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•  OAK WOOD PELLETS firmy EdWood to 
wyjątkowo czysty pellet dębowy najwyższej 
jakości o niskiej zawartości popiołu (0,3%)  
oraz wysokich właściwościach grzewczych.

•  Materiał do produkcji pelletu transportowany 
jest wyciągami prosto z maszyn do obróbki 
drewna i nie ma kontaktu z podłożem.

nAwIĄŻeMY wSPÓŁPrAcę 
Z dYStrYbutorAMI 
nA terenIe KrAJu

W przypadku certyfikacji pel-
letu zakres certyfikacji do-

tyczy zarówno jego wytwarzania, jak 
i  jakości. W przypadku peletów naj-
bardziej rozpowszechnione systemy 
certyfikacji, tj. DINplus i ENplus, do-
tyczą wyłącznie peletów drzewnych 
dla klienta detalicznego a nie ener-
getyki zawodowej. System SGSplus 
w swoim zakresie ma również udzie-
lanie certyfikatów dla peletów Agro 
oraz peletów przemysłowych, w za-
sadzie z wszystkich rodzajów bio-
masy. Firma udzielająca certyfikatów 
również musi spełniać określone wy-
magania, które zawarte są w akredy-
tywach lub innych warunkach da-
nego systemu bądź standardu.
Wytwórca pelletu oznaczając swój 
produkt znakiem jakości określo-
nym dla danego systemu certyfika-
cji, deklaruje, że otrzymał prawo do 
posługiwania się tym znakiem oraz 
indywidualnym numerem certyfi-
katu. Prawo to przysługuje tym pro-
ducentom, których pellet spełnia 
wymagane normami parametry za-
pewniające najwyższą jakość proce-
su spalania z poszanowaniem środo-
wiska naturalnego. 

Europejskie standardy 
i systemy certyfikacji 
pelletów drzewnych
W związku z tym, że kraje UE są naj-
większymi konsumentami pelle-
tu drzewnego na cele grzewcze 
(ok. 19 mln ton w 2013 roku1), a pel-
let jest sprowadzany z  różnych czę-

Pellety drzewne 
i ich certyfikacja
Certyfikacja jest potwierdzeniem przez niezależny podmiot (tzw. stronę trzecią) spełnienia wymagań 
określonych norm, parametrów technicznych lub ustanowionych standardów. Certyfikacja może 
dotyczyć poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, jak również jakości samego wyrobu.

Ilona olszyńska, sGs Polska

i  leśnictwa, odpadów roślinnych 
z  przemysłu spożywczego, odpa-
dów drzewnych (z  wyjątkiem od-
padów mogących zawierać fluoro-
we składniki organiczne lub metale 
ciężkie), włóknistych odpadów ro-
ślinnych z produkcji masy celulozo-
wej oraz papieru, odpadów korka.
Obecnie na rynku pelletu funkcjo-
nuje kilka systemów certyfikacji. Jed-
nym z nich jest system DINplus, któ-
ry został ustanowiony w  2002 roku 
przez organizację DINCertco GmbH 
(Niemiecki Instytut Certyfikacji). Wy-
magania DINplus oparte zosta-
ły początkowo w  dużej mierze na 
normach ÖNORM M 7135 opraco-
wanych przez Austriaków, do któ-
rych dołączono bardziej rozbudowa-
ną analizę pierwiastkową normy DIN 
51731. Obecnie w  ramach tego sys-
temu nadawane są certyfikaty po-
twierdzające spełnienie wymagań 
EN 14961-2 w klasie A1 dla pelletów 
drzewnych z przeznaczeniem dla ko-
tłów centralnego ogrzewania. Proces 
certyfikacji obejmuje zarówno proces 
produkcji, jak i sam produkt. DINplus 
jest najbardziej rozpowszechniony 
w Niemczech i Austrii. W ramach tego 
systemu producent zobowiązany jest 
m.in. do cotygodniowego dokumen-
towania wyników badań sprawdzają-

cych poziom wilgotności, ścieralno-
ści, gęstości i zawartości wypełniaczy. 
Certyfikat przyznawany jest na 5 lat, 
a  w  czasie jego obowiązywania raz 
do roku inspektorzy jednostek certy-
fikujących przeprowadzają niezapo-
wiedziane kontrole, podczas których 
sprawdzają proces produkcji, zapisy 
z jego przebiegu oraz pobierają prób-
ki do badania. Wyniki muszą spełniać 
wymagania normy. 
System certyfikacji ENplus zaczął funk-
cjonować od wiosny 2010 roku. Zo-
stał on opracowany i jest nadzorowa-
ny przez organizację European Pellet 
Association (Europejskie Stowarzysze-
nie Pelletu). System ten określa wy-
magania dla pelletów drzewnych do 
celów grzewczych. W ramach ENplus 
można uzyskać certyfikat potwierdza-
jący zgodność z EN 14961-2 w klasie 
A1, A2, B. System ten został zbudowa-
ny w oparciu o standard ISO 17225-2, 
który dotyczy wymagań dla materia-
łu i produktu (Biopaliwa stałe – spe-

cyfikacja paliw i klas – Część 2: Klasy 
pelletów drzewnych) oraz ISO 9001 i 
EN 15234-2 w zakresie zarządzania ja-
kością w procesie produkcji peletów 
drzewnych. Certyfikat ten dotyczy za-
równo procesu produkcji, jak i łańcu-
cha dostaw. Obecnie w tym systemie 
produkowane jest rocznie ok. 6 mln 
ton certyfikowanego pelletu w 41 kra-
jach na pięciu kontynentach2.
Klasy A1, A2, B dotyczą proc. zawar-
tości popiołu (A) w  stanie suchym 
i  wynoszą odpowiednio: A1 ≤ 0,7 
proc.; A2 ≤ 1,5 proc.; B ≤ 3 proc. 
Każda z klas oznacza rodzaj przezna-
czenia pelletów:

  A1 – pellety używane dla kotłów, 
pieców, palników i kominków;

  A2 – pellety z  większą zawarto-
ścią popiołów dla urządzeń du-
żej mocy;

  B – pellety przemysłowe.
Równolegle do wyżej opisanych sys-
temów certyfikacji rozwijają się tak-
że inne systemy, w  ramach których 

również można uzyskać potwier-
dzenie zgodności pelletu z  normą 
EN 14981-2. Należy do nich m.in. 
system SGS PLUS. 
Niezachowanie należytej staran-
ności w  zakresie produkcji pelletu, 
w  tym samej jakości, może skutko-
wać odebraniem certyfikatu wraz 
z prawem do posługiwania się zna-
kiem danego systemu certyfikacji. 
Posługiwanie się certyfikatem bez 
jego ważności jest z kolei zabronio-
ne i wiąże się z sankcjami. 

Badanie jakości pelletu 
a certyfikacja 
W związku z  faktem, że certyfikacja 
produkcji pelletu jest dobrowolna, 
wielu spośród wytwórców posługu-
je się jedynie świadectwami zgod-
ności z normą EN 14961-2, które są 
wydawane na podstawie badań la-
boratoryjnych dla próbek dostarczo-
nych do laboratorium. Otrzymane 
wyniki są porównywane z  warto-

ści globu, pojawiła się potrzeba stan-
daryzacji wymagań jakościowych, 
w  tym głównie parametrów fizyko-
-chemicznych. 
Do 2010 roku w  poszczególnych 
krajach powstawały i  obowiązywa-
ły różne normy oraz wymagania ja-
kościowe dla pelletu drzewnego, jak 
np.: w  Austrii ÖNORM M 7135 klasa 
I  (z  uzupełnieniem ÖNORM M 7136 
dla logistyki oraz ÖNORM M 7137 
dla przechowywania), w Niemczech 
DIN 51731, w  Szwecji SS 18 71 20, 
i  inne. Prace prowadzone przez Ko-
mitet Techniczny (TC 335) Europej-
skiego Komitetu Standaryzacji (CEN) 
doprowadziły do powstania wspól-
nej normy dla całej Unii Europejskiej. 
Jest to norma EN 14961-1÷6 i okre-
śla ona wymagania dla biopaliw sta-
łych, w tym także dla pelletu (Część 2: 
Pellety drzewne do zastosowań nie-
przemysłowych). Od września 2011 
roku norma EN 14961 zaczęła obo-
wiązywać również w  Polsce i  zosta-
ła oznaczona jako PN-EN 14961:2011.
Do zadań Europejskiego Komite-
tu Standaryzacji wynikających z Dy-
rektywy w  sprawie Spalania Od-
padów (Dyrektywa 2000/76/WE) 
należą przede wszystkim normali-
zacja obszaru biopaliw stałych po-
chodzących z  produktów rolnictwa 
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ściami krytycznymi normy i w opar-
ciu o  te dane wydawane jest świa-
dectwo.  Inni spośród producentów 
pelletu posiadają z kolei jedynie wy-
niki badań laboratoryjnych dla danej 
partii paliwa. Dane te jednak nie są 
skorelowane z żadną z norm, wobec 
czego nabywca sam musi dokonać 
porównania tych wyników z  poda-
nymi w normach.
Zarówno świadectwo, jak i same wy-
niki badań laboratoryjnych nie są 
certyfikatem i mogą stanowić jedy-
nie jeden z elementów procesu uzy-
skiwania takiego certyfikatu. 
W procesie certyfikacji, oprócz syste-
mem nadzoru nad jakością w zakła-
dzie produkcyjnym, sprawdzana jest 
także jakość fizyko-chemiczna. Od-
bywa się to poprzez pobranie prób-
ki pelletu z linii produkcyjnych w tym 
zakładzie i przebadanie jej w labora-
torium akredytowanym w  danym 
systemie. Próbki te są badane w za-
kresie wskazanym przez normę i sys-
tem certyfikacyjny. Jeśli wyniki nie 
mieszczą się w  normie, producent 
ma prawo do usunięcia problemów 
jakościowych w  przeciągu kilku ty-
godni, po czym próbki jego pelle-
tu ponownie poddawane są anali-
zie. W oparciu o wyniki tych badań, 
inspekcję w  miejscu produkcji wraz 
ze sprawdzeniem dokumentacji sys-
temowej dotyczącej prowadzonego 
nadzoru w miejscu wytwarzania pel-
letu, wydawana jest decyzja w zakre-
sie udzielenia bądź nie certyfikatu.

Do parametrów, które również 
mogą podlegać ocenie jakościowej, 
należą m.in.: ścieralność, ilość pyłu 
w  worku, zawartość dodatków uła-
twiających prasowanie, temperatura 
topnienia popiołu, zawartość pier-
wiastków: siarki, azotu, chloru, arse-
nu, ołowiu, chromu, kadmu, miedzi, 
rtęci, cynku. Żadna z  norm i  syste-
mów certyfikacji nie zawiera kryte-
rium oceny koloru, pomimo że naj-
bardziej poszukiwanym na rynku 
jest pellet jasny,  wręcz biały. 
Ważne jest, aby przy zlecaniu ba-
dań laboratoryjnych zwracać uwa-
gę na fakt, czy dane laboratorium 
posiada niezbędne akredytacje. Wa-
runkiem uzyskania wiarygodnych 
wyników laboratoryjnych jest korzy-
stanie wyłącznie z  akredytowanych 
laboratoriów, które dzięki wdrożo-
nym procedurom są w stanie właści-
wie nadzorować procesy badawcze 
i analityczne. Laboratoria wykonują-
ce badania w  danym systemie cer-
tyfikacji muszą dodatkowo posiadać 
również specjalną akredytację tego 
systemu, np.: akredytację DINCercto 
dla systemu DINplus. 

Korzyści z certyfikacji
Certyfikacja pelletu nie jest wymagana 
prawnie, a więc producenci nie mają 
obowiązku posiadania takiego cer-
tyfikatu. Mimo to certyfikat na zgod-
ność z  EN 14961-2 jest dzisiaj pod-
stawowym warunkiem „wstępnym” 
wymaganym w  trakcie nawiązywa-

nia nowych kontaktów handlowych 
i w zdobywaniu rynków zbytu. Doty-
czy to przede wszystkim eksportu pel-
letu do krajów Unii Europejskiej. 
Posiadanie certyfikatu wyróżnia da-
nego przedsiębiorcę na tle konku-
rencji i ułatwia zdobywanie kontrak-
tów. Certyfikacja przeprowadzona 
przez niezależną stronę trzecią jest 
potwierdzeniem rzetelności przed-
siębiorcy oraz uwiarygodnieniem 
miejsca produkcji pelletu. 
Efektywność procesu spalania zale-
ży od wielu czynników, od wielkości 
i  rodzaju paleniska, technologii spa-
lania, ale w dużej mierze także od ja-
kości paliwa. Od tego czynnika zależy 
również wytrzymałość całej instalacji 
spalającej. Uwalniane w procesie spa-
lania paliwa emisje mają wpływ tak-
że na jakość otaczającego nas powie-
trza i  środowisko życia nas samych. 
W  związku z  tym spalanie pelletu 
z  certyfikatem (DINplus, ENplus czy 
SGS PLUS) jest dowodem dla produ-
centów kotłów i instalacji grzewczych, 
że dany rodzaj pelletu spełnia wyma-
gania standardów jakości i  jest bez-
pieczna dla tych urządzeń. Poza tym 
certyfikacja potwierdzająca zgodność 
wyrobu z normą EN 14961-2 zapew-
nia, że dane paliwo jest bezpieczne 
pod względem jego oddziaływania 
na środowisko, a zwłaszcza w zakresie 
popiołów i czystości emisji. •
Przypisy:
1 www.wnp.pl
2 www.enplus-pellets.eu

Parametry jakościowe wymagane w poszczególnych normach i systemach certyfikacji

Cecha jakości Jm
Norma jakości

ÖNORM M 
7135 DIN 51731 SS 18 71 20 EN 14961-2:2011, 

A1 DINplus

Średnica mm 4<d<6 4<d<6 4<d<6 6±1; 8±1 6±1; 8±1

Długość mm 5 x D <50 4 x D 3,15<L<40 3,15<L<40

Gęstość kg/m3 >1,12 1,0<g<1,4
Gęstość 

nasypowa≥600 
kg/m3

Gęstość 
nasypowa≥600 

kg/m3

Gęstość 
nasypowa≥600 kg/

m3

Popiół proc. <0,5 <1,50 ≤0,7 ≤0,7 <0,5

Wilgotność proc. <10 <12 <10 ≤10 ≤10

Wartość 
opałowa MJ/kg >18 17,5 ≥16,9 16,5≤Q≤19 16,5≤Q≤19


