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Instruktion  
Udtagning af repræsentativ 
prøve og bestemmelse af 
partikelstørrelsesfordeling i 
biomasseflis 
 

Udarbejdet af Jens Schear Mikkelsen, 13. marts 2017 

Projektnummer 1201701 
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1 Formål 

Til brug for bestemmelse om skovflis overholder gældende krav til partikelstørrelsesfordeling.  
Prøveudtagning og analysen udføres hos Sønderborg Fjernvarme med manuelt sold.  

 

2 Prøveudtagning og blanding af prøve 

 

Prøven udtages manuelt med skovl fra én leverance (stak) fra 
10 forskellige steder. Der udtages 2 skovlfulde fra hvert af de 
10 steder. 
 

 
 

Prøven blandes ved at skovle den op i en kegleformet bunke 
på et rengjort underlag og vedblive at skovle til prøven 
skønnes homogent blandet. 
Der udtages forskellige steder i den blandede prøve én 
laboratorieprøve i 10 l. plastspand med låg.  

 

3 Sold 

Soldet består af stativ med affaldssæk til opfang af størrelsen 
”Småt” (< 8 mm) 
samt skuffe til opfang af størrelsen ”Ekstra stor” (> 45 mm) 
placeret oven på 
skuffe til opfang af størrelsen ”Mellem” (8 – 45 mm). 
 
skuffe til opfang af størrelsen ”Ekstra stor” 
skuffe til opfang af størrelsen ”Mellem” 
stativ med affaldssæk til opfang af størrelsen ”Småt” 
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4 Vejning af fraktioner 

Laboratorieprøve vejes og vægt registreres som ”Totalvægt”. 
Vægt skal inden vejning foretages være nulstillet med tom 10 
l. plastspand. 

 
 

Laboratorieprøve fyldes i sold i øverste skuffe ”Ekstra stor”.  

 
 

Skuffen ”Ekstra stor” rystes (drejes) indtil størrelsen ”Ekstra 
stor” er tilbage.  
Indholdet i skuffen fyldes over i 10 l. plastspand. 

 
 

Skuffen ”Ekstra stor” fjernes og skuffen ”Mellem” rystes 
(drejes) skuffen indtil størrelsen ”Småt” er sorteret fra.  
Indholdet i skuffen fyldes over i 10 l. plastspand. 

 
 

De 3 fraktioner ”Småt”, ”Mellem” og ”Ekstra stor” 

 
 

Plastspand med fraktion ”Ekstra stor” vejes og vægt 
registreres som ”Ekstra stor”. 
 

 
 

Plastspand med fraktion ”Mellem” vejes og vægt registreres 
som Laboratorieprøve vejes og vægt registreres som 
”Mellem”. 
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5 Eksempel på bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling 

 

Betegnelse Soldskuffe 

Fraktion 

(målt) 

Fraktion 

(beregnet)  

Fraktion 

(kvalitetskrav)  

[g] (% af totalvægt) (% af totalvægt) 

Total  2602,36     

Mellem 8 – 45 mm  2042,68 
= 100% x (”Mellem” / ”Total”) 

= 100% x (2042,68 / 2602,36) 

 

= 78,49 > 75 % OK 

Ekstra stor > 45 mm 110,45 = 100% x (”Ekstra stor” / ”Total”) 

= 100% x (110,45 / 2602,36) 

= 4,24 
= ”Ekstra stor” + ”Småt”  

= 4,24 + 17,27 

= 21,51 

< 25 % OK 
Småt < 8 mm  = ”Total” - ”Mellem” - ”Ekstra stor” 

= 100 - 78,49 – 4,24 

=17,27 

 

Som det fremgår af beregningsarket overholder laboratorieprøven kvalitetskravene til 
partikelstørrelsesfordelingen af skovflisen. 
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6 Akkrediteret kontrol af Sønderborg Fjernvarmes sold 

Der er udtaget ca. en affaldspose med skovflis. Prøven er først kørt gennem Sønderborg 
Fjernvarmes sold. Resultater fremgår af pkt. 6.1 
Herefter er prøven sendt til akkrediteret prøvning hos Force Technology. Resultater fremgår af 
pkt. 6.2. 
Kontrollen viser at der er minimal afvigelse mellem bestemmelse af den procentvise 
partikelstørrelsesfordeling med Sønderborg Fjernevarmes sold og den akkrediteret prøvning hos 
Force Technology. 
Sønderborg Fjernvarmes sold kan derfor anvendes til at bestemme om skovflis overholder 
gældende krav til partikelstørrelsesfordeling. 

6.1 Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling med SFJV sold. 

Betegnelse Soldskuffe 

Fraktion 

(målt) 

Fraktion 

(beregnet)  

Fraktion 

(kvalitetskrav)  

[g] (% af totalvægt) (% af totalvægt) 

Total  11.095    

Mellem 8 – 45 mm  7.124 = 64,2   > 75 % 
Ikke 

godkendt 

Ekstra stor > 45 mm 311 2,8 
35,8  < 25 % 

Ikke 

godkendt Småt < 8 mm 3.660 33 

 

Som det fremgår af beregningsarket overholder laboratorieprøven ikke kvalitetskravene til 
partikelstørrelsesfordelingen af skovflisen. 

6.2 Akkrediteret bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling hos Force Technology. 

Betegnelse Soldskuffe 

Fraktion 

(målt) 

Fraktion 

(beregnet)  

Fraktion 

(kvalitetskrav)  

[g] (% af totalvægt) (% af totalvægt) 

Total  10.581,8    

Mellem 8 – 45 mm   = 63,2   > 75 % 
Ikke 

godkendt 

Ekstra stor > 45 mm  1,1 
36,8  < 25 % 

Ikke 

godkendt Småt < 8 mm  35,7 

 

Som det fremgår af beregningsarket overholder laboratorieprøven ikke kvalitetskravene til 
partikelstørrelsesfordelingen af skovflisen. 
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6.3 Prøvningsrapport, Force Technology. 
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