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Úvod
Cílem souboru norem ISO 17225 je poskytnout jednoznačné a jasné principy klasifikace tuhých
biopaliv; sloužit jako nástroj pro efektivní obchodování s tuhými biopalivy; umožnit dobré porozumění
mezi prodejcem a odběratelem a také sloužit jako nástroj pro komunikaci s výrobci zařízení. Také usnadní získání povolení
úředních orgánů pro výrobu a její ohlašování.
Soubor norem ISO 17225 byl vypracován pro všechny skupiny uživatelů.
Tuhá biomasa zahrnuje organický nefosilní materiál biologického původu, který může být používán
jako palivo pro výrobu tepla a elektrické energie.
Obrázek 1 popisuje řetězec využití bioenergie od zdrojů biomasy po výrobu biopaliva, až ke
konečnému využití jako bioenergie. Ačkoliv se biomasa může používat pro výrobu energie, má mnoho
dalších primárních použití (není-li použita jako palivo). Používá se jako surovina pro výstavbu,
nábytek, obaly, pro výrobky z papíru atd.

Obrázek 1 – ISO/TC 238 v oblasti biomasa – biopalivo – bioenergie

Klasifikace uvedené v této mezinárodní normě umožňují cílené využití biomasy jako biopaliva,
a z tohoto důvodu se zde nepojednává o všech dalších jejích využitích.
Ačkoliv tyto normy pro jednotlivé výrobky lze získat odděleně, pro obecné porozumění těmto normám
se vyžaduje podpůrná norma ISO 17225-1. Ve spojení s těmito normami se doporučuje obstarat si
a používat ISO 17225-1.
V těchto normách pro výrobky termín tříděný znamená, že tuhé biopalivo se používá buď pro
komerční využití pro obytné budovy, malé komerční a veřejné budovy, nebo průmyslové využití, která
vyžadují používání paliv s určenou kvalitou (vlastnostmi) vyjádřenou třídami kvality jako A1, A2 nebo B.
1 Předmět normy
Tato část normy ISO 17225 určuje třídy kvality a specifikace tuhých biopaliv ze surových
a zpracovaných materiálů pocházejících z
a. lesnictví a parků;
b. zemědělství a zahradnictví;
c. akvakultury.

Chemicky upravený materiál nesmí obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy
v koncen-

tracích vyšších než jsou běžné hodnoty koncentrace pro původní materiál (viz příloha B) nebo vyšší
než jsou běžné hodnoty koncentrace v zemi původu.
POZNÁMKA Surový a zpracovaný materiál zahrnuje dřevní, bylinnou, ovocnou, vodní biomasu
a biologicky rozložitelný odpad pocházející z výše uvedených odvětví.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

