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1) ORIGINE SI PROVENIENTA

1.1)  TOCATURA DE LEMN, CONFOM NORMEI UNI EN 14961-4 

Clasa A1 si A2 
Plante întregi fără rădăcini, trunchiuri, resturi de lemn care nu sunt tratate chimic,

reziduuri de tăiere. 

Clasa B1 
Lemn din exploatare forestiera, culturi cu ciclu scurt și alte tipuri de lemn virgin, reziduuri de 
lemn netratat chimic. 

Clasa B2 
Subproduse și reziduuri de la prima prelucrare a lemnului, lemn post-consumator
Materialul folosit anterior în alte scopuri (de exemplu, paleţi) este tăiat pentru utilizare 
termică de către trituratoare. Piesele metalice trebuie îndepărtate de separatoarele 
magnetice.  

1.2)  PELET, CONFORM NORMEI UNI EN 14961-2 

Clasa A1 
Lemn rotund, reziduuri de lemn care nu sunt tratate chimic. 

Clasa A2 
Plante întregi fără rădăcini, lemn rotund, reziduuri de lemn, scoarţă, reziduuri de 
lemn care nu sunt tratate chimic. 

Clasa B 
Păduri, plantaţii și alt lemn virgin, reziduuri de lemn care nu sunt tratate chimic, 
lemn uzat care nu este tratat chimic. 

1.3)  BRICHETI, CONFORM NORMEI UNI EN 14961-3 

Cerinţe minime combustibil pentru centralele pe biomasă 

Consimţământul  expres  al  următoarelor  cerinte  enumerate  mai  jos  este  o  c ondiţie  obligatorie  pentru  punerea  în  funcţiune  a 
produsului.
Pentru  a  beneficia  de dreptul de  garanţie, a șa  cum  este  indicat  în  Condiţiile  generale,  combustibilii  din  lemn  trebuie  să 
îndeplinească  următoarele   condiţii.  În  caz  contrar,  punerea  în  funcţiune  a  produsului  este  la  discreţia  constructorului.
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2) DIMENSIUNEA

2.1 Clasificarea granulometrica a tocaturii conform UNI EN 14961-4: 

Clasificarea granulometrica a peletului conform UNI EN 14961- 2: 

COMPOZIŢIE GRANULOMETRICĂ PROCENTUALA 

CLASE DIMENSIONALE 
(mm)

FRACŢIA PRINCIPALĂ
> 80%

FRACŢIA FINA
< 5%

FRACŢIA GROSIERA < 1%

Lungime minima Lungime maxima

P16 3,15 ≤ P ≤ 16 mm < 1 mm < 45 mm < 85 mm 

P45 3,15 ≤ P ≤ 45 mm < 1 mm > 63 mm < 125 mm

P63 3,15 ≤ P ≤ 63 mm < 1 mm > 100 mm < 125 mm*

P100 3,15 ≤ P ≤ 100 mm < 1 mm > 200 mm < 250 mm

DENUMIRE DIAMETRU LUNGIME PARTICULE FINE < 3,15 mm

A1 / A2 / B
(conform UNI 

EN14961-2) 

6±1 mm sau 8±1 mm 3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm < 1% 

DIN Plus 4 MM < D < 10 MM 5 X D < 1% 

DIN 51731 4 mm < D < 10 mm < 50 MM -

3) CONTINUT MAXIM DE APA
M= moisture (percentuale di peso d‘acquaprocentaj în greutate de apă la masa totală de lemn
proaspăt taiat)
Conţinutul maxim de apă admis în combustibil, la intrarea in centrala, este indicat în fișele tehnice ale
seriei sau individual la fiecare model in parte. Conţinutul de apă afectează puterea maximă a
generatorului, câmpul de modulare și randamentul acestuia
(N.B. Uneori, această valoare este exprimată cu simbolul W).

4) CENUSA SI CURATARE
Lemnul natural, fără scoarţă, are un conţinut de cenușă mai mic de 0,5% ÷ 1,0% din masa
combustibilului. Toate indicaţiile referitoare la curăţare se referă la lemnul natural cu coajă aderentă.
Lucrări de curăţare și întreţinere necesare altor combustibili din lemn trebuie să se adapteze la
cantitatea, greutatea specifică și comportamentul cenușii.l

5) PRAF SI PARTICULE FINE (particule de lemn mai mici decat 1,0mm)
Cantitatea de praf și părţile foarte fine trebuie să fie cel mult 10,0% din masa totală. Consecinţele
depășirii substanţiale a valorilor limită sunt obstrucţionarea conductelor de ventilaţie, necesitatea
unor reguli speciale de întreţinere pentru curăţarea conductei de ventilaţie, neasigurarea funcţionării în
conformitate cu limitele emisiilor de praf în atmosferă.
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AVERTISMENTE: 

1) Substanţe continute neinflamabile
Este absolut necesar ca toţi combustibilii din lemn să nu conţină corpuri străine (cum ar fi piese metalice,
pietre, resturi de zidărie sau materiale sintetice, sol, nisip, hârtie, sticlă, resturi de animale etc.). Mai mult,
următoarele valori limită (pentru fiecare kg de combustibil uscat) ale substanţelor neinflamabile (cenușă
la temperatura de analiză de 815 ° C) trebuiesc respectate cu stricteţe.

VALOARE LIMITA MAXIMA ADMISA COMPARATIE CU LEMNUL IN STARE NATURALA

Clor (Cl) 300 mg/kg 10 mg/kg 

Sulf (S) 1000 mg/kg  120 mg/kg 

Total Clor si Sulf (Cl, S) 1000 mg/kg 130 mg/kg 

Continut total de cenusa in functie de combustibil, vezi paragraful 4 10,0 g/kg 

Oxizi alcalini in cenusa 
(K2O e Na2O): 1,0 g/kg 0,35 g/kg

Temperatura de 
inceput proces de 
sinterizare a cenusii

1000°C 1200°C

Consecinţele depășirii substanţiale a valorilor limită de mai sus sunt: 

a) Corodarea schimbătorului de căldură cu gazele fierbinti> reguli speciale de întreţinere pentru
schimbătoarele de căldură> reducerea duratei de viata utila a schimbătorului de căldură

b) Sinterizarea și fuziunea prematură a cenușii >  standarde speciale de întreţinere pentru camera de
ardere> creșterea costurilor de întreţinere

Dacă normele de întreţinere nu sunt respectate, se va declanșa un proces negativ: 

zgura provocată de fuziunea cenușei modifică debitul de aer> vârfurile de temperatură în camera de 
ardere> producţia mai mare de zgură> declanșarea ciclului de deteriorare care provoacă distrugerea 
materialelor refractare. 

Consecinţa depășirii valorilor limită este reducerea duratei de viaţă a camerei de ardere și a centralei. 
Aceasta duce la o creștere a costurilor de întreţinere și la o reducere a intervalelor de întreţinere. 

2) Variatii în combustibili
Variaţii puternice a calităţii combustibililor, cum ar fi densitatea aparentă, conţinutul de apă, praful și
conţinutul de cenușă, pot necesita corectarea manuală a parametrilor de combustie la unitatea de
control a centralei.

3) Combustibili cu provenienta agro-vegetala
Combustibilii care nu provin din biomasa lemnoasa, cum ar fi sroturile, tescovina, cojile de fructe, frunze
uscate, cereale, sâmburi de fructe etc., pot fi utilizate ca si combustibil, dar proprietăţile combustibilului
(compoziţia elementară, punctul de înmuiere a cenușii etc.) pot uneori diferi semnificativ de lemn. Prin
urmare, combustia in centrala poate compromite comportamentul de ardere și poate provoca un stres
major a suprafetelor căptușite in materiale refractare, precum  și a suprafeţelor de schimb de căldură.
Din acest motiv, drepturile de garanţie pot fi exercitate numai utilizând combustibilii autorizaţi.



FISA INFORMATIVA COMBUSTIBIL

DEFINIREA COMBUSTIBILULUI DE PROIECT 

PELET  /  CERTIFICAT CONFORM UNI EN 14961-2 

DENUMIRE CLASA CONTINUT HIDRIC (M) 
%tq

CENUSA (A) 
%ss

GREUTATE SPECIFICĂ APARENTĂ

A1* M ≤ 10 A ≤ 10 600 ÷ 700

A2 M ≤ 10 A ≤ 1.5 600 ÷ 700

B M ≤ 10 A ≤ 3.0 600 ÷ 700

* Certificari admise: DIN Plus, EN Plus, AIEL Pellet Gold

Clientul declară că a citit fișa atașată cu informaţii despre combustibil.

ConfIrmarea combustibilului de proiect: 
((Vă rugăm să semnaţi și să returnaţi la Tatano 
Engineering)

 NUME CLIENT

REFERINŢĂ INSTALATIE / MOD. CENTRALA

DATA/NUME VANZATOR 

SEMNATURA/STAMPILA CLIENTULUI 

TIP DE EXTRACTIE COMBUSTIBIL/ALIMENTARE CENTRALA

Alte / Note

TOCATURA DE LEMN  /  CONFORM UNI EN 14961-4 

DENUMIRE CLASA
CONTINUT HIDRIC (M) 

%tq
CENUSA (A) 

%ss
GREUTATE SPECIFICĂ  

APARENTĂ DIMENSIUNEA

A1

A2

A ≤ 1.0

A ≤ 1.5

150 ÷ 300 kg/msr 

150 ÷ 300 kg/msr 

M ≤ 10

M ≤ 25

M ≤ 35

P45

P63

P100

P45

P63

P100

B1 A ≤ 3.0 150 ÷                kg/msr M ≤ P45

P63

P100

B1 A ≤ 3.0 150 ÷                kg/msr M ≤ P45

P63

P100
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