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CEN 335 – Tehnilised spetsifikatsioonid

OlemasOlemas

� CEN/TS 14778-1:2006  Tahked 
biokütused - Proovivõtt

Osa 1: Proovivõtu meetodid

� CEN/TS 14778-2:2006 Tahked 
biokütused - Proovivõtt

Osa 2: Haagistes/vagunites 
transporditava tükkmaterjali 
proovivõtu meetodid

� CEN/TS 14779:2006 Tahked 
biokütused - Proovivõtt– Proovivõtu 
planeerimise meetodid ja proovivõtu 
sertifikaadid

� CEN/TS 14780:2006 Tahked 
bioütused – Proovi ettevalmistuse 
meetodid

Ette valmistamisel

� EN 14778 Tahked bioütused –
Proovivõtt

� EN 14780 Tahked bioütused – Proovi 
ettevalmistuse meetodid



Hajumisanalüüsi tulemusel sõltuvad erinevused “tõesest”
väärtusest :

− Proovivõtust: 80%
− Proovi ettevalmistusest: 15%
−Analüüsidest: 5%

National Coal Board (GB) poolt valideeritud samuti teistele 
puistematerjalidele nagu põllumajandusproduktid, tööstusliku 
mineraalid etc.

Proovivõtus tähtis



Korrektse proovivõtu põhimõte

Iga partii osake omab ühesugust tõenäosust sattuda 
võetavasse proovi. Kui praktikas see tingimus pole 
täidetav, peab proovi võtja selle kõrvalekalde/piirangu 
ära märkima proovivõtu plaanis.



Proovivõtu plaan

Mis tüüpi töö?

Täielik proovi-
võtu plaan

Lühike proovi-
võtu plaan

Arvutatakse proovi osade arv partii kohta

Arvutatakse proovi osade suurus

Arvutatakse vajalik maht (mass) nõutavate määramiste jaoks

Partii visuaalne kontroll

Proovivõtu meetodi
määramine

•Liikuv kütus 
•Statsionaarne materjal
•Erimaterjal



Labori aadress

Proovivõtja 
aaddress 

Transportija 
aadress

Tarnija 
aadress

muusilokonveierliikuv:Osapartii tüüp

muu
Väike 
laokogus

kooremstatsionaarne:

kgLaboriproovi mass ja konteiner

kg ton or m3Osapartii mass/maht

mmMax mõõt nominaalne

Märkused
Biokütuse 
tarnija

muu:Tootja

õhukindel plastikkonteinerToode

laboriproovi pakendPartii või selle osa ID number

telefonE-mail

aeg
Proovivõtja 
nimi

kuupäevProovi ID number

Proovivõtu plaani 
tunnusnumber

Proovivõtu 
plaan 1



Proovivõtu plaan

� Kütusetüüp:
− Homogeenne: e.g. saepuru, pähklikoored, pelletid, puiduhake
− Ebahomogeenne: e.g. koor, kasutatud puit

� Osade arv statsionaarsele objektile:
− n = 5 + 0,025*mLOT    homogeensetele
− n = 10 + 0,040*mLOT    ebahomogeensetele

� Osade arv liikuvale objektile:
− n = 3 + 0,025*mLOT homogeensetele
− n = 5 + 0,040*mLOT ebahomogeensetele

� Vajalik proovi kogus
� Osa miinimumkogus (sõltub tüki suurusest)



Osade arv

1 homogeenne, nominaalne max suurus < 10 mm
2 homogeenne, nominaalne max suurus > 10 mm
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Tahkete biokütuste tavalised puistetihedused

Puistetihedus vajalik tahke biokütuse massi arvutamiseks

80–120Hakitud põhk

130–180Põhupallid

250–400Puiduhake

140–170Laastud

290–380Saepuru

150–250Kütuse tolm

500–650Brikett

550–700Pelletid

Puistetihedus, kg/m3Tahke biokütus



Proovivõtt

Proov
Partii 10 t

Ettevalmistatud

proov Analüütiline

proov ~5 g

Proov peab esindama kogu partiid!



Proovi võtmine kuhjast



Proovivõtu vahendid

2.5d

5d

2.5d

2.5d

5d

2.5d

b>2.5db>2.5d

d = tüki nominaalne max suurus (95% materjalist läbib sõela 



Vead proovivõtul: Lisandid

Lumi ja jää tüüpilised 
lisandid Põhjamaades

Muud lisandid tahketes 
biokütustes:

• Pinnas
• Liiv ja kivid
• Köied, plastik



Peente osakeste kihistumine transpordil

Originaal Transpordil



Kühvlid - 2.5 x max nominaalne tahke 

kütuse tüki suurus



Proovivõtt maha puistatud 
autokoormast (kuhi)

Näide külgvaatest 
väikese kuhja 
proovivõtu 
punktidele



Pelletite proovivõtt laoruumidest



Proovivõtt (põhu,heina etc.)pallist

PuurmasinPuurmasin



Proovivõtt liikuvast voolust



Näited liikuva materjali proovivõtust ja vahenditest

Proovivõtt linttransportProovivõtt linttransportööööriltrilt

b>2.5db>2.5d

d = d95 = max nominaalne 
tüki suurus

Proovivõtu kastProovivõtu kast



Proovivõtt autokoormast selle mahalaadimisel
(eelistatud võrreldes proovivõtuga kuhjast)



Proovivõtt peatatud linttransportöörilt



Liitproov

� Võetakse osaproovid
� Segatakse need kokku 
� Teotatakse proovi jagamine kui vaja



Tähistamine, pakkimine, saatmine

� Proovide füüsikaliste ja keemiliste omaduste 
säilitamiseks on pakkimine väga oluline teema

− Õhukindel pakkimine plastikusse (e.g.: plastikkotid)

− Kaitse otsese päikesevaluse eest

− Võltsimise kaitse kui vajalik: 
konteineri pitseerimine

− Jahutamine (5°C) bioloogiliste protsesside 
pidurdamiseks kui vaja (eriti niiskuse sisaldused üle
20% ja pikaajaline ladustamine).



Pakkimine ja saatmine

Halvad näited !!!

Tarbijate ja klientide informeerimine vajalik, et hoida ära selliseid vigasid!



Pakkimine ja saatmine

Lisaks halbu näiteid !!!



Etapid laboratooriumis

Jagamine. Liitproov

Algne proovi jagamine

Proovi kaalumine

Vajadusel proovi kuivatamine. 
Jäetakse seejärel 24 tunniks seisma

Tüki suuruse vähendamine <30 mm
jämepurustus/lõikus

Massi vähendamine sobival meetodil

Tüki suuruse vähendamine <1mm 
kasutades lõikavat veskit

Analüütilise proovi võtmine

Suuruse vähendamine < 0,25 mm
kasutades lõikavat veskit

Liitproov

Osaproovid puistetiheduse, 
pelletite vastupidavuse etc. määramiseks

Osaproovid osakeste suurusjaotuse, 

abrasiivsuse etc. määramiseks

Osaproovid niiskuse etc. määramiseks

Osaproovid tuha, kütteväärtuse
määramiseks, keemilisteks analüüsideks etc.

Osaproovid analüüsideks kui < 0,25 mm
nõutav



Proovi vähendamise põhimõtted

� Massi vähendamisel peab igal osakesel olema sama 
tõenäosus sattuda vähendamise järel saadavasse 
osaproovi.

� Tuleb ära hoida peente osakeste võimalik kadu 
jahvatamisel ja proovi töötlemisel.



Seadmed massi vähendamiseks
(laboratoorsed)

� Rihvelkastid
− Rihvelkastil vahemalt 16 pilu, koos vastavate lahtritega osaproovidele, 

pilude laius vähemalt 2.5 korda suurem materjali tüki max 
nominaalsuurusest.

� Rotatsioonproovijagajad
− Rotatsioonjagajal peab olema söötja selliselt seadistatud, et jagaja jõuab 

kogu proovi jagamisel teha vähemalt 20 pööret.

� Küvlid ja kopad
− Kopp või kühvel, mida kasutatakse, peab olema lameda põhjaga ja küllat 

kõrgete servadega, et vältida osakeste maha pudenemist, laiusega 
vähemalt 2.5 kordne tüki max nominaalsuurus.

� Seonduvad vahendid

− Jämepurusti/lõikur
− Lõikav veski
− Sõelad
− Kaal



Seadmed massi vähendamiseks

� Rotatsioonproovijagaja

Vähemalt 20 pööret proovi jagamise 
kestel

� Kühvlid ja kopad
− Käsitsi massi 

vähendamiseks

− Lameda põhja ja kõrgete 
servadega

− Laiusega vähemalt 2.5 
kordne tüki max 
nominaalsuurus, d95



Seadmed massi vähendamiseks : Rihvelkastid

� Vähemalt 16 külgnevat pilu

� Pilu laius vähemalt 2.5 kordne max 
tüki nominaalsuurus (d95)



Massi käsitsi vähendamine:
Kvarteerimine ehk neljaks jagamine



Ribasegu



Käsitsi



Põhu tüki suuruse vähendamine



Tüki suuruse vähendamise seadmed

� Veski tüki suuruse 
vähendamiseks:
−Vähene kuumenemine
−Erinevad sõelad
−Kerge puhastada
−Vastupidav lisanditele

� Jämepurusti/lõikurveski

� Lõikav veski

� Sõelad

� Kaal



Minimaalsed lõppproovi massid proovi jagamisel

20 000
3 000
1 000
500
200
100

15 000
2 000
500
250
100
50

10 000
1 000
300
150
50
20

≥100
50
30
10
5

≤ 2

Puistetihedus
> 500 
kg/m3

Puistetihedus
200–500 
kg/m3

Puistetihedus
< 200 kg/m3

Minimaalne mass, g

Tüki suurus 
(mm)



See ettekanne on koostatud järgmiste organisatioonite 
koostöös : VTT, Finland

SLU, Sweden
ofi, Austria
CEN/TC 335, WG3

www.phydades.infowww.phydades.info


