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ÕLIERALDAJATE NOMINAALSUURUSE MÄÄRAMINE 
JA VALIK 
 
Õlieraldaja nominaalsuuruse määramine vastavalt standardile EN 858-2:2003 
 
Õlieraldaja suuruse määramisel tuleb võtta aluseks looduslik puhastamist vajav vedeliku 
hulk ning võtta arvesse järgmiseid näitajaid:  

- Sademete	maksimaalne	hulk;	
- Maksimaalne	heitvete	hulk.	
- 	

Õlieraldaja suurus arvutatakse järgmise valemi järgi: 
 

NS = Qr • fd 
kus 
 
 NS  on õlieraldaja nominaalsuurus; 
 Qr  on vihmavee maksimaalne vooluhulk, l/s;  
 fd on vastava kergvedeliku tiheduskoefitsent; 
 
Tabel: õli e. kergvedeliku tiheduskoefitsent fd  (g/cm3) 
 
Eraldaja	klass	 Kuni	0,85	 üle	0,85	kuni	0,90	 üle	0,90	kuni	0,95	
Klass	I	 1	 1,5	 2	
Klass	II	 1	 2	 3	
Täpsem tiheduskoefitsendi väärtuste tabel erinevatele kergvedelikele on leitav standardis EN 
858-2:2003 Annex A. 
 
 
Maksimaalne vihmavee vooluhulk Qr l/s arvutatakse alltoodud valemit kasutades (EN 752-
4). 
   Qr = Ψ • i • A 
 
kus 
 i  on vihmasaju intensiivsus, l/s • ha; 
 A vastava pinna suurus, mõõdetud horisontaalselt, ha; 
 Ψ on dimensioonitus äravoolu koefitsient. 
 
Enamusel juhtudel äravoolu koefitsiendi Ψ võib lugeda võrdseks 1-ga. 
Vihmasaju intensiivsus i on sageli määratud kohaliku sajuhulkade andmete põhjal ning 
vastab kohalikele regulatsioonidele.  
Väga suurte vihmavee kogumise aladel võib jagada pinna kogumisaladeks ja paigaldada 
neile eraldi eraldajad.  
 



Juhul kui arvutuslik õlieraldaja nominaalsuuruse NS väärtus jääb pakutavate õlieraldajate 
suuruste vahele, siis valida lähim suurem õlieraldaja suurus. 
 
Liiva ja muda eraldaja 
 
Liiva ja mudaeraldaja peab olema projekteeritud alati enne õlieraldajat, et vältida sadevete 
sattumine otse õlieraldajasse. Liivaeraldaja võib olla õlieraldajaga samas kestas ja ka 
eraldiseisva süsteemina. Liivaeraldaja suurus määratakse alltoodud tabelit kasutades. 
 
 

	 Liiva-muda	hulk	 Minimaalne	
liivaeraldaja	
maht	l	

Väike	 -	protsessivesi	määratud	väikese	liiva	hulgaga	
-	kõik	vihmavee	kogumise	alad	kus	on	tuvastatud	
väikene	liiva-muda	esinemine	nagu	tanklad	või	
katusega	kaetud	tanklad	

100	×	𝑁𝑆
𝑓𝑑 	

Keskmine	 -	tanklad,	autode	käsipesulad,	osaline	pesu	
-	busside	pesulad	
-	heitvesi	garaažidest	ja	autode	parkimise	aladelt	
-	jõujaamad,	masinatööstused	

200	×	𝑁𝑆
𝑓𝑑 	

Suur	 -	ehitusmasinate	pesemise	alad,	ehitusseadmete	
pesulad,	põllumajandusseadmete	pesemise	kohad	
-	veoautode	pesulad	
-	automaatsed	autopesulad	nö	rullidega	pesulad	või	
pesutänavad.	

300	×	𝑁𝑆
𝑓𝑑 	

NS10 ja väikesematele õlieraldajatele ei ole soovitav arvutustes kasutada liivaeralduse 
kordajaks 100.  
Väikeseim liivaeraldaja maht on 600l. 
 
Möödavool e bypass 
 
Möödavool peab olema selline, et maksimaalse vihmaveehulga läbivoolu korral 
separaatorist ei leia aset separaatorkambri sisselaskeava ülekoormus. 
Möödavooluseparaatorite kasutamisel on nõutav kohaliku seadusandliku võimuorgani 
kinnitus, mis sätestab käideldava vooluhulga proportsiooni.  
Juhul kui sellekohased nõuded puuduvad, siis võib möödavooluga õlieraldaja suuruseks 
võtta arvutatud õlieraldaja nominaalsuuruse ning vähendada seda kolmandiku võrra järgmist 
valemit kasutades: 

NSb=1/3 • NS. 
 
kus 
  NSb on möödavooluga õlieraldaja nominaalsuurus; 
  NS on antud tingimustesse arvutatud õlieraldaja nominaalsuurus. 


