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Kvaliteedi karakteristikad standardiseerimises

a) Põlemisega seotud omadused
−niiskuse sisaldus EN 14774
− kütteväärtus EN 14918
− lendosad EN 15148
− tuha sisaldus EN 14775
− tuha sulamisomadused EN 15370

b) Mehhaanilised omadused
−puistetihedus / osakese tihedus EN 15103/15150
−osakeste suurusjaotus EN 15149
− vastupidavus (tihendatud kütused) EN 15210



Niiskuse sisaldus

Niiskuse efektid

� Kütteväärtus (massi järgi) ja energiasisaldus (mahu järgi)

� Kütuse kaod(kuivaine kaod)

� Seente kasv ja spooride emissioon (terviseriskid)

� Sobivus põletamiseks (kodused kolded)

� Isesüttimise risk

� Mõju puistetihedusele



“Rohelise/toore“ puiduhakke ladustamine:
Isesüttimise oht



Niiskuse sisalduse määramine

Standardne meetod EN 14774:

“Tahked biokütused – Meetodid niiskuse 
sisalduse määramiseks – Kuivatusahju 
meetod„

� Osa 1: Üldniiskus – Referentsmeetod

� Osa 2: Üldniiskus– Lihtsustatud meetod

� Osa 3: Proov niiskuse analüüsil

Meetodi iseloomustus:

� Kuivatusahju meetod

� Proovi mass >300 g (osa 1&2)

� Kuivatustemperatuur: 105 ± 2 °C

� Kuivatusaeg: konstantse massini (16 – 24 h)

� Kaalude loetavus: 0,1 g



Tuha sisaldus

Tuha sisalduse efektid

� Tuha ladustamine

� Katla disain

� Tahkete osakeste õhuemissioon

� Kütteväärtus (kuivaine)



Tuha sisaldus
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Puiduhake ja pelletid
Rohtsed ja teravilja kütused

Tuha sisalduse mõju tahketele heitmetele
(49 kW puiduhakke katel)



Tuha sisalduse määramine

Standardne meetod EN 14775:

“Tahked biokütused – Meetodid tuha 
sisalduse määramiseks„

Meetodi iseloomustus:

− Arvutamine proovi kuumutamisel alles jääva massi 
alusel.

− Proovi mass > 1 g

− Temperatuuri tõus ette antud (5°/min)

(RT -> 250 °C  50 minutiga, hoida 60 minutit,

250 °C -> 550°C  60 minutiga, hoida 120 minutit)

− Ahju temperatuur: 550 ± 10 °C

− Jahutamine eksikaatoris

− Kaalu loetavus: 0,1 mg = 0,0001 g



Tuha sisalduse määramine



Puistetiheduse määramine

Standardne meetod EN 
15103:

“Tahked biokütused – Meetodid 
puistetiheduse 
määramiseks"

Meetodi iseloomustus:
- Proovi maht määratakse kindla 

mahuga ümmarguses konteineris 
peale põrutamist

- Põrutamine - lastakse konteineril 
vabalt kukkuda 150 mm kõrguselt 
puitalusele (3 korda + uuesti
täitmine)

- Kaalu loetavus: 1 g / 10 g
KaalumineTasandaminePõrutamine

5 L
50 L



Pelletite & brikettide vastupidavus

Ebapiisava vastupidavuse efektid

- Peenosa või tolmu emissioon tarnspordil või ladustamisel
(terviserisk/tüliks tarbijale)

- Tolmu plahvatamise risk (süttimised)

- Edastamise protsessi häired (katkised pelletid)



Pelletite ja brikettide vastupidavuse määramine

Standardne meetod EN 15210:
“Tahked biokütused – Meetod pelletite ja brikettide mehhaanilise 
vastupidavuse määramiseks"
– Osa1: Pelletid – Osa 2: Briketid

Meetodi iseloomustus (pelletid):
− Proovi trummeldatakse teatud pöörlevas katse-
kambris, määratakse maha kulunud peenosa kogus
− Sõelumine enne trummeldamist: 3,15 mm

ümmarguse avaga sõel
− Proovi mass. 500 g
− Pöörlemise aeg 10 min / 500 pööret
− Sõelumine pärast trummeldamist: 

3,15 mm ümmargune ava



Seade mehhaanilise vastupidavuse määramiseks



Osakeste suurus&jaotus

Ebasobiva osakeste suurusjaotuse mehhaanilised efektid

- Edastamise ja transpordi süsteemi ummistused või vigastused
- Häired materjali pidevas voolus
- Võlvumine ladustamisel või edastamisel
- Suurenev takistus õhu voolule aereerimisel või kuivatamisel
- Takistatud osakeste levimine tulekolletesse
- Tolmu tekkimine transpordil

Pikkust sõelumisel ei määrata!



Võlvumine

Võlvumine summerib mitmeid nähtusi
−Stabiilse silla (võlvi) moodustumine üle ava

−Vertikaalse voolu horisontaalne ebaühtlus

−Ummistumise oht edastamisel

Võlvumist mõjutavad omadused

−osakeste suurusjaotus

−maksimaalne osakese pikkus

− keskmine suuruse/pikkuse suhe

−osakese kuju (sfäärilisus)

−niiskus

− tihedus



Osakeste suurusjaotuse määramine

Standardne meetod EN 15149:
“Tahked biokütused – Meetodid osakeste 
suurusjaotuse määramiseks„

− Osa 1: Horisontaalne sõelumine 
kasutades sõelu avadega vahemikus 1
kuni 63 mm

− Osa 2: Horisontaalne sõelumine 
kasutades sõelu avadega 3,15 mm ja 
allapoole



Osakeste suurusjaotuse määramine

Meetodi iseloomustus (horisontaalne 
sõelumine)

- Osakesed separeeritakse sõelumisega,
kindla fraktsiooni osakaal määratakse kaalu järgi

- Min. proovi kogus: 8 l (Osa1) või 50 g (osa 2)

- Proovi niiskus: < 20 % 

- Min. sõela pindala: 1200 cm² (Osa1) 250 cm²
(Osa 2)

- Ava geomeetria: ümmargune (Osa 1) või
ruudukujuline & ümmargune (Osa 2)

- Ava mõõdud: 3,15/8/16/45/63 mm (Osa 1);

0,25/0,5/1/1,4/2/2,8/3,15 mm (Osa 2)

- Aeg: 15 min või määratakse eelnevalt katseliselt



Kokkuvõte ja järeldused (1)

Füüsikaliste/mehhaaniliste omaduste vastastikused 
mõjud

Vastupidavus
(pelletid)

Puistetihedus

Niiskuse sisaldus

Osakese tihedus

Suurusjaotus

Võlvumise
omadused

Kütteväärtus (w.b.) 
Tuha sisaldus

Tuha 

sulamisomadused

Lisandid



Kokkuvõte ja järeldused (2)

� Niiskus mõjutab enim teisi füüsikalisi omadusi.

� Füüsikalis-mehhaaniliste omadustega manipuleerimine 
mõjutab alati ka teisi kütuse parameetreid.

� Enamik kütuse füüsikaliste omaduste iseloomustamiseks 
vajalikke meetodeid on standardiseeritud. Standardid on 
praegu revideerimisel. Nende kasutamise kogemused 
praktikas on siiski veel vähesed.

� Standardsete meetodite loetelu on veel mittetäielik. 
Kütuse mehhaaniliste omaduste paremaks 
iseloomustamiseks tuleb juurutada uued parameetrid
(e.g. osakese kujutegurid). 



Tänan tähelepanu eest!


