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CEN 335 – Tekniset spesifikaatiot

Voimassa olevat
CEN/TS 14778-1:2006  Kiinteät
biopolttoaineet – Näytteenotto
Osa1: Näytteenoton menetelmät

CEN/TS 14778-2:2006 Kiinteät
biopolttoaineet - Näytteenotto

Osa 2: Näytteenoton menetelmät
palamaiselle materiaalille kuljetettuna
kuorma-autoilla

CEN/TS 14779:2006 Kiinteät
biopolttoaineet – Näytteenotto
Menetelmät näytteenoton
suunnitelmiin ja näytteenotto
sertifikaateihin

CEN/TS 14780:2006 Kiinteät
biopolttoaineet – Menetelmät
näytteen valmistamiseen

Valmisteilla

EN 14778 Kiinteät biopolttoaineet
– Näytteenotto

EN 14780 Kiinteät biopolttoaineet
biofuels – Menetelmät näytteen
valmistamiseen



Poikkeamat analyysituloksissa “oikeisiin” arvoihin riippuu:

−Näytteenotosta 80 %
−Näytteen valmistamisesta 15 %
−Analyysi 5 %

Näytteenoton merkitys



Oikean näytteenoton periaatteet

Jokaisella erän partikkelilla pitäisi olla yhteläinen
mahdollisuus päätyä näytteeseen. Jos tätä periaatetta
ei voida toteuttaa käytännössä, näytteenottajan on 
huomioitava rajoitukset näytteenottosuunnitelmassa.



Näytteenottosuunnitelma

Millainen
työ?

Täydellinen
Näytteenotto-
suunnitelma

Lyhyt näytteen-
ottosuunnitelma

Laske yksittäisnäytteiden määrä erästä

Laske yksittäisnäytteen koko

Laske tarvittava tilavuus (massa) tarvittaville määrityksille

Erän visuaalinen tarkastus

Määritä näytteenotto-
menetelmä

• Liikkuva polttoaine
• Paikallaan pysyvä
• Erikoismateriaalit



Laboratorion
osoite

Näytteenottajan
osoite

Kuljettajan osoite

Toimittajan
osoite

muusiiloKuljetinliikkuva:Osa-erän tyyppi

muuPieni
varastokasa

Kuorma-auton
kuorma

Paikallaan
pysyvä:

kgLaboratorionäytteen massa ja
astia

kg tonni tai m3Osa-erän massa tai tilavuus

mmKeskimääräinen nimellinen
suurin palakoko

KommentitBiopoltto-aineen
toimittaja

Muu:Kauppanimike

Ilmatiivis muoviastiaTuote

Laboratorionäytteen pakkausErä tai osaerän tunnistenumero

PuhelinSähköposti

AikaNäytteenotta-jan
nimi

PäiväysNäytteen oma tunnistusnumero

Näytteenottosuunnitelma
referensinumeroNäytteenotto-

suunnitelma 1



Näytteenottosuunnitelma

Polttoaineen tyyppi:
− Homogeeninen: esim. Sahanpuru, pähkinä kuoret, pelletit, hake
− Epähomogeeninen: esim. Kuori, käytöstä poistettu puu

Osanäytteiden lukumäärä, paikallaan pysyvä näyte:
− n = 5 + 0,025*mLOT    homogeeniselle
− n = 10 + 0,040*mLOT    homogeeniselle

Osanäytteiden lukumäärä, liikkuva virta:
− n = 3 + 0,025*mLOT homogeeniselle
− n = 5 + 0,040*mLOT homogeeniselle

Tarvittava näytteen määrä
Määritä minimimäärä osanäytettä kohti (riippuu palakoosta)



Osanäytteiden määrä

Group 1 homogeeninen, nimellinen suurin palakoko < 10 mm
Group 2 homogeeninen, nimellinen suurin palakoko > 10 mm

Osanäytteiden lukumäärä
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Tyypillisiä irtotiheysarvoja kiinteille
biopolttoaineille

Irtotiheys on hyödyllinen laskettaessa biopolttoaineen massaa

80–120Silputtu olki

130–180Olkipaali

250–400Hake

140–170Kutterin lastu

290–380Sahanpuru

150–250Puupöly

500–650Briketti

550–700Pelletti

Irtotiheys, kg/m3Kiinteä biopolttoaine



Näytteenotto

Näyte

Toimituserä 10 tonnia
Esikäsitelty
näyte Analyysi-

näyte ~5 g

Näytteen on edustettava koko erää!



Näytteenotto kasasta



Näytteenottovälineitä

2.5d

5d

2.5d

2.5d

5d

2.5d

b>2.5db>2.5d

d = näytteen nimellinen suurin palakoko (95 % materiaalista läpäisee seulan)



Näytteenottovirheet: Epäpuhtaudet

Lumi ja jää ovat
tyypillisiä epäpuhtauksia
Pohjoismaissa

Muista epäpuhtauksia:

• Maa-aines
• Hiekka ja kivet
• Narut, muovit



Lajittuminen kuljetuksessa

Alkuperäinen Kuljetuksen
aikana



Lapiot - 2.5 x nimellinen suurin palakoko



Näytteenotto kippavasta kuorma-autosta
(kasasta)

Sivukuva 
näytteenotto-
kohteista pienelle 
varastolle



Pellettien näytteenotto varastosta



Paalien näytteenotto

PorausPoraus--
laitelaite



Näytteenotto liikkuvasta virrasta



Esimerkkejä näytteenotosta ja laitteista
liikkuvalle virralle

KuljettimenKuljettimen yliyli tapahtuvatapahtuva nnääytteenottoytteenotto

b>2.5db>2.5d

d = d95 = nimellinen
suurin palakoko

NNääyteyte--
laatikkolaatikko



Näytteenotto kuorma-autosta purkauksen
yhteydessä (suositeltava tapa)



Näytteenotto pysäytetystä kuljettimesta



Kokoomanäyte

Ota osanäyte
Sekoita, jotta saat kokoomanäytteen/näytteitä
Tee tarvittaessa näytteen jakaminen



Näytteen merkitseminen, pakkaus ja
kuljetus

Jotta fysikaaliset ja kemiallisedt
ominaisuudet säilyvät näytteessä, on 
näytteiden pakkaus tärkeä tekijä.
− Ilmatiivis muovipakkaus (esim. muovipussit)
− Suojaa suoraa auringonvaloa vastaan
− Suojaa laimentamiselta jos tarpeen: 

sinetöity astia
− Jäähdytys tarvittaessa (5°C), jotta biologinen

aktiviteetti vähenee (erityisesti jos kosteus on alle
20 % ja näytettä varastoidaan pitkään.



Pakkaukset ja kuljetus

HUONOJA ESIMERKKEJÄ !!!

Asiakkaille on annettava ohjeet jotta virheiltä vältytään!



Pakkaus ja kuljetus

LISÄÄ HUONOJA ESIMERKKEJÄ !!!



Vaiheet laboratoriossa

Näytteenotto. Kokoomanäyte  

Alkunäyte

Punnitse näyte  

Kuivaa näyte, jos tarpeen ja anna
levätä laboratoriossa vähintään 

24 tuntia

Pienennä palakoko <30 mm 
karkealla pilkonnalla  

Pienennä massa materiaalille
sopivalla menetelmällä

Pienennä massa <1mm 
jauhamalla  

Ota analyysinäytteet

Pienennä palakoko < 0,25 mm
jauhamalla  

Kokoomanäyte

Osanäyte irtotiheyden,  mekaanisen 
kestävyyden määrittämiseksi pelleteille

Osanäytteet palakokoanalyysiin, 
kulumisen ominaisuuksiin yms.

Osanäytteet kosteuden yms. määrittämiseen

Osanäyte tuhkapitoisuuden, lämpöarvon, 
kemiallisten ominaisuuksien yms. 

määrittämiseen

Osanäyte kun vaaditaan palakokoa 
<0,25 mm.



Periaatteet oikeaan näytteen jakamiseen

Massanvähennysvaiheen aikana jokaisella partikkelilla
näytteessä olisi oltava yhtäläinen todennäköisyys
päätyä osanäytteeseen massan vähennyksen jälkeen.

Kiinnitä huomio hienoainekseen jauhamisen tai muun
työvaiheen aikana.



Näytteen massan pienentäminen laboratoriossa

Jakolaatikko
− Jakolaatikossa on oltava vähintään 16 lokeroa, viereisten lokeroiden

ohjatessa materiaalin eri osanäytteisiin ja lokeroiden leveyden on oltava
vähintään 2.5 kertaa jaettavan materiaalin nimellinen suurin palakoko.

Pyörivä näytteenjakaja
− Pyörivä näytteenjakajassa on syöttölaite, joka pyörii vähintään 20 kertaa

näytteen jakamisen aikana.

Lapiot ja kauhat
− Lapioita ja kauhoja, joilla on tasainen pohja, käytetään manuaaliseen

näytteen jakamiseen. Lapion tai kauhan laitojen on oltava riittävän
korkeat, jotta näytteen vieriminen estetään ja on oltava vähintään 2.5 
leveä nimellisestä suurimmasta palakoosta.

Palakoon pienentämiseen tarkoitettuja laitteita
− Karkeajauhin
− Pilkontalaite
− Seulat
− Vaaka



Massan pienentämiseen tarkoitettuja laitteita
ja välineitä

Pyörivä näytteenjakaja

Jakajan on pyörittävä vähintään 20 
kertaa näytteen jakamisen aikana

Lapiot ja kauhat
− Käsintapahtuvaan

pienentämiseen

− Tasinen pohja, ja
kohotetut reunat, jotta
materiaalin tippuminen
estetään

− Oltava vähintään 2.5 
kertaa leveä verrattuna
nimelliseen suurimpaan
palakokoon, d95



Massan pienentämiseen tarkoitettuja laitteita: 
Jakolaatikko

Vähintään 16 vierekkäistä lokerikkoa

Lokerikkojen leveyden on oltava
vähintään 2.5 kertaa suurin nimellinen
palakoko (d95)



Käsintapahtuva massan jakaminen: neliöinti

Hylättävä materiaali



Kaistalemenetelmä



Manuaalinen jako



Oljen palakoon pienentäminen



Jakolaitteita

Jauhin palakoon
pienentämiseen:
−Pieni lämpeneminen
−Erilaisia seuloja
−Helppo puhdistaa
−Kestää epäpuhtauksia

Karkea jauhin

Pilkontalaite

Seulat

Vaaka



Pienimmät massat massan
pienentämisen aikana

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

Irtotiheys
> 500 
kg/m3

Irtotiheys
200–500 
kg/m3

Irtotiheys
< 200 kg/m3

Minimimassa, g

Nimellinen
Palakoko
(mm)



Tämän materiaalin ovat tuottaneet yhdessä:
VTT, Suomi
SLU, Ruotsi
ofi, Itävalta
CEN/TC 335, Työryhmä 3

www.phydades.infowww.phydades.info


