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Teema Teema 

•• ““ Enamlevinud veekvaliteedi probleemid ja Enamlevinud veekvaliteedi probleemid ja 
kasutatavad veetehnoloogiadkasutatavad veetehnoloogiad““



Rauarikas vesi Rauarikas vesi 

•• 1.1. Kaaliumpermanganaadiga 1.1. Kaaliumpermanganaadiga 
regenereerimineregenereerimine

•• 1.2. 1.2. NaatriumhNaatriumhüüpokloriidipokloriidi doseeriminedoseerimine

•• 1.3. Õhuhapniku doseerimine1.3. Õhuhapniku doseerimine



Kaaliumpermanganaadiga Kaaliumpermanganaadiga 
regenereeritava filtri tregenereeritava filtri tööööpõhimõtepõhimõte

Rauaeemaldusseade koosneb filtermaterjaliga tRauaeemaldusseade koosneb filtermaterjaliga tääidetud anumast, idetud anumast, 
filtri tfiltri tööööd juhtivast td juhtivast tääisautomaatsest kontrollerist ja isautomaatsest kontrollerist ja 
kaaliumpermanganaadi lahuse mahutist. Filteranuma suuruse ja kaaliumpermanganaadi lahuse mahutist. Filteranuma suuruse ja 
materjali hulga mmaterjali hulga määäärab vee rauasisaldus ja tarbimise iseloom.   rab vee rauasisaldus ja tarbimise iseloom.   
Seade eemaldab veest nii sadenenud kui ka lahustunud raua. Seade eemaldab veest nii sadenenud kui ka lahustunud raua. 
Filtermaterjal kiirendab vees lahustunud raua oksFiltermaterjal kiirendab vees lahustunud raua oksüüdeerumist. deerumist. 
Rauasade jRauasade jääääb filtermaterjali ning uhutakse kanalisatsiooni. b filtermaterjali ning uhutakse kanalisatsiooni. 
Taastamaks filtermaterjali ressurssi, toimub regenereerimine  Taastamaks filtermaterjali ressurssi, toimub regenereerimine  
kaaliumpermanganaadi lahusega. Tskaaliumpermanganaadi lahusega. Tsüükkel toimub etteantud pkkel toimub etteantud pääeval eval 
ja kellaajal sagedusega 1ja kellaajal sagedusega 1--7 korda n7 korda näädalas, sõltuvalt vee dalas, sõltuvalt vee 
rauasisaldusest ja tarbitavast kogusest.   rauasisaldusest ja tarbitavast kogusest.   



Kaaliumpermanganaadiga Kaaliumpermanganaadiga 
regenereerimineregenereerimine



Kaaliumpermanganaadiga Kaaliumpermanganaadiga 
regenereeritava sregenereeritava süüsteemi eelisedsteemi eelised

•• VVääike soetusmaksumusike soetusmaksumus

•• VVääikesed pikesed püüsikuludsikulud

•• Seadme vSeadme vääikesed mõõdud ikesed mõõdud 

•• Lihtne ekspluateeridaLihtne ekspluateerida



Kaaliumpermanganaadiga Kaaliumpermanganaadiga 
regenereeritava sregenereeritava süüsteemi puudusedsteemi puudused

•• AladimensioneeritudAladimensioneeritud filtrid ei anna soovitud tulemustfiltrid ei anna soovitud tulemust
•• ÜÜle 2.0 mg/l le 2.0 mg/l rauasisaldusgerauasisaldusge toorvesi ei pruugi toorvesi ei pruugi 

normaliseerudanormaliseeruda
•• EbaEbaüühtlase veetarvitamise puhul ei suuda garanteerida htlase veetarvitamise puhul ei suuda garanteerida 

stabiilset veekvaliteetistabiilset veekvaliteeti
•• Ebapiisav tagasipesu jEbapiisav tagasipesu jäätab kaaliumpermanganaadilahuse tab kaaliumpermanganaadilahuse 

jjäääägid filtermaterjalissegid filtermaterjalisse
•• Suur tagasipesuveehulkSuur tagasipesuveehulk
•• Suur survelangSuur survelang



NaatriumhNaatriumhüüpokloriidipokloriidi doseeriminedoseerimine

•• Vastavalt veetarbimisele doseeritakse Vastavalt veetarbimisele doseeritakse 
oksoksüüdanti danti naatriumhnaatriumhüüpokloriidipokloriidi lahust lahust 
kontaktmahutisse. Kontaktmahutis kontaktmahutisse. Kontaktmahutis 
võimaldatakse veele ja oksvõimaldatakse veele ja oksüüdandile dandile 
kokkupuutekokkupuute--reageerimisaeg. reageerimisaeg. 
OksOksüüdeerunud raud liigub edasi deerunud raud liigub edasi 
liivafiltritesse, kus toimub sadestamine ja liivafiltritesse, kus toimub sadestamine ja 
sademe vsademe väälja pesemine kanalisatsiooni. lja pesemine kanalisatsiooni. 



NaatriumhNaatriumhüüpokloriidipokloriidi doseeriminedoseerimine



NaatriumhNaatriumhüüpokloriidipokloriidi doseerimisega doseerimisega 
ssüüsteemi eelisedsteemi eelised

•• VVääike soetusmaksumusike soetusmaksumus

•• Lihtne rajadaLihtne rajada

•• TTöööökindel ja vkindel ja väähe hoolduspunktehe hoolduspunkte

•• Lihtne ja odav ekspluateeridaLihtne ja odav ekspluateerida

•• TTöööödeldud vesi on alati steriilnedeldud vesi on alati steriilne

•• VVääike survelangike survelang

•• VVääike tagasipesuvee hulkike tagasipesuvee hulk

•• Pikk amortisatsiooniperioodPikk amortisatsiooniperiood



NaatriumhNaatriumhüüpokloriidipokloriidi doseerimisega doseerimisega 
ssüüsteemi puudusedsteemi puudused

•• ÜÜle 2.0 mg/l rauasisaldusega toorvesi ei le 2.0 mg/l rauasisaldusega toorvesi ei 
pruugi normaliseerudapruugi normaliseeruda

•• AladimensioneeritudAladimensioneeritud filtrid ei anna filtrid ei anna 
soovitud tulemustsoovitud tulemust

•• EbaEbaüühtalsehtalse veetarvitamise puhul ei suuda veetarvitamise puhul ei suuda 
garanteerida garanteerida üühtlast veekvaliteetihtlast veekvaliteeti



Õhuhapniku doseerimineÕhuhapniku doseerimine

•• Kinnine õhuhapniku doseerimineKinnine õhuhapniku doseerimine

•• Lahtine õhuhapniku doseerimineLahtine õhuhapniku doseerimine



Kinnine õhuhapniku doseerimineKinnine õhuhapniku doseerimine

•• Kompressori abil pumbatakse Kompressori abil pumbatakse 
veetveetöööötlusstlussüüsteemi õhku. Veele ja steemi õhku. Veele ja 
õhuhapnikule antakse õhuhapnikule antakse oksoksüüdaatorisdaatoris
kokkupuute aeg. Puurkaevupumba survel kokkupuute aeg. Puurkaevupumba survel 
liigub vesi edasi lliigub vesi edasi lääbi liivafiltri, kus bi liivafiltri, kus 
sadestatakse raud ja hiljem, lsadestatakse raud ja hiljem, lääbipesu bipesu 
kkääigus, pestakse kanalisatsiooni. igus, pestakse kanalisatsiooni. 



Kinnine õhuhapniku doseerimineKinnine õhuhapniku doseerimine



Kinnise õhuhapniku doseerimise Kinnise õhuhapniku doseerimise 
eelisedeelised

•• Odav soetada ja ekspluateeridaOdav soetada ja ekspluateerida

•• Lihtne ekspluateerida ja hooldadaLihtne ekspluateerida ja hooldada



Kinnise õhuhapniku doseerimise Kinnise õhuhapniku doseerimise 
puudusedpuudused

•• Ebapiisav Ebapiisav kontakaegkontakaeg ei võimalda oksei võimalda oksüüdatsiooni datsiooni 
lõpuni jõudmistlõpuni jõudmist

•• ÜÜleliigset õhku on leliigset õhku on keerilnekeerilne veest vveest väälja saadalja saada
•• Teised vees lahustunud gaasid ei pruugi veest Teised vees lahustunud gaasid ei pruugi veest 

vväälja lendudalja lenduda
•• TTöööödeldud vee steriilsust peab aegdeldud vee steriilsust peab aeg--ajalt ajalt 

kontrollimakontrollima
•• ÜÜle 2.0 mg/l rauasisaldusega vesi ei pruugi le 2.0 mg/l rauasisaldusega vesi ei pruugi 

normaliseerudanormaliseeruda



Lahtine õhuhapniku doseerimineLahtine õhuhapniku doseerimine

•• Kompressori või õhuventiili abil lisatakse Kompressori või õhuventiili abil lisatakse 
veetveetöööötlusstlussüüsteemi õhku. Õhul ja veel steemi õhku. Õhul ja veel 
lastakse seista rõhuvabas mahutis, kus lastakse seista rõhuvabas mahutis, kus 
toimub esialgne gaaside lendumine toimub esialgne gaaside lendumine 
pumpla ruumi ja kahevalentse raua pumpla ruumi ja kahevalentse raua 
oksoksüüdeerimine. Peale mahutit paikneva 2. deerimine. Peale mahutit paikneva 2. 
astme pumbaga tõstetakse surve vajaliku astme pumbaga tõstetakse surve vajaliku 
tasemeni ja vesi liigub liivafiltrisse. tasemeni ja vesi liigub liivafiltrisse. 
Liivafiltris sadestatakse raud. Liivafiltris sadestatakse raud. 



Lahtine õhuhapniku doseerimine Lahtine õhuhapniku doseerimine 



Lahtise õhuhapniku doseerimise Lahtise õhuhapniku doseerimise 
eelisedeelised

•• Õige Õige üülesehituse korral on võimalik lesehituse korral on võimalik 
puhastada vpuhastada vääga suure rauasisaldusega ga suure rauasisaldusega 
vettvett

•• SSüüsteem suudab eemaldada ka mangaani steem suudab eemaldada ka mangaani 
ja vja väääävelvesinikkuvelvesinikku

•• Maksimaalselt kemikaalivabaMaksimaalselt kemikaalivaba



Lahtise õhuhapniku doseerimise Lahtise õhuhapniku doseerimise 
puudusedpuudused

•• Kulukas soetada ja ekspluateeridaKulukas soetada ja ekspluateerida

•• Keeruline hooldusKeeruline hooldus



Kare vesi Kare vesi 

•• Vee pehmendamise tVee pehmendamise tööööpõhimõte, kulu ja põhimõte, kulu ja 
ohud  ohud  

•• Peamised kasutusvaldkonnadPeamised kasutusvaldkonnad



VeeVee pehmendamise tpehmendamise tööööpõhimõte põhimõte 

•• Vee pehmendamisel muudetakse vees Vee pehmendamisel muudetakse vees 
lahustunud soolade koostist. Vee lahustunud soolade koostist. Vee 
pehmendamisel asendatakse kaltsiumi, pehmendamisel asendatakse kaltsiumi, 
magneesiumi ioonid naatriumi ioonidega. magneesiumi ioonid naatriumi ioonidega. 
Naatriumi soolad vee karedust ei põhjusta. Naatriumi soolad vee karedust ei põhjusta. 
Pehmendatud vesi on sarnane vihmaveega: ta Pehmendatud vesi on sarnane vihmaveega: ta 
on pehme, "libe". Pehmendatud vee kasutamisel on pehme, "libe". Pehmendatud vee kasutamisel 
ei teki katlakivi. Naatriumi ioonide allikaks on ei teki katlakivi. Naatriumi ioonide allikaks on 
keedusool (keemilise valemiga keedusool (keemilise valemiga NaClNaCl --
naatriumkloriid). naatriumkloriid). 



VeepehmendusseadeVeepehmendusseade



Vee pehmendamise kuluVee pehmendamise kulu

•• Vee pehmendamise ekspluatatsioonikulu oleneb Vee pehmendamise ekspluatatsioonikulu oleneb 
toorvee kvaliteedist. Keskmiselt maksab 1000 toorvee kvaliteedist. Keskmiselt maksab 1000 
liitri vee pehmendamine 3liitri vee pehmendamine 3--5 EEK. Kulu tekitavad 5 EEK. Kulu tekitavad 
veepehmendussool ja tagasipesuveepehmendussool ja tagasipesu--loputus vesi. loputus vesi. 
Pehme vee karedus on 0 Pehme vee karedus on 0 mgekv/lmgekv/l. Seade . Seade „„ei ei 
oskaoska““ toota jtoota jääääkkaredusega vett. Kui soovitakse kkaredusega vett. Kui soovitakse 
jjääääkkareduse olemasolu, tuleb mingi osa veest kkareduse olemasolu, tuleb mingi osa veest 
seadmest mseadmest mööööda juhtida ning peale seadet da juhtida ning peale seadet 
kokku segada. kokku segada. 



Vee pehmendamise ohudVee pehmendamise ohud

•• Veepehmendusseadme omaniku tVeepehmendusseadme omaniku tööööks jks jääääb soola b soola 
lisamine soolapaaki. Seadmetes on soovitav kasutada lisamine soolapaaki. Seadmetes on soovitav kasutada 
kvaliteetset soola. Probleemseid soolasid ei ole silmaga kvaliteetset soola. Probleemseid soolasid ei ole silmaga 
kahjuks võimalik tuvastada. Peamine soola kvaliteeti kahjuks võimalik tuvastada. Peamine soola kvaliteeti 
tagav tegur on soolatableti tootmiseks kasutatav surve. tagav tegur on soolatableti tootmiseks kasutatav surve. 
Mida kõvem on soolatablett, seda tMida kõvem on soolatablett, seda tääiuslikumalt see iuslikumalt see 
soolapaagis lahustub. Madala kvaliteediga soolad soolapaagis lahustub. Madala kvaliteediga soolad 
lagunevad enne lahustumist. Soolapaaki tekib lagunevad enne lahustumist. Soolapaaki tekib 
soolapuder, mis võib liikuda kontrollerisse ja selle soolapuder, mis võib liikuda kontrollerisse ja selle 
ummistada. Samuti võib soolapuder kivistuda, lahuseks ummistada. Samuti võib soolapuder kivistuda, lahuseks 
ettenettenäähtud vedelik ei jõua soolatablettide vahele, htud vedelik ei jõua soolatablettide vahele, 
soolalahust ei teki ning seade lakkab tsoolalahust ei teki ning seade lakkab töööötamast. tamast. 



Peamised kasutusvaldkonnadPeamised kasutusvaldkonnad

•• aurukatlamajadaurukatlamajad

•• kküüttesttesüüsteemide tsteemide tääitevesiitevesi

•• pesumajadpesumajad

•• suursuur–– ja vja vääikekikeköööögid (restoranid, sgid (restoranid, sööööklad, klad, 
baarid) baarid) 

•• eluhooned (vajadusel võimalik eluhooned (vajadusel võimalik 
jjääääkkaredus)kkaredus)



TTäänannan


