
 

 

 

EVS/TK nr 57„Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ 
tööprogramm 2020. aastaks 

11.09.2020 

Tehniline komitee 57 EVS/TK „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ tegeleb põlevkivi 

kaevandamise ja töötlemise tehnoloogia, põlevkiviõli tootmise ja põlevkivikeemia, 

põlevkivienergeetika ning aherainete ja jääkproduktide töötlemise valdkonna standardimisega. 

Peegelkomiteedeks on: ISO/TC 27 „Coal and coke“; ISO/TC 28 „Petroleum and related 

products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources“; ISO/TC 82 „Mining“; 

ISO/TC 238 „Solid biofuels“; CEN/TC 317 „Derivates from coal pyrolysis“; 

CEN/TC 335 „Solid biofuels“. 

 

EVS/TK 57 koosseis (seisuga 12.02.2020): 

Esimees Hella Riisalu (TalTech Virumaa Kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuse 

vanemteadur); 

Aseesimees Meelis Eldermann (Viru Keemia Grupp AS juhatuse aseesimees); 

Sekretär Anu Nuut (TalTech Virumaa Kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuse IO 

ekspert). 

Liikmed: Viru Keemia Grupp AS; Eesti Energia AS, Kiviõli Keemiatööstus, Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus OÜ, TalTech, Geoloogia Instituut; MTÜ Eesti Mäeselts; TalTech 

Virumaa Kolledž (Põlevkivi Kompetentsikeskus). 

Algupäraste standardite ülevaatusprotsess: 

Standardi tähis Pealkiri Kommentaar 

EVS 652:1994 

Põlevkiviõlid. Tahkete 

lisandite ja tuhasuse 

määramise meetod 

(Shale oils. Method for 

determination of sediment 

content and ash.) 

Standardikavandi 

prEVS 652:2020 uusversiooni 

koostamine, võrdlusanalüüs, 

ekspertiis ja kooskõlastamine.  

Eesmärk avaldada 2020.a. 

EVS 669:1996 

Kukersiitpõlevkivi. 

Tuhasuse määramine 

(Kukersite oil shale. 

Determination of ash) 

Alustatakse standardi 

ülevaatusprotsessi ja uusversiooni 

koostamist. Töö 

standardikavandiga. 

Standard ei valmi 2020.a. 

prEVS XXX 

Põlevkiviõli kütuse 

kvaliteedi standard  

 

Töörühm moodustatud, 

standardikavandi koostamine. 

Standard valmib eeldatavalt 

2021.a. 

 

https://www.evs.ee/tooted/evs-652-1994


 

 

Eesmärk on koostada põlevkiviõli kütuse kvaliteedi Eesti algupärane standard, mis määratleb 

põlevkivikütteõli kui lõpptoote vastavalt kasutusalale ja esitab kolme põhifraktsiooni omadused. 

Standardis esitatakse põlevkiviõli klassifikatsioon ja spetsifikatsioonid, mis garanteerivad 

kaubapõlevkiviõli vastavuse kvaliteedinõuetele ning eristavad kukersiidist toodetava põlevkiviõli 

kildaõlist ja muudest kütuse toorainetest ning shale oil toodetest. Eesti algupärase standardi 

olemasolu on vajalik nii põlevkiviõli kütuse kvaliteedi hindamiseks kui erinevate omadustega ja 

erinevate nimetustega põlevkivikütteõli turustamiseks. Samuti on Eesti standardi olemasolu 

oluline rahvusvaheliseks koostööks peegelkomiteede vastavate töörühmadega. 

 

Rahvusvaheliste standardite ülevõtt ümbertrüki meetodil: 

Standardi 

tähis 

Pealkiri Kommentaar 

ISO 334:2020 

Kivisüsi ja koks. Üldväävli 

määramine -Eschka meetod  

(Coal and coke —

Determination of total sulfur —

Eschka method) 

Eesti ettevõtted, teadusasutused ja 

laborid osutavad põlevkivi analüüsi 

teenust ka rahvusvahelisel tasemel, 

mistõttu rahvusvaheliste teenuste 

osutamisel põlevkivi valdkonnas 

on oluline tugineda 

rahvusvahelistele standarditele. 

Ülevõtt Eesti standardiks 

modifitseeritud kujul. 

ISO 587:2020 

Kivisüsi ja koks –Kloori 

määramine Eschka segu abil 

(Coal and coke —

Determination of chlorine 

using Eschka mixture) 

Standard on vajalik korrektseks 

kloori määramiseks: nt põlevkivis, 

mistõttu peaks standardi 

kasutusalas olema põlevkivi ära 

nimetatud. 

Ülevõtt Eesti standardiks 

modifitseeritud kujul. 

Tõlkimisettepanekud standardimisprogrammi: 

Standardi tähis Pealkiri Kommentaar 

EVS 940:2020 

Põletatud põlevkivi 

plastikutööstusele 

(Burnt shale for plastic 

production) 

Standardi tõlkimine 

inglise keelde, 

tõlkeversiooni 

ettevalmistamine ja trükki 

andmine. 

Eesmärk avaldada 2020.a. 

EVS/TK 57 osaleb Eesti, Euroopa ja rahvusvahelises standardimistöös: 

Valdkonnas koostamisel olevate standardikavandite jälgimine, kavandite kommenteerimine, 

koosolekutel osalemine, põlevkivivaldkonna terminoloogia ühtlustamine, standardite 

ülevõtmine Eesti standardiks, algupäraste standardite ajakohasena hoidmine ja uute algupäraste 

standardite koostamise vajaduse väljaselgitamine, tõlgete koostamine. 


