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Tahked kütused

Tahke biokütus

Põlev osaMittepõlev osa

vesi lendosad kokstuhk



Puidu koostis

Keemiline koostis:

51% süsinik

42% hapnik

6%  vesinik

< 1% lämmastik

< 0,1% väävel,
halogeenid

Koostisosad:

50% tselluloos

25% hemitselluloos

25% ligniin

< 5% vaigud etc.

< 1% tuha mineraalid



Kahjulikud ained, saasteained

� N, S, halogeniidid on keskkonnale kahjulikud ühendid

� Lämmastik
− Kütuse lämmastikust peamiselt on tingitud NOx-emissioon

− Päritolu puidus: looduslik sisaldus kuni 0,3%, suuremad kontsentratsioonid tänu 
liimidele ja teistele sideainetele

� Väävel
− SO2 moodustub põlemisel peamiselt orgaanilistest väävliühenditest, mis 

transformeerub edasi väävelhappeks ja põhjustab happevihma

− Päritolu puidus : tavaliselt väga madalad kontsentratsioonid, suuremal määral võib 
esineda kui näiteks pelletite sideainena kasutatakse lignosulfonaati

� Kloor
− Põlemisel moodustub soolhape, mis peamiselt põhjustab korrosiooni

− Päritolu puidus : tavaliselt väga madalad kontsentratsioonid, kontaminatsioon võib 
toimuda tingituna taimekaitsevahendeist, väetistest, sulatamise sooladest (lumi, 
jää). Teistes biokütustes esineb tihti ka suuremal määral – väga oluline keemiline 
parameeter! 



NOx-moodustumine



Aerosooli moodustumine



Keemilised katsemeetodid

� EN 15104 Tahked biokütused — Süsiniku, 
vesiniku ja lämmastiku üldsisalduse 
määramine— Instrumentaalsed meetodid

� EN 15289 Tahked biokütused — Väävli ja 
kloori üldsisalduse määramine

� EN 15105 Tahked biokütused — Vees 
lahustuva kloori, naatriumi ja kaaliumi
määramise meetodid

� EN 15290 Tahked biokütused —
Makroelementide määramine 

� EN 15296 Tahked biokütused —
Mikroelementide määramine

� EN 15297 Tahked biokütused —
Analüüsitulemuste arvutamine erinevatele 
baasidele



EN 15104 Süsiniku, vesiniku ja lämmastiku
üldsisalduse määramine— Instrumentaalne meetod

Põhimõte
� Proov põletatakse täielikult hapnikus

� Gaasilised produktid: CO2, veeaur, elementaarne lämmastik 
ja/või lämmastikoksiidid, vääveloksiidid ja happed ning 
vesinikhaliidid

� Gaaside töötlemine: vesinik, mis seotud väävliga või 
haliididega vabaneb veeauruna

� Lämmastikoksiidid taandatakse elementaarlämmastikuks

� Põlemisproduktid, mis segavad järgnevaid gaasianalüüsi 
protsesse eemaldatakse

� Sobiva instrumentaalse gaasianalüüsi meetodiga määratakse 
kvantitatiivselt CO2, H2O ja N2



EN 15104 süsinik, vesinik ja lämmastik -
Instrumentaalmeetodid

Instrumendid ja reaktiivid

� Kasutatakse automaatseid süsteeme e.g. Leco, Elemental

− Tehnilised nõuded süsteemidele antud standardis

� Kalibreerimiseks kasutatakse standardaineid

� Meetodi täpsus on kontrollitud sertifitseeritud 
referentsmaterjalidega

Lämmastiku jaoks võib Kjeldahl`i meetodit kasutada!



EN 15104 süsinik, vesinik ja lämmastik -
Instrumentaalmeetodid

Protseduur

� Proovi ettevalmistus ja vajaliku koguse valmis kaalumine

� Süsteemi kalibreerimine

� Proovi analüüs

� Tulemuste esitamine ja arvutamine

� Meetodite täpsus:

Max lubatavad erinevused tulemustes

(kuivaine)

korratavus taasesitatavus

Süsiniku sisaldus 0,5 % absoluutselt 1,5 % absoluutselt

Vesiniku sisaldus 0,25 % absoluutselt 0,5 % absoluutselt

Lämmastiku 

sisaldus

10 % suhteliselt kui N > 0,5 %

0,05 % absoluutsekui N < 0,5 %

20 % suhteliselt kui N > 0,5 %

0,1 % absoluutselt kui N < 0,5 %



Tulemused - BioNormII lämmastik

Meetodi täpsus

Lämmastik Sisaldus

keskmine

[wt %, d.b.]

R abs 

[%]

R rel

[%]

r abs 

[%]

r rel

[%]

kooreta puit 0,060 0,060 99,2 0,027 45,1

puiduhake 0,106 0,087 82,0 0,079 74,7

lehtpuu liimiga 0,342 0,144 42,2 0,036 10,5

rapsipõhk 0,406 0,159 39,2 0,090 22,1

koor 0,669 0,221 33,1 0,076 11,4

põhk 0,713 0,191 26,7 0,078 10,9

cynara 1,006 0,241 24,0 0,107 10,6

Orujillo (oliivi) 1,314 0,333 25,3 0,090 6,8

Taasesitatavus Korratavus



EN 15289 Üldväävli ja kloori määramine

Põhimõte
� Põletamine ja happeliste gaasiliste komponentide lahusesse 

viimine
• Põletamine hapnikuga pommis ning happelise gaasi absorbeerimine 

lahusesse (meetod A);
• Lõhustamine suletud anumas vastavalt kirjeldusele standardis

EN15290 (meetod B).



EN 15289 Üldväävli ja kloori määramine

� Sulfaatide ja kloriidide määramine saadud lahuses

• Ioonkromatograafia vastavalt EN ISO 10304-1;

• ICP, rakendades EN ISO 11885

• Teised sobivad meetodid. 

• Eksisteerib palju sulfaatide ja kloriidide määramise meetodeid, kuid meetodite 
tundlikkus ja täpsus varieeruvad märgatavalt.

� Automaatseadmeid võib kasutada, kui nad on valideeritud vastava biomassi 
referentsproovidega  

� Röntgenfluorestsentsi saab kasutada 

väävli ja kloori määramiseks otse

biokütutyse proovist



EN15289 väävel ja kloor

Põletamine suletud pommis
� Kõige enam kasutatud meetod, kombinatsioon kütteväärtuse määramisega 1 g proovi 

pressitakse tabletiks, asetatakse kvartsist või metallist tiiglisse ja põletatakse 
hapnikus rõhul 30 bar 

� Vajadusel kasutatakse põletamiseks abivahendeid/aineid

− Vedelike puhul e.g. dodecane

− Tahkete ainete puhul: tuntud kaaluga põletamiskott või kapsel



Põletamine suletud pommis
� Pärast kolvi (50 or 100 ml) täitmist absorptsioonlahusega

Tähelepanu:
− Kontrollige põlemise täielikkust
− Loputage pomm läbi
− Vahepealne lahuse töötlemine

vajadusel
− Kontrollige kadusid pommi 

ventileerimisel
(gaasi pesupudel)

EN15289 väävel ja kloor



EN15289 väävel ja kloor

Detekteerimise meetodid

� Ioonkromatograafia
− Soovitatav meetod sulfaatidele ka kloriididele (EN ISO 10304-1)

− Kasutatakse süstalt, mis varustatud 0,45 µm poorise filtriga

� Teised analüüstilised meetodid:

Meetod Cl S Referentsid (näited)

ICP X X EN ISO 11885

fotomeetria (kolorimeetria) X DIN 51727

nefelomeetriline (hägusus) X ASTM D516 - 02

fotomeetriline tiitrimine X ISO 587

kulonomeetria X DIN 38405 - 1 (meetod D1-3)

potentsiomeetriline tiitrimine X DIN 38405 - 1 (meetod D1-2)



EN15289 väävel ja kloor

Meetodi täpsus

Max lubatavad erinevused tulemustesVäävli ja kloori sisaldus

kuivaines Sama labor
(korratavus)

Erinevad laborid
(taasesitatavus)

Kloor ≤ 500 mg/kg

> 500 mg/kg

50 mg/kg

10 % keskmisest 

tulemusest

100 mg/kg

•20 % keskmisest 

tulemusest

Väävel ≤ 500 mg/kg

> 500 mg/kg

50 mg/kg

•10 % keskmisest 

tulemusest

100 mg/kg

•20 % keskmisest 

tulemusest



Tulemused - BioNormII kloor

Meetodi täpsus

Kloor Sisaldus
keskmine

[wt %, d.b.]

R abs 
[%]

R rel
[%]

r abs 
[%]

r rel
[%]

kooreta puit 0,003 0,006 174 0,003 93

puiduhake 0,005 0,010 185 0,006 103

koor 0,010 0,010 99 0,005 53

lehtpuu liimiga 0,015 0,012 83 0,007 51

põhk 0,11 0,030 26 0,016 14

Orujillo (oliivi) 0,20 0,043 21 0,013 7

rapsipõhk 0,28 0,065 23 0,027 10

cynara 1,59 0,44 27 0,18 11

Korratavus Taasesitatavus



EN15105 Tahked biokütused — Vees lahustuva kloori, 
naatriumi ja kaaliumi määramise meetodid

Põhimõte

� Kütuseproovi kuumutatakse koos veega suletud anumas
120 °C juures 1 tund. 

� Kloori, naatriumi ja kaaliumi kontsentratsioonid vees määratakse 
seejärel järgmiselt:

− Kloriid:  Ioonkromatograafia (IC) või potentsiomeetriline tiitrimine hõbenitraadiga
(vees lahustuvad bromiidid ja jodiidid lisanduvad tulemusse)

− Naatrium ja kaalium:  Leek-emissioon-spektromeetria (FES) või
Aatomadsorptsioonspektromeetria leegimeetod (FAAS) või Induktiivsidestusega 
plasma optiline emissioonspektromeetria (ICP-OES).



EN15105 Tahked biokütused —
Vees lahustuva kloori, naatriumi ja kaaliumi
määramise meetodid

Meetodi täpsus

Max lubatud tulemuste erinevusVees lahustuva elemendi
sisaldus,

nagu analüüsitud sama labor
(korratavus)

erinevad laborid
(taasesitatavus)

Kloriid ≤ 500 mg/kg

> 500 mg/kg

50 mg/kg

10 % keskmisest tulemusest

100 mg/kg

20 % keskmisest tulemusest

Naatrium/ 
kaalium ≤ 100 mg/kg

> 100 mg/kg

10 mg/kg

10 % keskmisest tulemusest

20 mg/kg

20 % keskmisest tulemusest



EN15290 Tahked biokütused —
Makroelementide määramine

Põhilised tuha elemendid: 

Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti 

Põhimõte

� Proov lõhustatakse suletud anumas 
reagentide, temperatuuri ja rõhu mõjul. 
Lõhustamine viiakse läbi kas otse 
kütuseproovis (osa A) 
− 500 mg proovi, 3,0 ml H2O2 (30 %), 8,0 ml 

HNO3 (65 %) ja 1,0 ml HF (40 %) anumasse. 

− Kuumutamine ei tohi olla liiga kiire. 
Kuumutamise protsessi kirjeldatud 
standardis.

− Peale jahutamist HF neutraliseeritakse, 
kasutades H3BO3 (4 %). Kuumutakse uuesti 
proovi.

− Peale jahutamist kallatakse lahus mõtekolbi.

� või 550 °C juures saadud tuhast (osa B).



EN 15290 makroelemendid

Detekteerimise meetodid

� Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti määramiseks 
kasutatakse järgmisi meetodeid:

− ICP/OES vastavalt EN ISO 11885.

− ICP/MS vastavalt EN ISO 17294-2.

− AAS vastavalt EN ISO 7980, ISO 9964-1 and ISO 9964-2.

− FES vastavalt to ISO 9964-3.



EN 15290 makroelemendid - Täpsus

5,18110,31651 5981,47315Oliivi 
jäätmed

6,6411,76545,56915Puiduhake

Fe

4,36077,31 03514 21606513Oliivi 
jäätmed

1,6246,61001 5021,85411Puiduhake

Ca

4,71107,21702 36405511Oliivi 
jäätmed

4.121884755712Puiduhake

%mg/kg%mg/kgmg/kg%Al

CVrsrCVRSRxoln

n= laborite arv. i=üksikväärtus, o=% % määratud objektidest. x= üldine keskmine

SR=taasesitatavuse std dev. CVR= taasesitatavuse variatsiooni tegur sr= korratavuse std.dev

CVr= korratavuse variatsiooni tegur



EN 15290 makroelemendid - Täpsus

1,94686,41 56524 5245,55211Oliivi 
jäätmed

1,81211,1776913,16313Puiduhake

K

3,9588,51271 48806513Oliivi 
jäätmed

3,426,75743,65311Puiduhake

P

4,71497,72423 14306513Oliivi 
jäätmed

1,737,21419406012Puiduhake

%mg/kg%mg/kgmg/kg%Mg

CVrsrCVRSRxoln

n= laborite arv. i=üksikväärtus, o=% % määratud objektidest. x= üldine keskmine

SR=taasesitatavuse std dev. CVR= taasesitatavuse variatsiooni tegur sr= korratavuse std.dev

CVr= korratavuse variatsiooni tegur



EN 15290 makroelemendid - Täpsus

4,467,9111381,85411Oliivi 
jäätmed

5,90,327,40,405,54,4439Puiduhake

Ti

5,49234017104910Oliivi 
jäätmed

142486130449Puiduhake

Na

7,776912,21 22610 0434,04910Oliivi 
jäätmed

11,236331063202,5398Puiduhake

%mg/kg%mg/kgmg/kg%Si

CVrsrCVRSRxoln

n= laborite arv. i=üksikväärtus, o=% % määratud objektidest. x= üldine keskmine

SR=taasesitatavuse std dev. CVR= taasesitatavuse variatsiooni tegur sr= korratavuse std.dev

CVr= korratavuse variatsiooni tegur



EN15290 Tahked biokütused —
Mikroelementide määramine

Mikroelemendid: 

Arseen, Kadmium, Koobalt, Kroom, Vask, Elavhõbe, 
Mangaan, Molübdeen, Nikkel, Plii, Antimon, 
Vanaadium ja Tsink

� Meetod sarnane makroelementidega



EN 15296 mikroelemendid

Detekteerimise meetodid

� As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V ja Zn 
määramisel kasutatakse ICP-MS, ICP-OES või GF-AAS, eeldusel et 
antud meetodi tundlikkuse piirid on piisavad kütuse 
spetsifikatsiooniks

� As ja Se võib määrata kasutades HG-AAS (EN ISO 11969).

� Hg võib määrata kasutades CVAAS (EN 12338)

� ICP/OES (EN ISO 11885)

� ICP/MS (EN ISO 17294-2)

� Teised instrumentaalmeetodid kasutatavad peale nende 
valideerimist sobiva biomassi referentsainega.



EN 15296 mikroelemendid - Täpsus

5,40,056120,1281,041,85411Oliivi 
jäätmed

2,90,0109,70,0330,344,4439Puiduhake

Co

200,0050230,00570,0250408Oliivi 
jäätmed

2,90,0096,40,0210,323,16313Puiduhake

Cd

6,00,0369,50,0570,607,3388Oliivi 
jäätmed

340,012640,0230,03610276Puiduhake

%mg/kg%mg/kgmg/kg%As

CVrsrCVRSRxoln

n= laborite arv. i=üksikväärtus, o=% % määratud objektidest. x= üldine keskmine

SR=taasesitatavuse std dev. CVR= taasesitatavuse variatsiooni tegur sr= korratavuse std.dev

CVr= korratavuse variatsiooni tegur



EN 15296 mikroelemendid - Täpsus

220,0026400,00480,0122,24410Oliivi 
jäätmed

130,0010230,00160,00723,6276Puiduhake

Hg

3,40,858,602,22507515Oliivi 
jäätmed

7,000,091120,161,296,65712Puiduhake

Cu

7,61,08243,414,347215Oliivi 
jäätmed

210,077310,120,374,4439Puiduhake

%mg/kg%mg/kgmg/kg%Cr

CVrsrCVRSRxoln

n= laborite arv. i=üksikväärtus, o=% % määratud objektidest. x= üldine keskmine

SR=taasesitatavuse std dev. CVR= taasesitatavuse variatsiooni tegur sr= korratavuse std.dev

CVr= korratavuse variatsiooni tegur



EN 15296 mikroelemendid - Täpsus

5,40,686,50,8212,51,85411Oliivi 
jäätmed

70,042170,1030,6004710Puiduhake

Ni

8,20,018250,0560,227,5378Oliivi 
jäätmed

410,012520,0150,0280235Puiduhake

Mo

3,61,462,52,5440,22,77315Oliivi 
jäätmed

1,43,781817,72611,46914Puiduhake

%mg/kg%mg/kgmg/kg%Mn

CVrsrCVRSRxoln

n= laborite arv. i=üksikväärtus, o=% % määratud objektidest. x= üldine keskmine

SR=taasesitatavuse std dev. CVR= taasesitatavuse variatsiooni tegur sr= korratavuse std.dev

CVr= korratavuse variatsiooni tegur



EN 15296 mikroelemendid - Täpsus

4,50,83111,9718,235,37115Oliivi jäätmed

4,80,67141,9413,845,47015Puiduhake

Zn

4,90,21110,454,267,35111Oliivi jäätmed

120,009230,0180,0764,5429Puiduhake

V

110,010150,0140,0944245Oliivi jäätmed

100,001310,00420,0130255Puiduhake

Sb

9,30,357150,5753,836,75613Oliivi jäätmed

9,60,072160,1170,7510,9419Puiduhake

%mg/kg%mg/kgmg/kg%Pb

CVrsrCVRSRxoln

n= laborite arv. i=üksikväärtus, o=% % määratud objektidest. x= üldine keskmine

SR=taasesitatavuse std dev. CVR= taasesitatavuse variatsiooni tegur sr= korratavuse std.dev

CVr= korratavuse variatsiooni tegur



EN 15296 mikroelemendid

Meetodi täpsus

� Varsti tulemas! 

� Valideerimine käimas



EN 15297 Analüüsitulemuste ümberarvutamine 
erinevatele alustele

Sümbolid

� Järgnevas osas kasutatakse järgmisi sümboleid koos vastavate 
indeksitega nagu: "ad" (õhukuiv), "ar" (tarbimisaine), "d" (kuivaine), 
"daf" (tuhavaba kuivaine) , kus see on vajalik:

− A tuhk (EN 14775)

− C üldsüsiniku sisaldus (EN 15104)

− Cl üldkloori sisaldus (EN 15289)

− qp,net alumine kütteväärtus konstantsel rõhul (J/g) (EN 14918)

− H üldvesiniku sisaldus (EN 15104)

− M niiskuse sisaldus (EN 14774)

− N üldlämmastiku sisaldus (EN 15104)

− O üldhapniku sisaldus (massi %)

− S üldväävli sisaldus (EN 15289)



EN 15297 Analüüsitulemuste ümberarvutamine 
erinevatele alustele

Vesinik

Hapnik

Alumine kütteväärtus

probleemid – standardis ikka veel vead!



EN 15297 Analüüsitulemuste ümberarvutamine 
erinevatele alustele
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