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Spetsifikatsioon ja klassid (prEN 14961-1)

 Klassifikatsioon põhineb päritolul ja allikal, põhilistel kauba
kujudel
 Hierarhiline klassifikatsioon tabeli formaadis:
1
2
3
4

Puitpõhine biomass
Rohtne biomass
Puuvilja biomass
Biomassi segud - blends and mixtures
• blends = tahtlikud
• mixtures = mitte tahtlikud

 Osa 1 kõikidele kasutajagruppidele, Osad 2–6 mitte tööstuslik
kasutamine
 Erinõuded keemiliselt töödeldud biomassile
 Keemiline töötlemine defineeritud kui töötlemine igasuguste
kemikaalidega välja arvatud õhk, soojus või vesi(e.g. Liim ja
värv)
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Tahkete biokütuste kasutusahel

Päritolu/Allikas
Kütuse
tootmine

Biomass

Tabelid omadusteklassidega
prEN 14961-1

Kauba kuju
(e.g. pellet)
Tahke
biokütus
Muundamine

Päritolu dokumentatsioon
(Table 1 in
EN14961-1)
Kütuse kvaliteedi tagamine
(prEN 15234 täiendused
käsil)
27/12/2009

Bioenergia
kasutamine

Toote
deklaratsioon
(prEN 15234)
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1.2 Puidutöötlemise kõrvalproduktid ja jäägid
(Table 1, EN 14961-1)

1.2.1 Keemiliselt
töötlemata puidu
jäätmed

1.2.1.1 Ilma kooreta, lehtpuu
1.2.1.2 Ilma kooreta, okaspuu
1.2.1.3 Koorega, lehtpuu
1.2.1.4 Koorega, okaspuu
1.2.1.5 Koor (puidutööstusest) a

1.2.2 Keemiliselt
töödeldud puidu
jäätmed, kiud ja puidu
koostisosad

1.2.2.1 Ilma kooreta
1.2.2.2 Koorega
1.2.2.3 Koor (puidutööstusest) a
1.2.2.4 Kiud ja puidu koostisosad

1.2.3 Segud - Blends and mixtures
•Kork kuulub koore alla
•Keemiliselt töödeldud puit ei tohi sisaldada raskemetalle ega
halogeenitud ühendeid, mis on sinna sattunud töötlemisel puidu
konservantide või pinnakatetega
27/12/2009
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Näited pelletite tavalise toormaterjali
klassifikatsioonist

▼ Freeslaast, saepuru, lihvimistolm
• klass 1.2.1.1 (kask) või klass 1.2.1.2 (kuusk, mänd)

▼ Höövlilaast mööblitööstusest (vähese liimiga)
• keemiliselt töödeldud puitpõhine biomass
• klass 1.2.2.1 or 1.2.2.1

▼ Koore ja höövlilaastu segu - blend
• klass 1.2.1.7

▼ Keemiliselt töötlemat ja töödeldud puitpõhise biomassi
segu - blend
• Klassifitseeritud kui keemiliselt töödeldud puitpõhine
biomass, klass 1.2.2.1 or 1.2.2.2
▼ Põhk
• 2.1.2.2 Põhk
27/12/2009
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Paindlik klassifikatsioon – Osa 1

 Klassifitseerimine on paindlik, seega tootja või
tarbija võib valida kõikide omaduste klasside seast

 See klassifikatsioon ei seosta erinevaid omadusi
omavahel

 Kütuse varustusahel peab olema üheselt jälgitav
tagasi kogu ahela ulatuses

 Nende kauba kujude jaoks on tabel mis sisaldab
omaduste klasse
− Näide: M10, tähendab, et niiskuse sisaldus peab olema
keskmiselt
27/12/2009
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Paindlik klassifikatsioon – Osa 1

 Mõned omadused on normatiivsed
(kohustuslikud)

− Päritolu ja allikas alati antud
− Normatiivsed omadused varieeruvad sõltuvalt nii
päritolust kui ka kauba kujust

− Niiskuse sisaldus (M), ja tuha sisaldus (A) kõigile
kütustele

 Mõned omadused on informatiivsed

(vabatahtlikud), kuid soovitav on need alati anda

27/12/2009
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Põhilised kauba kujud – prEN14961-1

 Briketid (Table 3)
 Pelletid (Table 4)
 Puuhake (Table 5)
 Purustatud puit – hog wood(Table 6)
 Puiduhalud (Table 7)
 Saepuru (Table 8)
 Laastud (Table 9)
 Koor (Table 10)
 Põhupallid, pilliroo pallid ja Miscanthus pallid
(Table 11)

 Energeetiline teravili (Table 12)
 Oliivi jäätmed (Table 13)
 Puuviljaseemned(Table 14)
 Üldtabel teistele (Table 15)
27/12/2009
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Biokütuse pellet prEN 14588, termin 4.23

 Tihendatud biokütus
−tehtud peenestatud biomassist
−kas sideainega või ilma
−tavaliselt silindrilise kujuga
−juhusliku pikkusega ja tavaliselt 5 kuni 40 mm, murtud otstega

 Biokütuse pelletite toormeks võib olla
−puitpõhone biomass,
−rohtne biomass,
−puuvilja biomass, või
−biomassi segud - blends and mixtures
−pelleteid toodetakse tavaliselt pressvormiga
−niiskus tavaliselt alla10% massi järgi
27/12/2009
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Pelletid – Normatiivsed omadused (Osa 1)

Päritolu (Tabel 1 - Osa 1)






Puitpõhine biomass 1
Rohtne biomass 2
Puuvilja biomass 3
Segud - Blends and mixtures 4

Mõõdud
Klass








D

Diameeter (D)
D06
≤ 6 ± 1,0 mm
D08
≤ 8 ± 1,0 mm
D10
≤ 10 ± 1,0 mm
D12
≤ 12 ± 1,0 mm
D25
≤ 25 ± 1,0 mm
Pelletite Max pikkus: 45 mm klassidel

27/12/2009

L

Pikkus (L)
3,15 ≤ L ≤ 40 mm (95 w-%)
3,15 ≤ L ≤ 40 mm (95 w-%)
3,15 ≤ L ≤ 40 mm (95 w-%)
3,15 ≤ L ≤ 50 mm (95 w-%)
10 ≤ L ≤ 50 mm (95 w-%)
D06, D08 ja D10
11

Pelletid – Normatiivsed omadused (Osa 1)

Niiskus (M)

 M10
 M15

≤ 10 % tarbimisaine
≤ 15 % tarbimisaine

Tuha sisaldus (A)











A0.5
≤ 0.5 % kuivaine
A0.7
≤ 0.7 % kuivaine
A1.0
≤ 1.0 % kuivaine
A1.5
≤ 1.5 % kuivaine
A3.0
≤ 3.0 % kuivaine
A5.0
≤ 5.0 % kuivaine
A7.0
≤ 7.0 % kuivaine
A10.0
≤ 10.0 % kuivaine
A10.0+ > 10.0 % kuivaine,
antakse miinimumväärtus

Puistetihedus (BD) (kg/m3)

Drying oven, moisture content
prEN 14774-1 – 3

High temperature laboratory furnace
Ash content prEN 14775

 Antakse järgmiste klasside korral BD550, BD600, BD650, BD700 ja BD700+
(antakse miinimumväärtus)

27/12/2009
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Pelletid – Normatiivsed omadused (Osa 1)

Peenosa kogus (F)
Laadimisel
Peenosa <
 F1.0
 F2.0
 F3.0
 F5.0
 F5.0+

Lisandid

või pakkimisel
3,15 mm
≤ 1,0 w-%
≤ 2,0 w-%
≤ 3,0 w-%
≤ 5,0 w-%
> 5,0 w-%, antakse maksimumväärtus
3,15 mm sõel vastavalt ISO 3310
Osakeste suurusjaotus prEN 15149

 Sideainete tüüp pressimisel, šlakkumise inhibiitorid või kõik muud


kasutatud lisaained
Lisandite peab olema alla 20 w-% pressitavast massist. Kui üle 20
w-%, siis juba tegu segupelletitega - blended pellets

27/12/2009
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Pelletid – Normatiivsed omadused (Osa 1)

Tarbimisaine alumine kütteväärtus(Q)
 Antakse miinimumväärtus(arvutamisel arvestatakse
valitud niiskuskategooriat ja kuivaine alumise
kütteväärtuse tüüpilist hälvet konstantsel rõhul)

q p ,net,ar = q p ,net,d × (

100 − M ar
) − 0,02443 × M ar
100

 qp,net,ar




tarbimisaine alumine kütteväärtus, (MJ/kg)
qp,net,d
kuivaine alumine kütteväärtus (konstansel rõhul), Kalorimeetriline pomm prEN
14918, Photo: ENAS Oy
(MJ/kg)
Mar
üldniiskus (w-%)
0,02443 on vee aurustumise entalpiat arvestav tegur
(konstantsel rõhul) temperatuuril 25 °C
[MJ/kg per 1 w-% niiskuse kohta]

Arvutusvalem toodud EN 14961-1
27/12/2009
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Pelletid – Normatiivsed omadused (Osa 1)

Mehhaaniline vastupidavus (DU)

 DU97.5 ≥ 97.5 % pelletid peale testi
 DU96.5 ≥ 96.5 % pelletid peale testi
 DU95.0 ≥ 95.0 % pelletid peale testi

Proov 500 ± 10 g
50 ± 2 rpm, kokku 500
pööret

 DU95.0- < 95.0 % pelletid peale testi ,
antakse miinimumväärtus

Katseseade mehhaanilise vastupidavuse
määramiseks vastavalt prEN 15210-1

27/12/2009
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Normatiiivne/informatiivne pelletitele (Osa 1)

Väävel (S)
 Väävel normatiivne ainult keemiliselt
töödeldud biomassile (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2)
või kui on kasutatud väävlit sisaldavaid lisandeid








S0.02
≤ 0.02 w-% kuivaine
S0.05
≤ 0.05 w-% kuivaine
S0.08
≤ 0.08 w-% kuivaine
S0.10
≤ 0.10 w-% kuivaine
S0.20
≤ 0.20 w-% kuivaine
S0.20+ > 0.20 w-% kuivaine,
antakse maksimumväärtus
S, C analüsaator
Vastavalt prEN 15289
meetodile
27/12/2009

16

Normatiiivne/informatiivne pelletitele (Osa 1)

Lämmastik (N)
 Lämmastik normatiivne ainult keemiliselt
töödeldud biomassile (1.2.2, 1.3.2, 2.2.2,3.2.2)








N0.3
≤ 0.3 w-% kuivaine
N0.5
≤ 0.5 w-% kuivaine
N1.0
≤ 1.0 w-% kuivaine
N2.0
≤ 2.0 w-% kuivaine
N3.0
≤ 3.0 w-% kuivaine
N3.0+ >3.0 % w-% kuivaine
antakse maksimumväärtus

27/12/2009

CHN analüsaator vastavalt
prEN 15104 meetodile
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Normatiiivne/informatiivne pelletitele (Osa 1)

Kloor (Cl)
 Kloor normatiivne ainult keemiliselt
töödeldud biomassile (1.2.2, 1.3.2,
2.2.2,3.2.2)
 Cl 0.02 < 0.02 w-% kuivaine
 Cl 0.03 < 0.03 w-% kuivaine
 Cl 0.07 < 0.07 w-% kuivaine
 Cl 0.10 < 0.10 w-% kuivaine
 Cl 0.10+> 0.10 w-% kuivaine
antakse maksimumväärtus
Analüüs vastavalt prEN
15289 meetodile (üld S, Cl)

Photod: ofi & ENAS Oy
27/12/2009
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Puidupelletid
(EN 14961-1)
Peenosa (< 3,15mm)
< 1 w-%

Pelleti pikkus, 3,15– 40 mm
> 95 w-%

Maksimumpikkus, 45 mm
< 5 w-%

Toote standardid – Osad 2, 3, 4, 5 & 6



Eraldi tootestandardid

− Part 2 – tööstuses mitte kasutatavad puidupelletid
− Part 3 - tööstuses mitte kasutatavad puidubriketid
− Part 4 - tööstuses mitte kasutatav puiduhake
− Part 5 – tööstuses mitte kasutatav küttepuu
− Part 6 – tööstuses mitte kasutatavad mitte puitpõhised pelletid



Suunatud mittetööstuslikule kasutamisele väikeseadmetes nagu
kodumajapidamises ja väikestes äri- ja avaliku sektori hoonetes.



Tootestandardites on omadused üksteisega seotud, moodustavad
omaette klassi ja kõik omadused on normatiivsed

27/12/2009
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Tootestandard – Mittetööstuslikud puidupelletid (Osa 2)
Omadused kokku lepitud November 2009 (eelnõu)
Omadus

A1

A2

B

Päritolu

1.1 and 1.2.1

1.1 and 1.2.1

1.1, 1.2, 1.3

Suurused

D06, D08 (+ 1 mm)
3,15< L <40 mm
Max. 45 mm (1w-%)

D06, D08(+ 1 mm)
3,15< L <40 mm
Max. 45 mm (1w-%)

D06, D08(+ 1 mm)
3,15< L <40 mm
Max. 45 mm (1w-%)

Niiskus, M

< 10 w-%

< 10 w-%

< 10 w-%

Tuhasisaldus, A kuivaine

0.7 w-%

1.5 w-%

3.0 w-%

Puistetihedus, BD

> 600 kg/m3

> 600 kg/m3

> 600 kg/m3

Mehhaaniline
vastupidavus, DU

> 97.5 w-%

> 97.5 w-%

> 96.5 w-%

Tarbimisaine alumine
kütteväärtus, Q

> 16.5 MJ/kg
[4.6 kWh/kg]

> 16.5 MJ/kg
[4.6 kWh/kg]

> 16.0 MJ/kg
[4.4 kWh/kg]

Peenosa, F (< 3,15 mm)

Peenosa kogus ≤ 1% lõpptarbijale tarnimisel ja peale viimast
laadimispunkti. i.e lahkumisel viimasest ladustamispunktist või tehasest
otse lõpptarbijale saatmisel. Peenosa peab tehasest lahkumisel samuti
olema ≤ 1% (kui pole tootja ja tarbija poolt teisiti kokku lepitud).

Lisandid < 2w-% pressitavast kuivaine massist, tüübid (e.g. tärklis, maisijahu, taimeõli) ja kogus
tuleb anda.
27/12/2009
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Tootestandard – Mittetööstuslikud puidupelletid ja briketid
(Osa 2, 3) – Omadused kokku lepitud Nov2009

Omadus

A1

A2

B

Väävel, S kuivaine

S0.05

S0.05

S0.05

Lämmastik, N kuivaine

N0.3

N0.5

N1.0

Kloor, Cl, kuivaine

Cl0.02

Cl0.03

Cl0.03

Tuha sulamisomadused, DT oC*

> 1 200

> 1 100

> 1 100

Arseen, As mg/kg dry

<1

<1

<1

Kadmium, Cd, mg/kg kuivaine **

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Kroom, Cr mg/kg kuivaine **

< 10

< 10

< 10

Vask, Cu, mg/kg kuivaine **

< 10

< 10

< 10

Seatina, Pb, mg/kg kuivaine **

< 10

< 10

< 10

Elavhõbe, Hg, mg/kg kuivaine **

< 0.05

< 0.05

< 0.05

Nikkel, Ni, mg/kg kuivaine **

< 10

< 10

< 10

Tsink, Zn, mg/kg kuivaine **

< 100

< 100

< 100

* Mitte briketile,
DT = deformatsiooni temperatuur (Analysis EN15370-1)
** 1 000 mg/kg = 1 000 ppm = 0,1%, Analysis prEN 15297 – Mikroelemendid

Punasega väärtused kokku leppimata, lepitakse Märtsis 2010
27/12/2009
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Puiduhake ja purustatud (hog) kütus – prEN14588

Puiduhake - 4.183
 Hakitud puitpõhine biomass kindla tüki
suurusega, saadud mehhaanilisel
töötlemisel terariistadega (lõiketerad,
noad)
−puiduhake on ligilähedaselt nelinurkse kujuga,
tavaliselt pikkusega 5 to 50 mm ja suhteliselt
õhuke võrreldes teiste mõõtmetega.
−lõikuri hake, metsahake, roheline hake,
tüvepuidu hake, kogupuu hake.

Purustatud (Hog) kütus - 4.94
 küttepuu varieeruva kuju suurusega
tükkide näol, saadud purustamisel nüride
vahenditega nagu valtsid, haamrid või
vasarad
27/12/2009
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Puiduhake – EN 14961-1
Klass

Minimaalselt 75-w% põhifraktsioon, mma

Peenosa hulk,
w-% (<3,15 mm)

Jäme fraktsioon,
w-%

P16A
P16 B

3,15< P < 16 mm
3,15< P < 16 mm

< 12 %
< 12 %

<3% >16 mm and all 30 mmc
<3% >45 mm and all 120mm c

P45A

8 < P < 45 mm

<8%

b

P45B

8 < P < 45 mm

<8%

b

P63

8 < P < 63 mm

<6%

b

< 6% > 100 mm, and all
< 350 mm

P100

16 < P < 100 mm

<4%

b

< 6% > 200 mm, and all
< 350 mm

< 6% >63 mm, and max. 3,5
% > 100 mm, all <120 mm,
< 6% > 63 mm, and max. 3,5
% > 100 mm all <350 mm

a

Numbrilised väärtused (P-klass) osakeste suurusele vastavad osakestele, mis läbivad toodud
suurusega ümmarguste avadega sõela vastavalt standarditele prEN 15149-1.
b Põhifraktsioon P45B-le on 3,15< P < 45 mm, P63-le 3,15< P < 63 mm ja P100-le 3,15< P < 100 mm
ja peenosa võib maksimaalselt olla 25 w-%, kui toormaterjaliks on palgi jäätmed, mis sisaldavad peent
osa nagu oksad, okkad või lehed.
c Ülemõõduga osakeste ristlõikepind peab olema P16-le <1 cm², P45-le < 5 cm², P63-le< 10 cm² ja
P100-le < 10 cm².
27/12/2009
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Osakeste suurus – P 16

P16A

P16B
All <120 mm

All <31,5 mm
45

100

30

45

<3%
<3%

>75%

16

16

>75%

8

3,15

8

3,15

<12%

<12%

Numbrilised väärtused (P-klass) osakeste suurusele vastavad osakestele, mis läbivad
toodud suurusega ümmarguste avadega sõela vastavalt standarditele prEN 15149-1
Ülemõõduga osakeste ristlõikepind peab olema P16-le <1 cm².
27/12/2009
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Osakeste suurus– P45
P45A

P45B
<3,5 %

<3,5 %

All < 120 mm

All < 350 mm
100

100

<6%

>75%

< 100 mm

<6%

< 100 mm

63

63

45

45

16

16

>75%
8

8

3,15

3,15

<8 %

<8 %

Numbrilised väärtused (P-klass) osakeste suurusele vastavad osakestele, mis läbivad toodud suurusega
ümmarguste avadega sõela vastavalt standarditele prEN 15149-1.
Põhifraktsioon P45B-le on 3,15< P < 45 mm, ja peenosa võib maksimaalselt olla 25 w-%, kui
toormaterjaliks on palgi jäätmed, mis sisaldavad peent osa nagu oksad, okkad või lehed.
Ülemõõduga osakeste ristlõikepind peab olema P45-le < 5 cm²
27/12/2009
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Osakeste suurus P63 ja P100
P63

P100

All < 350 mm

<6%

100

<6% >200 mm

All < 350 mm

100

< 100 mm

63

63

>75%
45

45

16

16

8

8

3,15

3,15

>75%

<6 %

<4 %

Numbrilised väärtused (P-klass) osakeste suurusele vastavad osakestele, mis läbivad toodud suurusega
ümmarguste avadega sõela vastavalt standarditele prEN 15149-1.
Põhifraktsioon P63-le on 3,15< P < 63 mm ja P100-le 3,15< P < 100 mm ja peenosa võib maksimaalselt
olla 25 w-%, kui toormaterjaliks on palgi jäätmed, mis sisaldavad peent osa nagu oksad, okkad või lehed.
Ülemõõduga osakeste ristlõikepind peab olema P63-le < 10 cm² ja P100-le < 10 cm².
27/12/2009

27

Puiduhake – normatiivne (EN 14961-1)

 Niiskuse, M alates M10 kuni M55 (5 % kaupa),
M55+ (antakse maksimaalne väärtus)
 Tuhk, A klassid A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A3.0, A5.0, A6.0 and
A6.0+ (antakse maksimaalne väärtus)

Puiduhake – normatiivne või informatiivne
(EN 14961-1)

 Lämmastik, N, N0.3, N0.5, N1.0, N2.0, N3.0, N3.0+
(antakse maksimaalne väärtus)
 Chlorine, Cl, Cl0.02, Cl0.03, Cl0.07,Cl0.1, Cl0.1+ (antakse
maksimaalne väärtus)
 Läämastik ja kloor normatiivsed ainult klassidele (1.2.2;
1.3.2 ), keemiliselt töödeldud puit
27/12/2009
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Puiduhake – informatiivne (vabatahtlik)-EN14961-1

 Alumine kütteväärtus Q (MJ/kg tarbimisaine) või
energiasisaldus density, E (kWh/puiste-m3),
− Antakse minimaalne väärtus
− Saab arvutada niiskuse ja kuivaine alumise kütteväärtuse
järgi, mis võetakse kirjanduse andmetest või määratakse

 Tuha sulamisomadused
− Deformatsiooni temperatuur (DT, oC) antakse

27/12/2009

29

Puiduhake – informatiivne (vabatahtlik)- EN14961-1

 Puistetihedus, BD (kg/m3)
Klassid BD150; BD200; BD250; BD300; BD350; BD400
ja BD450+ (antakse maksimaalne väärtus)
− Soovitav anda, kui kaubeldakse mahu alusel.

27/12/2009

´Puistetiheduse määramine prEN 15103 järgi
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Kuidas klassifitseerimist kasutada

 Katla/põleti tootja saab valida oma tootele sobivad kütuse
klassid

 Klassifikatsioon võib olla tootel märgitud
Tootja

Ariterm Oy

Võimsus

200 kW
EN303-5
Puiduhake
EN 14961-4 (A2)

Kütusl

 Pakendite puhul info toodud pakendil
 Puistematerjali puhul: kasutatakse toote deklaratsiooni
27/12/2009
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Toote deklaratsiooni näide vastavalt Osale 1 – EN14961-1
Puistematerjali tarne – tööstuslikud pelletid

EN 14961 – 1
Producer
Pellet factory
Origin
Traded form
Normative
Dimensions
Moisture, w-%
Ash, w-% dry
Mechanical durability, w-% pellets
after testing
Amount of fines, w-% (< 3,15 mm)
Additives, w-% of pressing mass
Bulk density, kg/m3
Net calorific value as received,
kWh/kg
Informative Sulphur, w-% dry basis
Nitrogen, w-% dry basis
Chlorine, w-% dry basis
27/12/2009

EAA Biofuels
Jyväskylä, Finland
1.2.1.2 (Sawdust, pine)
Pellets
D08
M 10
A0.7
DU97.5
F1.0
0.5 w-% starch
BD 650
Q4.7
0.05
N0.3
Cl0.03
32

Toote deklaratsiooni näide puiduhakkele

EN 14961 – 1
Producer
Location
Origin
Traded form
Normative
Dimensions
Moisture, w-%
Ash, w-% dry
Informative Bulk density, kg/m3
Net calorific value as received, MJ/kg
Sulphur, w-% dry basis
Nitrogen, w-% dry basis
Chlorine, w-% dry basis

27/12/2009

EAA Biofuels
Jyväskylä, Finland
1.1.1.1 and 1.1.1.2
(Whole tree)
Wood chips
P45A
M35
A1.5
BD250
Q11.5
0.05
N0.3
Cl0.03
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Toote deklaratsiooni näide – puidupelletite pakend

Producer

EAA Biofuels
P.O. Box 1603, FI-40101 Jyväskylä
Tel. +358 20722 2550

Origin:

1.2.1.2 Coniferous wood without bark

Traded Form:

Pellets – Class A1

Country of origin

Jyväskylä, Finland

Normative (EN 14961- 2)
Dimensions
Diameter (D), lenght (L)
Moisture

D08 (D= 8+1 mm, and 3,15 < L < 40 (95%)
Maximum 45 mm
M10 ( < 10 %)

(w-% as received)
Ash
(w-% of dry basis)

A0.7 < 0,7%

Mechanical durability
(w-% of pellets after testing)

DU97.5 < 97,5%

Amount of fines
(w-%, < 3.15 mm)

F1.0 < 1%

Net calorific value, Q
Additives
(w-% of pressing mass)
3
3)
Bulk density as received (kg/m

27/12/2009

Q > 4,7 kWh/kg
Starch < 1 w-%
DB600 > 600 kg/m3

Chemical composition (w-% dry basis) N0,3, S0,05, Cl0,02
Ash melting behaviour, (DT oC)
> 1 200
Minor elements (mg/kg dry basis)
As 1, Cd 0,5, Cr 10, Cu 10, Pb 10,
Hg 0.05, Ni 10, Zn 100
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BIOENERGY STATION
AI

D
WOO
LOG

A II
TAKE A PACK

20kg

20kg

Eija Alakangas

Täiendav info: Eija Alakangas, VTT, convenor WG2/CEN/TC 335
eija.alakangas@vtt.fi, Tel.+358 20 722 2550
27/12/2009
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