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1 ÜLDOSA
1.1 Töö tellija
Käesoleva uuringu tellis Enefit Energiatootmine AS. Projekti koordinaatoriks on Arina
Koroljova (EE).
Kuna uuring viiakse läbi paralleelselt Rail Baltic arendusega, siis kuuluvad uuringuid
suunavasse meeskonda ka Priit Ilves (Reaalprojekt OÜ), Anti Moppel (MKM), Raido
Kivikangur (TJA), Indrek Orav (RBE OÜ), Epp Zirk (RBE OÜ).
Uuringut toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

1.2 Uuringu taust ja eesmärgid
Soomes ja Rootsis on levinud praktika kasutada erinevaid tuhkasid pinnase tugevdamisel
mass-stabiliseerimise tehnoloogiaga. Mass-stabiliseerimise tehnoloogia ei ole Eestis veel
samas mahus rakendust leidnud, kuid Simuna-Vaiatu teelõigul on läbi viidud pilootprojekt
(OSAMAT LIFE+ 09/ENV/EE/227) mass-stabiliseerimise võimaluste selgitamiseks
teedeehituses. Mass-stabiliseerimist kaalutakse ka Rail Balticu trassil, kuna sügavatel
turbaaladel võib see olla üks võimalikest ökonoomsetest tehnoloogilistest lahendustest trassi
rajamiseks.
Uuringu üldeesmärgiks on põlevkivi CFB tuha (Circulating Fluidized Bed - keevkihi katel)
katsetamine sideainena erinevate omadustega pinnaste tugevdamisel, saadud andmete põhjal
tuha taaskasutussüsteemi väljatöötamine ning tuha riigistandardi loomiseks ettepanekute
tegemine tagades tuha taaskasutamissüsteemi kasutuselevõtmise läbi uue tehnoloogilise
lahenduse. Põlevkivituha taaskasutussüsteemi väljatöötamine ja kasutuselevõtmine baseerub
Rail Balticu trassilt võetud pinnaseproovide ja tuha segude katsetamisel, analüüsi tegemisel,
millega selgitatakse tuhasegude käitumist sõltuvalt pinnase tüübist ja omadustest ühe aasta
jooksul laboratoorsetes tingimustes. Muu hulgas teostatakse vajalikud keskkonnauuringud.

1.2 Uuringu ülesehitus
Uuring põhineb laborikatsetel. Välitööde käigus koguti Rail Baltica trassilt turbaproovid,
põlevkivi CFB tuha proovid võeti Eesti Energia AS tootmisprotsessi käigus ja toimetati katseid
läbiviinud laboritesse. Laborikatsete käigus määrati turba ja tuha omadused, töötati välja
sobivad tuhk-tsement retseptid turba mass-stabiliseerimise uurimiseks, valmistati vastavalt
väljatöötatud retseptidele katsekehad ning määrati nende geotehnilised ja leostusomadused.
Vastavalt ptk.1.1 loetletud töögrupi 29.11.2016.a. koosoleku protokollile tehti
stabiliseerimiskatsed vaid turbaga, nõrkade savide mass-stabiliseerimise kohta on esitatud
ülevaade olemasolevate uuringute põhjal.
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Uuringu tulemused on esitatud neljas köites:
I köide – Turba stabiliseerimiskatsed, savipinnaste stabiliseerimine ja põlevkivi CFB tuha
omadused.
 analüüsitakse tuhkade toimet hüdraulilise sideainena erineva kvaliteediga turbas,
uuritakse sõltuvust turba kvaliteedist - põlevkivituha toimet sideainena ja antakse
soovitused põlevkivituhkade kasutamiseks erinevate omadustega turbas;
 analüüsitakse tuhkade toimet hüdraulilise sideainena nõrkades savipinnastes,
tuginedes varasematele uuringutele;
 ettevalmistavad katsed CFB tuha standardiseerimiseks/sertifitseerimiseks
II köide – Turba stabiliseerimise keskkonnauuringud
 teostatakse keskkonnauuringute tulemuste analüüs: tulemused võrreldakse Euroopa ja
Eesti vastavate õigusaktide piirväärtustega, tehakse järeldused põlevkivituhkade
keskkonnamõjust sookeskkonnale.
III köide (käesolev aruanne) – CFB tuha taaskasutamine
 teostatakse CFB tuha taaskasutamise analüüs: tuha transporti käsitlev osa on
koostatud 90% ulatuses Eesti Energia poolt. Analüüsitakse CBF taaskasutamise
võimalusi pehmete pinnaste stabiliseerimiseks Rail Baltic trassil, kirjeldatakse tuha
vastu võtmist ja kasutamist ehitusobjektil ning antakse juhised tuha kasutamiseks.
IV köide – CFB tuha standardiseerimine
 teostatakse standardiseerimisvõimaluste analüüs: analüüs on koostatud 90% ulatuses
Eesti Energia poolt.
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2 CFB TUHA TAASKASUTAMISE VIISID
2.1 CFB tuha taaskasutamise üldised alused
Tuginedes käesoleva töö raames ning eelnevalt läbi viidud uuringute tulemustele, samuti
pädevate asutuste inimeste arvamusele pakutakse käesolevas uuringus CFB tuha kasutamiseks
standardi EVS 927 uue versiooni taotlemist.
Standardisse tuleb sisse viia täiendav osa, mis käsitleb tuha kvaliteeti teesideainena:
- teede aluse kihtide materjali töötlemiseks;
- teede katendi kihtide materjalide töötlemiseks;
- kasutamiseks teede, raudteede, lennuväljade ja teiste taristuliikide mullatöödel.
Et Eesti standard oleks võimalikult arusaadav ka välismaa kliendile, tuleks Euroopa standardite
EVS-EN 13282-2 ja EVS-EN 14227-4 analoogsed parameetrid sisse viia ka standardisse EVS
927. Sisuliselt vaatlevad kõik loetletud standardid samu materjali iseloomustavaid
parameetreid: mahupüsivus, peensus, sulfaatide sisaldus. Lisaks peab materjal vastama
standardiga EVS-EN 13282-2 määratud tardumise algusele ja survetugevusele. Seega, EVS
927 standardi täiendamisel tuleb EVS-EN 13282-2 standardi nõuetega arvestada. Konkreetselt
võiks EVS 927 uus versioon reguleerida järgmised CFB omadused (tabel 1):

Tabel 1. EVS 927 täiendused teesideaine tehniliste parameetrite osas.
Parameeter
Survetugevus, 56p, MPa
Tardumise algus, min
Peensus, jääk sõelal 90 µm, %
Mahupüsivus, SO3 > 4%
Sulfaatidesisaldus, %

Meetod

Piirväärtus

EN 196-1
EN 196-3
EN 196-6
EN 196-3, EN 452-9
EN 196-2

≥ 2,5...≤22,5
≥30
≤15
≤30
kuni 11,5

Katsesagedus
1 kord kuus
1 kord kuus
2 korda aastas
2 korda aastas
2 korda aastas

Survetugevusele (56 päeva), peensusele, mahupüsivusele ja sulfaatide sisaldusele kehtivad
samad piirväärtused nagu standardis EVS-EN 13282-2. Erineb tardumise alguse aeg. Kuna
läbiviidud katsed CFB-ga näitasid, et tardumine algab kiiremini võrreldes Euroopa standardi
nõuetega, pakutakse alandada seda väärtust kuni 30 minutini.
Tihedamini tuleb katsetada survetugevust ja tardumise algust, sest need on põhilised sisendid
ehitajale ehitustegevuste planeerimisel. Katsesagedus võiks survetugevuse ja tardumise alguse
puhul olla 1 kord kuus.
Peensuse näitaja CFB puhul jääb piirväärtusest kaugel. CFB jääk sõelal (90 µm, %) on katsete
põhjal 2,97%. Kõikumised kuni 15% on vähetõenäolised, seega, katsesageduseks pakutakse 2
korda aastas.
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CFB erinevatel aastatel tehtud uuringute tulemused näitavad CFB väikest paisumist: 1 kuni 3
mm. Mahupüsivuse piirväärtuse ületamine on vähetõenäoline. Seega, katsesageduseks
pakutakse 2 korda aastas.
Sulfaatide sisaldus on läbiviidud katsetuse põhjal keskmiselt 5,75 %, mis on poole vähem kui,
maksimaalne piirväärtus (11,5 %). Seda arvestades, pakutakse sulfaadid katsetada 2 korda
aastas.
CFB tuha standardiseerimise ja sertifitseerimise detailne analüüs tehtud uuringute baasil on
toodud käesoleva lõpparuande Köites IV. Analüüs tehti Eesti Energia töötajate poolt. Sisendiks
olid CFB tuha katsed, mis tehti käesoleva uuringu raame ja mis on esitatud lõpparuande Köites
I ja III. Mainitud analüüsi väljundiks on eespool kirjeldatud ettepanekud riikliku standardi
täiendamiseks ja Euroopa standarditega vastavusse viimiseks.

2.2 CFB tuha kasutamisest Rail Baltic trassil
Tüüpiliselt on põlevkivituha hüdratiseerumisel esimeseks ja kõige kiiremaks reaktsiooniks
vaba CaO (kustutamata lubja) hüdratiseerumine portlandiidiks. Käesoleva uuringu
põlevkivituhaga valmistatud segudes oli aga õhk-sideainena töötava portlandiidi sisaldus
väike ning ainsa sekundaarse tsementeeriva faasina moodustus vähesel määral hüdrokalumiiti.
Nii portlandiidi kui ka hüdrokalumiidi sisaldused on selgelt kõrgemad tsemendisegudes.
Õhu juurdepääsu tingimustes hakkab portlandiit reageerima edasi õhus leiduva (aga ka vees
lahustunud) süsihappegaasiga, moodustades Ca-karbonaadi (CaCO3). Peab aga arvestama, et
reaalsetes turbalasundi tingimustes on veega küllastunud ja mattunud kihtides õhuvahetus ning
gaaside lahustuvus piiratud. Seega võib eeldada, et vähene portlandiit säilib pikemat aega
ning stabiilset kaltsiiti nendes segudes ei moodustugi.
Võrreldes tüüpiliste protsessidega põlevkivituhkade hüdratiseerumisel on oluline, et uuritud
segudes ei moodustu ei Ca-Al-monosulfaadi ega ka ettringiidi faasi. Mõlema faasi
tekkimine on seotud anhüdriidi hüdratiseerumisel ja reageerimisel alumosilikaatsetest faasidest
(savimineraalid, klaasjad massid) lahustuva alumiiniumi kompleksidega. Ettringiit on
peamine põlevkivituhkade algset tsementeerumist kontrolliv faas ning selle puudumisel
ja portlandiidi karboniseerumise puudumisel ja/või pidurdumisel veega kaetud
tingimustes ei moodustu puhta tuhaga valmistatud segudes piisavat tsementatsiooni, mis
on ka ilmne survetugevuskatsetest. Tõenäoliselt on turbasegudes pH kriitiliselt madalam
ettringiidi moodustumiseks vajalikest tingimustest ning vajaliku tsementatsiooni ei arene.
Turba väikese veesisalduse (alla 700–800%) korral ei ole turbas piisavalt vaba vett, et
hürdatiseerida koheselt kogu hüdraulilist sideainet. Piisava koguse vee olemasolu protsessi
7
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algfaasis on tugevuse saavutamise seisukohalt ülioluline. Kaaluda võiks väikese veesisaldusega
turba stabiliseerimisel vee lisamist segusse stabilisaatori turbale lisamise ajal.
Vee defitsiit või selle tekkimine, kui ka suure algse veesisaldusega turbale lisada väga suures
koguses stabilisaatorit, ei võimalda sideainet segusse lõpmatult lisades tugevust
suurendada. Osa sideainest ei reageeri veega koheselt ja tulemuseks on nõrk või puuduv
tsementatsioon. Ilmsest eksisteerib optimaalne sideaine kogus sõltuvalt turba algsest
veesisaldusest ja see on võrdne koheselt hüdratiseeruva sideaine kogusega.
Kuna turbas puudub või on väga vähe mineraalainest (tahkist, mis ei ole orgaaniline
turvas), siis moodustab kogu tekkiv mineraalne ja tsementeerunud karkass ruumi
peaasjalikult sideainest. Ilmsel saavutataks turba stabiliseerimisel oluliselt paremad
tulemused, kui turba stabiliseerimisel lisada sideainele (mille kogust eespool toodud põhjustel
lõpmatult suurendada ei saa) vee suhtes inertset mineraalainest – liiva, kruusa, liivast väikese
plastsusega moreeni, aga ka lubjakivi ja põlevkivi tootmisel tekkivat aherainet või isegi
kivistunud ja purustatud põlevkivituhka vanadest tuhahoidlatest. Inertne mineraalaines
moodustaks karkassi, mida sideaine tsementeerib. Efekt põlevkivituha kasutamisest saadakse
sellega, et mineraalainest ei pea tihendama (vee all seda teha ei saakski). Vajalik väike
kokkusurutavus saadakse aja jooksul putsolaansete tsementatsiooniliste sidemete tekkimisest.
Turbavee keskkond kiirendab algset tsementatsiooni, kuid kolme kuu möödudes algab
tsemendipõhise tsementatsiooni hävimine. See tulemus seab kahtluse alla tsemendi lisandi
kasutamise turba stabiliseerimisretseptides, seda pikaajalises perspektiivis.
Vee all õhk-sideaine tsementatsioonilisi sidemeid ei moodustu ja põlevkivituha tsementatsioon
jääb tagasihoidlikuks. Tõsi – vaid põlevkivituha põhistel segudel jätkub tugevnemine ka
perioodil 90–180 päeva, mil tsemendi põhine tsementatsioon hakkab taanduma. Seda
putsolaansete protsesside tõttu proovis. Samas on mainitud tugevuse kasv absoluutväärtuses
väike. Põlevkivituha põhistel segudel oli tugevuse kasv nähtav ka 360 päeva vanustel
katsekehadel, kuid seda vaid kraanivees säilitatud proovide puhul. Rabavees säilitatud
proovidel oli 360 päeva pärast katse algus tugevus vähenema hakanud, põhjuseks rabavee
madal pH, mille tõttu tekkinud tsementatsioonilised sidemed osalisel lahustuvad.
Käesoleva katseseeria survetugevused on väiksemad kui varasemalt määratud [11, 12].
Seda just õhu juurdepääsu puudumise tõttu eeltihendamise ajal. Arvame aga, et turbasoo
stabiliseerimise järgselt on stabiliseeritud mass püsivalt vee all ja katsed kirjeldavad neid
tingimusi paremini, kui katsed mis tehtud tingimustel kus eeltihendamise ajal on tagatud õhu
juurdepääs proovile.
CFB tuhk töötab turba stabiliseerimisel valdavalt mineraalse mittetsementeeruva või
vähetsementeeruva lisandina, mis kindlasti vähendab turba kokkusurutavust ja
suurendab tugevust, kuid seda raudtee ehitamiseks ebapiisavalt.
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Peatükis 5.4 on kirjeldatud stabiliseerimise ja eelkoormamise aegseid muutuseid mahu-kaalu
suhtarvudes. On selge, et stabiliseeritud turbasegu kokkusurutavus on kordades väiksem
ja tugevus oluliselt suurem, kui stabiliseerimata turbal isegi kui mingit tsementeerumist
ei toimu.
Samas, et saavutada vajalikku tugevuse kasvu ja kokkusurutavuse vähenemise efekti eeldusel,
et tsementeeritus on tagasihoidlik, tuleks turbasse segada oluliselt suuremas koguses tuhka (või
tuhk-mineraalpinnase segu). Segades turbasse tuhka 300 kg/m3 saavutame kuivmahukaalu
(mineraalse skeleti tuhk-turvas segus) 4,3–6,8 kN/m3, mis täidab ruumist 20–30% ja seda on
vähe. Tavalise keskmise tihedusega liiva kuivmahukaal on 12,5–13,5 kN/m3 ja liiv täidab
ruumist 2/3. Teede mulletes tihendatakse mineraalpinnas sageli kuivmahukaluni 16–17 kN/m3
ja ta täidab kuni 80% ruumist. Tuha koguse suurendamisel retseptis eeldame, et osa tuhast
ei hüdratiseerugi, vaid moodustab ruumi karkassi – töötab nagu eelpool kirjeldatud
inertse mineraalainese lisamine.
Üheks võimaluseks põlevkivituha kasutamiseks RB trassil on kasutada teda segus liiva
jm mineraalse täitematerjaliga, kui trassi all toimub massiivne turba asendamine
mineraalpinnasega. Sellisel juhul moodustub tuhast tsement liivaterade vahel. Segamisel saab
doseerida vajalikku vee kogust jne. Efekt – kulub vähem looduslikku mineraalvara ja
saavutatakse aluse parem kvaliteet – suurem elastsusmoodul. Pika aja jooksul vee all
putsolaansed protsessid tagavad ühtlase tugevuse suurenemise jne. Seda ka näiteks
puistevaiade rajamisel tammi alla, kus sideaine lisand võimaldab suurendada liivast või
kruusast puistevaiade tugevust. Vastavad retseptid tuleks laboratoorsete uuringutega välja
töötada.
Teiseks võimaluseks on stabiliseeritud turbamassi eelkoormamine oluliselt suurema
eelkoormuse all. Eelkoormuse suurus peaks olema suurem, kui on tulevase raudteetammi
staatiline ja raudteeliikluse dünaamiline koormus summana. Sellisel juhul on võimalik
koostada eelkoormamise programm, mis võimaldab tagada, et raudtee kõrguste muutused
tihenemise arvelt jäävad lubatud piiridesse. Põlevkivituha kasutamise efekt väljendub
siinjuures selles, et stabiliseeritud turbasegu tiheneb absoluutväärtuses oluliselt vähem ja
ajaliselt kiiremini, kui stabiliseerimata turvas. Vastavad töövõtted saab välja töötada
katselõigul, seda kas enne ehituse algust projekteerimise faasis või kohe ehituse algfaasis.
Kolmandaks võimaluseks põlevkivituha kasutamisel RB trassil on turba stabiliseerimine
teenindusteede jt. väiksema koormusega (kuni 20–25 kPa ehk ca 1 m kõrgune mulle) ja
tähtsusega objektide all, sh ajutised teed ja platsid rabades.
Seni läbi viidud uuringud annavad ühese vastuse savipinnaste stabiliseerimisvõimaluste osas –
põlevkivituhk on sobiv materjal nõrkade savipinnase stabiliseerimiseks. Positiivsed
tulemused saadi Väikese Väina tammi savidega, Pärnu ümbruse viirsavidega, Lõuna-Eesti
nõrga moreeniga ning ka Skandinaavia hilisglatsiaalsete savidega.
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Nõrku savipinnaseid leidub Rail Baltic trassil vähe või on need kaetud piisavas paksuses hea
kandevõimega liivpinnastega või on nende paksus väike. Seetõttu ei ole savipinnaste
stabiliseerimine Rail Baltic trassil aktuaalne.
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3 CFB TUHA VÄLJASTAMISE JA
TRANSPORDIVÕIMALUSTE ANALÜÜS
Põletatud Põlevkivi (edasi PP) on peendispersne materjal, mis saadakse põlevkivi termilisel
töötlemisel ja saadud peendispersse mineraalosa separeerimise teel. Oma omadustelt on PP
sarnane tsemendile, seega, rakenduvad sellele sarnased käitlusnõuded (transport, hoiustamine).
PP osakeste suurus on kuni 100 µm. See on väga peenike materjal, mis eraldab lahtisel
käitlemisel suures/mõõdukas koguses
tolmu. Tolmja materjali sissehingamine võib
tervisekahjustusi tekitada ning keskkonda reostada.
PP sisaldab aktiivseid ained mis niiskusega kokkupuutes koheselt reageerivad. See põhjustab
tükkide-aglomeraatide moodustamist ning toote kvaliteedi alanemist.
Seoses PP peensusega ja aktiivsusega peavad PP hoiutingimused olema vettpidavad, kuivad (st
minimaalse sisekondensatsiooniga) ning puhtad selle kvaliteedi säilitamiseks.
Laaditud PP on lubatud hoida ainult hermeetiliselt suletud mahutites. Transportimisel ja
edasisel hoiustamisel, samuti peale- ja mahalaadimisel peab PP olema kaitstud niiskuse ja
kokkupuute eest teiste kõrvaliste ainetega.
Ülalmainitud PP spetsiifiliste omaduste tõttu teostatakse selle transport ainult kinnistes ehk
puisteaine transpordiks ettenähtud veokitega.

3.1 Eesti Elektrijaama tuhaladu ja transpordisõlm

PP hoitakse silodes ehk EEJ (Eesti Elektrijaama) tuhalaos (joonis 1).
EEJ tuhaladu on ette nähutud PP kogumiseks, hoidmiseks ning
järgnevaks väljalaadimiseks tsementautodesse, raudtee vagunitesse
(puiste ja big-bagid). Tuhaladu koosneb 8 monoliitsetest
silindrilistest betoonsilost mahtuvusega 3000 m3 iga silo. Silo on
insenertehniline rajatis, mis on ette nähtud PP hoiustamiseks ja
kvaliteedi tagamiseks.
Erinevad PP liigid hoitakse erinevates silodes (näiteks Tsemendi PP
hoidmiseks on eraldatud tuhalaos silod nr 1,2,7,8; Betooni PP -5,6
jne). PP saab veokitesse laadida erinevatest silodest üheaegselt.

Joonis 1. Põletatud Põlevkivi tuhaladu ja transpordisõlm, Eesti Elektrijaam, Auvere küla.
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Tuhaladu asub Eesti Energia Eesti Elektrijaama vahetus läheduses, Auvere külas,
koordinaatidel 59.275334, 27.900056, kaugus Sillamäe sadamast on 25 km, 200 km Tallinnast
ja ning ca 300 km Pärnust. Tuhalaole lähim raudteesõlm on Vaivara raudteejaam (EVR ).
Tuhaladu töötab 24 tundi ööpäevas.

3.2 PP tuha väljalaadimise süsteem
PP tuhaladu on transpordisõlm, kus on võimalik korraldada laadimist tsisternveokitesse ning
raudteevagunitesse (puiste ja big-bagid).
3.2.1 Tsemendi/puisteaineveokite laadimine
Tuhalaos on 4 silo, kust on võimalik tuha laadimine tsisternveokitesse. Neli silo asuvad ühes
reas ning külgnevad teega, mille kaudu on tagatud juurdepääs laadimiseks. Üheaegselt saab
laadida 2 autot. Joonisel 2 on näha tsisternveokite laadimissüsteem (4 järjestiku paiknevat
silo).

Joonis 2. Tuhalao väljastussüsteem tsisternveokite laadimiseks.

Enne ja pärast laadimist toimub tsisternveoki kaalumine. Kaalud asuvad vahetult enne
tuhaladu. Veoki kaal registreeritakse ning arvutakse veokile laaditud PP kaal. Autojuhile
väljastatakse saatekiri neto PP kaaluga.
Tsisternveokite PP laadimissüsteem koosneb spetsiaalsetest voolikutest ja otsmikust, mille
kaudu PP laaditakse veokitesse. Laadimissüsteem tagab PP keskkonnaohutu laadimise – kõik
laadimise süsteemid on kinnised. PP laadimise kiirus tsisternveokisse on umbes 29 tonni 20
minutis. Üks tsisternveok mahutab ca 25-30 t PP-t.
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3.2.2 Raudteevagunitesse laadimine
Tuhalaos on 8 silo, kust on võimalik korraldada PP laadimist raudtee vagunitesse (joonis 3).
Korraga saab laadida 8 raudteevagunit. PP puistena transportimiseks sobivad kinnised
tsementvagunid ning punkervagunid (nn hoppervagunid).

Joonis 3. Tuhalao väljastussüsteem raudteevagunite laadimiseks.

Raudteevagunite laadimissüsteem koosneb voolikutest ning spetsiaalsest otsmikust, mille
kaudu toimub tuha laadimine vagunisse ning aspiratsiooniõhu väljatõmme. Tuha laadimiskiirus
ühte vagunisse puistena on ca 60 tonni 30 minutis. Ühe vagunisse mahub puistena ca 60 t
tuhka. Laadimissüsteem tagab tuha keskkonnaohutu laadimise – kõik süsteemid on kinnised.

Raudteevagunite kaalumiseks on automaatne
kaalusüsteem (joonis 4), mis asub rööbaste vahel.
Vaguni kaal registreeritakse ning arvutakse
laaditud neto PP kaal. Saatekirjas määratakse neto
PP kaal.

Joonis 4. Raudteevagunite kaalusüsteem.
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Tuhalaos on ka poolautomaatne PP pakendusliin „HUZAP“ (joonis 5), mille abil saab valitud
tuhad nn Big-Bag-desse pakendada järgnevaks laadimiseks raudteevagunitesse (poolvagun ehk
box tüüpi vagun).

Pakendusliin on ühendatud siloga 1 ja 3. Pakendusliini
võimsus on 5 t/tund ehk 5t tuhka saab pakendatud ühe
tunniga 5-de Big-Bag tüüpi kotti.

Joonis 5. Pakendusliin „HUZAP“ EEJ tuhalaos.

Kokkuvõtvalt saab ühe tunniga laadida 60 t PP-t kahe tsisternveokisse, 120 t PP-t kahte
raudteevagunisse ning 5t PP-t Big-Bag-desse .
2017ndal aastal oli välja töötatud koostöös logistikaettevõttega Logitrans Consult OÜ
alternatiivvariant PP transportimiseks merekonteineris. Katse tulemusena selgus, et poolteist
tunniga saab 40 t PP-t kahe 20 ft merekonteineritega tuhalaost ära vedada, kasutades selleks
peamiselt raudteetransporti..
Järgmistes peatükkides antakse ülevaade PP transportimistingimustest ja maksumusest
erinevate transportviiside puhul: tsisternveokites, raudteevagunites ja merekonteinerites. BigBag-de alternatiiv ei ole hetkel teostatav keevkihtkatla PP puhul tehniliste põhjuste tõttu ning
seepärast ei ole seda ka aruandes analüüsitud.

3.3. CBF tuha väljastusvõimekus Eesti Elektrijaama tuhalaost
Keevkihtkatla tuhka (CFB) väljastatakse käesoleval ajal tuhalaos silost nr 7. Arvestades
tööpause, vahetusi ja kaalumist saab tuhka väljastada maksimaalselt 18-20 tundi ööpäeva
kestel.
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Silosse nr 7 mahub ca 2500 t PP-t. PP silosse laadimise kiirus ja PP silost väljalaadimise
kiirused on erinevad. Silost väljalaadimine toimub kiiremini võrreldes katla filtritest PP
pumpamisega ja silosse laadimisega. Seoses sellega ,võib päevase PP väljastamise kogus
varieeruda. Päevase väljastamise kogus oleneb ka transpordiviisist. Päevase, kuu ja aasta PP
väljastamise võimekuse erinevad variandid on toodud Tabelis 2. Näitena on toodud 3 varianti,
mis on käesoleval ajal tehniliselt teostatavad. . Üldjuhul tuleb lähtuda sellest, et maksimaalselt
on võimalik nädalas väljastada kuni 2500 t PP .

Tabel 2. Keevkihtkatla PP väljastamise võimalused EEJ tuhalaos.
Keevkihtkatla PP väljastamise võimalused EEJ tuhalaos, t
Nädalase väljastamise võimekus, t
variant 1
variant 2
variant 3

1ööp 2ööp 3ööp 4ööp 5ööp 6ööp 7ööp
1000 400 400 350 350
0
0
575 575 575 425 350
0
0
360 360 360 360 360 360 360

Kokku nädal
2500
2500
2520

Kuu
väljastamise
võimekus, t
10000
10000
10080

Aasta
väljastamise
võimekus, t
110000
110000
110880

Juhul, kui väljastatakse rohkem kui 360 t PP-t päevas, tuleb arvestada vajadusega peatada
väljalaadimine ajaks, kui silos on taas saavutatud vajalik PP tase, mis võimaldab jätkata
väljalaadimist.
Keevkihtkatla PP tuhalaost väljastamise kogus on 2500t nädalas, kuus 10 000 t ning aastas
110 000 t, eeldusel , et PP väljastamine teostatakse 11 kuud. Remonttööde tarvis tagatakse
ajaline reserv, mis on ühe kuu ulatuses aasta lõikes.
Olenevalt transpordiviisist võivad päevaseks väljastamiseks mõeldud PP kogused kõikuda.
Väljastamise võimekus erinevate transpordiviiside puhul ning transpordi maksumused on
toodud järgnevates peatükkides.

3.4 CFB tuha transport tsisternveokites
3.4.1 CFB laadimine tsisternveokisse
EEJ tuhalao tehnilised tingimused lubavad teenindada keskmiselt 25 veokit ööpäevas. Ühe
veoki laadimise kiirus on 20 min, millele lisandub aeg manöövrite tegemiseks, kaalumiseks ja
dokumentide vormistamiseks.
Üht veokisse mahub 25-28 t keevkihtkatla CFB-t. Maksimaalselt saab tuhalaost laadida 625700 t CFB-t ööpäevas.. Samas, arvestades, et silo täitmine CFB-ga toimub aeglasemalt
võrreldes CFB veokitesse välja laadimisega, võib laadimine peatuda kaheks-kolmeks päevaks
t kuni silo täitumiseni. Olenevalt CFB vajadusest/tellimustest päeviti võib väljalaaditava CFB
mahu jagada päeviti , kuid sealjuures tingimusel, et nädalas laaditakse tuhalaost välja mitte
rohkem kui 2500 t CFB-t . Näitena on tabelis 3 toodud 3 varianti tuhalaost CFB
tsisternveokitega ära vedamiseks.
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Tabel 3. Keevkihtkatla CFB tsisternveokisse laadimise võimekus EEJ tuhalaos

1 ööp
1v
2v
3v

575
360
700

Keevkihtkatla CFB tsisternveokisse laadimise võimekus EEJ tuhalaos, t
Nädalase väljastamise võimekus, t
Kuu
väljastamise
võimekus, t
2ööp 3ööp
4ööp 5ööp 6ööp
7ööp Kokku nädal
575
360
700

575
360
0

425
360
0

350
360
700

0
360
400

0
360
0

2500
2520
2500

10000
10080
10000

Aasta
väljastamise
võimekus, t
110000
110880
110000

Rail Baltic trass kulgeb Pärnu linna piirist kuni Tallinna linna piirini . Eesti elektrijaamast kuni
RB trassini on ligikaudu 300 km, ehk kahel suunal (edasi-tagasi) 600 km (vt. joonis 6).

Joonis 6. Eesti elektrijaama tuhalao ja RB trassi asukoht.

2500 t CFB-t tuhalaost väljavedamiseks tuleb teha nädalas kokku 90 reisi (edasi-tagasi sõit)
arvestades, et veokisse mahub 28 t CFB-t. Reiside kogus päevas oleneb kliendi tellimusest (sh
CFB vastuvõtmise- ja ladustamise võimalusest ehitusobjektil). Kui soovitakse katkematuid
CFB tarneid, siis saab igapäevaselt 360 t tuhalaost ära vedada 13 veoki abil. Juhul kui
soovitakse päevas suuremaid CFB koguseid, siis saab 700 t tuhalaost ära vedada 25 veoki abil,
kuid suure tõenäosusega toimub tarnete peatamine tuhasilo laadimise ajaks. Igal juhul, kas
CFB väiksemate või suuremate koguste puhul tuleb arvestada 90 reisiga nädalas (2500t on
nädala piirang väljalaadimiseks). Üks reis kestab ligikaudu 9 tundi, mis hõlmab auto ja
autojuhi tööd. Pärast seda peab autojuht puhkama 11 tundi. Auto võib tööd jätkata teise
autojuhi olemasolul.
Eesti elektrijaama tuhalaost kuni RB trassini on ligikaudu 300 km. Selle distantsi läbimiseks
kulub 4 tundi 4 tundi võtab tagasisõit ning 1 tund jääb CFB laadimiseks ja väljalaadimiseks.
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Üks reis (9 tundi) on ühe autoga päevas teostatav töömaht CFB veol. Juhul, kui nõutakse
ööpäevas 2 reisi ühe autoga, võib kaasata teist autojuhti, kes selle sama autoga teeb veel ühe
reisi. Ühe autojuhi puhul veab 1 auto 28 tonni CFB ööpäevas ning 2 autojuhi puhul veab 1 auto
56 t CFB ööpäevas.
Vaatame näitena CFB tarnete graafiku teise varianti (vt. tabel 2) puhul. Sellel graafiku järgi
tuleb tarnida objektile igapäevaselt 360 t CFB-t. Selleks on vaja igapäevaselt/ööpäevaselt teha
13 reisi (29 t üks auto). Seda tarnet võib teostada 13 veokitega (vt. tabel 4) või, näiteks, 9
veokitega (4 veokit teevad kaks reisi vt. tabel 5). Mõlemal juhtudel on vaja 13 autojuhti.
Tabel 4. CFB tarnete graafik (360t päevas) RB trassile 13 veokitega.
Veok, nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Laadimine EE
tuhalaos, kell
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00

RB trass, kell
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

EE tuhaladu tagasi, kell
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

Tabel 5. CFB tarnete graafik (360t päevas) RB trassile 9 veokitega.
Veok, nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

Laadimine EE
tuhalaos, kell
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
16.00
16.30
17.00
17.30

RB trass, kell
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
20.00
20.30
21.00
21.30

EE tuhaladu tagasi, kell
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
00.00
00.30
01.00
01.30

3.4.2 CFB veo maksumus objektile tsisternveokitega
Tsisternveokites puistematerjali veo keskmine hind Eesti turul on 0,07*km*t. Koefitsiendiga
on arvestatud tonni hind objektil. Rail Baltic raudteetrassi kaugus tuhalaost on ligikaudu 300
km kogu RB trassi vältel. Seega, ühe tonni CFB veomaksumus on 21 eurot/t (sh tagasivedu).
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3.5 CFB tuha transport raudteevagunites
Seoses tuha omadustega (peen, tolmav materjal) saab CFB transportida ainult kinnistes
raudteevagunites. Selleks sobivad tsisternvagunid ning punkervagunid (hopperid), joonis 7.

Joonis 7. Tsisternvagun (vasakul) ning punkervagun (paremal).

Tuhalao tehnilised tingimused võimaldavad laadida keevkihtkatla CFB-d järjest 10
vagunitesse. Ühte vagunisse mahub ca 60 t CFB-t. Ühe vaguni laadimise kiirus on 30 min. Üks
partii (10 vagunit) saab laaditud viie tunni jooksul.
Ööpäevas võimaldab tuhalao väljastussüsteem 20 vaguni laadimist (vt. 2 variant tabelis 6),
kuid tegelik lahendus sõltub raudtee tööst: tee RB trassini koosneb kolmest raudtee lõigust
ning igal lõigul on eraldiseisev omanik oma töögraafikuga. Esimene lõik Eesti elektrijaama
tuhalaost kuni Vaivara jaamani kuulub Eesti Energia AS-le, teine lõik Vaivara jaamast kuni
Ülemiste jaamani kuulub Eesti Raudtee AS-le ning kolmas lõik Ülemiste jaamast Pärnu suunas
kuulub Edela Raudtee AS-le. Teise variandi puhul (20 vagunit/ööp) saab CFB-t välja laadida
ainult kahel päeval, teiste nädala päevade jooksul täitub silo CFB-ga järgmisteks väljastusteks.
Esimese variandi puhul (vt. tabel 5) saab nädalas väljastada 2500 t CFB-t viie päeva jooksul,
igapäevane vagunite arv on 6-10 vagunit ehk 370-600 t CFB-t olenevalt päevast.
Tabel 6. Keevkihtkatla CFB vagunitesse laadimise võimekus EEJ tuhalaos.
Keevkihtkatla CFB vagunitesse laadimise võimekus EEJ tuhalaos, t
Nädalase väljastamise võimekus, t

1v
2v

1 ööp
600
1200

2ööp
600
1200

3ööp 4ööp 5ööp 6ööp
540
430
370
0
0
0
0
0

7ööp
0
0

Kokku nädal
2540
2400

Kuu
väljastamise
võimekus, t
10100
9600

Aasta
väljastamise
võimekus, t
111100
105600
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3.5.1 CFB veo maksumus objektile raudteevagunites
Puuduseks raudteetranspordi puhul on see, et CFB-t tuleb raudteejaama saabumisel vagunitest
koheselt maha-laadida. Selleks peaksid olema jaamadel puistematerjali vastuvõtu võimalused
ehk silo(d). Eesti raudteedel seda võimalust pole. Indikatiivne veomaksumus Pärnu jaamani on
27 €/t, kuid silo rajamisse investeeringutega muutub raudteega transpordi alternatiiv
konkurentsivõimetuks.

3.6 CFB tuha transport raudteega merekonteineris
Alternatiivvariandiks tsisternveokitele ja raudteevagunites transpordile on CFB
merekonteinerites vedamine raudteega. Suurim eelis merekonteineritega vedamisel on CFB
kohapealse (ehitusobjektil) hoidmise võimalus ehk merekonteiner on kui CFB transpordi ja ka
hoiustamise vahend (ladu). Merekonteineris vedamise alternatiiv on välja töötatud ja
katsetatud koostöös logistikaettevõttega Logitrans Consult OÜ.
Selle alternatiivi puhul kasutatakse 20’DC konteinerit, kuid võimalus on kasutada ka
suuremat merekonteinerit. Kuid silmas tuleb pidada, et CFB transpordil RB trassile võib
tekkida vajadus mõningatel teelõikudel konteinerit maanteeveokitega edasi transportida ning
teatavatel teelõikudel võivad olla kaalupiirangud.
Seega, otstarbekam on kasutada
veoalternatiivina just 20’DС konteinerit.
CFB kvaliteedi säilitamiseks ning keskkonnareostuse ennetamiseks paigaldatakse
merekonteinerisse suur kott (liner bag) avadega, mille kaudu laaditakse CFB konteinerisse
(kotti). Enne laadimist pannakse kinni üks konteineri uks ning täiendavalt tugevdatakse ukse
ava puidust talade-prussidega. CFB laadimine toimub spetsiaalse laadimisvarruka kaudu (vt.
joonis 8).
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Joonis 8. CFB laadimine merekonteinerisse.

Kaks 20’DС konteinerit mahuvad ühele 18 m raudteeplatvormile, mis saabub tuhalattu
rongiga. Tuhalao tehniline süsteem võimaldab korraga 8 platvormi (16 merekonteinerit) vastu
võtta. Ühte konteinerisse saab laadida 23 t CFB. Kahe konteineri (ühel platvormil) CFB-ga
täitmiseks kulub 1- 1,5 tundi. Seega, 8 platvormil oleva 16 konteineri täitmiseks kulub
ligikaudu 8-12 tundi. Selle aja jooksul laaditakse konteineritesse 360 t CFB-t.
Olenevalt kliendi tellimusest ning raudtee võimekusest, saab igapäevaselt laadida nädala
jooksul 360 t CFB-t või 720 t CFB-t tarnete ajutise peatamisega (vt. tabel 7).
Tabel 7. Keevkihtkatla CFB merekonteineritesse laadimise võimekus EEJ tuhalaos.

1v
2v

1 ööp
360
720

Keevkihtkatla CFB merekonteineritesse laadimise võimekus EEJ tuhalaos, t
Kuu
Aasta
Nädalase väljastamise võimekus, t
väljastamise
väljastamise
2ööp 3ööp 4ööp 5ööp 6ööp 7ööp Kokku nädal
võimekus, t
võimekus, t
360
360
360
360
360
360
2520
10080
110880
720
720
340
0
0
0
2500
10000
110000

RB trassini liiguvad platvormid merekonteineritega elektrijaama tuhalaost kuni Tallinn-Pärnu
raudtee jaamani, mis on lähim ehitusobjektile. Saabumisel laaditakse merekonteinerid
kraanaga maha ning kas hoiustatakse varem määratud alal või vajadusel transporditakse
ehitusobjektini „side loader“ konteinerveokiga.
Merekonteineriga transpordi alternatiiv annab võimaluse konteinereid kohapeal varakult enne
ehitustööde algust koguda ning kasutada materjali objektil vastavalt vajadusele.
Ehituse ajal pumbatakse CFB konteinerist läbi kotis asuva ava (varrukas) kompressori abil otse
paigaldustehnikasse.

3.6.1 CFB veo maksumus objektile
Merekonteineris veo puhul kujuneb ühe tonni CFB veo maksumuseks indikatiivselt 25 €/t.

3.7 Kokkuvõte CFB tuha transpordivõimalustest
CFB transpordiviis ja transpordimaksumus sõltub oluliselt objekti asukohast, CFB vajalikest
kogustest ning CFB vastuvõtu võimalusest objektil.
RB trassi ehitamiseks CFB tarnimisel peab arvestama järgmiste väljakutsetega:
1) Objekti asukoht on Eesti Elektrijaama tuhalaost suhteliselt kaugel (300 km).
2) RB trassi ehitamine toimub reeglina transpordisõlmedest eemal.
3) Ehitusobjektides ei ole tolmjamaterjali vastuvõtu ja hoiustamise võimalust.
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Selline olukord teeb logistika lahenduse leidmise keerulisemaks ja välistab mõned
transpordi alternatiivid (näiteks, CFB vedu tsistern ja hoppervagunites). Kindlasti
mõjutavad ülalmainitud asjaolud ka veomaksumust kallinemise suunal.
Arvestades punktides 1-3 mainituga, jäävad CFB transpordialternatiivideks 1) CFB
transport tsisternveokites ning 2) CFB transport merekonteinerites. Igal alternatiivil on oma
plussid ja miinused. Alternatiivide plussid ja miinused on toodud tabelis 8.
Tabel 8. CFB transportimise alternatiivide võrdlus: tsisternveok versus merekonteiner.
Tsisternveok
plussid
miinused

nõuab rohkem aega ja
operatsioone laadimiseks ja
selle ettevalmistamiseks
võrreldes tsisternveokiga

Laadimine

kiire, mugav,
pikk kogemus

Vedu

ei sõltu
kolmandast
osapoolest

Mahalaadimine

vajab koheselt
mahalaadimist,
standardne, kiire seisak maksab

Hoiustamine
objektil

plussid

Merekonteiner
miinused

piiratud tööaeg,
piiratud kogus
ööpäevas

ei ole võimalik

ei ole ajalisi
piiranguid, võib
korraga vedada suuri
koguseid

standardse kraanaga
teostatav
võimalik, võib
materjali varakult
objektile tuua, ehitaja
kasutab materjali
vastavalt vajadusele

sõltub olukorrast raudteel
konteinerid tuleb täiendavalt
objektile veokitega tuua,
CFB pumpamiseks
konteinerist ehitustehnikasse
on vaja täiendavat varustust
(kompressor)

Transpordi alternatiivide võrdlemine näitab, et suurim pluss tsisternveokitega
transportimisel on suur praktiline kogemus ning standardsed logistikalahendused,
miinuseks aga jääb tööajapiirangud, veetavate koguste piirangud ning CFB hoiustamise
võimaluste puudumine objektil.
Merekonteineriga transpordi alternatiivi suurim pluss on CFB hoiustamise võimalus
ehitusobjektil ning tööaja piirangute puudumine. Miinuseks on selle alternatiivi vähene
kasutus Eestis ehk puudub kogemus ning standardsed logistilised lahendused.
4) CFB indikatiivne veomaksumus RB trassini on 21-27 €/t (km-ta).
Aruandes on toodud indikatiivne veomaksumus, mis võib muutuda hanke läbiviimisel.
Hind ei sisalda CFB maksumust.
5) CFB väljastamise kogused on piiratud – mitte rohkem kui 2500 t CFB-t nädalas.
2500 t CFB-T nädalas on ühe silo väljastamise võimekus. Suuremate koguste puhul
võib elektrijaam teise silo ühendamist keevkihtkatlaga kaaluda. Sellisel juhul
kahekordistuvad väljastavate CFB kogused.
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4 CFB TUHA KASUTAMISE JUHEND
Kõikides projekteerimise ja kasutamise aspektides juhinduda ka CFB tuha osas juhendis:
„EuroSoilStab. Design Guide Soft Soil Stabilisation. CT97-0351. Project No.: BE
96-3177.“
Soovitame võimalusel juhendi tõlkimist eesti keelde.
CFB tuha kasutamisel sideainena tuleb siiski järgida teatud erinõudeid, mis on esitatud
järgnevalt.

4.1 Proovivõtt ja laboratoorne katsetamine
Läbi viidud uuringud näitavad, et põlevkivituha kasutamisel peab arvestama järgmisi aspekte:
-

-

-

Taaskasutatav tuhk ja selle omadused. CFB tuhk tekkib madalamatel temperatuuridel,
mistõttu on CFB tuha omadused erinevad tolmpõletuskateldes tekkivatest filter- ja
tsüklontuha omadustest, mida seni on rohkem uuritud ja mille kasutamine
standardiseeritud.
Stabiliseeritav pinnas ja selle omadused. Käesolevad uuringud näitasid, et turba
veesisaldusel on suur roll stabiliseerimisel saavutatavatele tulemustele. Näiteks väikese
veesisaldusega turbas tekib segamise järgselt vaba vee puudus ning kogu lisatud
tuhakogus ei hüdratiseeru segamise ajal. See omakorda viib väiksema lõpptulemuse
saavutamisele. Samuti: turba stabiliseerimine CFB tuhaga ei osutunud edukaks, samas
kui katsed pehme savi stabiliseerimisel olid varasemalt olnud väga head.
Stabiliseeritud pinnase paigaldamise keskkond. Käesolevad uuringud ja eriti võrdlus
varasemalt tehtud uuringutega näitasid, et juhul kui õhul puudub juurdepääs
stabiliseeritud massile, siis kujunev lõpptugevus on oluliselt väiksem kui õhu
juurdepääsu korral. Seega võib CFB tuhk sobida teatud tingimustel ja mitte sobida
teistel tingimustel ning seda sama algse stabiliseeritava pinnase ja tuha korral. Samuti
tuleb stabiliseerimisel arvestada vee omadustega – pidevalt uuendatud ja madala pH-ga
rabavee keskkonnas säilitatud proovid omasid ajas teistsugust tugevuskäitumist, kui
kraanivees ja kõrge pH juures säilitatud proovid.

Ülaltoodut arvestades on ilmselge, et igal uuel objektil algab CFB tuha kasutamise uuring
pinnaseproovide võtmisest ja stabiliseerimise võimaluste uurimisest laboris. Katsekehad
valmistatakse erineva retseptuuriga, katsete seeria eesmärk on stabiliseerimise retsepti
loomine. Retsept arvestab vajaliku saavutatava tulemusega (tavaliselt tugevus, aga ka
elastsusmoodul – viimane küll leitakse tavaliselt tugevuse kaudu), stabiliseeritava pinnasega ja
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kasutatava tuha omadustega. Katsekehade katsetamise toimub „EuroSoilStab. Design Guide
Soft Soil Stabilisation. CT97-0351. Project No.: BE 96-3177.“ juhistele vastavalt. Seejuures
tuleb sisse viia muudatused proovikehade eelkoormamise tingimuste osas, vastavalt sellele kas
stabiliseeritud mass paigaldatakse ehitisse õhu vaba juurdepääsu tingimustes või vee alla.
Proovid laboratoorseteks stabiliseerimiskatseteks peavad olema iseloomulikud kogu
stabiliseeritava lõike osas (soovitavalt nn. keskmistatud koguselised proovid stabiliseeritavast
intervallist).
Retseptide koostamiseks vajalike laboriuuringute kavandamisel tuleb arvestada, et CFB tuha
lisamisel toimuvad geokeemilised protsessid toimuvad pika aja vältel. Nii toimuvad
tavapärased tsemendi tsementeerumisega sarnased protsessid valdavalt 30 päeva jooksul, aga
nagu näitasid käesolevad uuringud, siis võivad need protsessid teatud keskkonnatingimustes
olla pöörduva iseloomuga ja tugevnemine võib asenduda tugevuse taandumisega. Seda eriti
vee all ja madala pH-ga keskkonnas. Siinjuures tuleb arvestada, et taandarengut põhjustavad
protsessid võivad olla kahesuguse iseloomuga: esiteks lahustumine ja selle kiiruse määrab
veevahetuse kiirus stabiliseerutud massi ümber (sisuliselt keskkonna ja stabiliseeritud massi
veejuhtivus, mis tavaliselt on väike või väga väike) ja teiseks keskkonna paratamatu
neutraliseerumine, kus stabiliseerimisega tekitatud kuid väikese mahuga aluseline piirkond
paratamatult neutraliseeritakse suuremahulise neutraalse (põhjavesi) ja happelise (rabavesi)
keskkonna poolt (selle protsessi kiirust on raske ennustada, kuid labori tingimustes ei olnud
stabiliseeritud mass enam vett aluseliseks muutma umbes poole aasta kuni aasta jooksul).
Eri retseptuuriga katsekehadest tuleb teha leostuskatsed (NEN 7345, NEN 7343, NE ISO
17294 ja NE 12457-2:2002) kontrollimaks stabiliseeritud pinnase keskkonnaohutust.
Stabiliseeritava pinnas iseloomustatakse veesisaldusega, poorsusteguriga, mahukaaluga,
plastsuspiiridega, lõimisega ja dreenimata nihketugevuse savipinnaste korral ja veesisalduse,
pH, orgaanilise aine sisaldusega, humiidainete sisaldusega, lagunemisastmega van Posti järgi
ja mahukaaluga turba korral. Vajalik katsete arv - vähemalt 6 iseloomustatava pinnase kohta.
Proovid võetakse selliselt, et iseloomustatud oleks stabiliseeritavad pinnased kogupaksuses.

4.2 CFB tuha kasutamise seaduslik alus
CFB tuha kasutamise seaduslikke aluseid on põhjalikult analüüsitud käesoleva lõpparuande
Köites IV. Kokkuvõtvalt tuleb nentida, et hetkel puudub CFB tuha kasutamiseks seadusandlik
alus kuna tehtud katsed näitasid, et CFB tuhk ei vasta oma kõikide omaduste poolt kehtivatel
tuhka käsitlevatele standarditele.
Käesoleva uuringu väljundina on tehtud ettepanekud seadusandluse täiendamiseks.
Ettepanekud arvestavad, et CFB tuhka oleks otstarbekas kasutada teede-, raudteede jt.
infrastruktuuri objektide rajamisel erinevatel eesmärkidel ja kohtades pinnase
stabiliseerimiseks.
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4.3 CFB tuha tarne objektile, tuha vastu võtmine ja hoiustamine objektil
CFB tuha tarne võimalusi on põhjalikult analüüsitud käesoleva aruande peatükis 3. Erinevad
tarnevõimalusi on võrreldud peatükis 3.7.
Igal konkreetsel objektil otsustavad tuha tarnija ja tellija tuha transpordi viisi sõltuvalt
võimalustest (raudtee lähedus, objekti asukoht võrreldes tuha tekkimise kohaga jms.) ja
majanduslikust otstarbekusest ning tuha vajadusest ja hoiustamise võimalustest objektil.
Tuha tarne ja objektil hoiustamise ajal ei tohi tuha omadused halveneda, selleks ei tohi tuhk
kokku puutuda veega sh. õhuniiskusega, mistõttu tarne ja hoiustamine toimub õhukindlalt
suletuna. Vahelaadimine tarneahelas ja ka enne hoiustamist koha peal peab olema välistatud.
Tarnepakend või konteiner avatakse vahetult enne kasutamist.
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