
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

Kuido Kuiv 

TEKSTIILIJÄÄTMETEST VALMISTATUD 

ISOLATSIOONIMATERJALI KASUTUSVÕIMALUSED 

EHITUSES 

 
 

APPLICATIONS IN CONSTRUCTION FOR INSULATION MADE OUT OF 

TEXTILE  

Magistritöö 

Maaehituse õppekava 

 

Juhendajad: vanemspetsialist Martti-Jaan Miljan 

Prof. Jaan Miljan 

  

Tartu 2016 

 



 

 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor:  Kuido Kuiv Õppekava:  Maaehitus 

Pealkiri: TEKSTIILIJÄÄTMETEST VALMISTATUD ISOLATSIOONIMATERJALI 

KASUTUSVÕIMALUSED EHITUSES 

Lehekülgi:     65 Jooniseid:     36 Tabeleid:  4 Lisasid:   2 

Osakond: 

Uurimisvaldkond:  

Juhendaja(d):  

 

Kaitsmiskoht ja aasta: 

Maaehitus 

Tekstiilijäätmed  

Martti-Jaan Miljan 

Jaan Miljan  

Tartu, 2016 

Elanikkonna järjest suurem teadlikkus ehitamise ja hoonete kasutamise mõjust 

keskkonnale ajendab uurima alternatiivseid võimalikke soojustusmaterjale, et hoonete 

ehitamine ja ekpluateerimine oleks jätkusuutlik. Tekstiilijäätmetest valmistatud 

soojustusmaterjale on uuritud maailmas suhteliselt vähe. Magistritöö eesmärgiks on 

tekstiilijäätmetest valmistatud soojustusmaterjali soojusomaduste uurimine. Magistritöö 

käigus viidi läbi kaks uurimust: soojustusmaterjali soojuserijuhtivuse ja sorptsiooni katse 

ning arvutati valemite abil vastavad väärtused. Uurimuse toetuseks analüüsiti kirjandust 

ning lisaks katsetati tulemuste võrdlemiseks samadel tingimustel ka klaas- ning kivivilla. 

Katsetatud materjalidest osutusid kõige paremateks soojustehniliste näitajate poolest 

tekstiilijäätmetest katsekehad, mis olid kõige suurema tihedusega. Deklareeritud 

soojuserijuhtivuse vähimaks keskmiseks väärtuseks arvutati tekstiilijäätmest soojustusel 10 

(0,040 W/(mK)), millele järgnes klaasvill (0,043 W/(mK)) ning kivivill (0,045 W/(mK)). 

Tehtud katsetega leidis kinnitust väide, et tekstiilijäätmetest valmistatud soojustusmaterjal 

sobib soojuserijuhtivuse poolest hästi kasutamiseks ehituses. Sorptsioonikatsetest selgus, et 

niiskuseimavuselt on tekstiilist katsekehad võrdväärsed klaasvillaga. Antud valdkond vajab 

kindlasti lisauuringuid sorptsioonikatsete osas, sest valitud meetod ei andnud kahjuks 

usaldusväärseid tulemusi. Lisauringuid tuleks teha difusioonitakistuse leidmiseks, 

tuletundlikusse määramiseks ja märgunud materjali väljakuivamise osas. 
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Populations increasing knowledge of the impact towards environment through constructing 

and expluation of buildings is making us explore new insulation materials to make 

construction more sustainable. Insulation material made out of textile has not been 

investigated thouroughly enough. This master´s thesis main aim is to research the thermal 

properties of insulation made out of textile. Two experiments were performed during the  

writing of the thesis: thermal conductivity experiment and sorption experiment. Literature 

involving the subject was analyzed and presented, also experiments with glasswool and 

stonewool were performed, on the comparing purposes at the same conditions as textile 

samples. The best thermal conductive properties had textiles with the highest density. The 

lowest average declared thermal conductivity got testing series 10 (textile waste) with 

0,040 W/(mK), following glasswool with 0,043 W/(mK) and stone wool with 0,045 

W/(mK). According to the results of the thermal experiments, textile waste is proven to be 

fit in use of construction industry. Sorption experiment proved textile waste material to be 

equal with glasswool. The subject field defenetly needs more research on the matter of 

sorption experiments due to the inadequate results, caused by the chosen methods. Material 

difusion and wet material drying time should be tested. One very important field to study is 

fire sensitivity of the material. 
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SISSEJUHATUS 

Ehituses on järjest enam oluline taastuv ja jätkusuutlik käitumine, eriti tegevused, mis 

vähendavad energia tarbimist ja kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist. Ehitus on üks 

majandussektor, kus kasutatakse palju materjale, vett ja energiat. On oluline, et 

arendatakse välja mooduseid, millega saaks tõsta taastuvate ja ümbertöödeldud materjalide 

kasutamist ehitussektoris. Selline tegevus panustab oluliselt jätkusuutlikkusse. 

Tekstiilijäätmed esindavad seda gruppi jäätmeid, mida võib kasutada ehitussektoris 

erinevate väljunditena nagu soojustusmaterjal või täiteaine betoontoodetele. 

Tekstiilijäätmed, millest saab teha soojustust, võivad pärineda nii tekstiilitööstuste 

ülejääkidest kui ka riietest, mida enam ei kasutata. Senini pole eriti uuritud tekstiilijäätmete 

sobivust soojustusmaterjalina, rohkem on uuritud tekstiili kasutamist täiteainena 

soojusomaduste parandamiseks erinevate ehitusmaterjalide tootmisel.  

Viljandis asuv tekstiilitoodete tootmisega tegelev ettevõte Toom Tekstiil AS avas 2013. 

aastal tekstiilijäätmete ümbertöötlusega tegeleva osakonna, kus jäätmetest valmivad 

erinevaks otstarbeks mõeldud tooted (mürasummutusmatid, madratsid jmt). Üheks 

selliseks väljundiks võib olla soojusisolatsiooni plaat, mille soojustehnilisi omadusi on 

käesolevas magistritöös uuritud ja leitakse rakendusvaldkond sellele materjalile. Eelnevast 

lähtuvalt on käesoleva magistritöö eesmärgiks uurida tekstiilijäätmetest valmistatud 

isolatsiooniplaatide sobivust kasutamisel ehitusmaterjalina sõltuvalt selle soojustehnilistest 

omadustest ja töödeldavusest ehitusplatsil. 

Magistritöö esimeses peatükis on antud erinevate kirjandusallikate ülevaade varasematest 

uuringutest. Otsitakse vastust küsimusele, mida kujutab endast tekstiilijääde ning millised 

võimalused on kasutada tekstiilijäätmeid ehituses. Põgusalt on tutvustatud ehitusturul 

olevaid enamlevinuid soojustusmaterjale, millele tekstiilijäätmetest valmistatud 

soojustusmaterjal tulevikus konkurentsi võiks pakkuda. Esitatud on refereering sarnastele 

uurimustele ja nende tulemustele mujal maailmas. 

Magistritöö teises peatükis on kirjeldatud tekstiilijäätmetest valmistatud plaatide 

soojuserijuhtivuse määramise katseid ja võrreldud ka enamlevinud soojustusmaterjalidega 

nagu kivivilla ja klaasvilla katsete tulemustega. Kirjeldatud on ka soojuserijuhtivuse 
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määramiseks kasutatud katsemeetoodikad, arvutuskäigud ja toodud välja katsete tulemused 

ning nende analüüs ja järeldused. 

Magistritöö kolmandas peatükis on käsitletud tekstiilijäätmetest, kivivillast ja klaasvillast 

katsekehade sorptsioonikatset ning katsemetoodikat. Lisaks on selgitatud 

sorptsioonikatsete vajalikkust soojustusmaterjalide uurimise juures. Katsete tulemused on 

ka graafiliselt kujutatud.  

Kokkuvõttes annab autor hinnangu uuritava materjali sobivusele soojustusmaterjalina 

ehituses ning konkurentsivõimelisusele võrreldes hetkel enamkasutatavate 

soojustusmaterjalidega. 

Autor tänab Liisa Esko´t, kes aitas kaaluda katsekehi sorptsioonikatsetel kui autoril endal 

ei olnud seda võimalik teha. Autor tänab juhendajaid Martti-Jaan Miljan´it ning Jaan 

Miljan´it, kes hüva nõu ja abiga katsetustel panustasid diplomitöö valmimisse. Autor tänab 

Toom Tekstiil AS-i, kes andis tekstiilist katsekehad katsetamiseks. 
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1. SOOJUSTUSMATERJALID 

1.1. Enamlevinud soojustusmaterjalid Euroopas 

1.1.1. Soojustusmaterjalide tootmine 

Põhiliselt leiab kasutust Euroopa ehitusturul klaas-, kivi-, tselluvill ning vahtpolüstüreen, 

sest need materjalid on ehitusfüüsikaliselt ja majanduslikult osutunud kõige paremateks 

hinna ja soojuspidavuse poolest. Klaasvilla kasutatakse kõige rohkem 

puitkonstruktsioonides, sobides sinna hästi oma elastsuse tõttu, mis ei jäta ruumi 

õhkvahedele. Kivivilla kasutatakse peamiselt kivi-, metall-, betoon- ja ka puitpiirete 

soojustamisel. Vahtpolüstüreenist soojustusmaterjale kasutatakse peamiselt vundamentide 

ning muude betoon- või kivikonstruktsioonide soojustamisel. 

Klaasvilla valmistamisel kasutatakse kvartsliiva, lubjakivi ja klaasijäätmeid, kus sideaineks 

on orgaaniline fenoolformaldehüüdvaik. Materjali värvus võib varieeruda kollasest 

pruunini. Klaasvilla kuumakindlus sõltub sideaine kogusest ja võib ulatuda kuni 500 ̊C. 

Sideaine sulamisel klaasvilla struktuur laguneb, vastupidiselt kivivillale, mille struktuur 

püsib koos ka sideaine sulamisel. Klaasvill on ehitusel kasutuses plaatidena, vaipadena ja 

puistena. [1] 

“Kivivill tehakse mitmesugustest kivimitest nagu diabaasist, dolomiidist, lubjakivist. 

Sideaineks kasutatakse samamoodi fenoolformaaldehüüdvaiku nagu klaasvilla puhul. 

Materjal on rohekashall, klaasvillast kuumakindlam ning kannatab temperatuure kuni 

750 C̊ [1].” Oma kuumakindluse tõttu on kivivill asendamatu tuletõkkena toimivates 

kergkonstruktsiooni-des. Kuumakindlaks muudab kivivilla tema risti-rästi asetsevad kiud, 

mis ei hoiavad kivivilla struktuuri koos isegi peale sideaine sulamist. 

Vahtpolüstüreen on hea soojapidavusega valge poorne materjal, mida tema kerge 

mahukaalu (31 kg/m2) tõttu toodetakse enamjaolt plaatidena. On olemas ka hõbehall  

vahtpolüstüreen, mis on tänu grafiidisisaldusele paremate omadustega. Vahtpolüstüreen ei 

ole hügroskoopne ega mädane, seetõttu leiab tihti kasutust maapinnast allpool olevates 

ehitise osades. Pikaajalised survetugevused võivad ulatuda kuni 200 MPa, mis teeb 

vahtpolüstüreenist ainukese soojustusmaterjali, mida on võimalik kasutada näiteks parkla 
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põrandate soojustusena. Kokkupuude ultriaviolettkiirguse, lahustite ning õlidega muudab 

materjali hapraks ja rabedaks, kuid see-eest talub hästi happeid ja leeliseid. 

Vahtpolüstüreeni kasutatakse laialdaselt lamekatuste ehituses, aga tema tuletundlikkuse 

tõttu ei saa seda katta bituumenkatusekattega, selleks tuleks materjal kõigepealt katta 

kivivillaplaadiga ning selle peale põletada bituumenkatusekate. [1] 

Vahtpolüstüreeni eeliseks on õhutihedus. Kuid vahtpolüstüreen tõkestab ka veeauru 

liikumist läbi seina oma veeauru difusioonitakistuskonstandiga 30…70, vastupidiselt 

mineraalvillale, mille veeauru difusioonitakistuskonstant on 1 [2]. Õhukese 

vahtpolüstüreenikihi ja veeauru juhtiva seina korral võib tekkida niiskusprobleeme. 

Konstruktsiooni külmale poole paigaldatuna takistab vahtpolüstüreen niiskusel 

väljakuivamast ning ebapiisava soojustuse paksuse korral tekib kastepunkt 

seinakonstruktsiooni sisse, mis võib põhjustada mädanikku, hallitust või halvimal juhul 

miinuskraadide juures külmudes lõhub seinakonstruktsiooni. 

 Mineraalvillade miinuseks on vähene tuuletihedus, mis eeldab ka head tuuletõket 

soojustusena toimimiseks. Eelisteks on elastsus ja kokkusurutavus, mis on olulised 

puitkarkassmajade ehitamisel. Puidu mahukahanemistel ja niiskusest tingitud paisumistel 

on mineraalvilladel võime puidu mahumuutustega kaasa mängida ja see väldib pragude ja 

avade tekke konstruksiooni ning villa vahel, tagades soojapidava konstruktsiooni. 

Auruläbilaskvus, mis ka ebapiisava soojustuse korral ei kujuta endast ohtu niiskuse 

tekkimisele konstruktsioonis. Seega auruläbilaskvuse tagamiseks võiks eelistada 

mineraalvilla. [1].  

Klaas- ja kivivilla eeliseks on nende auruläbilaskvus ning seetõttu on neid hea kasutada 

puitkarkasshoonete ehitamisel. Vahtpolüstüreeni aga ei saa puitkarkasshoonete ehitusel 

piirdetarindite soojustusmaterjalina kasutada, sest auru mitteläbilaskvusest tingitud 

karkassi vahele tekkiv niiskus hakkab puitmaterjali mädandama. 

 

1.1.2. Niiskus soojustusmaterjalides 

Enamik materjale suudab endasse imada niiskust või vett, seda oma poorsuse tõttu. 

Praktiliselt mitteimavad on vaid metallid, klaas, tihedad looduskivimid (graniit), kummid 

ja plastid. Ümbritsevast õhust materjali sisse imenduva vee hulk on otseses sõltuvuses õhu 
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suhtelisest niiskusest ja protsess on kahesuunaline, õhu suhtelise niiskuse tõustes kasvab ka 

materjali veesisaldus, õhuniiskuse langedes kuiveneb ka materjal. Niiskumise ja kuivamise 

graafkud ei ole identsed, st kuivavas materjalis on samal õhuniiskusel alati veidi rohkem 

vett kui niiskuvas materjalis.  

Niiskumine võib põhjustab materjali omaduste muutumist positiivselt, kuid enamjaolt 

negatiivselt. Negatiivse poolena materjali niiskumisel võib välja tuua mahukaalu ja 

soojusjuhtivuse suurenemise, mis ei ole head näitajad soojustusmaterjalide juures. 

Niiskumisel võivad muutuda ka materjali mõõtmed ja tugevus. Mõned materjalid kaotavad 

oma struktuuri niiskuse toimel, nagu kips. Niiske orgaaniline materjal võib hakata 

mädanema, mis mõjutab materjali tugevusomadusi, näiteks materjali lagunedes 

mädanikseente elutegevuse toimel. Liigne niiskus soosib ka hallitust, mis võib muuta 

materjali värvust, oluline eriti kohtades, kus materjal on ette nähtud viimistlusena. Hallitus 

võib ka põhjustada hingamisteede haigusi, eriti ohtlik on see siis kui hallitus on tekkinud 

konstruktsiooni sees varjatuna, näiteks orgaaniline soojustusmaterjal seina sees. 

Materjalide niiskuseimavus on väga erinev, jäädes mineraalvilladel 1…2 kg/m3 kohta 

maksimaalse suhtelise õhuniiskuse juures, vahtplastid kuni 2…3 kg/m3. Erinevate 

materjalide niiskusesisaldust erinevate õhuniiskuste korral on toodud tabelis 1 ning 

sorptsiooni ja desorptsiooni kõverad joonisel 1. [1] 

Tabel 1. Materjalide ligikaudne tasakaaluniiskus kg/m3 [1] 

Rida Materjal Mahumass 

kg/m3 

Õhu suhteline niiskus % 

25 50 75 90 

1 
Betoon 

Kergbetoon 

2400 

500 

30 

10 

40 

15 

60 

25 

100 

150 

2 

Silikaattellis 

Savitellis 

Segamört 

1830 

1880 

20 

4 

10 

25 

5 

15 

30 

7 

25 

80 

15 

75 

3 
Männipuit 

Kuusepuit 

510 

420 

40 

30 

60 

50 

80 

70 

150 

120 

4 

Kõva puitkiudplaat 

Pehme puitkiudplaat 

Laastplaat 

1000 

300 

610 

40 

10 

20 

75 

15 

30 

100 

25 

50 

160 

80 

150 

5 

Klaasvill 

Kivivill 

Vahtpolüstureen 

Vahtpolüuretaan 

18 

42 

31 

25 

0,1 

0,1 

0,25 

0,25 

0,15 

0,15 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,75 

0,75 

0,8 

0,8 

2,0 

2,0 

6 Kergkruus 910 0,5 0,6 1,0 4,0 
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Joonis 1. Materjalide tasakaaluniiskus w sõltuvalt õhu suhtelisest niiskusest [1] 

 

Joonise 1 toodu põhjal näeme, et kui arvestada joonisel toodud soojustusmaterjalide 

mahukaalu, siis niiskusest lisanduv mahukaal on protsentuaalselt väga väike. Kuid kui 

vaadata näiteks männipuitu, siis protsentuaalselt suureneb tema mahukaal 0% suhtelise 

õhuniiskuse juures 100% suhtelise õhuniiskuseni 30%, 510 kg/m3 kohta kuni 660 kg/m3 

kohta. Puitkonstruktsioonide projekteerimisel on vaja kindlasti sellise suure mahukaalu 

tõusuga arvestada. Analoogse järelduse saab teha kõigi puitmaterjalide kohta, mis on 

toodud joonisel. Betooni ja telliseid niiskuse tõus eriliselt ei mõjuta, seda materjalide 

väikse poorsuse tõttu. Ainuke erand on kergbetoon, mis on küllaltki poorne, ning 

võimaldab niiskusel imenduda materjali. Kergbetooni mahukaal tõuseb 500 kg/m3 juurest 



11 

675 kg/m3 juurde suhtelise õhuniiskuse 0%-lt 100%-ni tõustes. Positiivne on see, et 

joonisel 1 mainitud materjalid suudavad niiskuse sama kergesti ümbritsevasse õhku 

loovutada kui endasse imades. Sellised materjalid käituvad õhuniiskuse puhvrina, 

leevendades järske õhuniiskuse langusi ning tõuse. Madala õhuniiskuse korral loovutavad 

nad siseruumidesse lisa õhuniiskust ja liigse õhuniiskuse korral toas imavad nad endasse 

selle liigse niiskuse.  

 

1.1.3. Soojuserijuhtivus 

Ehitusmaterjalide põhiliseks soojustehniliseks näitajaks peetakse soojusjuhtivust, mis 

iseloomustab materjali omadust lasta läbi soojust.  Materjali soojusjuhtivust iseloomustab 

tema soojuserijuhtivus λ, mis väljendab soojusenergia vattides, mis läbib 1 meetri paksuse 

materjali kihi 1 ruutmeetri suuruse pinna 1 tunni jooksul, tasapindade temperatuuride vahe  

1 ̊C juures. Mida kergem ja poorsem materjal, seda väiksem on tema soojuserijuhtivus. 

Põhilised ehitusmaterjalid on poorse struktuuriga ning koosnevad tihedast ainest, mis 

moodustab materjali kooshoidva struktuuri ning õhust, mis täidab materjali vahel olevad 

tühimikud. Tühimikes oleva õhu soojuserijuhtivus λ2 sõltub tühimike läbimõõdust. Poorse 

materjali soojuserijuhtivus koosneb struktuuri moodustava aine ja õhu soojuserijuhtivuse 

summast λ = λ1 + λ2 (W/m ̊C). [3] 

Niiskus suurendab materjali soojuserijuhtivust, sest niiskumisel tõrjub vesi kas osaliselt või 

täielikult õhu materjali pooridest välja. Vee soojuserijuhtivus on aga ligikaudu 20 korda 

suurem kui õhul, seeläbi suurenebki materjali soojuserijuhtivus. Halvimal juhul veega 

täitunud poorid külmuvad ning täituvad jääga, mis suurendab veel soojuserijuhtivust, sest 

jää soojuserijuhtivus ületab ligi 5 korda vee ja ligi 100 korda õhu soojuserijuhtivuse. 

Ehitusmaterjalide soojuserijuhtivus sõltub ka materjali keskmisest temperatuurist, milles 

toimub soojusvool. Temperatuuri tõusuga suureneb materjali soojuserijuhtivus. [3] 

 

1.2. Uurimistöö aktuaalsus 

Tänapäeval on paljudes riikides üle kogu maailma hakatud pöörama suuremat tähelepanu 

keskkonnahoiule ja säästlikkusele. Üha rohkem räägitakse ökoloogilisesest jalajäljest. 
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Riigid ja inimesed on mures planeet Maa suureneva reostuse üle ja tahavad järeltulevatele 

põlvedele jätta puhtamat ja ohutumat elukeskkonda. Elu kestma jäämise eelduseks meie 

planeedil on tulla toime suureneva inimpopulatsiooni vajadustega, kasutades rohkem 

taastuvaid ressursse ja säästlikumalt ning efektiivsemalt mittetaastuvaid maavarasid. 

Ökoloogilist jalajälge defineeritakse Global Footprint Network’i poolt: see on mõõde, 

millega saab arvutada inimeste ökoloogilist survet planeedile. Ökoloogilise jalajälje suurus 

näitab meie elustiili jätkusuutlikkust. Kui kõik inimesed planeedil tarbiksid sama palju 

nagu keskmine ameeriklane, siis oleks elu jätkumiseks vaja vähemalt viit sarnast planeeti. 

Inimesed tarbivad, tekitavad jäätmeid ning reostust ja looduse võime seda kõike välja 

kannatada  on piiratud. Ökoloogilise jalajälje pidev suurenemine viib katastroofini, sest 

Maa ei suuda enam rahuldada inimeste pidevalt kasvavaid vajadusi. [4] 

Ühiskonna säästva arengu põhimõtted näitavad kätte võimalused, mil moel tegevusi 

erinevates eluvaldkondades reguleerides on võimalik ökoloogilise jalajälje suurust 

vähendada. Ettevõtte tasandil tegevuste energiakulukust analüüsides on võimalik leida 

energiasäästu võimalusi ja vähendada tekkivate jäätmete kogust. Mida rohkem ettevõtteid 

säästlikkusse panustab, seda suurem on globaalne efekt maailma mastaabis. Riiklike 

meetmetega on samuti võimalik piirata energia kasutamist (hinnapoliitika, 

energiatõhususarvu kehtestamine, piirete soojusjuhtivuse miinimumnõuded jne). 

Üksikisiku tasandil peaks samuti mõtlema energiasäästule: kas kasutada isiklikku autot või 

ühistransporti, kas sorteerida prügi või mitte, kas haarata poest igakord uus kilekott või 

kanda kaasas eelmisel nädalal ostetud kotti, kas vahetada vanad energiakulukad seadmed 

uute energiasäästlike vastu, kas elada hiigelsuures majas või leppida pisut väiksemaga jne. 

Euroopa Liidus võeti 2007. aastal vastu otsus, et aastane energiatarbimine peab aastaks 

2020 vähenema 20% võrra. [5] 

Maailma mastaabis on energiakulud kõige suuremad ehitussektoris ja see on ligi 40% kogu 

kulutatud energiast. See on ka igati loogiline, sest kõik inimesed vajavad 

kliimatingimustele sobivat maja või korterit. Külmas piirkonnas tuleb hooneid kütta, et 

inimestel ei oleks külm, soojas kliimas jälle jahutada, et ei oleks liiga palav – seega, mida 

paremini on hoone välistingimuste mõjust isoleeritud, seda vähem kulub energiat 

kütmisele/jahutamisele. Nõuetele vastavalt isoleeritud hoonete ehitamiseks kulub palju 

soojustusmaterjali ja erinevat tehnikat. Ehitusprotsessi jooksul tarbitakse 30% kogu 
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kaevandatud toorainetest, toodetakse 20% tahkeid jäätmeid, kasutatakse 25% vett ja 12% 

maad. [6] 

Hoonete soojuspidavuse reguleerimiseks Eestis on riiklikul tasandil kehtestatud 

Energiatõhususe miinimumnõuded ja määratud ära piirete maksimaalne lubatud 

soojusläbivus ja hoonete energiatõhususarv. 

Energiasäästliku ehituse püstitamiseks on vaja mõelda soojustusmaterjalide tootmiseks 

kulutatud energia kogusele. Tootjate andmetel on kivivilla tootmine energiat säästvam, kui 

klaasivilla tootmine, massiivpuidu kasutamine on energiasäästlikum, kui ristkihtpuidu 

kasutamine. Kõige energiasäästlikumad on aga looduslikud soojustusmaterjalid (pilliroog) 

või jäätmetest (põhk, lina- ja kanepiluu) valmistatud materjalid. [1] Energiasäästlik on ka 

nt tekstiilijäätmetest tehtud soojustusvill, mille soojuserijuhtivust uuritaksegi käesolevas 

magistritöös. 

Kui varasemalt pole suurt tähelepanu pööratud keskkonnasäästlikkusele ning 

jätkusuutlikkusele, siis tänapäeval vajame järjest enam uudseid ehitusmaterjale, mis 

oleksid lisaks ehituslikele omadustele ka keskkonda säästvad. Eelnevast lähtuvalt on 

käesolev uurimistöö vägagi aktuaalne – tekstiilijäätmete ning vanade kasutatud riiete 

taaskasutus annab suure panuse energia kokkuhoiule. 

  



14 

1.3. Ümbertöötlemine ning taaskasutus 

1.3.1. Taaskasutuse murekohad 

Taaskasutamise all mõeldakse üldjuhul materjalide korduvkasutamist, ümbertöötlemist või 

põletamist. Taaskasutamise vajalikkus seisneb eelkõige energia ja looduslike ressursside 

kokkuhoius, kahjulike emissioonide vähendamises ja prügilate alla jäävate maa-alade 

vähendamises. Materjalide taaskasutamine kahjustab keskkonda oluliselt vähem kui uute 

materjalide tootmine. [7] 

Eestis läheb taaskasutamisele kõige enam puidutööstuse jäätmeid, põlevkivi aherainet ning 

ehitus- ja lammutusjäätmeid. Lisaks taaskasutamisele on võimalik jäätmeid ka 

korduvkasutada. Korduvkasutamise käigus ei muudeta toote esialgset kuju, nagu see on 

taaskasutamise puhul. Korduvkasutamise alla võime lugeda näiteks vanade katusekivide 

kasutamist uuel hoonel. Näiteks olukordades, kus korduvkasutamisele mineva materjali 

puhastamisele kulub rohkem raha kui uuele, ei ole alati otstarbekas materjali taaskasutada. 

Sellised olukorrad seavadki piirid korduvkasutamisele ning keegi ei garanteeri, et see 

materjal vastab oma tugevusomadustele, mis tal algselt olid. [8] 

Aastatel 2008-2013 seati eesmärgiks Eestis välja kujundada jäätmete kogumine ja 

korraldamine. Lisaks tõsteti kampaaniate abil kohalike omavalitsuste elanike teadmisi 

jäätmemajandusest. Nendel aastatel rajati jäätmejaamu ja ehitati üles jäätmete 

kogumisvõrgustik. Järjest enam laieneb jäätmeveo võrk ka maapiirkondadesse. Liigiti 

kogumise sisseseadmiseks esitati nõue kohalikele omavalitsustele, et alates 2015. aastast 

peab olema korraldatud paberi-, papi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmete liigiti kogumine. 

Lisaks sellele peab olema ka rajatud jäätmejaamade ning taaskasutatavate jäätmete 

kogumispunktide tihedam võrgustik, et kodanikel oleks võimalikult mugavad võimalused 

jäätmete äraandmiseks. Selline järjest enam arenev jäätmete kogumisvõrgustik peaks 

vähendama materjali taaskasutusele võtmise kallidust, mis on olnud põhiline ettekääne 

taaskasutamise puudumisele. [8] 

Energia kokkuhoid võib olla koguni 80% võrreldes taaskasutamist ja uue materjali 

tootmist. Suurima kokkuhoiu annavad metallide taaskasutamine, kuid metallide osakaalud 

väikeelamutes on suhteliselt tagasihoidlikud. Seega mõjutavad metallid energia 

kokkuhoidu majas tervikuna suhteliselt vähe. Lisaks metallidele on olulised 

taaskasutatavad materjalid looduslikud kivid, tellised, kips ja puit. Puidu taaskasutus 
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seisneb eelkõige põletamise käigus vabaneva soojusenergia kasutamises. Samas eralduvad 

põletamisel kahjulikud gaasid ja osakesed, mis suurendavad negatiivseid 

keskkonnamõjusid. Selle vätimiseks tuleks leida ja välja arendada võimalikult efektiivseid 

taaskasutusviise, et vähendada keskkonnale tekitatavat kahju. [7] 

 

1.3.2. Tekstiilijäätmete ümbertöötlemine ja taaskasutus 

Tekstiili ümbertöötlemine mõjutab meid kõiki ning panustab oluliselt sotsiaalsesse 

vastutusse tänapäeva ühiskonnas. Riidejäätmeid ümbertöödeldes annab ettevõttele 

võimaluse teenida suuremaid kasumeid, vältides jäätmete sattumist prügimägedele, mille 

eest tuleb maksta. Tekstiilijäätmed on 100 protsenti ümbertöödeldavad ning seetõttu ei 

tohiks tekstiilitööstuses jääda midagi ümbertöötlemata. [9] 

Tekstiilijäätmeid saab klassifitseerida tarbijaeelseks ehk tööstuslikuks või tarbijajärgseks 

jäätmeks. Tööstuslikud jäätmed koosnevad tekstiili-, kiud- ja puuvillatööstuse tootmises 

tekkivatest kõrvaljäätmestest, mis töödeldakse ümber järgmiste tööstuste jaoks nagu 

autotööstus, lennundus, ehitus, mööblitööstus, madratsid ja muude tööstuste jaoks. [9] 

Tarbijajärgsed jäätmed on enamjaolt kodumajapidamiste aksessuaarid ning riided, mis on 

tehtud tekstiilist millele omanikud ei leia enam kasutust. Tihti pole neid enam vaja, sest 

need on kulunud, kahjustunud, moest väljas või inimene on lihtsalt välja kasvanud sellest 

suurusest. Mõnikord antakse neid esemeid heategevuseks või sõpradele ja perekonnale 

edasi kasutamiseks, kuid enamjaolt satuvad ebavajalikud esemed prügikasti, kust rändavad 

edasi prügimäele. [9] 

 

1.3.3. Tekstiilijäätmete käitlemine ettevõttes Toom Tekstiil AS 

Toom Tekstiil AS asutati aastal 1995 Illimar Toom´i poolt. Aastas toodab Toom Tekstiil 

AS ca. 1,5 miljonit polüster- ja naturaaltäidisega tekki, 6 miljon patja, 2400 tonni 

mittekootud materjale. 2013 alustas tööd ettevõttele Toom Tekstiil AS kuuluv tööstuslike 

tekstiilijäätmete ümbertöötlustehas Viljandis (joonis 2). Ümbertöötlustehase kogu-

maksumus oli ca 4 miljonit eurot, millest 2,8 miljonit eurot kulus seadmete ostuks, mis 

1,36 miljoni euro ulatuses soetati Keskkonna Investeeringute Keskuse toetuse abil. 
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Hoonete ja rajatiste peale kulus ca 1 miljon eurot ning muudele kulutustele ca 0,2 miljonit 

eurot. [10] 

 

Joonis 2. Toom Tekstiil AS ümbertöötlustehas [10] 

Eestis tekib tootmise jääkidena aastas 5000 tonni tööstuslikke tekstiilijäätmeid. Toom 

Tekstiil AS suudaks enda uute seadmetega ümbertöödelda 1200 tonni jäätmeid. 

Arvestades, et 1 tonni tekstiilijäätme utiliseerimisele kulub 63 eurot, siis oleks kokkuhoid 

315 tuhat eurot aastas. 

 

Joonis 3. Tekstiilijäätmete giljotiiniliin [10] 

Joonisel 3 on näha, kuidas tekstiilijäätmed asetatakse konveierliinile, liikudes edasi 

masinasse, kus giljotiinidega hakitakse jäätmed tükkideks. Joonisel 4 on näha giljotiiniliini 

teine osa kus tekstiilitükid hakitakse omakorda kiududeks. Kõik, mis tükeldamise järgselt 

ebavajalikuks osutub imetakse seadmest välja, ning kõik, mis vajalik liigub edasi 
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väikestele kraasimisrullidele seal samas masinas, mis põimib tekstiilijäätmete kiud 

omavahel kokku.  

 

Joonis 4. Tekstiilijäätmete giljotiiniliini lõpuosa [10] 

Edasi liiguvad puhastatud jäätmed pakkimismasinasse (joonis 5), kus jäätmed 

pakendatakse kilesse, olles valmis kasutamiseks ühe koostisainena tekstiilist 

soojustusplaadi valmistamisel. Peale pakkimist liiguvad töödeldud jäätmed lattu. 

 

Joonis 5. Tekstiilijäätmete pakkemasin [10] 

Toom Tekstiil AS-il on välja töötatud erinevate koostisainetega materjalid tekstiiliplaatide 

tootmiseks. Tekstiiliplaat võib koosneda näiteks ainult puhtal kiul polüesterjäätmetest, 

sellisel juhul on tekstiiliplaat värvuselt valge. Hallikat värvust tekstiiliplaatides annab 
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tekstiilijäätmete segakiud. Segakiu all mõeldakse tavalisi tekstiilijäätmeid nagu riided, 

kardinad, tekid jne. 

 

Joonis 6. Tekstiilist jäätmete jaotusmasin [10] 

Joonisel 6 on foto jaotusmasinast, kuhu saab paigutada erinevad jäätmed ning lisaained, 

mis kasutatakse kiudude sidumiseks. Ühtlase struktuuri säilimiseks lisatakse 

tekstiilikiududele ka spetsiaalset siduvat kiudu, mis liigub jaotusmasinast edasi 

kraasimisliinile (joonis 7), kus siduv kiud (Low melt kiud) ning tekstiilijäätmed omavahel 

põimitakse. Kraasimine kestab niikaua kuni on saavutatud vajalik tekstuur. 

Kraasimismasinas on suured rullid, mis on kaetud terasharjadega ning mille vahele 

haaratakse tekstiilikiude. Iga tiiruga lisandub järjest rohkem kiudu kuniks on tegu ühtlase 

matiga, mis on toodud joonisel 8. 
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Joonis 7. Kraasimismasin [10] 

 

Joonis 8. Toode väljumas kraasimismasinast. [10] 

Kraasimismasinast tulnud matid liiguvad edasi termotöötlusse (joonis 9), kus töödeldakse 

kangast juba kuumusega, mis sulatab üles sellesama siduva kiu, mis hakkab kangast koos 

hoidma. Just sellest samast kiust sõltub ka materjali pehmus, mida kõrgema temperatuuriga 

tekstiilikangast töödeldakse seda kõvem on materjal. Termotöötlemisliin on toodud 

joonisel 9. 
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Joonis 9. Termotöötlemisliin [10] 

Joonisel 10 on näha tekstiilijäätmete ümbertöötluse lõpptulemused, milleks võivad olla nii 

madratsid, soojustuspaneelid, helisummutusmatid ja palju muud. Kõike seda on võimalik 

teha segades kokku erinevaid jäätmeid ning kasutades erinevaid töötlusviise. Kogu 

tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem on toodud joonisel 11. 

 

Joonis 10. Valik ümbertöötluse lõppproduktidest. [10] 
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Tekstiilijäätmed Giljotiin Giljotini- ja kraasimisliin

PakkimismasinPakendatud tekstiil
X1 X2 X2

Jaotusmasin

X1,X2,X3

Kraasimismasin

Tekstiilimatt

Termotöötlusmasin

Lõikusmasin

Joonis 11. Tekstiili ümbertöötluse tehnoloogiline skeem 

 

1.4. Varasemad uuringud 

1.4.1. Tekstiilijäätmete soojusjuhtivuse katsed Portugalis 

Portugalis tehti katsekatsetus vastavalt ISO 9869 standardile, kus uuriti villaste riiete 

jäätmete (edaspidi WFW) ja villaste riiete tootmisjäätmete (edaspidi WFS) ehitusliku 

soojusisolatsiooni kasutuse võimalusi ehitususes. Joonisel 12 on näha villajääke, mida 

katsetati. [11] 
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a)          b) 

 

Joonis 12. Villa jäägid [11]  a) WFW- Villaste riiete jäätmed ja b) WFS-Villaste riiete 

tootmise jäätmed 

Katsetamiseks ehitati topeltsein,  välimine seinaosa oli laotud betoonplokkidest ja sisemine 

tellistest ning nende vahel olev 6-sentimeetrine õhkvahe täideti WFW ja WFS-ga, et 

määrata nende soojuskarateristikud. Joonisel 13 on kujutatud katseseina lõige. [11] 

 

Joonis 13. Katseseina lõige [11] 

Seinale paigaldati 2 soojusvoo mõõtmise ja 4 temperatuuri andurit, et määrata materjalide 

soojuserijuhtivus. Ala, kus mõõtmisi tehti oli 1,2 meetrit lai ja 1,6 meetrit kõrge. Joonisel 

14 on näha katsetusala suurust ning andureid, mis paigaldati katsealale. [11] 
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a) b) 

 

Joonis 14. Katseseina katsetusala [11] a) katseseina piirkond ja b) katseala andurid 

Selgus, et seina soojustakistus suurenes WFW puhul 56% ja WFS puhul 30% võrreldes 

tavalise õhuavaga seinaga. Määrati ka mõlema materjali soojuserijuhtivused. Võrdluseks 

on toodud ka teiste soojustusmaterjalide soojuserijuhtivused tabelis 2. [11] 

Tabel 2. Erinevate soojustusmaterjalide soojuserijuhtivus [W/mK] [11] 

Vahtpolüestüreenid (EPS)   0,037…0,055 

Ekstrudeeritud kärgpolüstüreenid (XPS)  0,037 

Mineraalvillad (MW)   0,040…0,045 

WFW   0,044 

WFS                                                                                 0,103 

 

WFW on seega võrdväärne soojuserijuhtivuse poolest EPS, XPS ja mineraalvillaga. Siit 

võib järeldada, et mõistlik oleks hakata kasutama villaste riiete jäätmeid soojustusena kui 

lähtuda ainult soojustehnilistest omadustest. Loomulikult on vaja lisa uuringuid ja välja 

selgitada, mis oleks optimaalne mahukaalu ja soojusjuhtivuse ning hinna suhe. [11] 

 

1.4.2. Kombineeritud jäätmete soojusjuhtivuse katsed Türgis 

Sarnane uuring viidi läbi ka Türgis, sest neil on suured taimsed ülejäägid põllumajanduses 

ja tekstiilijäätmed tööstuslikus tootmises.  Iga aasta jääb järgi viljakoristuse tulemusena 10 

miljonit tonni erinevate viljade kõrsi, millest saaks toota 128 miljonit m3 

soojustusmaterjali. Niimoodi tehes paiskuks atmosfääri 2000 kg vähem CO2 ning ei tasuks 

alahinnata CO2 kogust, mis tekib kui seda põletatakse taaskasutamise asemel. Türgi on 

maailmas 6. kohal tekstiili tootmises, seega tekib ka palju ülejääke, millega pole hetkel 
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midagi peale hakata. Samuti on türklaste jaoks suur probleem päevalillevarred, mis  peale 

päevalille viljade koristust alles jäävad. 2012. aastal kasvatati Türgis 1,37 miljonit tonni 

päevalilli. Sellest kogusest tekkinud jäätmetest oleks saanud toota 8,8 miljonit m3 

soojustusmaterjali, kuigi Türgi enda vajadus on 5 miljonit m3 soojustusmaterjali aastas. 

Kõige levinum viis päevalillede vartest vabanemiseks on nende põletamise teel, mis 

omakorda saastab loodust. Lahendus oleks sellest toota soojustusmaterjali. [12] 

Uuringu käigus kombineeriti eelmainitud taimseid jäätmeid omavahel koos epoksiidiga, 

mis on tugev liimaine. Uuringu eesmärgiks oli valmistada väikse soojusjuhtivusega uus 

soojustusmaterjal eelnevalt mainitud jäätmetest. Kokku valmistati 42 erinevat katsekeha, 

kasutades eelmainitud koostisosi erinevates vahekordades, mis on toodud tabelis 3. 

Materjalid segati kokku ning pandi kastidesse, millede mõõtmed olid 30x40x2,5 cm. 

Materjalide valmistamiseks kasutati erinevaid surveid (4…10 MPa), et hinnata ka 

valmistamise ajal rakendatud surve mõju erisoojusjuhtivusele. Joonisel 15 on näha foto 

katsekehade kokku pressimisest hüdraulilise pressi all. [12] 

 

Joonis 15. Hüdrauliline press katsekehade vormimiseks [12] 

Katsekehad asetati metallvormi, mis paigutati pressi alla, kus rakendati vajalikku survet 

katsekehale.   
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Tabel 3. Katsekehade koostised protsentuaalselt [12] 

Katsekehade koostised protsentuaalselt           

Katsekehade 
nimetused 

Päevalille 
pehmed 
osad % 

Päevalille 
varte 
kiud % 

Puuvilla 
jäägid 
% 

Tekstiili 
jäägid 
% 

Teraviljade 
kõrred       
% 

Epoksiid 
% 

Rakendatud 
rõhk        
[bar] 

A 33.85 35.38 7.69     23.08 10 

B 43.08 33.85       23.08 10 

C 40.00 36.92       23.08 10 

D 15.79 31.58 21.05     31.58 10 

E 38.46 38.46       23.08 10 

F 31.58 42.11       26.32 10 

G 20.00 30.00 20.00     30.00 9 

H 24.15 24.15 15.46     36.23 9 

J   23.53 23.53     52.94 9 

K     71.88     28.13 9 

L 56.16         43.84 9 

M   77.42       22.58 8 

N   25.00 25.00     50.00 8 

O         70.00 30.00 8 

P 33.33   16.67   16.67 33.33 8 

R 40.00 20.00       40.00 8 

S 33.33 16.67     16.67 33.33 8 

T 33.33 33.33       33.33 8 

U 35.21 8.45   28.17   28.17 6 

V 39.47 7.89 26.32     26.32 6 

Y 35.29       35.29 29.41 6 

Z 36.36   36.36     27.27 4 

N1 37.04 7.41 24.69     30.86 6 

B1 10.53 71.93       17.54 6 

U1 33.78 5.41   33.78   27.03 6 

S1 33.33 16.67     16.67 33.33 7 

Z1 39.22 31.37       29.41 6 

N2 51.02 8.16       40.82 6 

Z2 46.15 30.77       23.08 7 

S2 30 8     12 20 7 

U2 31.75 12.70   23.81   31.75 7 

N3 32.14 10.71 21.43     35.71 5 

U3 7.69 3.08   4.62   6.15 7 

Z3 9.23   6.15     6.15 7 

S3 9.23 2.46     4.62 6.15 7 

N4 9.23 1.85 6.15     6.15 7 

U4 7.69 3.08     4.62 6.15 7 

Z4 9.23   6.15     6.15 7 

S4 9.23 2.46     4.62 6.15 8 

U5 7.69 3.08     4.62 6.15 8 

N5 9.23 1.54 6.15     6.15 8 

N6 9.23 1.54 7.69     6.15 7 
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Joonis 16. Katsekehade soojuserijuhtivused [12] 

Selgus, et väiksema rõhu juures valmistatud materjalid, ehk väiksema mahukaaluga 

soojustusmaterjalid oli kehvema soojusjuhtivusega kui suurema surve all valmistatud 

materjalid, sest väiksema surve all jäi materjal õhulisemaks ehk poorsemaks. Kõige 

parema näitajaga katsekeha, milles oli kasutatud kõiki komponente omas soojuserijuhtivust 

0,1642 W/mK. Parima katsetulemuse  0,0728 W/mK sai katsekeha, kus oli kasutatud ainult 

päevalille ja liimainet, mis on näha joonisel 16. [12] Eesti standardite järgi ei kvalifitseeru 

selline tulemus soojustusmaterjaliks, samuti Türgi standardi TS 825 järgi peaks materjali 

soojuserijuhtivus olema vähemalt 0,06 W/mK, et olla soojustusmaterjal. [13] Valdkond 

sellel teemal on lai ja vajab lisauuringuid. Perspektiivis tasub seda teemat uurida, sest 

ideaalis lahendaks nende jäätmete taaskasutamine kaks probleemi. Esiteks vähendaks 

kahjusid keskkonnale ja ehitusturule tekiks potentsiaalseid uusi soojustusmaterjale, mida 

kasutada. 

 

1.4.3. Tekstiilijäätmetest materjali soojuserijuhtivuse katsed Tuneesias 

Selles uuringus uuriti kahte sorti tekstiilist valmistatud katsekehi, et veenduda nende 

sobivuses soojustusmaterjalina ehituses. Joonisel 17 on näidatud katsekehade grupp, mis 

koosnes purustatud riiete jäätmetest, edaspidi WL ja katsegrupp purustatud linade 

jäätmetest, edaspidi WT. Mõõtmetelt oli katsekehad 270x270x20mm. [13]  
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Joonis 17. Tekstiilist katsekehad: a) purustatud riiete jäätmed (WL) ja b) purustatud lina 

jäätmed (WT) [13] 

Katseskeemil joonisel 18 on illustreeritud kamber B, kus sees on katsekeha ning mille sees 

hoitakse püsivat temperatuuri. Temperatuuri hoitakse püsivana kambris B elektrispiraaliga, 

mida juhitakse arvutiprogrammiga. Kambris A hoitakse püsivalt madalamaid kraade 

jahutiga, mis kasutab jahutamiseks glükooli ja vee segu. Kambri A seinad olid ehitatud 

polüstüreenist ja kahe kambri vahel oli vasest plaat. [13] 

Joonis 18.  Soojuserijuhtivuse mõõtmise katseskeem: TA- kambri A sisetemperatuur; Ta- 

ruumi sisetemperatuur; TB- kambri B sisetemperatuur; Th- katsekeha pinna temperatuur 

kambris B; Tc- katsekeha pinnatemperatuur kambris A [13] 
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Peale arvutusi selgus, et WL soojuserijuhtivus oli 0,039 W/mK ning WT oli 0,033 W/mK. 

Analüüsides katsetulemusi, vaadati katsekehi ka mikroskoobi all ning selgus, et WT 

tekstiilikiud on pigem korrapärasemalt ja kompaktsemalt paigutunud sama ruumala juures 

kui WL kiud. WT katsekehades moodustus korrapärase kiude paigutuse tõttu rohkem 

kinniseid poore, kust õhk ei pääsenud nii lihtsalt liikuma kui WL katsekehades. Õhu 

liikumisel soojustusmaterjalis on oluline roll soojustuse toimimises, kui õhk liigub 

soojustusmaterjalis, siis ei suuda see ka sooja kinni hoida. Enda väidete tõestuseks tehti ka 

termilise difusiooni katse, kus mõõdeti soojuse liikumise kiirust katsekehades. 

Katsetamiseks juhiti läbi katsekehade soojusimpulsid ning selgus, et WT suudab rohkem 

soojust läbi lasta enda korrapäraste kiudude tõttu ja WL omastab rohkem soojust, seda enda 

avatud pooride tõttu. WT termiliseks difusiooni näitajaks saadi  5,7*10-3m2/h ning WL 

termiliseks difusiooniks 3,7*10-3m2/h.  [13] 
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2. KATSEKEHADE SOOJUSOMADUSTE MÄÄRAMINE 

2.1. Katse eesmärk 

Katse eesmärgiks oli määrata tekstiilijäätmetest valmistatud soojustusplaadi 

soojuserijuhtivust. Katsetega soovitakse tõestada või ümber lükata materjali sobivust 

soojustusmaterjalina ehituses.  

 

2.2. Katseseadmed 

Kliimaseade Feutron 3007-5. Kliimaseade koosneb kolmest osast: kliimakamber, 

automaatsüsteemist ja külmaagregaat. Kliimakambris saavutatav temperatuurivahemik    

varieerub  -32 ºC kuni +30 ºC, suhteline niiskus 10%...98%. Kliimakambri maht on 252 

dm3 ning on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest ja isoleeritud väga hea 

soojust isoleeriva materjaliga. Kambris olev ventilaator tekitab õhu sundringluse õhulõõri, 

küttekeha ja külmutusagensi aurusti vahel. Selline sujuv õhuvool säilitab kliimakambris 

ajaliselt konstantse ja ühtlase temperatuuri ja niiskuse. Agregaatideks on õhkjahutusega 

kompressor, vesijahutusega kompressor, õhuniisutid ja kuivatid. [7] 

Kliimaseade on täiendatud insener V. Tamme poolt automaatsüsteemiga vastavalt AS 

Evikoni tehtud ettepanekutele ja pakutud seadmetele. Süsteemi abil on võimalik 

kontrollida pidevalt õhuniiskust ja temperatuuri kambris ning juhtida automaatselt kütte, 

jahutuse ja niisutuse seadmeid või kondensiagregaati, reguleerides kambri sisekliimat 

vastavalt etteantud arvutiprogrammile. [7] 

Süsteemi komplekti kuuluvad: 

 PC tüüpi keskarvuti asukohaga katselaboris, 

 tarkvarapakett kambri juhtimise ja andmete arhiveerimise programmvarustusega, 

 arvuti andmevahetusliides E1071 seinakilbis kuni 5 m kaugusel keskarvutist, 

 kuivatuskambrite juhtkilp E706X kuni 300 m kaugusel keskarvutist, 

 õhu relatiivse niiskuse ja temperatuuri mõõtemuundur Rotronic.  
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Automaatika abil on võimalik kliimaseadmele anda katsetamiseks vajalikud 

väliskeskkonnatingimused vahemikes, mis on eelpool mainitud. Suhtelist õhuniiskust saab 

reguleerida automaatikaga ainult positiivsete ºC kraadide juures. Kuiva õhku toodab ta 

niiskuse külmutamise meetodil. Kliimakambri üldvaade on toodud joonisel 19. [7] 

 

Joonis 19. Kliimakamber Feutron 3007-5 koos süsteemiarvutiga [7] 

Andmesalvestaja Almemo 2890-9 ja 5690-2. Tegemist on digitaalse andmesalvestajaga. 

Enne mõõtmiste algust antakse andmesalvestajale vajalikud tööülesanded, mida peab seade 

tegema. Salvestusseadmele tuleb näiteks ette anda, mis ajavahemiku tagant peab seade 

mõõtmistulemusi salvestama. Andmesalvestaja külge saab ühendada andmesalvestus-

pesadesse erinevaid mõõteandureid. Kolmeks erinevaks mõõteriistaks, mis ühendatakse 

andmesalvestajaga temperatuuriandurid, soojusvooplaat ja õhu suhtelise niiskuse mõõtja. 

Mõõteseadmete arvu arvestades kasutati katse käigus kahte andmesalvestajat Almemo 

2890-8 ja 5690-2. Andmesalvestaja Almemo üldvaade on toodud joonisel 20. [7] 
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a) 

 

b)  

 

Joonis 20. Andmesalvestajad: a) Almemo 2890-8 andmesalvestaja [14] ja b) Almemo 

5690-2 [14] 

Temperatuuriandur. Temperatuurianduriks on NiCr-Ni termopaar (Type T190-1), mis 

koosneb kahest erinevast sulamist kokku joodetud traadist. Temperatuuri mõõtmiseks 

kasutatakse termoelektrilist efekti. Viimane põhjustab suhteliselt väikese termoelektrilise 

pinge, mille suurus sõltub temperatuuri erinevustest mõõtmispunkti ja ühendusseadme 

vahel. Almemo andurite erinevus on tehase poolt kalibreeritud ja on salvestatud seadme 

ühenduspistikusse. Andmesalvestaja tunneb seadme ära ja näitab koheselt õiget 

soojusvoogu. Termopaariga mõõdetav temperatuurivahemik on -25...+400 oC. Traadi 

diameeter on 0,2 mm. Mõõteviga jääb alla 2,5% mõõte väärtusest. Andurid ühendatakse 

Almemo andmesalvestaja salvestuspesadesse. [7] 

Soojusvoo mõõtmise plaat. Soojusvooplaat koosneb paljudest plaadi vastaskülgedel 

olevatest termopaaridest, mis on kinnitatud plaadi külge. Soojusvooplaadi asetamisel 

mõõtmiskohale, käitub see soojustakistina, mis mõõdab soojusvoogu. 

Temperatuurigradient areneb proportsionaalselt soojusvoo tihedusega üle plaadi paksuse. 

Plaadi tihe alusmaterjal on konstrueeritud nii, et sellel oleks piisavalt mõõtmistsoone. 

Termopaarid on asetatud loogeldes plaadi pinnale ja saadud soojusvoog on selle plaadi 

keskmine soojusvoog. Soojusvooplaadi täiteks (põhimikuks) on epoksüüdvaik. 

Soojusvooplaat on mõõtudega 250x250x1,5 mm (Type FQ90119). Plaadi mõõtepiirkond 

on 180x180 mm. Plaadi mõõtmisviga on 25 ºC juures on viis protsenti. Soojusvooplaat 

talub kuumust kuni 80ºC. Soojusvoo mõõteplaadil on individuaalne kalibreerimisväärtus, 
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mida peab arvestama, et saada õiget soojusvoogu W/m2, kui plaat annab 1 mV väljundi. 

Kalibreerimisväärtus on Almemo soojusvooplaadil tehase seadistusega ja salvestatud 

seadme ühenduspistikusse. Andmesalvestaja tunneb seadme ära ja näitab koheselt õiget 

soojusvoo väärtust. Andurid ühendatakse Almemo andmesalvestaja salvestuspesadesse. 

Joonisel 21 on näidatud Almemo andmesalvestaja koos oma mõõtevahenditega. [7] 

Joonis 21. Skeem seina soojusjuhtivuse mõõtmiseks mõõteseadme ja anduritega [7] 

 

2.3. Katsemetoodika ja katsete kirjeldus 

Vastavalt standardi EVS-EN ISO 10456:2008 nõuetele määrati Eesti Maaülikooli laboris 

tekstiiliplaatide, kivivillaplaatide ning klaasvillaplaatide soojuserijuhtivust. 

Soojuserijuhtivuse määramiseks kasutati kliimaseadet Feutron 3007-5. Kliimakambris 

(joonis 19) on võimalik seadistada temperatuure vahemikus -32 °C kuni +30 °C ning 

suhtelist õhuniiskust vahemikus 10%...98%. Kliimaseadet on täiendatud kliimakambri 

sisekliimat programmeeriva automaatjuhtimis-süsteemi ja mõõtmistulemuste 

digitaalsalvestussüsteemiga Almemo. [7] 

Katsete ettevalmistusfaasis lõigati soojustusplaatidest välja 300x300 mm suurused 

katsekehad. Seejärel mõõdeti katsekehad vastavalt joonisel 26 näidatud skeemile. Iga külje 

keskmine väärtus sai aluseks katsekeha ruumala arvutamiseks. Pärast katsekehade 

mõõtulõikamist hakati ette valmistama esimest tekstiiliplaatide katsetusseeriat. Kokku 

katsetati 20 erinevat tekstiilijäätmetest katsekeha (joonis 22), mis olid omakorda jagatud 
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gruppidessse vastavalt koostisosade omavahelisele suhtele. Lisaks moodustasid omaette 

grupi veel kivill ja klaasvill. 

 

Joonis 22. Tekstiilijäätmetest valmistatud plaadist lõigatud katsekehad 
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Enamik tekstiilijäätmetest katsekehi oli juba Toom Tekstiil AS-I poolt vajalikku mõõtu 

lõigatud, kuid mitte kõik. Selgus, et traditsiooniliste villanugadega tekstiilist katsekehi 

lõigata on liiga ajakulukas ja keeruline ettevõtmine. Lõigata on neid küll raske, kuid oma 

kujupüsivuse poolest on nad paremad kui kivivill või klaasvill, isegi kõige pehmemad 

katsekehad nagu 1,2,9 ja 10. 

Ehitusplatsil oleks vaja ilmselt mingit sorti pöörlevat ilma hammasteta ketast/tera 

lõikamiseks, nii nagu seda tehakse Toom Tekstiil AS-i tehases või tuleks proovida 

kuumutatud traadiga lõigata nagu seda tehakse polüstüreeni lõikamisel. Kindlasti ei sobi 

lõikamiseks saeketas, sest see haaraks lihtsalt tekstiilikiud endaga kaasa ja pooks ketta 

kinni. See oleks kindlasti teema, mida edasi uurida antud materjali juures. 

Katsetamiseks oli kokku liimitud kaks 50 mm vahtpolüstüreenplaati (joonis 23), mida 

kasutati kambri ava sulgemiseks. Plaatidest valmistatud seina sees oli ava 300x300mm, 

mis vastas standardi EVS-EN ISO 10456:2008 antud metoodikale. Samuti tehti katsekehad 

vastavate mõõtudega. Kliimakambri sisemisel poolel suleti vahtpolüstüreenplaatidest 

katseseina ava 2 mm paksuse plaadiga, seejärel esimeses katseseerias täideti ava 

tekstiilijäätmetest katsekehadega. Peale katseseina täitmist katsekehaga suleti ka 

ruumipoolne ava sama paksusega ja samast materjalist plaadiga.  

Tekstiilist katsekehade hulgas oli ka 2 katsekeha, mille paksus oli ca 30 mm ning üks 

katsekeha, mille paksus oli ca 80 mm. Kuna 30 mm katsekehad olid õhemad kui 100 mm 

katsesein, siis täideti tühjaks jäänud ala lisaks tselluvillaga ning temperatuuriandurid 

paigutati 30 mm plaadi mõlemale poolele. Teises ja kolmandas katseseerias katsetati 

vastavalt kivivilla (Paroc extra) ja klaasvilla (Isover KL-37). Kliimakambri EPS plaatidest 

valmistatud sein ja katseala pealtvaade on näha joonisel 23. Katsekeha, mis on paigutatud 

kliimakambri seina sisse on näha joonisel 24. 
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Joonis 23. Katseseina element: a) lõige, b) vaade ruumi poolt; 1) vahtpolüstüreen 2x50 

mm 2) jäik seinaplaat, 3) lahtivõetav jäik seinaplaat, 4) uuritav soojusisolatsioonimaterjal 

avas 300x300x100 mm, 5) katsesseina elemendi kinnitusraam ja 6) kliimakambri sein 7) 

poltkinnitus [7] 

 

 

Joonis 24. Kliimakamber soojuserijuhtivuse mõõtmiseks mõeldud katseseinaelemendiga 
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Soojuserijuhtivuse määramiseks mõõdeti järgmised näitajad: 

• soojusvoog q läbi termiliselt homogeense katsekeha ( q ) W/m²; 

• kliimakambri temperatuur ( θe ) °C; 

• katseplaadi sisepinna temperatuur (θse – θ1) °C; 

• ruumi temperatuur (θi) °C; 

• soojusisolatsioonimaterjali välispinna temperatuur (θsi- θ2) °C. 

1

300

q
siO

1O seO

eO

2O

O
i

100

Joonis 25. Kliimakambri ukseavasse paigutatud katsekeha ja kliimakambri esiseina skeemi 

ristlõige 

Katsekehade ruumala leidmiseks võeti katsekehadelt järgmised mõõdud, mis on näha 

joonisel 26. H1…H4 tähistab katsekeha paksust külgede keskkohtades. A1 ja A2 

tähistavad katsekeha laiusi esiküljel ning A3 ja A4  laiusi katsekeha tagaküljel. B1 ja B2 

tähistavad pikkusi katsekeha esiküljel ning B3 ja B4 tähistavad pikkusi katsekeha 

tagaküljel. Xy on katsekeha number. 
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Joonis 26. Katsekehade mõõtmise skeem 

 

2.4. Kasutatud valemid 

Materjali näivtihedus leitakse valemiga [15]: 

 𝜌 =
𝑚𝑛

𝑉
,      (1) 

kus  ρ on materjali näivtihedus kg/m3,  

 mn on materjali mass kg; 

 V on materjali ruumala m3; 

Materjali niiskusesisaldus leitakse valemiga [3]: 

 %100



K

KN
K

m

mm
w     (2) 

kus mN on niiske materkali mass kg; 

 mK on kuiva materjali mass kg; 

Materjali soojuserijuhtivus leitakse valemiga [16]: 
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       (3) 

kus q on soojusvoog W/m2; 

 d on piirde paksus m; 

 T1 on ruumipoolse pinna temperatuur oC; 

 T2 on kliimakambri poolse pinna temperatuur oC; 

Temperatuuri teisendustegur leitakse valemiga [17] : 

 𝐹𝑇 =  𝑒𝑓𝑇(𝑇2 − 𝑇1)     (4) 

kus FT on temperatuuri teisendustegur; 

 fT on temperatuuri teisenduskoefitsent 1/K; 

 T2 on temperatuur teisestes piirtingimustes oC; 

 T1 on temperatuur teisestes piirtingimustes oC; 

Materjali soojuserijuhtivus teisendatud soovitud temperatuurile leiti valemiga [17] 

 λ2 = FT * λ      (5) 

kus λ2 on materjali soojuserijuhtivus teisendatud soovitud temperatuurile W/m C̊; 

 FT on temperatuuri teisendustegur; 

 λ on algne leitud soojuserijuhtivus  W/m ̊C; 

Materjali soojuserijuhtivuse keskmise tulemuse leidmiseks kasutati statistilise keskmise 

valemit. 

n

i

mean





       (6) 

kus λmean on materjali keskmine soojuserijuhtivus W/m ̊C; 

 ∑ λi on materjali soojuserijuhtivuste summa W/m C̊; 
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 n on katsemõõtmiste arv 

 

Standardhälve arvutati valemiga [18] 

 
 

1

2







n
s

meani 
     (7) 

kus s - soojuserijuhtivuse standardhälve; 

 λi on soojuserijuhtivuse hetkeline mõõtetulemus W/m ̊C; 

 λmean on sooojuserijuhtivuse keskväärtus W/m ̊C; 

 n on katsetuse arv 

 

Deklareeritud väärtused λ90/90 arvutatakse standardi valemite 6, 7 ja 8 järgi 90 % 

usaldusnivool 90% kvantiiliga materjali soojuserijuhtivuse väärtuseks. [18] 

  skmean 9090      (8) 

kus  mean - on materjali keskmine soojuserijuhtivus W/m ̊C; 

 s - soojuserijuhtivuse standardhälve; 

 K - studenti tegur, mis standardi järgi on 3 katse puhul 4,26; 
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2.5. Katsetulemused, analüüs ning järeldused 

Katsetati kokku 26 katsekeha, mis olid jagatud materjali tüüpide põhjal seeriatesse 1…10 

seeriani katsetati erinevaid tekstiilijäätmetest valmsitatud katsekehade gruppe. 11 ja 12 

katseseeria olid vastavalt kivivill Paroc Extra ning klaasvill Isover KL-37. Vastavalt 

standard EVS- EN 10456-1:2008 tuli katsekehade soojuserijuhtivused teisendada 23 ̊C, 

teisendustegurid on antud diplomitöö lisades tabelis L2.4. 

Katseseeriad, kus esines vähemalt 3 katsetust leiti ka standardhälve, mis suurendas 

soojusjuhtivust, aga tulemused said usaldusväärsemad. Katsekehade esialgsed ning 10 ̊C ja 

23 ̊C teisendatud soojuserijuhtivused on toodud joonisel 27, kus on näha, et kõige 

väiksema soojuserijuhtivusega 0,035 W/m ̊C on katsekeha number 5, kuid tulemus ei 

pruugi olla usaldusväärne, seda tulenevalt katsekeha paksusest (ca 30mm), mis ei ole antud 

katseseadme jaoks piisav. Seetõttu katsetati seda koos katsekehaga number 6, mis on ka 

paksusega ca 30mm ning ülejäänud õhuvahe täideti tselluvillaga 40mm ulatuses. 

Illustreerivat pilti sellest on näha joonisel 28. Usaldusväärne ei pruugi tulemus olla 

seepärast, et andurid, mis asetsesid kahe materjali vahel on vähem mõjutatud ümbritseva 

keskkonna teguritest nagu õhuliikumine, soojuskiirgus jne, mis võib tulemusi paremana 

kuvada. 



41 

 

Joonis 27. Katsekehade 10 ̊C ja 23 ̊C teisendatud soojuserijuhtivused 
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Joonis 28. Õhemate tekstiilist katsekehade paigutus katseseinas: 1) tselluvill 40mm; 2) 

katsekeha nr. 6 ca 30mm; 3) katsekeha nr. 5 ca 30mm; 

Joonise 27 põhjal näeme, et kõige suurema soojuserijuhtivusega 0,047 W/m ̊C oli 

katsekeha number 7-1. Ka tulemuselt järgmine soojuserijuhtivusega katsekeha on samast 

grupist, katsekeha number 7-2, mille soojuserijuhtivus on 0,045 W/m ̊C. Tabelina on 

esialgsed mõõdetud soojuserijuhtivuste tulemused ning temperatuuridele teisendatud 

soojuserijuhtivused kujutatud diplomitöö lisades tabelis L2.3. 

Joonisel 29 on toodud graafik, kus tekstiilijäätmetest katsekehade keskmised 

soojuserijuhtivused on järjestatud tiheduse järgi kasvavalt. Selgus, et 2 kõige väiksema 

tihedusega katsekeha on 9 katseseeria keskmise tihedusega 20,3 kg/m3 ja 7 katseseeria 

keskmise tihedusega 22,1 kg/m3, mis on ka kõige suuremate keskmiste soojusjuhtivustega, 

vastavalt 0,044 W/m C̊ ja 0,045 W/m C̊. Lisaks on tehtud punktgraafik (joonis 30), kust 

võib samuti näha selgelt seost theduste ja soojuserijuhtivuste vahel tekstiilijäätmetest 

katsekehade puhul. Tiheduse suurenedes soojuserijuhtivused lähevad väiksemaks. Et 

täpsemalt hinnata tiheduse seost oleks vaja ka ka katsekehi tihedusega, mille tihedus jääks 

vahemikku 30…50 kg/m3. Joonise 30 põhjal on näha, et põhjalikuma järelduse tegemiseks 

tuleb katsetada ka antud tiheduse vahemikku jäävaid katsekehi. 
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Joonis 29. Tekstiilist katsekehade soojuserijuhtivuste ja tiheduste seos 

 

Joonis 30. Soojuserijuhtivuste ja tiheduste seos 
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Soojuserijuhtivuste omavaheliseks võrdluseks katsetati ka klaasvilla ning kivivilla, mille 

tulemused on toodud joonisel 31. Klaasvilla tootja antud soojuserijuhtivus on 0,037 

W/m ̊C, millele on viidatud ka toote nimetuses (Isover KL-37). Diplomitöö jaoks 

katsetatud soojuserijuhtivuseks saime 0,035 W/m ̊C, mis on parem tootja antud tulemusest. 

Kuid kui teisendada see tulemus temperatuurile 23 ̊C nagu näeb ette standard EVS-EN 

10456-1:2008, siis saame keskmiseks tulemuseks 0,038 W/m ̊C, arvestades veel 

standardhävet 3 katse põhjal, saadi tulemuseks 0,043 W/m C̊, mis on kehvem kui tootja 

deklareeritud väärtus.  

Selle põhjal võib eeldada, et tekstiilist katsekehade katsete tulemused on usaldusväärsed, 

ehk isegi veel paremad kui praegused katsetulemused. Veel katsetati kivivilla Paroc Extra, 

mille deklareeritud soojuserijuhtivus tootja poolt antuna on 0,036 W/m ̊C, mis meie 

katsetes sai keskmise tulemuse 0,035 W/m ̊C ning teisendatuna 23 ̊C annaks väärtuse 0,041 

W/m ̊C, lisades veel standardhälbe saadi tulemuseks 0,045 W/m C̊, mis vastaks 

deklareeritud tulemusele. Tootjast erinevate tulemuste põhjusteks võivad olla 

katsematerjalide ladustamistingimused enne katsetamist. Katsekehad olid küll varju all, 

kuid avatud välisõhu niiskusele, mis võis katsetes mõjutada soojuserijuhtivust. Suurem 

niiskus tähendab suuremat soojusjuhtivust, sest vesi juhib õhust paremini soojust. 

 

Joonis 31. Deklareeritavad soojuserijuhtivuse väärtused 

Jooniselt 31 on näha, et tekstiilijäätmetest valmistatud soojustusmaterjal on 

soojuserijuhtivuselt konkurentsivõimeline kivivilla ja klaasvillaga. Katseseeria 10 on isegi 

väiksema soojuserijuhtivusega (0,040 W/m ̊C) kui klaasvill. 
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3. KATSEKEHADE SORPTSIOONIKATSE 

3.1. Katse eesmärk 

Veendudes tekstiili heades soojustehnilistes omadustes, plaaniti ka tekstiilijäätmetest 

katsekehi katsetada niiskuskambris ning peale katsetamist koostada sorptsioonikõver, et 

näha kui suureks kujuneb katsekehade tasakaaluniiskus erinevate õhu suhteliste niiskuste 

juures. Oluline on see sellepärast, et niiskuse tõus materjalis suurendab soojustusmaterjali 

soojuserijuhtivust, mis vähendab materjali soojusisolatsioonivõimet. Samuti katsetati nii 

kivivilla kui ka klaasvilla, et katsetulemused oleks võrreldavad enamlevinumate 

soojustusmaterjalidega sama katseskeemi puhul. 

 

3.2. Katsemetoodika ja katse kirjeldus 

Katsed toimusid Eesti Maaülikooli metsatööstuse niiskusruumis, kus on võimalik 

reguleerida ruumi õhu temperatuuri ning suhtelist niiskust. Kambris, mis on ehitatud 

kohapeal sandwich paneelidest kasutati kliimaseadet Climaveneta AXU 07, mille abil on 

võimalik ruumis tagada temperatuur vahemikus 10 °C kuni 30 °C ja relatiivne õhuniiskus 

5% kuni 90%. Katsetamiseks oli vaja ehitada riiul, kuhu saaks paigutada kõik 32 katsekeha 

nii, et katsekehade küljed oleksid avatud ja saaksid igast küljest niiskust materjali 

omastada. Foto ehitatud riiulist on kujutatud joonisel 32. 

Riiuli külge kinnitati erinevatele kõrgustele 6 niiskusandurit, et saada ülevaade kambri 

niiskusetasemest ning selle muutumisest ajas. Katse andmed salvestati joonisel 32 näha 

olevasse logerisse, mis tegi niiskuse taseme mõõtmisi iga 6 minuti järel. Iga 6 minuti järel 

tehtavad mõõtmised on vajalikud selleks, et veenduda niiskustasemete võrdsuses igas riiuli 

osas. Katsetulemused ei ole usaldusväärsed kui niiskusetasemed riiuli erinevates osades 

kõiguvad.  

Õhu suhtelise niiskuse tõstmine kliimaruumis Climaveneta AXU 07 toimus ca iga 72 tunni 

järel 10% kaupa. Umbes 48…72 tundi kulus materjalil katsekehade tasakaaluniiskuse 
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saavutamiseks. Suhtelise niiskuse taseme tsükleid niiskuskambris on näha tabelis 4. 

Niiskuse taseme stabiliseerumist kontrolliti materjali kaalumistega ca iga 24 tunni järel. 

Kaalumiseks kasutati digitaalset kaalu Kern PLB 1000-2 (joonis 33), mille mõõtmistäpsus 

on 0,01 grammi. 

 

Joonis 32. Katsetamise riiul niiskusruumis 
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Joonis 33. Digitaalne kaal Kern PLB 1000-2 

Tabel 4. Niiskustasemete tsüklid 

Tsükkel Päevade arv Temp °C RH % 

1 3 23±1 °C 30 

2 3 23±1 °C 40 

3 3 23±1 °C 50 

4 3 23±1 °C 60 

5 3 23±1 °C 70 

6 3 23±1 °C 80 

7 3 23±1 °C 90 

 

Kuigi katse oli planeeritud läbi viia kliimaruumis Climaveneta AXU 07, siis alates 70% 

õhuniiskuse tasemest oli suhtelise õhuniiskuse taseme kõikumine ±20% ning selline 

niiskusetaseme kõikumine ei olnud katse läbiviimiseks vastuvõetav. Katse jätkamiseks võeti 

kasutusele mõõtmetelt väiksem kliimakamber RUMED (joonis 34).  

Kliimakambris alustati katseid niiskustasemelt 70%, tasemelt kust eelmine kliimakamber 

kaotas enda usaldusväärsuse. Kindlam oleks olnud alustada uuesti 30% õhu suhtelise niiskuse 

taseme juurest, kuid selleks ei olnud enam piisavalt aega. 
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Joonis 34. Rumed Type 3201 kliimakamber 

Rumed Type 3201 kliimakambris on võimalik seadistada temperatuuri 0 °C kuni 60 °C ning 

suhtelist õhuniiskust vahemikus 20…95%. Kliimakaber on varustatud automaatsete kaitsetega, 

mis suudavad hoida temperatuuri ja niiskuse kõikumisi minimaalsena. [19] 

Kambri näidud ei erinenud enne ukse avamist kordagi üle 0,5% seatud väärtusest. Kuna 

kliimakamber on mõõtmetelt väike ning aega katsete läbiviimiseks nappis, siis tehti 

katsekehadest valim – igast seeriast üks katsekeha (välja arvatud 10. seeria). 

Kuivatusahi Memmert UFE600, kus toimusid katsekehade kuivatamised, on toodud 

joonisel 35. Katsekehad asetati kuivatusahju ning ahi seadistati 105 °C temperatuurile kivi- 

ja klaasvilla puhul ning 72 °C temperatuurile tekstiilijäätmetest valmistatud katsekehade 

puhul. Katsekehi kaaluti iga 24 tunni järelt kuni katsekehade kaalud olid stabiliseerunud, st 

kaalude vahe iga järgneva perioodi vahel ei ületanud 1%. 

Kuivatusahi on valmistatud roostevabast terasest ning mõõtudega 950x920x650mm. 

Kuivatuskapi maht on 256 l ning temperatuuri vahemik mida on võimalik seadistada on 

30°C…250°C. Kuivatusahjus on töötamise ajal õhuringlus, mis tagab ühtlase temperatuuri 

kogu kambri ulatuses. Ahi on varustatud kaitseanduritega, mis lülitavad ahju välja kui 

temperatuuri kõrvalekalle peaks ületama 10°C algselt seadistatust. [20] 
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Joonis 35. Kuivatusahi Memmert UFE600 

 

3.3. Katsetulemused, analüüs ning järeldused 

Joonisel 36 on toodud katsekehade sorptsiooni katsete tulemuste põhjal moodustatud 

sorptsioonikõver. Jooniselt selgub, et klaasvill on võimeline kõige rohkem niiskust imama 

õhu suhtelise niiskuse kasvades. Kõige vähem niiskust imas katsekeha 6, mis oli ka kõige 

suurema tihedusega (54,8 kg/m3). Madal niiskusesisaldus tähendab, et materjalis on vähem 

poore, millest niiskus saaks õhku välja suruda. Klaasvilla tihedus aga oli väikseim (14,5 

kg/m3), seetõttu niiskusid ka antud katsekehad rohkem. 
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Joonis 36. Katsekehade sorptsioonikõver 

Sellelt sorptsioonikõveralt on loetav, et katsekeha 11-4 (kivivill) niiskusetase on langenud 

pidevalt, hoolimata sellest, et suhteline õhuniiskus suureneb järk-järgult. Siit leiab ka 

kinnitust soojuserijuhtivuse osas tehtud väide, et kivivill võis olla niiskunud juba 

soojuserijuhtivuse katsete ajal. Järelikult oleks pidanud enne sorptsioonikatseid niiskuse 

antud katsekehadest välja kuivatama.  

Niiskusisalduse langus katsekehades õhu suhtelise niiskuse 50% juures võis olla tingitud 

kliimaruumi niiskusetaseme suurest kõikumisest katsekehade kaalumisele eelnevalt. Antud 

kliimaruum, mis on toodud joonisel 32, ei ole sobilik selliste katsekehade katsetamiseks, 

mis nii kiirelt niiskust õhust imavad. Seade Climaveneta AXU 07 on ette nähtud oluliselt 

suurema ruumi temperatuuri- ja niiskuse taseme hoidmiseks. Seadme kütmis-, jahutamis- 

ning niisutusrežiimid omavad seadme suure võimsuse tõttu liialt suurt inertsi ning viivad 

kliimarežiimi soovitud tasemest liialt kiirelt üle. Näiteks niisutusrežiimil ei jõua ruumi 

suhteline õhuniiskus tõusta määratud tasemele, kui ruumi temperatuur saavutab juba 

maksimumväärtuse ning seade alustab jahutust, mis omakorda viib õhu suhtelise niiskuse 

taseme alla. 
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KOKKUVÕTE 

Elanikkonna järjest suurem teadlikkus ehitamise ja hoonete kasutamise mõjust 

keskkonnale ajendab uurima alternatiivseid võimalikke soojustusmaterjale, et hoonete 

ehitamine ja ekpluateerimine oleks jätkusuutlik. Mida aeg edasi, seda rohkem 

alternatiivseid materjale ehituses kasutusele võetakse nii taaskasutuse kui ka täiesti uute 

materjalide näol. Selles diplomitöös keskenduti tekstiilijäätmetest valmistatud 

soojustusmaterjalide uurimisele. Diplomitöö eesmärgiks oli tekstiilijäätmetest valmistatud 

soojustusmaterjali soojus- ja niiskusomaduste uurimine, mida senini on maailmas väga 

vähe uuritud. 

Katsetamiseks saadi katsekehad Toom Tekstiil AS-lt, kes lõikas katsekehad vajalikku 

mõõtu juba tehases. Katsekehad olid erinevate tihedustega ning erinevate koostisosadega. 

Enne katsetamist kõik katsekehad kaaluti ning mõõdeti edaspidiste arvutuste jaoks. 

Diplomitöö käigus viidi läbi kaks katset: soojustusmaterjali soojuserijuhtivuse katse ja 

sorptsiooni katse ning arvutati valemite abil vastavad väärtused. Soojuserijuhtivuse 

leidmiseks katsekehadele kasutati kliimakambrit, et määrata soojuserijuhtivus materjali 

pinnatemperatuuride vahest. Katsetamiseks loodi kliimakambriga kunstlik väliskeskkond. 

Lisaks oli vaja veel soojusvooplaati, mis mõõdaks soojusvoogu läbi katsekeha ning 

temperatuuri andureid, et registreerida keskondade ja katsekeha pindade temperatuurid 

teatud aja tagant.  

Kõik diplomitöös kasutatud arvandmed, mida pole tekstisiseselt esitatud, on toodud 

diplomitöö lisades. Uuringu toetuseks analüüsiti ja toodi välja olulisem teemaga seotud 

kirjandusest ning lisaks katsetati tulemuste võrdlemiseks samadel tingimustel ka klaas- 

ning kivivilla, tekstiilist materjali konkurentsivõimelisuse hindamiseks.  

Katsetatud materjalidest osutusid kõige soojapidavamaks tekstiilijäätmetest katsekehad, 

mis olid kõige suurema tihedusega. Deklareeritud soojuserijuhtivuse vähimaks keskmiseks 

väärtuseks arvutati tekstiilijäätmete katseseeria 10 (0,040 W/(mK)), millele järgnes 

klaasvilla katseseeria (0,043 W/(mK)) ning kivivilla katseseeria (0,045 W/(mK)). Antud 
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katsetega leidis kinnitust väide, et tekstiilijäätmetest valmistatud soojustusmaterjal sobib 

soojusomaduste poolest hästi kasutamiseks ehituses. 

Sorptsiooni katse eesmärgiks oli hinnata tekstiilist katsekehade niiskuse imavuse võimet 

ümbritsevast õhust. Teatavasti ei sobi soojustusmaterjaliks materjal, mis omab suurt 

niiskuseimavuse võimet. Katsetamiseks paigutati katsekehad kliimaruumi, mis on 

ettenähtud hoidma seadistatud õhuniiskust. Alustati 30%-lt suhteliselt õhuniiskuselt ning 

tõsteti niiskusetaset 10% võrra iga 72 tunni tagant kuni 90%-ni. Katsekehade kaalumistega 

veenduti materjali tasakaaluniiskuse saavutamisest, kui kaal ei olnud enam tõusnud, oli 

katsekeha tasakaaluniiskuse taseme saavutanud. Kulus aega selleks umbes 72 tundi. 

Katsekehade kaalumistest koostati sortsioonikõver, et hinnata tekstiilist katsekehade 

niiskuseimavuse võimet võrreldes kivi-ja klaasvillaga. Sorptsioonikõverad osutusid 

tekstiilist katsekehadel üsnagi sarnaseks klaasvillaga. Antud valdkond vajab kindlasti 

lisauuringuid sorptsioonikatsete osas, sest valitud meetod ei andnud kahjuks 

usaldusväärseid tulemusi.  

Kindlasti ei piisa ainult nendest kahest katsetusest, vaja oleks kindlasti määrata 

difusioonitakistustegur ning katsetada märgunud materjalide väljakuivamist. Üks väga 

oluline asi, mida määrata, oleks tuletundlikkus tekstiilijäätmetest valmistatud katsekehadel.   
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SUMMARY 

Populations increasing knowledge of the impact towards environment through constructing 

and expluation of buildings is making us explore new insulation materials to make 

construction more sustainable. The further we go in time, the more alternative materials are 

brought in to use in construction sector, both recycled and newly developed products. In 

this master´s thesis the focus lies on the research of insulation made out of textile. 

Insulation material made out of textile has not been investigated thouroughly enough and 

the main aim is to research the thermal properties of insulation made out of textile.  

For the experiments Toom Tekstiil AS donated textile samples, which were cut into the 

right measurement in the factory. The given samples had diverse densitys and component 

parts. All the samples were weighed and measured before the experiment. 

Two experiments were performed during the  writing of the thesis: thermal conductivity 

experiment and sorption experiment. For the thermal conductivity experiment a climate 

chamber was used, to use the temperature difference method in order to calculate thermal 

conductivity. Climate chamber is used to make artificial outside environment. In addition 

heat flux plates were needed to measure the heat passing material and temperature sensors 

to registrate teperature at a certain time period. 

With All the data that has not been presented in the text, is presented in the Literature 

involving the subject was analysed and presented, also experiments with glasswool and 

stonewool were performed, on the comparing purposes at the same conditions as textile 

samples. The aim was to evaluate textile material competitiveness with glass- and 

stonewool. 

The best thermal conductive properties had textiles with the highest density. The lowest 

average declared thermal conductivity got testing series 10 (textile waste) with 0,040 

W/(mK), following glasswool with 0,043 W/(mK) and stone wool with 0,045 W/(mK). 

According to the results of the thermal experiments, textile waste is proven to be fit in use 

of construction industry.  
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The ability to absorb moist from the surrounding air was the aim of textile sample sorption 

experiment. It´s a common fact that material that is capable to absorb a lot of moist is not a 

good insulator. 

Experiment was conducted in a climate room, that is foreseen to hold a certain level of air 

moist. Experiment was started at the level of 30% of moist in the air and was increased 

10% every 72 hours, that was the time needed to reach a balance in the moisture content. 

In order to be sure the moisture balance was reached, samples ere weighed every 24 hours. 

It took 72 hours for the weight of the sample to stabilise. 

The wheighings at every moisture level were used to make a sorption curve, in order to 

evaluate the competitiveness with glass- and stonewool. It turned out that textile waste 

insulation is very similar to glasswool in moisture absorbing capability. The subject field 

defenetly needs more research on the matter of sorption experiments due to the inadequate 

results, caused by the chosen methods. 

To say with a certainty that textile waste is fit for insulation, more studies is needed. 

Material difusion and wet material drying time should be tested. One very important field 

to study is fire sensitivity of the material.  
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Tabel L1. 1 Katsekehade mõõtmed 

 

A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B H1 H2 H3 H4 H

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1

Katsekeha 

2-1 302 304 301 302 302,3 305 302 297 300 301,0 101 102 101 100 101,0

2

Katsekeha 

2-2 308 304 302 302 304,0 305 305 306 300 304,0 100 101 104 100 101,3

3

Katsekeha 

1-1 300 299 304 289 298,0 300 301 310 310 305,3 100 103 100 100 100,8

4

Katsekeha 

1-2 300 300 300 302 300,5 298 299 300 300 299,3 100 101 102 100 100,8

5

3 

(Multicolor 

2300g) 305 304 303 301 303,3 299 300 302 305 301,5 92 92 91 90 91,3

6

4 (St vatiin 

1300g) 300 299 300 301 300,0 301 301 300 299 300,3 90 78 78 86 83,0

7

6 

(Multicolor 

900g) 303 300 303 300 301,5 302 302 302 302 302,0 29 28 29 28 28,5

8

5 

(TWBSMX 

Blue Sky 300 300 300 300 300,0 300 303 300 303 301,5 29 28 29 33 29,8

9

Katsekeha 

7-1 301 300 299 300 300,0 299 299 298 298 298,5 96 97 94 95 95,5

10

Katsekeha 

7-2 304 303 301 303 302,8 298 298 300 301 299,3 94 93 92 93 93,0

11

Katsekeha 

7-3 300 299 300 303 300,5 299 301 300 299 299,8 84 92 85 90 87,8

12

Katsekeha 

8-1 299 300 300 300 299,8 302 301 300 301 301,0 93 94 98 96 95,3

13

Katsekeha 

8-2 300 301 302 302 301,3 303 302 302 302 302,3 102 103 102 103 102,5

14

Katsekeha 

8-3 299 300 301 300 300,0 303 305 300 300 302,0 96 94 93 96 94,8

15

Katsekeha 

9-1 300 300 302 300 300,5 302 300 301 300 300,8 103 110 98 97 102,0

16

Katsekeha 

9-2 301 305 303 300 302,3 305 302 300 302 302,3 104 100 99 101 101,0

17

Katsekeha 

9-3 304 301 302 303 302,5 305 303 300 304 303,0 102 105 105 97 102,3

18

Katsekeha 

10-1 300 304 300 300 301,0 300 299 301 301 300,3 98 103 100 101 100,5

19

Katsekeha 

10-2 297 299 300 300 299,0 300 299 302 302 300,8 102 102 102 101 101,8

20

Katsekeha 

10-3 302 300 300 301 300,8 300 299 303 303 301,3 100 100 100 102 100,5

21

Paroc 

extra 11-1 299 298 295 297 297,3 298 297 295 297 296,8 104 102 105 109 105,0

22

Paroc 

extra11-2 299 296 300 300 298,8 299 302 295 297 298,3 101 100 106 108 103,8

23

Paroc 

extra 11-3 297 295 290 292 293,5 298 300 298 298 298,5 105 98 100 104 101,8

24

Isover KL-

37 12-1 297 298 296 302 298,3 298 300 301 302 300,3 100 105 110 105 105,0

25

Isover KL-

37 12-2 300 298 301 298 299,3 300 300 303 302 301,3 100 105 107 105 104,3

26

Isover KL-

37 12-3 300 298 300 297 298,8 297 299 295 296 296,8 105 105 102 95 101,8

Katsekeha   mõõtmed

K
at

se
 n

r  

Katsekeha 

nimetus
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Tabel L1. 2 Katsekehade mõõtmis- ning arvutusandmed. 

 

  

Ruumala Tihedus

V ρ θvälispind θsisepind q λ Sd(λ) fT FT.10 λ10 Sd(λ10) λ10.D FT.23 λ23 Sd(λ23) λ23.D

m
3

kg/m
3

°C °C W/m
2

W/m°C W/m°C W/m°C W/m°C W/m°C W/m°C 

Katsekeha 2-1 0,009 31,133 -18,915 16,673 12,487 0,035 0,006 0,005 1,053 0,037 0,006 1,120 0,040 0,006

Katsekeha 2-2 0,009 30,989 -17,001 16,800 12,027 0,036 0,003 0,004 1,044 0,038 0,003 1,104 0,040 0,004

31,061 0,036 0,038 0,000 0,040 0,000

Katsekeha 1-1 0,009 29,871 -15,641 16,909 11,512 0,036 0,001 0,005 1,045 0,037 0,001 1,111 0,040 0,002

Katsekeha 1-2 0,009 29,614 -14,867 17,090 11,239 0,035 0,001 0,005 1,042 0,037 0,001 1,108 0,039 0,001

29,743 0,036 0,037 0,000 0,039 0,000

3 (Multicolor 2300g) 0,008 26,733 -15,378 16,668 11,376 0,032 0,002 0,004 1,037 0,034 0,002 1,091 0,035 0,002

4 (St vatiin 1300g) 0,007 25,459 -15,428 12,773 12,636 0,037 0,002 0,005 1,059 0,039 0,002 1,132 0,042 0,002

6 (Multicolor 900g) 0,003 32,909 -15,451 -4,475 11,708 0,031 0,003 0,004 1,081 0,033 0,003 1,137 0,035 0,003

5 (TWBSMX Blue Sky 

multicolor 50) 0,003 54,792 -4,475 5,730 11,708 0,034 0,001 0,004 1,037 0,035 0,001 1,091 0,037 0,001

Katsekeha 7-1 0,009 22,068 -16,580 16,963 13,920 0,041 0,003 0,006 1,058 0,044 0,003 1,139 0,047 0,003

Katsekeha 7-2 0,008 22,203 -16,734 16,528 14,174 0,040 0,002 0,006 1,058 0,042 0,002 1,138 0,045 0,003

Katsekeha 7-3 0,008 22,006 -16,969 16,175 13,871 0,037 0,002 0,005 1,053 0,039 0,002 1,124 0,041 0,003

22,092 0,039 0,041 0,003 0,052 0,045 0,003 0,057

Katsekeha 8-1 0,009 28,837 -17,042 16,557 13,024 0,037 0,002 0,005 1,053 0,039 0,002 1,123 0,042 0,002

Katsekeha 8-2 0,009 26,251 -17,066 16,605 12,828 0,039 0,002 0,005 1,057 0,041 0,003 1,134 0,044 0,003

Katsekeha 8-3 0,009 29,084 -16,689 16,457 12,798 0,037 0,002 0,005 1,051 0,038 0,002 1,120 0,041 0,002

28,057 0,038 0,040 0,002 0,046 0,042 0,002 0,050

Katsekeha 9-1 0,009 20,138 -16,268 16,674 12,640 0,039 0,002 0,005 1,054 0,041 0,002 1,131 0,044 0,002

Katsekeha 9-2 0,009 20,567 -15,719 16,749 12,735 0,040 0,002 0,006 1,054 0,042 0,002 1,132 0,045 0,002

Katsekeha 9-3 0,009 20,293 -15,129 16,760 12,216 0,039 0,002 0,005 1,051 0,041 0,002 1,127 0,044 0,002

20,333 0,039 0,041 0,000 0,043 0,044 0,000 0,046

Katsekeha 10-1 0,009 31,473 -15,045 16,807 11,073 0,035 0,002 0,005 1,043 0,036 0,002 1,107 0,039 0,002

Katsekeha 10-2 0,009 30,777 -14,856 16,718 10,979 0,035 0,001 0,005 1,044 0,037 0,002 1,109 0,039 0,002

Katsekeha 10-3 0,009 31,182 3,641 19,188 5,673 0,037 0,002 0,005 0,993 0,036 0,002 1,058 0,039 0,002

31,144 0,036 0,037 0,000 0,038 0,039 0,000 0,040

Paroc extra 11-1 0,009 30,425 -15,121 18,800 11,563 0,036 0,001 0,007 1,062 0,038 0,001 1,168 0,042 0,001

Paroc extra11-2 0,009 31,299 -15,060 18,681 11,448 0,035 0,002 0,007 1,061 0,037 0,002 1,164 0,041 0,002

Paroc extra 11-3 0,009 31,011 -14,972 18,925 11,474 0,034 0,002 0,007 1,058 0,036 0,002 1,160 0,040 0,002

30,912 0,035 0,037 0,001 0,041 0,041 0,001 0,045

Isover KL-37 12-1 0,009 14,470 -14,840 18,148 11,251 0,036 0,001 0,005 1,039 0,037 0,001 1,103 0,040 0,001

Isover KL-37 12-2 0,009 14,720 -15,324 18,828 11,208 0,034 0,001 0,005 1,040 0,036 0,001 1,105 0,038 0,001

Isover KL-37 12-3 0,009 13,525 -15,326 18,812 11,430 0,034 0,002 0,005 1,041 0,036 0,002 1,110 0,038 0,002

14,238 0,035 0,036 0,001 0,040 0,038 0,001 0,042

keskmised

 Katsekeha nimetus
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Joonis L2.1 Katsekehade soojuserijuhtivused 
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Tabel L2.3 Katsekehade teisendatud soojuserijuhtivused. 

Katsekeha nimetus 
λ λ10 λ23 Tihedus 

W/m°C  W/m°C  W/m°C  kg/m3 

Katsekeha 1-1 0,0357 0,03726 0,03962 29,87 

Katsekeha 1-2 0,0354 0,03692 0,03924 29,61 

Katsekeha 2-1 0,0355 0,03736 0,03970 31,13 

Katsekeha 2-2 0,0360 0,03765 0,03981 30,99 

Katsekeha 3 (Multicolor ) 0,0324 0,03363 0,03538 26,73 

Katsekeha 4 (St vatiin ) 0,0372 0,03945 0,04216 25,46 

Katsekeha 5 (Multicolor) 0,0306 0,03311 0,03483 32,91 

Katsekeha 6 (TWBSMX Blue Sky multicolor) 0,0341 0,03541 0,03725 54,79 

Katsekeha 7-1  0,0414 0,04374 0,04712 22,07 

Katsekeha 7-2  0,0397 0,04198 0,04515 22,20 

Katsekeha 7-3 0,0368 0,03872 0,04132 22,01 

Katsekeha 8-1 0,0369 0,03889 0,04150 28,84 

Katsekeha 8-2 0,0390 0,04126 0,04426 26,25 

Katsekeha 8-3 0,0366 0,03847 0,04100 29,08 

Katsekeha 9-1 0,0392 0,04129 0,04430 20,14 

Katsekeha 9-2 0,0396 0,04177 0,04486 20,57 

Katsekeha 9-3 0,0392 0,04119 0,04419 20,29 

Katsekeha 10-1 0,0350 0,03646 0,03870 31,47 

Katsekeha 10-2 0,0354 0,03698 0,03931 30,78 

Katsekeha 10-3 0,0367 0,03649 0,03889 31,18 

Katsekeha 11-1 (Paroc extra) 0,0359 0,03808 0,04188 30,62 

Katsekeha 11-2 (Paroc extra) 0,0352 0,03735 0,04101 31,54 

Katsekeha 11-3 (Paroc extra) 0,0344 0,03645 0,03994 31,14 

Katsekeha 12-1 (Isover KL-37) 0,0358 0,03724 0,03953 14,68 

Katsekeha 12-2 (Isover KL-37) 0,0342 0,03559 0,03783 14,95 

Katsekeha 12-3 (Isover KL-37) 0,0342 0,03559 0,03794 13,78 
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Joonis L2.2 Katsekehade tihedused 
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Tabel L2. 4 Katsekehade temperatuuri teisendustegurid 

Katsekeha nimetus 
λ fT 

W/m°C   1/K 

Katsekeha 2-1 0,0355 0,00468 

Katsekeha 2-2 0,0360 0,00430 

Katsekeha 1-1 0,0357 0,00473 

Katsekeha 1-2 0,0354 0,00468 

Katsekeha 3 (Multicolor 2300g)  0,0324 0,00390 

Katsekeha 4 (Vatiin 1300g) 0,0372 0,00510 

Katsekeha 6 (Multicolor 900g) 0,0306 0,00390 

Katsekeha 5 (Blue Sky multicolor 50) 0,0341 0,00390 

Katsekeha 7-1 0,0414 0,00572 

Katsekeha 7-2 0,0397 0,00560 

Katsekeha 7-3 0,0368 0,00500 

Katsekeha 7-4 0,0000 0,00500 

Katsekeha 7-5 0,0341 0,00500 

Katsekeha 8-1 0,0369 0,00500 

Katsekeha 8-2 0,0390 0,00540 

Katsekeha 8-3 0,0366 0,00490 

Katsekeha 9-1 0,0392 0,00540 

Katsekeha 9-2 0,0396 0,00550 

Katsekeha 9-3 0,0392 0,00540 

Katsekeha 10-1 0,0350 0,00460 

Katsekeha 10-2 0,0354 0,00470 

Katsekeha 10-3 0,0367 0,00490 

Paroc extra 11-1 0,0359 0,00732 

Paroc extra11-2 0,0352 0,00718 

Paroc extra 11-3 0,0344 0,00704 

Isover KL-37 12-1 0,0358 0,00460 

Isover KL-37 12-2 0,0342 0,00470 

Isover KL-37 12-3 0,0342 0,00490 
 

 


