siis tuli stabiilse veeproovi saamiseks lasta 

Pesuvesi Mehaaniline 
filtreerimine

Keemiline 
töötlemine

Setitamine ja 
filtreerimine

Töödeldud 
vee 

kogumine
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veel joosta kogumismahutisse vähemalt 20 min. Töödeldud vesi koguti kokku 120 l 

anumatesse ja seejärel võeti uuesti veeproovid. Katseseadme skemaatiline lahendus on 

toodud lisas 3. 

Katse teises pooles suurendati kemikaalilahuse aktiivainesisaldust kaks korda ja korrati 

katset. Samuti lasti veel voolata 20 min ja samal ajal doseeriti koagulandina 5,72 mg/l 

aktiivaine sisaldusega lahust 2 ml/min. Veeproovid võeti samal moel. 

 

Joonis 17. Katse käigus kasutatud seadmed A – katseseade, B – pestud jäätmekütus,  

C – jäätmekütuse pesuvesi, D – R. Urbanovitši katseseade, E – kogumismahutid. 

Katse läbiviimisel kasutati  R. Urbanovitši, magistritöö: värvuse eemaldamine pinnaveest 

veetöötluse abil, katseseadet, mille komplektist kasutati dosaatorpumpa ja survetõstepumpa. 

Samuti oli plaanis kasutada ka ultrafiltri membraani, kuid selleks puudus vajadus, kuna vesi 

sai liivafiltriga piisavalt puhtaks. 

3.2.6. Kuivaine määramine 

Eesti Maaülikooli Bio- ja Keskkonnakeemia laboris määrati veeanalüüsides kuivaine 

sisaldus ja selles oleva mineraalse aine sisaldus. Laboris mõõdeti kahe tüüpi vett – 1. 

katseseadme katsetamisel võetud veeproovid ja 2. taaskasutusettevõtte veesüsteemist 

võetud veeproovid. 
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Katseseadme katsetamisel saadud vee analüüsitavad veeproovid: 

 Töödeldud vesi 5,72 mg/l aktiivainet – veeproov nr 1 

 Töödeldud vesi 2,86 mg/l aktiivainet – veeproov nr 2 

 Töötlemata vesi – veeproov nr 3 

Taaskasutusettevõttest pesuveesüsteemist võetud veeproovid: 

 Töödeldud vesi 2,86 mg/l aktiivainet – veeproov nr 4 

 Töödeldud vesi ilma kemikaalita – veeproov nr 5 

 Töötlemata vesi – veeproov nr 6 

Filterpabereid (Whatman® glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C), mis olid 

eelnevalt destilleeritud veega,  kuumutati kaks tundi 105°C juures kuumutusahjus, et 

eraldada filterpaberisse imbunud niiskus. Filterpaberid nummerdati ja kaaluti. 

Mõõtmiseks kasutati firma Kern ABJ (valmistajamaa Saksamaa) kaalu, mille täpsus oli 

0,1 mg (joonis 18).  

.  

Joonis 18. Laborikaal Kern ABJ 
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Seejärel asetati filterpaber katseseadme kahe osa vahele nii, et ülemises osas oli 

analüüsitava vee anum ja alumises osas anum, kus vaakumpumbaga tekitati alarõhk, et 

analüüsitav vesi kiiremini läbi filterpaberi voolaks (joonis 19).  

 

Joonis 19. Reovee suunamine läbi filterpaberi 

Esimeses faasis oli analüüsiks kolm katseseadme töös saadud veeproovi (joonis 12) : 

töötlemata vesi (veeproov 3) , töödeldud vesi 2,86 mg/l aktiivaine lahusega (veeproov 2) 

ja töödeldud vesi 5,72 mg/l aktiivaine lahusega (veeproov 1). Esimesest veeproovist tehti 

kaks korduskatset ja teisest ja kolmandast tehti kolm korduskatset. Veeproovi 1 puhul 

lasti filterpaberist 250 ml vett ja nii kaks korduskatset. Veeproovi 2 puhul lasti 

filterpaberit läbi 150 ml vett ja nii kolm korduskatset. Veeproovi 3 puhul lasti 

filterpaberist läbi 50 ml vett ja nii kolm korduskatset.  
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Joonis 20. Veeproovid katseseadme katsetamisel. Vasakult: veeproov nr 3, nr 2 ja nr 1 

Teises faasis oli samuti kolm erinevat veeproovi (joonis 21), mis oli võetud töötavast 

taaskasutusettevõttest: töötlemata vesi, töödeldud vesi ilma kemikaalita ja töödeldud vesi 

2,86 mg/l aktiivaine lahusega. Sarnaselt esimese faasiga tehti ka teises faasis igast 

proovist kolm korduskatset, et vältida vigu ja keskmise tulemi saamiseks. Töötlemata 

veest ja ilma kemikaalita töödeldud vesi suunati läbi filterpaberi 50 ml vett. Töödeldud 

vesi 2,86 mg/l aktiivaine sisaldusega suunati läbi paberi 100 ml vett. 
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Joonis 21. Veeproovid taaskastusettevõttest. Vasakult veeproov nr 6 (loksutatud), nr 5, 

nr 4 ja nr 6 (settinud) 

Seejärel asetati filterpaberid kuumutusahju kaheks tunniks 105°C juurde. Pärast jahtumist 

kaaluti filterpaberid ükshaaval (joonis 22). Kuivaine mineraalse osa määramiseks asetati 

filterpaberid põletusahju 500°C kaheks tunniks. Pärast jahtumist kaaluti kõik filterpaberid 

ükshaaval uuesti üle. 

 

Joonis 22. Filterpaberid katseseadme veest. A – veeproov nr 1, B – veeproov nr 2 ja  

C – veeproov nr 3 

 

3.2.7. Plasti taaskasutusettevõtte veepuhastussüsteem 

Taaskasutusettevõttel on üsna konservatiivne veepuhastussüsteem. Süsteem koosneb 

järgmistest detailidest: kogumispumpla, isepuhastuv trummelfilter, doseerimissõlm, 3-

kambriline septik, survetõstepumbad (joonis 23). Kogu süsteem on võimalikult lihtne ja 
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hooldusvaba, kuid sõltuvalt taaskasutusliini toorainest vajab süsteem siiski hooldust ja 

puhastust.  

 

Joonis 23. Taaskasutusettevõtte veetöötluse põhimõtteline skeem 

Lähtevesi sõltub taaskasutus materjali liigist ja kvaliteedist. Taaskasutusettevõttes 

töödeldi ümber kilet ja vanu kanistreid, mis ei olnud kuigi määrdunud. Veeproovid võeti 

kahel erineval juhul. Kui määrdunud vette ei doseeritud üldse kemikaali ja kui doseeriti 

2,86 mg/l aktiivaine järgi ALS kemikaali. 

Taaskasutusettevõtte pesusüsteem koosneb kahest põhilisest pesuetapist. Kõige pealt 

suunatakse tooraine hõõrdepesutsentrifuugi, kus eemaldatakse suurem mustus ja sete. Siis 

purustatakse grinderis plast väiksemateks tükkideks ja pärast seda toimub plasti põhiline 

pesu pesuvannis, kus rootorite abil juhitakse määrdunud plast läbi pesuvanni. 

Pesuvanniga plasti pesusüsteem lõpeb.  

Nii hõõrdepurustist, kui ka pesuvannist kogutakse reostunud vesi kokku pumplasse, kust 

see edasi pumbatakse teisel korrusel olevasse trummelfiltrisse. Trummelfilter on 

varustatud 630 mm läbimõõduga trumliga, mis on perforeeritud 1 mm avadega. Pärast 

trummelfiltrit on doseerimissõlm, mida kasutatakse vastavalt vajadusele. Selle üle 

otsustab jooksvalt operaator, võttes arvesse tooraine päritolu ja mustuse. Vajadusel 

kasutatakse koagulanti alumiiniumsulfaat. Samuti sõltub doseeritav kogus tooraine 

päritolust ja mustusest. Pärast doseerimissõlme toimub vees olevate osakeste setitamine. 

Selleks kasutatakse horisontaalset kolme kambrilist setitit kogumahuga 15 m3, mis annab 

settivatele osakestele viibeajaks 30 minutit, sest pesuvee pealevool on kuni 30 m3/h. 

Viimasest ehk kolmandast kambrist pumbatakse üheastmeliste tsentrifugaalpumpadega 

töödeldud vesi tagasi plasti pesuliini. Taaskasutusettevõtte pesuvee skemaatiline 

lahendus on toodud lisas 5. 

Kogus süsteemi vesi ei ole 100% ringluses. Pestud plast seob vett endasse, see 

eemaldatakse koos plastipuruga ja hiljem aurutatakse. See toob kaasa veekao süsteemist, 

Pesuvesi Mehaaniline 
filtreerimine

Keemiline 
töötlemine Setitamine Töödeldud vee 

taaskasutamine
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mida tasakaalustatakse veevärgist võetava veega. Seega toimub väike veevahetus 

süsteemis kogu aeg ja sõltuvalt tooraine mustusastmest tuleb ka süsteemis ringlevat vett 

tervikuna aeg-ajalt vahetada. Vastavalt kasutatud toorainetest võib öelda, et kogu 

süsteemi veevahetus toimub 1-2 korda kuus. Septikusete eemaldatakse ja viiakse Ragn-

Sells jäätmejaama.  
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3.3. Tulemuste analüüs ja arutelu 

 

3.3.1. Jäätmekütuse pesemine 

Jäätmekütuse pesemise katsest selgub, et iga pesutsükliga sidus jäätmekütus endasse 

keskmiselt 2,77 kg vett, sest kaaluti iga pesutsükliga 5 kg jäätmekütust, kuid pärast pesu 

oli keskmine tulemus 7,77 kg. Samuti on näha, et 30 kg pesuveest, millega jäätmeid pesti, 

vähenes pärast pesu kaal 2,81 kg. Sellest järeldub, et pestav jäätmekütus imas vett endasse 

55,4 % oma massist. Kuna seda on väga palju tuleb kindlasti arvestada pestud 

jäätmekütuse pesujärgse tahendamisega, millest saadud vesi tuleks tagasi ringlusesse 

suunata. Tuleb ka arvestada, et jäätmekütuse kütteväärtus on oluliselt madalam, suure  

vee sisalduse juures. 

 

Joonis 24. jäätmeküsuse ja pesuvee kaalumise tulemused (kg, neto)  

 

3.3.2. Mehaanilise filtreerimine  

Puhastatavas vees oli 2-10 mm osakeste sisaldus väga suur. Selle tulemusena vajas antud 

2 mm avaga sõel aeg-ajalt puhastamist. Kõige suuremaks probleemiks  osutusid sõela 
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ummistavad kiletükid. Suuremate vooluhulkade korral on pigem otstarbekas kasutada 

isepuhastuvaid filterseadmeid. Näiteks peatükis 2.3.1. kirjeldatud isepuhastuvat 

filterseadet. Kui kasutada isepuhastuvat filterseadet, võib sõela ava suurus olla isegi 2 

mm väiksem. Pigem oleks otstarbekam kasutada sellist tüüpi seadet, kus kokku kogutud 

sete võimalikult kuivalt kätte saaks. Selleks osutuvad survevabad filtrid. Survefiltrid, 

millel on automaatne või manuaalne läbipesu, on ebaefektiivsed, sest läbipesu teostatakse 

veega ja selle tulemusena veehulk settes suureneb märgatavalt. 

Plastitööstusliini juures satub pesuvette lisaks veel suur hulk plastijäätmeid, mis satuvad 

mehaanilise filtri sõelale. Kuna tooraine on väärtuslik, siis ei ole mõistlik mehaanilise 

filtri setet suunata otse kanalisatsiooni, vaid tuleks proovida võimalikult suur osa 

taaskasutada. Sete sisaldab plasti ja vett, mida mõlemat on võimalik taaskasutada. 

Settekäsitlus ei ole antud töö teema, kuid seda tuleks edasi uurida.  

 

3.3.3. Kemikaali doseerimine 

Koagulandi doseerimine enne rõhutõstepumpa täitis oma eesmärgi täielikult. Selle 

eesmärgiks oli segada kemikaal võimalikult hästi reoveega. Mida paremini on kemikaal 

reoveega segunenud, seda väiksem on kemikaali kulu. Enne settemahutit oleval 

vooluhulgamõõturil (joonis 25) oli läbipaistev klaas, mis näitas visuaalsel jälgimisel head 

helvestumist - see oligi koaguleerimise eesmärk. Helbed on üsna suured ja on väga hästi 

liivafiltriga filtreeritavad. Visuaalsel jälgimisel ei olnud kahe erineva kemikaalisisalduse 

doseerimisel erinevust näha. Erinevus ilmses pärast liivafiltrit, kus 2,86 mg/l aktiivaine 

sisalduse järgi doseeritud proovis oli vesi hägusem, kui 5,72 mg/l aktiivaine järgi. Kuigi 

väiksema doseeringu juures oli vesi hägune, oli siiski enamus hõljuvainet välja filtreeritud 

ja värvuse andis pigem lahustunud ühendid. Veeproovide läbipaistvust on võimalik 

vaadata joonisel 15. 
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Joonis 25. Pärast koagulandi doseerimist helvestest tekkiv muda 

 

3.3.4. Kuivaine määramine  

selgub, et katseseadmel kasutatavas puhastama vees oli kuivainet 2348-2870 mg/l, millest 

mineraalaine sisaldus oli 310-378 mg/l. Kuigi ALS 2,86 mg/l veeproovil oli silmaga 

nähtav hägusus olemas (joonis 17) on hõljumit siiski puhastamata veest ca 55 korda  

vähem (tabel 6) 

Tabel 6. Veeanalüüsid kaseseadme katsest 

Veeproovi 
nr 

Nimetus 
Kuivaine 

sisaldus mg/l 
Mineraalaine 
sisaldus mg/l 

Mineraalaine 
sisaldus % 

1 ALS 5,72mg/l 6,80 2,80 41,18 

1 ALS 5,72mg/l 7,20 2,80 38,89 

 Keskmine 7,00 2,80 40,03 

2 ALS 2,86mg/l 40,00 21,33 53,33 

2 ALS 2,86mg/l 40,00 22,00 55,00 

2 ALS 2,86mg/l 42,67 22,67 53,13 

 Keskmine 40,89 22,00 53,82 

3 Töötlemata 2348,00 1556,00 66,27 

3 Töötlemata 2788,00 1836,00 65,85 

3 Töötlemata 2870,00 1892,00 65,92 

 Keskmine 2668,67 1761,33 66,02 
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Taaskasutusettevõtte pesuliinis tekkinud vee analüüsitavad veeproovid näitasid, et 

töötlemata vees oli kuivaine sisaldus 1246-1292 mg/l, millest mineraalne osa 534-582 

mg/l. Veeproovide tulemused on toodud tabelis 7. 

Tabel 7. Veeanalüüsid taaskasutusettevõtte pesuveest 

Veeproovi 
nr 

Nimetus 
Kuivaine 

sisaldus mg/l 
Mineraalaine 
sisaldus mg/l 

Mineraalaine 
sisaldus % 

4 ALS 2,86mg/l 623,00 294,00 47,19 

4 ALS 2,86mg/l 623,00 287,00 46,07 

4 ALS 2,86mg/l 627,00 287,00 45,77 

 Keskmine 624,33 289,33 46,34 

5 ALS 0,00mg/l 840,00 398,00 47,38 

5 ALS 0,00mg/l 872,00 402,00 46,10 

5 ALS 0,00mg/l 866,00 394,00 45,50 

 Keskmine 859,33 398,00 46,33 

6 Töötlemata 1272,00 534,00 41,98 

6 Töötlemata 1292,00 582,00 45,05 

6 Töötlemata 1246,00 574,00 46,07 

 Keskmine 1270,00 563,33 44,36 

 

3.3.5. Kombineeritud settemahuti ja liivafilter 

Kombineeritud filterseade koosnes kahest osast. Ülemine osa, ehk settemahuti, töötas 

voolurahustina, kus suuremate osakeste hulk ära settis. Seda oli ka nähe veeproovist, mis 

võeti settemahuti alumisest osast. Kergem hõljum, mille tekitas koagulant, püüti kinni 

filterseadme alumises osas, milleks oli liivafilter. Küll aga ei eemalda liivafilter 

lahustunud aineid ja väikeseid osakesi. Kui muuta doseeritavat koagulandi kogust, siis 

muutus selget ka veekvaliteet.  

Jäätmekütuse pesuvees oli keskmine kuivaine sisaldus 2668,67 mg/l. Pärast koagulandi 

doseerimist 2,86 mg/l aktiivaine järgi, langes kuivaine sisaldus 40,89 mg/l peale, küll aga 

jäi veele juurde õrn toon, mis viitab lahustunud ühendite sisaldusele. Katsetades ja 

suurendades kemikaali kogust 5,72 mg/l aktiivaine järgi, kadus ka veest pruunikas toon 

ja kuivaine sisaldus langes keskmiselt 7 mg/l peale. Joonisel 26 on toodud kuivaine 

sisaldus veeproovides mg/l 
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Joonis 26. Kuivainesisaldus veeproovides 

Võttes arvesse, et kuivaine sisaldus on 2,86 mg/l aktiivaine järgi doseeritud proovides nii 

väike, siis on veekvaliteet piisavalt hea, et uuesti ringlusesse lasta. Võttes arvesse, et 

tooraineks kasutati jäätmekütust, mis on määrdunud üldiselt suuremal määral, kui 

taaskasutatav plasti, siis võib järeldada, et taaskasutusettevõtte pesuvee töötlemisel on 

2,86 mg/l aktiivaine järgi doseerimine piisavalt efektiivne. 

 

3.3.6. Katseseadme tulemuste võrdlus taaskasutusettevõttega 

Katseseadme testimise käigus kasutati jäätmekütuse pesuvett, mis erineb 

taaskasutusettevõtte pesuvee omast. Pesuvee kuivainesisalduse on jäätmekütuse pesuvees 

ca. kaks korda suurem (joonis 27). Erineb mineraalse aine sisaldus, mis jäätmekütuse 

pesuvee juures moodustas kogu kuivainest keskmiselt 66,02 %, kuid taaskasutusettevõtte 

pesuvees oli see 44,36 %.  

Tabel 8. Keskmised veekvaliteedinäitajad mg/l 

  

Toorvesi Töödeldud 2,86 mg/l  

Kuivaine Mineraalaine Kuivaine Mineraalaine 

Katseseade (mg/l) 2668,67 1761,33 40,89 22,00 

Taaskasutusettevõte (mg/l) 1270,00 563,33 624,33 289,33 

Erinevus (%) 52 68 93 92 
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Kuna taaskasutusettevõtte veetöötlus ei sisalda filtreerimist on näha olulist veekvaliteedi 

erinevust kemikaaliga töödeldud vee puhul. Kuigi katseseadme katsevesi oli 

kuivainesisalduse poolest oluliselt suurem, oli siiski töödeldud vee kvaliteet parem, kui 

taaskasutusettevõtte pesuvee kvaliteet. Tabelist 8 on selgelt näha, kuidas katseseadme 

kuivainesisaldus vähenes 66-80 korda, kuid taaskasutusettevõtte pesuvee 

kuivainesisaldus paranes üksnes 2-3 korda. Sellest selgub, et liivafiltri olemasolu 

parandab oluliselt veekvaliteeti. 

 

Joonis 27. Töötlemata vee kvaliteedinäitajad 

 

 

Joonis 28. Koagulandiga (2,86mg/l) töödeldud vee kvaliteedinäitajad 
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Taaskasutusettevõtte  pesuvee kuivainesisaldus on keskmiselt 290 mg/l kui doseerida 

koagulanti ja 398 mg/l kui ei doseerita midagi. Selline kuivaine sisaldus pesuveel on liiga 

palju ja kuivaine sisalduse vähendamine parandab pesuvee efektiivsust. Ainuüksi 

liivafiltri paigaldamisega saab parandada pesuveesüsteemi vee kvaliteeti, mille 

tulemusena harveneb vee vahetuse kordade arv ja ka pesuvee kogus väheneb. Joonisel 28 

on toodud näide kuidas liivafiltri olemasuolu on parandanud vee kvaliteeti 

kuivainesisalduse osas ligi 16 korda.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida vana- ja prügilaplasti pesemisel tekkinud reovee 

puhastamiseks vajalik tehnoloogia ning projekteerida teisaldatav plastipesuvee 

puhastusseade. Eesmärgi saavutamiseks projekteeriti ja ehitati katseseade, viidi läbi 

katsetused ja analüüsiti saadud veeproove laboris. Välja töötatud katseseade tulemusi 

võrreldi taaskasutusettevõtte pesuveesüsteemist saadud tulemustega.  

Projekteeriti kombineeritud filterseade, mille ülemiseks osaks oli settemahuti ja 

alumiseseks osaks oli liivafilter. Katsetamise käigus muudeti doseeritava kemikaali 

koguseid, et võrrelda neid omavahel. Esimesel juhul doseeriti 2,86 mg/l aktiivaine järgi 

koagulanti ALS ja teisel juhul 5,72 mg/l. Mõlemal juhul vähenes vees olev kuivaine 

sisaldus märgatavalt, kuid esimesel juhul jäi vesi kergelt häguseks. 

Töö kolmas osa hõlmas taaskasutusettevõtte pesuvee uurimist. Loodi sarnased 

tingimused katseseadmega ehk kasutati sama kemikaali samade kontsentratsioonidega ja 

võeti veeproovid.  

Katsetuse käigus selgus, et projekteeritud katseseade suutis 2,86 mg/l aktiivaine järgi 

doseeritud kemikaali koostöös vähendada reoveest kuivaine sisaldus 65 korda. Reovees 

oli keskmine kuivainesisaldus 2688 mg/l ja pärast katseseadet oli keskmiselt 40 mg/l. 

Samuti selgitati välja, et kemikaali doseeritava koguse suurendamine ei mõttekas, sest 

kuigi kuivaine sisaldus proovis alanes keskmiselt 7 mg/l, ei ole plastitööstusel sellise 

puhtusega vett tarvis. Võrreldes töötava plasti taaskasutusliini veepuhastusega selgus, et 

olemasolevat pesuvee puhastussüsteemi tuleks täiendada katseseadme tüüpi seadmega, 

sest pesuvee kvaliteet taaskasutusliini pesuveesüsteemis oli halb. Taaskasutusettevõttes 

oli kuivainesisaldus ilma kemikaali doseerimata keskmiselt 859 mg/l ja doseerides 2,86 

mg/l aktiivaine järgi koagulanti, oli tulemus keskmiselt 624 mg/l. Kasutades katseseadme 

tüüpi seadet võib eeldada, et kuivainesisaldus väheneb alla 50mg/l, mis muudab plasti 
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pesu efektiivsemaks. Katsete tulemused võimaldavad välja pakkuda puhastuse 

tehnoloogia, mis sobib mistahes prügipesuseadme veepuhastamiseks. Sellest tulenevalt 

on välja pakutud lahendus pesuvee käitlemise osas. Lahendus on toodud lisas 6 pesuvee 

käitlemise üldine skeem, kus on näidatud ka järeltöötluse viis, et kasutatud vesi vastaks 

piisavalt heale kvaliteedile suublasse juhtimiseks, 

Selleks, et saada terviklikku lahendust jäätmete pesemisel tekkinud pesuvee 

puhastamisest, tuleks uurida veel järgnevaid valdkondi:  

 Tekkinud sette käitlemine ja selle tahendamine;  

 Liigvee järelpuhastamine, et süsteemis tsirkuleerivat või üle jäävat vett võiks 

suublasse või kanalisatsiooni juhtida. 

Kasutades antud uurimuse tulemusi mõnes teises plasti taaskasutusliini pesuvee 

puhastamisel tuleb meeles pidada, et erineva plasti taaskasutamisel tekib erinev reostus 

ja antud tulemuste sobikulust tuleks kontrollida pilootkatsetega. 
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DEVELOPMENT OF A SOLID WASTE WASH-WATER 

TREATMENT TECHNOLOGY AND TESTING THE 

TREATMENT SYSTEM 

Summary 

The purpose of this thesis was to find a suitable design and solution for an old and landfill 

plastic washing water treatment and to project a compact and mobile cleaning device. In 

order to achieve this goal, a test unit was design and built, tests were carried out and the 

water samples were tested in the laboratory.  The results of the test units were compared 

to the plastic recycling company water treatment results. 

A combined filter unit was designed, which upper part was a settling tank and lower part 

was a sand filter. During the testing period, different dosing concentrations were tested in 

order to compare them with each other. Firstly, 2,86 mg/l of the active ingredient of the 

coagulant ALS was dosed and the second test was made by dosing 5,72 mg/l of the active 

ingredient of the coagulant ALS. Both tests resulted in significantly lower total suspended 

solid level in the treated water, but the first tested water remained little turbid. 

The third part of the thesis focused on analyzing the recycling company water treatment 

system. Similar tests with the water were made that in the test unit experiment, meaning 

that the same amount of water and chemicals were used with the same chemical 

concentration. The water was tested on the total suspended solid level. 

The test showed that the designed test device in the collaboration with 2.86 mg/l of the 

active dosed chemicals was able to reduce waste water in the total suspended solid content 

of 65 times. The wastewater had an average suspended solids content of 2688 mg/l, and 

after the testing device the average was 40 mg/l. However, it came out that the bigger 

dose of chemical is not necessary, because even though the suspended solid content of 

the sample fell to an average of 7 mg/l, the plastic recycling industry does not need so 

clean water. Comparing these two systems, the results showed that the recycling company 

water treatment system needs to be improved with the test unit, because the water quality 

in recycling factory was bad. The total suspended solid level without dosing any chemical 
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was in average 859 mg/l. When 2,86 mg/l of the active ingredient of the coagulant ALS 

was dosed, the total suspended solid level resulted in average 624 mg/l. It can be assumed 

that if the improvement with the test unit is made, the total suspended solid level will be 

lower than 50mg/l, which makes the washing more effective. These tests results allow to 

provide the wash water treatment design which is suitable in very different garbage 

washing water treatment. In the current thesis, a solution for the water treatment process 

is being provided. The water treatment scheme is in appendix 6 and it shows the after-

treatment solution so water can be used as a technical water or a receiving body of water. 

In order to get a comprehensive solution to the waste washing water treatment, following 

areas should be examined further on:  

 Sludge treatment and drying; 

 After-treatment of the circulated water in order to discharge the circulating or 

remaining water to a recipient or to a public wastewater system. 

If the results of this thesis will be used in other plastic recycling water treatment, it has to 

be kept in mind that recycling different plastic will result in different level of dirt and 

therefore, a pilot test should be conducted in order to match the results.   
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Lisa 1. Kemira ALS 
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Lisa 2. Jäätmekütuse pesemise katseprotokoll 

Seeria 
nr. 

Jäätme- 
kütus (kg) 

Pesuvesi 
(kg) 

Algkaal kokku 
(kg) 

Lõppkaal 
kokku (kg) 

Kadu 
(kg) 

Kadu (%) 

1 8,85 24,88 35,00 33,73 1,27 3,63% 

2 8,28 25,59 35,00 33,87 1,13 3,23% 

3 8,36 26,55 35,00 34,91 0,09 0,26% 

4 8,62 24,89 35,00 33,51 1,49 4,26% 

5 8,16 25,17 35,00 33,33 1,67 4,77% 

6 7,67 27,32 35,00 34,99 0,01 0,03% 

7 7,99 26,94 35,00 34,93 0,07 0,20% 

8 8,22 26,80 35,00 35,02 -0,02 -0,06% 

9 8,04 27,05 35,00 35,09 -0,09 -0,26% 

10 8,05 26,89 35,00 34,94 0,06 0,17% 

11 8,06 27,13 35,00 35,19 -0,19 -0,54% 

12 7,98 27,00 35,00 34,98 0,02 0,06% 

13 7,78 27,09 35,00 34,87 0,13 0,37% 

14 7,98 27,01 35,00 34,99 0,01 0,03% 

15 7,70 27,31 35,00 35,01 -0,01 -0,03% 

16 7,86 27,13 35,00 34,99 0,01 0,03% 

17 7,63 27,30 35,00 34,93 0,07 0,20% 

18 7,78 27,19 35,00 34,97 0,03 0,09% 

19 7,88 27,18 35,00 35,06 -0,06 -0,17% 

20 7,49 27,32 35,00 34,81 0,19 0,54% 

21 7,59 27,59 35,00 35,18 -0,18 -0,51% 

22 7,46 27,51 35,00 34,97 0,03 0,09% 

23 7,62 27,43 35,00 35,05 -0,05 -0,14% 

24 7,84 27,41 35,00 35,25 -0,25 -0,71% 

25 7,78 27,29 35,00 35,07 -0,07 -0,20% 

26 7,19 27,97 35,00 35,16 -0,16 -0,46% 

27 7,44 27,59 35,00 35,03 -0,03 -0,09% 

28 7,10 28,02 35,00 35,12 -0,12 -0,34% 

29 7,61 27,50 35,00 35,11 -0,11 -0,31% 

30 7,86 27,18 35,00 35,04 -0,04 -0,11% 

31 7,37 27,68 35,00 35,05 -0,05 -0,14% 

32 7,44 27,69 35,00 35,13 -0,13 -0,37% 

33 7,73 27,46 35,00 35,19 -0,19 -0,54% 

34 7,48 27,64 35,00 35,12 -0,12 -0,34% 

35 7,48 27,61 35,00 35,09 -0,09 -0,26% 

36 7,21 27,95 35,00 35,16 -0,16 -0,46% 

37 7,58 27,44 35,00 35,02 -0,02 -0,06% 

38 7,33 27,53 35,00 34,86 0,14 0,40% 

39 7,37 30,04 35,00 37,41 -2,41 -6,89% 

Kokku 302,86 1060,27 1365,00 1363,13 1,87 0,053429 
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poldiaugud ja keskava

poldiaugud ja keskava

Pealt vaade

Alt vaade

A A

A A

DETAIL A

Mahuti keskel

Mahuti keskel

Pealt vaade

Alt vaade

A A

A A

DETAIL B
DETAIL A+B

poltliitega 10mm



PT

PI

LC

PI

PS

PT

PERSPEKTIIVNE

DOSEERIMISEKSLC

LC



KEMIKAALI-

MAHUTI

Koagulant

2. KEMIKAALI DOSEERIMINE
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