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31. Üldised kvaliteedinõuded hakkpuidu müügilepingutes

� Lubatud suhteline niiskus 
30- 60 % tarnitava hakkpuidu 
mahukaalust koorma 
saabumisolekus

Niiskusesisaldus määratakse 
saabunud koormast võetud 
proovidele ostja juures 
laboratoorselt või 
akrediteeritud 
laboratooriumis kokkulepitud 
standardi alusel. Sõltuvalt 
ostja katlatüübist ja 
ladustamistingimustest võib 
erinevatel ostjatel lubatud 
niiskusesisaldus erineda.



41. Üldised kvaliteedinõuded hakkpuidu müügilepingutes

� Lubatud tuhasus kuni 5 % 
tarnitava hakkpuidu kuivaine 
mahukaalust

Tuhasisaldus määratakse 
saabunud koormast võetud 
proovidele akrediteeritud 
laboratooriumis kokkulepitud 
standardi alusel. Üldjuhul 
määratakse tuhasisaldus 
koormatele, milliste välisel 
vaatlusel on kahtlus lubatust 
suurema tuhasisalduse 
olemasolule. 
Ladustamisvõimaluste korral 
võib riski hajutamiseks 
teostada vähemkvaliteetse 
hakkpuidu segamist 
kvaliteetsema hakkpuiduga. 



51. Üldised kvaliteedinõuded hakkpuidu müügilepingutes

� Keelatud võõrkehad (kivid, 
metall, kemikaalid jmt). 
Lubatud raidmete 
kattepaberis sisalduv plastik 
kuni 1% tarnitud hakkpuidu 
kuivaine mahukaalust

Võõrkehade sisaldumine 
selgub enamasti raidmete 
hakkimise käigus. Võõrkehad 
ei tohi kahjustada hakkurit. 
Energia tootja jaoks ei tohi 
võõrkehade sisaldus 
hakkpuidus põhjustada 
rikkeid katla töös ja katla 
tarnija garantiitingimustega 
kehtestatud keemiliste 
elementide sisaldust. 



61. Üldised kvaliteedinõuded hakkpuidu müügilepingutes

� Hakkpuidu fraktsiooni 
mõõdud (pikkus + laius + 
paksus) ja lubatud hälve 
suhtega kogumahust.

Fraktsiooni lubatud suurus 
sõltub hakkpuidu 
kasutuseesmärgist. Energia 
tootmisel katla tüübist ja 
kütuse etteandesüsteemist. 

Määrab ära kasutatava hakkuri 
tüübi (ketas-, trummel-, 
tiguhakkur, haamerveski, 
rull- või lõugpurusti) ja 
nõuded hakkuris 
kasutatavale sõelale. See 
omakorda seab tingimused 
hakitavale toormele ja 
hakkimise asukohale ning 
mõjutab hakkuri töö 
efektiivsust.



72. Raidmete varumise tasuvus sõltub selle energeetilisest väärtusest

� Energiapuidu tegeliku 
kvaliteedi määrab selle 
energeetiline väärtus. 

Näide sarnase kaaluga 
koormate kvaliteedist 
müügitulemuse võrdluses:

1. koorem kaalus 24600 kg, 
niiskusesisaldus 63,9 % 
(koormas vett 15719 kg) 
põlevosa 8881 kg, mille 
energiasisaldus oli 35,92 
MWh (energeetiline väärtus 
6825.-eek)

2. koorem kaalus 24880 kg, 
niiskusesisaldus 45,6 % 
(koormas vett 11345 kg) 
põlevosa 13535 kg, mille 
energiasisaldus oli 63,44 
MWh (energeetiline väärtus 
12054.-eek).



83. Kvaliteedi tagamine raidmete varumisel energiapuiduna

� Parima tulemuse 
saavutamiseks tuleb 
arvestada kvaliteedinõuetega 
3 etapis

1. Varumiskohale esitatavad 
nõuded (varumis- ja 
ladustamiskohaga seotud 
tegevused ja tähtajad);

2. Varumiseks kasutatava 
tehnoloogia ja tehnika 
iseärasustest tulenevad 
nõuded (varumise, 
ladustamise ja transpordi 
efektiivsusega seotud 
tegevused);

3. Energiatootja poolt 
esitatavad nõuded 
(energeetilise väärtuse 
parima tulemuse 
saavutamiseks vajalikud 
tegevused).



94. Varumiskohale esitatavad nõuded

� Varumiskohale esitatavad 
nõuded (varumis- ja 
ladustamiskohaga seotud 
tegevused ja tähtajad)

Saame kasutada tegevuste 
ajastamist:
1. Energiapuidu kokkuveoga 

ei tohi kiirustada
2. Kokkuvedu peab toimuma 

sõltuvalt puuliigilisest 
koosseisust ja raie ajast 2 
kuni 10 kuud pärast raie 
teostamist.

3. Lähtudes energiapuidu 
niiskussisaldusest kuude 
lõikes, tuleks kavandada 
selle hakkimine ja tarne 
enamus mahus juunist kuni 
septembrini.



104. Varumiskohale esitatavad nõuded

Niiskuse % hakkpuidus kuude lõikes sõltuvalt tooraine liigist perioodil juuni 2009 
kuni september 2010
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115. Varumiseks kasutatava tehnoloogia ja tehnika iseärasustest tulenevad nõuded

� Varumiseks kasutatava 
tehnoloogia ja tehnika 
iseärasustest tulenevad 
nõuded

Saame kasutada varumiskohale 
sobivat tehnoloogia ja tehnika 
valikut:
1. Kokkuvedu tuleb teostada 

selleks kohandatud nn 
„kahvelhaaratsiga“.

2. Vaheladu tuleks rajada 
võimalusel lagedamale 
kohale, kuhu tuul ligi 
pääseb.

3. Ladustamiskoha valik ja 
ladustamine peab 
võimaldama hakkimist ja 
väljavedu võimalikult 
efektiivselt. 



125. Varumiseks kasutatava tehnoloogia ja tehnika iseärasustest tulenevad nõuded

� Halvasti ladustatud virn 
vähendab oluliselt 
hakkuri tootlikust ja 
mõjutab tarnekiirust.



136. Energiatootja poolt esitatavad nõuded

� Energiatootja poolt 
esitatavad nõuded 
(energeetilise väärtuse 
parima tulemuse 
saavutamiseks vajalikud 
tegevused).

Saame kasutada tootmisjaama 
tingimustele vastava toorme 
tootmiseks sobivat tehnoloogia 
ja tehnika valikut:
1. Riskide maandamiseks ja 

tarnestabiilsuse tagamiseks 
tuleb hoida igal ajal 
kättesaadavat laovaru, mis 
kataks vähemalt 3 kuu 
tarnekohustuse.

2. Tarnitava hakkpuidu 
energeetilise väärtuse 
stabiliseerimiseks võib 
erineva kvaliteediga 
hakkpuitu omavahel 
segada.



147. Raidmete paberiga katmine

� Talvekuudel saab 
kavandada 
metsavaheladudes 
hakkimist ainult 
paberiga kaetud 
raidmetele. Paber 
kaitseb 
energiapuidu virna 
sademete eest, 
aitab sellel kuivada 
ja tõstab tooraine 
energeetilist 
väärtust.



157. Raidmete paberiga katmine

� Raidmehakkpuidu 
proovidele 
Soojustehnika 
Instituudilt võrdlev 
analüüs paberiga 
kaetud ja katmata 
raidmete 
parameetrite kohta. 

Määratav parameeter 
Sisaldus  

Standard 

Proov 1  Proov 2 

Niiskus 49,1 % 26,9 % CEN/TS 14774 

Mahukaal (tarbimisaines) 386,3 kg/m
3 

272,3 kg/m
3
 CEN/TS 15103 

Kuivaine alumine 

kütteväärtus  
4,41 MWh/t 5,08 Mwh/t CEN/TS 14918 

Tarbimisaine alumine 

kütteväärtus  
1,91 MWh/t 3,53 MWh/t CEN/TS 14918 

Energia tihedus tarbimisaines 0,74 MWh/m
3 

0,96 MWh/m
3 

CEN/TS 15296 
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Tänan tähelepanu eest!


