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Trwają prace nad standaryzacją pelletów 
i stworzeniem norm europejskich obo-
wiązujących we wszystkich krajach Unii.
Od września 2011 roku norma EN 14961 
zaczęła obowiązywać w Polsce i została 
oznaczona jako PN-EN 14961:2011. 
Europejski Komitet Standaryzacji (CEN), 
do którego zadań wynikających z Dy-
rektywy w sprawie Spalania Odpadów 
(2000/76/WE) należą normalizacje ob-
szaru biopaliw stałych pochodzących z 
produktów rolnictwa i leśnictwa, odpa-
dów roślinnych z przemysłu spożywcze-
go, odpadów drzewnych (z wyjątkiem 
odpadów mogących zawierać fluorowe 
składniki organiczne lub metale ciężkie), 
włóknistych odpadów roślinnych z pro-
dukcji masy celulozowej oraz papieru, od-
padów korka. Natomiast prace Komitetu 
Technicznego (TC 335)-(CEN) dotyczą upo-
rządkowania analizy i kontroli wszyst-
kich rodzajów biopaliw, w tym pelletów. 
Każda norma to zbiór wartości ustalo-
nych dla wybranych właściwości wraz z 
określoną procedurą ich testowania. Naj-
częściej normy odnoszą się do opisu do-
puszczalnych wymiarów pelletu, usta-
lają jego minimalną gęstość, trwałość 
(ścieralność), wartość opałową, dopusz-
czalną zawartość pyłu, popiołu, wody 
(wilgotność), pierwiastków (azotu, siarki i 
chloru) oraz ilość domieszek. Normy i pro-
cedury kontrolne mają chronić przed do-
puszczaniem do produkcji pelletów z płyt, 
trocin z elementów lakierowanych, tro-
cin zawierające domieszki klejów lub do-
datków podnoszących kaloryczność i kon-
trolować poziom wszelkich wypełniaczy. 

Normy, certyfikaty, 
świadectwa zgodności a wyniki 
laboratoryjne
Określenie standardów jakości jest jed-
nym z podstawowych elementów pod-
pisywanych kontraktów. Chcąc nie chcąc 

producenci muszą wykonywać badania i 
przedstawiać wyniki. Producenci często 
posługują się świadectwem zgodności z 
normą, jakie otrzymują od niektórych la-
boratoriów na podstawie analizy prób-
ki dostarczonych pelletów. Przedstawio-
ne są w nim szczegółowe wyniki badań 
i porównywane z wartościami krytycz-
nymi wskazanej normy. Świadectwo 
takie jest dokumentem wiarygodnym, 
lecz o znaczeniu ograniczonym jedynie 
do badanej próbki. Wyniki badań labo-
ratoryjnych to inny dokument niż świa-
dectwa zgodności z normą. 
Najbardziej wiarygodny jest wynik ba-
dań laboratoryjnych bezpośrednio z 
partii zamawianego paliwa. Jednak ze 
względu na koszt takie badania zleca się 
jedynie w przypadku masowych zaku-
pów, jeśli taki wymóg postawi kupują-
cy. Niejednokrotnie producenci posiada-
ją certyfikat stosowania normy. Oprócz 
potwierdzenia uzyskania wyników 
badań mieszczących się w danej nor-
mie, dodatkowo jest ustalana procedu-
ra sprawdzania jakości. Dopiero spełnie-
nie warunków certyfikacji upoważnia 
do posługiwania się logo danego certy-
fikatu wraz z przyznanym numerem re-
jestrowym. W żadnej normie nie używa 
się kryterium koloru, natomiast z punk-
tu widzenia rynku jasne pellety to je-
den z najbardziej poszukiwanych towa-
rów. Pellety zrobione z drewna twardego 
są ciemniejsze w sposób naturalny, a ko-
lor w nie wpływa na jakość pelletów. W 
pelletach zawierających dużo kory widać 
ciemniejsze kawałki i jeśli kora jest zanie-
czyszczona piaskiem, to ilość popiołu po 
spaleniu będzie większa. Inną przyczyną 
ciemnej barwy pelletów jest suszenie tro-
cin w strumieniu gorących spalin. Wów-
czas na trocinach osadzają się cząsteczki 
sadzy, co przy wysokiej temperaturze po-
wyżej 400o C (o ile nie zastosowano po-

Przepisy i normy

Bioenergia z pelletu drzewnego - normy 
i dwugłos w sprawie spalania 
Sprzedawcy deklarują, że spełniają normy jakościowe. Korelacja pomiędzy posiadanym świadectwem 
zgodności wyrobu z normą a wynikami kontroli każdej partii wyprodukowanych pelletów? Pył czy 
rozkruszone pellety w worku, zaparowanie worków, niejednolite wymiary pelletów, ciemny kolor, 
widoczne fragmenty kory, nienaturalny zapach to niepokojące objawy przy zakupie, a po zastosowaniu 
wysokie zużycie pelletu, zbyt duża ilość popiołu, szlakowanie się popiołu i zapychanie palnika. To często 
realia polskiego rynku detalicznego.

Mieczysław Lewicki

negatywnymi skutkami wynikający-
mi z emisji związków węgla czy zmianą 
sposobu wykorzystania gruntu i utratą 
bioróżnorodności, a przy ekstensywnej 
produkcji rolnej i leśnej (bez stosowania 
zabiegów chroniących ziemię przed wy-
jałowieniem) wpływa także na jakość 
wody, gleby i powietrza. 
Wprowadzenie górnego pułapu wyko-
rzystania biomasy do produkcji energii 
może umożliwić jej zrównoważone do-
starczenie zaspokajające krajowe zaso-
by. Kolejne badania nad bioenergią bu-
rzą każdą poprzednią teorię ekspertów. 
Nikt w Europie nie jest w stanie zdefi-

niować algorytmu zastosowania odna-
wialnych źródeł energii i całej polityki 
energetycznej Europy. 

Najpierw z drewna trzeba 
zrobić trwałe produkty, tj. 
domy, meble, materiały 
płytowe i inne półfabrykaty 
w coraz większym stopniu 
w ich recyklingu, a energię 
z odpadów lignocelulozowych 
nienadających się do 
ponownego wykorzystania.
Jak najdłuższe utrzymanie w obiegu go-
spodarczym materiałów, surowców i 

Spalanie okazjonalne suchych pozosta-
łości drewna nie zagraża środowisku.       
                                                     Fot. Archiwum autora

„cytat”

„Wytwarzanie bioenergii musi 
wspomagać łagodzenie zmian 
klimatycznych”
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wietrznego wymiennika ciepła) powo-
duje powierzchniowe zwęglenie.
Jedno z porównań wymogów norm dla 
pelletu drzewnego: ÖNORM M 7135, 
DIN 51731, DIN plus (certyfikat), SS 18 
71 20 /1 Grupa na stronie http://www.
pa l iwad rzew ne.pl/i ndex.php?dzi-
d=99&did=38#_dwa

Gospodarka cyrkularna 
- recykling - szansą na 
równoważony rozwój 
wytwarzania bioenergii
Według ostatnich badań wyniki poka-
zują, że biomasa nie jest najbardziej eko-
logicznym źródłem energii. Jej wyko-
rzystywanie bez ograniczeń skutkuje 

Spalanie okazjonalne suchych pozostałości drewna nie zagraża środowisku.       
                                                                                                                                                             Fot. Archiwum autora
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wartości produktu oraz minimalizacja 
ilości wytworzonych odpadów - na tym 
w skrócie opiera się idea gospodarki o 
obiegu zamkniętym.
Potencjał jej rozwoju w Polsce jest duży 
ze względu na oszczędności rzędu 8 proc. 
rocznych obrotów przedsiębiorstw czy 
wzrost zatrudnienia w sektorze gospoda-
rowania odpadami o 170 tys. miejsc pracy.
Instytut Innowacyjna Gospodarka opu-
blikował raport „W kierunku gospodarki 
cyrkularnej rekomendacje rozwoju i im-
plementacji praktycznych rozwiązań dla 
biznesu”. Wynika z niego, że: „Polska ko-
rzysta ze swoich zasobów nieefektywnie, 
a wzrost ekonomiczno-gospodarczy to 
skutek zwiększonego użycia surowców, a 
nie efektywniejszego ich wykorzystywa-
nia. Od 2004 roku ilość odpadów w Unii 
Europejskiej zmniejszyła się o 2,1 proc., 
podczas gdy w Polsce wzrosła o 30,3 proc.” 
Dlatego niezbędne jest szybkie stworze-
nie sytuacji dla biznesu, w której gospo-
darka o obiegu zamkniętym jest opła-
calna, a odpad w procesie produkcji i 
opakowania stanowiące 85 proc. odpa-
dów komunalnych będą traktowane ja-
ko surowiec. Przygotowana przez Mini-
sterstwo Energii nowelizacja przepisów 
wprowadza wiele zmian związanych z 
definicjami w obszarze energetyki bio-
masowej i współspalania. Definicja bio-
masy, w stosunku do wcześniejszej wersji 
projektu, została poszerzona o „przetwo-
rzoną biomasę, w szczególności w postaci 
brykietu, pelletu, toryfikatu i biowęgla”. 
Ministerstwo proponuje też poprawienie 
definicji drewna energetycznego, rozu-
mianego w nowym projekcie jako „suro-
wiec drzewny, który ze względu na cechy 
jakościowo-wymiarowe i fizyko-che-
miczne posiada obniżoną wartość tech-
niczną i użytkową uniemożliwiającą je-
go przemysłowe wykorzystanie, a także 
surowiec drzewny stanowiący bioma-
sę pochodzenia rolniczego”.  W praktyce 
oznacza to, że drewnem energetycznym 
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będzie również surowiec drzewny pozy-
skany z sadów i zrębki z plantacji energe-
tycznych (wierzba, topola i inne).
Niezależnie od powyższych uregulowań 
i norm trzeba zwrócić uwagę na możli-
we negatywne skutki spalania drew-
na, a w szczególności nieprzemysłowego 
spalania w gospodarstwach domowych 
i małych zakładach, gdyż stanowią one 
przeważająca część negatywnego od-
działywania na środowisko. Spalanie 
drewna to proces dynamiczny, a zacho-
dzące w nim utlenianie jest konsekwen-
cją skuteczności tej dynamiki zależnej 
od wielu czynników, trudnych niejedno-
krotnie do spełnienia bez zaangażowa-
nia znacznych nakładów na właściwy 
piec, oprzyrządowanie urządzenia opty-
malizujące spalanie. Skład spalin może 
być bardzo różny w zależności od paliwa 
i warunków spalania. Do tej pory w spa-
linach drewna zidentyfikowano kilkaset 
związków chemicznych. Niektóre z nich, 
w dużym stężeniu, działają na organizm 
drażniąco, inne wywołują różne alergie. 
Jest grupa związków zakłócająca proce-
sy genetyczne komórek. Są też i takie, któ-
rym udowodniono rakotwórcze działa-
nie. Niektóre są silnymi truciznami. 
Mając na względzie zagrożenia wyni-
kające ze spalania drewna, jedynym ra-
cjonalnym i przyszłościowym rozwią-
zaniem w wykorzystaniu biomasy w 
energetyce to bio-gazownie, które są bar-
dziej efektywne i dodatkowo umożli-
wiające magazynowania energii, co jest 
często kluczowe w racjonalizacji wyko-
rzystania biomasy. Równie istotny jest 
stały nadzór nad pochodzeniem i jako-
ścią biomasy oraz skutków jej utleniania. 
Powstające systemy nadzoru satelitarne-
go BIOCONTROL monitoring on-line i wę-
glowych śladów pochodzenia pozwalają 
mieć nadzieję na skuteczniejszą ochronę 
środowiska.
Kontakt z autorem: 
biuro@starting.com.pl

Pellet drzewny.                                                                                                                  Fot. Archiwum autora

Design natury.                                                                                                                   Fot. Archiwum autora

43 


