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Peatükk
Nr

1

2

3

4

Nimetus

Alapeatükk
nr

Tase

1.1

Energia, metsanduse ja puitkütuse
põhimõtted

2

1.2

Teadmised energiasisalduse kohta
puitkütustes

2

1.3

Energiatehnoloogiate ja -protsesside alused

2

1.4

Puidu kasutus energiaallikana

3

1.5
1.6

2 peamise puitkütuse - hakkpuidu ja
pelletite tüüpilised füüsikalised
karakteristikud
Iga toote tooraine allikad

3
3

1.7

Iga puitkütuse võrreldavad eelised ja
puudused

3

1.8
1.9

Hakkpuidu ja halupuude tüüpilised
tootmismeetodid
Puitkütuste süsinikubilanss

3
3

2.1

Puitkütuste tootmine ja kohapealne
transport

2

2.2

Toitainete eemaldamine metsast
puitkütuste tootmise tõttu

2

2.3

Puitkütuste säilitamine transpordiks ja
töötluseks

3

2.4

Halupuude ja hakkpuidu kohaliku
ladustamise erinevad võimalused

3

2.5

Halupuude ja hakkpuidu kohaletoimetamise
võimalused

3

2.6

Teemad, mis on seotud puitkütuste
kohaletoimetamisega tarbijale ja selle jaoks
vajaliku plaani koostamine

3

3.1

Teadlikkus saadaolevast tehnikast for
splitting, töötlemiseks ja hakkimiseks ja iga
tüübi individuaalsed kasutuskarakteristikud

2

3.2

Teadlikkus saadaolevast skriinimise
tehnoloogiatest ja nende karakteristikutest

2

3.3

Spetsiaalsed teadmised valimaks sobilikku
metoodikat vähendamaks puidu
niiskusesisaldust kohapeal

2

4.1

Niiskusesisalduse tähtsus puitkütustes

2

4.2
4.3

Hakke osakeste suuruse tähtsus puitkütustes
Puitkütuse tooraine kvaliteet

2
3

4.4

Puitkütuste üldised kvaliteedinõuded

3

Puitkütus ja energia

Puitkütuste logistika

Puitkütuste edasine
töötlemine

Puitkütuste kvaliteet ja
omadused

Nimetus

4.5
4

5

6

Puitkütuste kvaliteet ja
omadused

Kestlikkus:
Ökoloogiline,
majanduslik, sotsiaalne,
kultuuriline

Ettevõtlus puitkütuste
valdkonnas

Teadlikkus kehtivatest tahkete puitkütuste
standarditest ja spetsifikatsioonidest ning
kvaliteedi ja koostise hoidmise tähtsusest

3

4.7

Arusaam puitkütuse kvaliteedihindamise
protsessidest
Suutlikkus koguda esinduslik valim
puitkütust testimise eesmärgil

4.8

Suutlikkus läbi viia puitkütuse
niiskusesisalduse esmane mõõtmine
kasutades portatiivseid seadmeid

3

4.9

Baasteadmised puidu combustion erinevate
tüüpide ja seadmete, halupõletite,
hakkekatelde jms kohta ja efektiivsest
incineration CO2 emissiooni vähendamiseks

3

5.1

Arusaam puitkütuste peamistest
positiivsetest ja negatiivsetest
keskkonnaalastest, majanduslikest ja
sotsiaalsetest aspektidest

2

5.2

Puitkütuse kestlikkuse credentials
defineerimine

3

5.3

Puitkütuste transpordi kauguse ja mahu
majandusliku ja keskkonnaalase mõju
mõistmine

3

5.4

Puitkütuste tootmiseks kasutatavale maale
avaldatava mõju ökoloogia sh toitainete
eemaldamine ringlusest puitkütuste
tootmise läbi

3

5.5

Teadmised puidu alternatiivse kasutuse
kohta - teiste materjalide kasutuse
eelistamine, taaskasutus ja
ümbertöötlemine enne energiatootmiseks
kasutuselevõttu

2

6.1

Arusaam tervikliku varustusahela
majandamisest metsast kuni katlamajani sh
nii hakkpuidu kui halupuude kohta

3

6.2

Arusaam soojuse müügi kontseptsioonist
potentsiaalsetele tarbijatele

3

4.6

6.4

Vajalikud oskused puitkütuste
turundamiseks, reklaamiks ja turustamiseks
laiale tarbijaskonnale (erinevatele
tarbijagruppidele).
Teadlikkus puidu väärtusest mittepuitkütuse turgude jaoks

6.5

Suutlikkus võtta puidu töötlemisel
puitkütuseks arvesse erinevaid
regulatsioone, juhiseid ja suuniseid

6.3

6.6
6.7

Koostada tööplaan edasisteks tegevusteks
puitkütuste tootmiseks
Oskus koostada puitkütuste ohutuse
andmestikku
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