
 

 

EVS/TK nr 57„Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ 
tööprogramm 2022. aastaks 

 

28. jaanuar, 2022 
 

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. 

Komitee peegelkomiteed:  ISO/TC 27 „Solid minerals fuels; 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 01.01.2022): 

esimees - Hella Riisalu (TalTech Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus, vanemteadur); 

aseesimees - Meelis Eldermann (Viru Keemia Grupp AS, juhatuse aseesimees); 

asendusliige - Indrek Aarna (Viru Keemia Grupp AS, arendusosakonna juhataja) 

sekretär - Anu Nuut (TalTech Virumaa Kolledži Põlevkivi kompetentsikeskus, IO ekspert). 

Liikmed: Viru Keemia Grupp AS; Eesti Energia AS, Kiviõli Keemiatööstus; Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus OÜ, TalTech (Geoloogia Instituut); Eesti Geoloogiateenistus; MTÜ Eesti Mäeselts; TalTech 
Virumaa Kolledž (Põlevkivi Kompetentsikeskus). 
 

1. Algupäraste standardite ülevaatusprotsess: 

Standardi tähis Pealkiri Kommentaar 

EVS 669:1996 
 

Kukersiitpõlevkivi. 

Tuhasuse määramine.  

Kukersite oil shale. 

Determination of ash 

Standardi uusversiooni koostamine, 

võrdlusanalüüs uute kehtivate 

standarditega, teksti terminoloogiline 

kaasajastamine (projekt 10.01.22 – 

20.10.22). Standard ilmub 2022. 

Standard käsitleb kukersiitpõlevkivi tuhasuse määramise meetodit. Standardi järgi määratakse tuhasust 
nii kaup-põlevkivi koondproovil, ühtlustatud proovil kui ka maavara ja tehnoloogilise uuringu otstarbeks 
võetud kihiproovil, puursüdamikul, rikastamise jäägil ning teistel põlevkivi proovidel, mis on võetud ja 
valmendatud analüüsideks kooskõlas kehtiva tehnilise normdokumendiga. 

 

2. Uute algupäraste standardite koostamine: 

Standardi tähis Pealkiri Kommentaar 

EVS 943:2021 

 
Petroleum Products Fuels 

(Class F). Distillate and 

Residual Fuels Specification of 

Estonian Shale Oil. 

Naftatooted. Kütused (klass F). 

Destillaat- ja jääkkütused. Eesti 

põlevkiviõli spetsifikatsioon 

 

Standardi tõlkeversioon inglise keelde. 

Standard ilmub 2022. 

Seda Eesti algupärast standardit rakendatakse kukersiitpõlevkivist utmise teel toodetud vedelkütustele. 
Standardis määratletakse põlevkiviõli eri fraktsioonide peamiste tunnussuuruste vahemikud (tihedus, 
viskoossus, elementkoostis, tuhasus jm) ja katsemeetodid nende tunnussuuruste määramiseks, 
esitatakse põlevkiviõli klassifikatsioon ja spetsifikatsioonid, mis garanteerivad kaubapõlevkiviõli 
vastavuse kvaliteedinõuetele ning eristavad kukersiidist toodetava põlevkiviõli kildaõlist ja muudest 

https://www.evs.ee/et/evs-669-1996
https://www.evs.ee/et/evs-943-2021


 

 

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.. 

 

3. Rahvusvaheliste standardite ülevõtmine modifitseeritud kujul: 
Standardi tähis Pealkiri Kommentaar 

EVS-ISO 

29541:2015 

Tahked mineraalsed kütused. 

Süsiniku, vesiniku ja 

lämmastiku kogusisalduse 

määramine. Instrumentaalne 

meetod. 

Solid mineral fuels. 

Determination of total carbon, 

hydrogen and nitrogen content. 

Instrumental method. 

 

Ümbertrüki meetodil ülevõtmine lükkub 

2023. aastasse, ei ilmu  2022. 

See rahvusvaheline standard kirjeldab instrumentaalset meetodit kogu süsiniku, vesiniku ja lämmastiku 
määramiseks söes ja koksis. Ülevõetud modifitseeritud väljaandesse lisatakse modifikatsioonid põlevkivi 
kontekstis.  

Tehniline komitee EVS/TK 57 osaleb Eesti, Euroopa ja rahvusvahelises standardimistöös: 
Peegelkomiteede standardikavandite jälgimine, kommenteerimine, koosolekutel osalemine, oma 
põlevkivivaldkonna terminoloogia ühtlustamine, valdkondlike standardite ülevõtmine, algupäraste 
standardite uusversioonide ja uute algupäraste standardite koostamine ning tõlkeversioonide 
esitamine. 
 

EVS/TK 57 esimees  
 
Hella Riisalu 
/Eesnimi perenimi/ 
(allkirjastatud digitaalselt) 

https://www.evs.ee/tooted/evs-iso-29541-2015
https://www.evs.ee/tooted/evs-iso-29541-2015

