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Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení 
obsahu biomasy 

ČSN 
EN 15440 
OPRAVA 1 
83 8303 

 idt EN 15440:2011/AC:2011-10 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 15440:2011 je českou verzí opravy EN 15440:2011/AC:2011-10. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 15440:2011 is the Czech version of the Corrigendum EN 15440:2011/AC:2011-10. 
It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 15440 (83 8303) Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu biomasy ze září 2011 se 
opravuje takto: 
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V Příloze A se obrázek A.2 nahrazuje takto: 

Je požadovaný 
zbytek získaný z filtru 
ze skleněných vláken 

nejméně 1 g ? 

 

 

 

 
Ano 

 

Duplikuje se zkušební podíl 

Stanoví se výhřevnost a obsah popela zkušebního podílu 

Vytvoří se zbytek podle A.6.2 se zkušebním podílem:
krok e) až n) z A.6.2; 1 g zbytku 

Vypočte se aktuální obsah biomasy pomocí výhřevnosti 

Stanoví se výhřevnost a obsah popela zbytku 

Zvýší se SDM úměrně  
nebo se použije A.7.2 e) 

Ne
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V Příloze A se obrázek A.3 nahrazuje takto: 

Ano 

Ne 

A B 

Stanoví se obsah biomasy a nebiomasy vážením  
podle článku A.6. 

Obsah 
popela  
> 10 % 

Stanoví se obsah celkového uhlíku  
zbytku popela 

2 laboratorní zkušební podíly (A a B) 

Rozpustí se laboratorní zkušební  
podíl B selektivně 

Vysuší a zváží se zbytek 

Stanoví se obsah celkového uhlíku 
zbytku 

Stanoví se obsah celkového uhlíku 
laboratorního vzorku A 

Vypočte se obsah biomasy v procentech z obsahu uhlíku 

 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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