
1. rész - 2. A PELLET MINŐSÉGE

1. Táblázat Alegfontosabbpellettulajdonságokhatárértékei. További
jellemzőkaz EN 14961-2-bentalálhatók

Tulajdonság Egység ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B Vizsgálat alapja
Átmérő mm 6 vagy 8 EN 16127
Hossz (L) mm 3,15 ≤ L ≤ 40 (3.) EN 16127
Nedvességtartalom w% (1.) ≤10 EN 14774-1
Hamutartalom w% (2.) ≤0,7 ≤1,5 ≤3,0 EN 14775 (550

ºC)
Mechanikus 
szilárdság

w% (1.) ≥97,5 (4.) ≥96,5 (4.) EN 15210-1

Finomhányad 
(<3,15 mm)

w% (1.) <1 EN 15210-1

Fűtőérték (Q) MJ/kg (1.) 16,5≤Q≤19 16,3≤Q≤19 16,0≤Q≤19 EN 14918
Töltési tömörség kg/m3 ≥600 EN 15103
Nitrogéntartalom w% (2.) ≤0,3 ≤0,5 ≤1,0 EN 15104
Kéntartalom w% (2.) ≤0,03 ≤0,04 EN 15289
Klórtartalom w% (2.) ≤0,02 ≤0,03 EN 15289
Hamu olvadási 
jellemzői (4.)

ºC ≥1200 ≥1100 EN 15370

(1.)szállítási állapot, (nedvesség max. 10 w%) (2.)száraz (3.)max. a 
pellet 1 w%-a lehet 40 mm-nél hosszabb, >45 mm nem megengedett 
(4.)hamulágyulási hőmérséklet, hamuképződés 815 ºC-on

2. Táblázat: Faválaszték, amely felhasználható a pelletgyártásban

ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B
1.1.3. rönkfa

1.2.1.nem vegykezelt faipari 
hulladék

1.1.1.teljes fa gyökér nélkül

1.1.3.rönkfa 
1.1.4.fakitermelési 
hulladék 1.1.6.kéreg
1.2.1.nem vegykezelt 
faipari hulladék

⦁ erdei-és
ültetvényfa valamint 
egyéb frissen 
vágott fa

⦁ faipari melléktermék

1.3.1.nem vegykezelt használt fa 
(a)

(a)A hulladékfa nem megengedett. A hulladékfa olyan fa, amely 
épületek vagy egyéb építmények lebontásából származik.
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1. rész - 5. VISSZAKÖVETHETŐSÉG ÉS 
ÁTLÁTHATÓSÁG

Az egész szállítási folyamatot több ENplus azonosító szám láncolata
adhatja meg, amely jelöli a folyamatban résztvevő gyártót és az 
összes kereskedőt. Minden azonosító számot szóközzel kell
elválasztani egymástól. A következő azonosító szám kombináció azt
mutatja, hogy a pelletet a 012-es számú gyártó állította elő, és a 344-es
számú német kereskedő szállította.

A T 0 1 2 D E 3 4 4

Mivel az ENplus fontos ismertetőjegye a visszakövethetőség és az
átláthatóság, az ügyfeleket tájékoztatni kell arról, hogy bizonyos 
pelletszállítmány honnan származik. A tanúsított kereskedőnek az
azonosító számok láncolatát kellene használnia, ami

azonban túl bonyolult, sőt lehetetlen, ha a pelletet több különböző
gyártótól vásárolja vagy tárolja. Ehelyett megadhatja a tárolás helyét 
vagy csak a saját ENplus azonosító számát. Reklamációk esetében 
azonban a saját belső dokumentációjából vissza kell tudnia követni a 
pelleteredetét.
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2. rész - 11. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

3. táblázat: A belső minőségvizsgálatra vonatkozó minimális 
követelmények

Paraméter Mintavétel Gyakoriság
Töltési tömörség 

Nedvességtartalom 

Mechanikus szilárdság 

Hossz

Finomhányad

Gyártás után, raktározás

előtt Gyártás után,

raktározás előtt Gyártás

után, raktározás előtt 

Gyártás után, raktározás

előtt

Aszállítástmegelőző
legutolsó ponton

Műszakonként 

legalább 1X 

Műszakonként 

legalább 1X 

Műszakonként 

legalább 1X 

Műszakonként 

legalább 1X 

Műszakonként 

legalább 1X
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1. melléklet: A TANÚSÍTÁSI VÉDJEGY

                                                 

ES 100 ES 100

TanúsításivédjegyazENplus-A1minőségiosztálybasorolt fapellethez
(spanyolgyártó)

                                                    

ES 100 ES100

TanúsításivédjegyazENplus-A2minőségiosztálybasorolt fapellethez
(spanyolgyártó)

                                                    

ES 100 ES100

Tanúsítási védjegy az EN-B minőségi osztályba sorolt fapellethez 
(spanyol gyártó)
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2. melléklet: Vizsgálati módszerek az üzemen belüli mintavételhez és a 
minőségbiztosításhoz

A belső minőségbiztosításhoz rendszeresen tartani kell belső 
minőségellenőrzéseket (lásd 11.4.). Az EN 14961-2 szerinti vizsgálati
módszereket javasoljuk. Más módszereket is lehet alkalmazni, ha azok
alkalmazhatóságaésösszehasonlíthatóságaadott.

A2-1 Mintavétel

A mintavételnek az EN 14778 norma irányleveit kell követnie, de 
elegendő egy leegyszerűsítet eljárás. A belső dokumentációnak meg
kell határoznia a mintavétel eljárását.

A hossz, töltési tömörség, szilárdság és a víztartalom megállapításához
mintát általában 5 kg mozgatott anyagból (pl. hűtés után) vesznek. A 
finomhányad megállapításához a mintát 3 kg mozgatott anyagból
veszik közvetlenül a rakodás vagy csomagolás előtt, tehát a szitálás 
után. Ha csupán zsákos árut gyártanak, a paraméterek 
meghatározásához egy egész zsákot is vehetnek. Ha a mintavételt 
statikus anyagból származik (pl. Big Bag, konténer, raktárhelyiség, 
silójármű), a finomhányad meghatározásától el kell tekinteni.

A mintákat kúp alakba öntik, aztán a kúpot ezt követően laposra 
nyomják és egy merőlegesen tartott lapáttal négy egyforma részre 
osztják. Az eljárást addig kell ismételgetni, amíg a mindenkori
vizsgálathoz szükséges mintanagyság megközelítőleg létrejön.

A2-2 A pellet hossza (a túlméretezés meghatározása)

A belső minőségvizsgálatnak biztosítania kell, hogy a pellet
mennyiségében a > 40 mm- es pellet kevesebb, mint 1%, és egy pellet
hossza sem haladja meg a 45mm-t. Egy tapasztalt személy már
szemrevételezéssel is meg tudja állapítani, hogy a mintában túl hosszú 
pelletek vannak. A pelletek méretét tolómérővel legalább 0,1 mm-es 
pontossággal kell megmérni.

A dokumentációhoz elegendő, ha a jegyzőkönyvben elismerik és 
feljegyzik, ha túl hosszú pelleteket találtak.
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A2-3 Mechanikus szilárdság

A mechanikai szilárdság meghatározásához az EN 15210-1-es 
normákat kell követni. Kézi szitálással (3,15 mm-es szitával, ISO
3310-2 alapján) el kell távolítani a mintából a
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finomhányadot. Egy 500±10 g-os mintát kell a mérőkészülék 
vizsgálókamrájába tenni, amely 50±2 percenkénti fordulatszámmal 
működik. 500 fordulat után kiürítik a vizsgálókészüléket és a 
finomhányadot még egyszer átszitálják.

Alternatív módon Ligno-vizsgálót is lehet használni. 100g±0,5g 
pelletet lemérnek és a Ligno-vizsgálóban 60 másodpercig, 70 mbar-
on kezelik. A készülék gyártójának utasításait be kell tartani. Ajánlott 
a különös elővigyázatosság a készülék karbantartásánál (pl.
rendszeresen ellenőrizni kell a mérő pontosságát, és gyakran kell 
cserélni a porszűrőt).

Ezután kerül sor a hátramaradt pellet súlyának megmérésére és a 
mechanikai szilárdságnak az alábbi képlettel történő meghatározására:

DU mechanikai szilárdság (%)

mE az előszitált pellet tömege az eljárás előtt 

mA az előszitált pellet tömege az eljárás után 

Képlet: DU=mA/mE X100

A2-4 Töltési tömörség

A töltési tömörség megállapítása az EN 15103 figyelembevételével
történik. Egy 200-300 mm magas, ötliteres mérőedébe kell a pelletet
ömleszteni, amíg az edény megtelik, és egy ömlesztett kúp képződik. 
Ezt követően az edényt 150 mm-es magasságból háromszor a pellet
összetömörítése érdekében egy kemény felületre le kell ejteni. A 
felesleges anyagot egy léccel le kell simítani, a nagyobb üres tereket ki
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kell tölteni ésa teljes tömeget kell vizsgálni.
A töltési tömörséget a következő képlet alapján kell kiszámolni:

BD a töltési tömörség
m1 az üres edény tömege
m2 a megtöltött edény tömege V a mérőhenger nettó térfogata

Képlet: BD=(m2-m1)/V

Megjegyzés: A háztartásban használatos mérőedény vagy műanyag 
vödör nem alkalmas eszközök.
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A2-5 Nedvességtartalom

A nedvességtartalom megállapítása az EN 14774-2 szerint történik. 
Először meg kell állapítani az igénybevett mintatartó tömegét (0,1 g-
os pontosság). Ezt követően a tartót legalább 300 g pellettel meg kell
tölteni és újból meg kell mérni. A mintát a szárítóban (105 ± 2) °C
fokon a tömegállandóság eléréséig kell szárítani. A szárítóból történő 
kivétel után 15 másodpercen belül a tömeget újra meg kell mérni (forró
állapotban), ezután lehet a nedvességtartalmat a következő képlettel
megállapítani:

M nedvességtartalom (súlyszázalék) m1 az üres szárítótartó tömege

m2 a szárítótartó és a minta tömege a szárítás előtt 

m3 a szárítótartó és a minta tömege a szárítás után

M=(m2-m3)/(m2-m1)X100

Alternatív módon gyorsabb módszereket is lehet alkalmazni, pl.
infravörös mérleget vagy humimétert. Ebben az esetnek követni kell a 
gyártó készülékkel kapcsolatos előírásait (próbára előkészítés,
eljárási módok a tesztelési eljáráshoz).

A nedvességtartalom online mérését a folyamatellenőrtésekhez 
ajánlják, de nem helyettesíti a fent leírt mintavételt és meghatározást.
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A2-6 Finomhányad (F)

A finomhányad meghatározásánál az EN 15210-1 előírásait kell 
követni. A mintát egy 3,15 mm-es szitával, az ISO 3310-2 szerint
kézzel kell megszitálni. Arra kell figyelni, hogy az összes finom
részecske el legyen választva, de az intenzív szitálás közben újabb
finomhányad ne képződjön. A kiszitált részecskéket le kell mérni.

Afinomhányadotakövetkezőképlettelmérik: 

mE minta tömege a szitálás előtt
mA a kiszitált részecskék tömege Képlet: F=mA/mEX100

40
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3. melléklet: Jelentés a pelletgyártás konformitásáról 

Tanúsítási hely: ……………………………………………………… 
Dátum: ………………………………….. 

Tanúsított pelletgyártó 
Vállalkozás: ………………………………………… 
Cím: ……………………………………………………… 

Székhely: …………………………………………… 
Cím: ……………………………………………………… 

ENplus azonosító sz.: ………….......... 
Minőségellenőr:……………………………………………………… 

Termék 
Márkanevek: 
………………………………………………………………………………………………
……….. 
Minőségi osztályok:   O ENplus-A1       O ENplus-A2      O EN-B       O Egyéb 

Előállítás (előző év):    A1: ……. t (tonna)     A2: ……. t        Egyéb: ……. t 

Zsákos áru: O igen O nem →Minden zsákdesignhoz mellékelni kell fényképet vagy 
nyomási mintát 

CO2-lábnyom: …………………… g CO2/kg pellet 

Nyersanyag 
Forrás: ……..% erdei fa (1.1.)…. % faipari melléktermék (1.2.) ……% használt fa (1.3.) 
Fenntarthatóság: …….. % 1.1-ből, tanúsított …... % 1.2-ből tanúsított chain of custody 
Fajtája: …….. % lucfenyő …..... % erdeifenyő …… % keményfa …… % egyéb fa 
Segédanyagok: a pellet ……. tömegszázaléka 
Segédanyag fajtája: ………………………………. 

Raktározás és szállítás 
Pelletraktározás:   A1: ….. tonna O siló O csarnok 
                              A2 …… tonna O siló O csarnok 

Közvetlenül a végfelhasználónak történő kiszállítás: O igen O nem 
Ügyfélpanaszok: száma: ……. Elismerve: …… elutasítva: …… 
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Ellenőrzési eredmények 

Az ellenőrzés helye: …………………………… Auditor: ………………………………… 
Jelentős konformitással kapcsolatos összeférhetetlenség:    O igen     O nem      O elhárítva 

A konformitással kapcsolatos összeférhetetlenségek leírása és az alkalmazott intézkedések: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 

Csekély konformitással kapcsolatos összeférhetetlenség: O igen     O nem      O elhárítva 
A konformitással kapcsolatos összeférhetetlenség leírása és az alkalmazott intézkedések: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 
________________________________________________________________________

A fentnevezett telephelyek pelletgyártása megfelel az ENplus tanúsítási program 
követelményeinek az ENplus-kézikönyv meghatározásai alapján. 

      O igen                        O nem 

-------------------------------------------- ----------------------------------------------
Keltezés                                               Aláírás és pecsét 
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Mellékletek 

......... laboratóriumi eredmények (az ömlesztett és a zsákos pellet minden minőségi 
osztályához egy) 
……... a zsákok nyomtatási mintája (minden zsákdizájnhoz egy) 

                                                                        - A nemzeti licencadónak küldeni-
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4. melléklet: Jelentés a pellet forgalmazásának 
konformitásáról 

Tanúsítási hely: …………………………. Az ellenőrzés dátuma: ……………………… 

Tanúsított pelletkereskedő 
Vállalkozás: ………………………………. Cím: ………………………………………… 
ENplus azonosító szám: ………………….. Minőségellenőr: ………………………….. 

Termék 
Márkanevek: …………………………………………………………………………….. 
Minőségi osztályok: O ENplus-A    O ENplus A2     O EN-B       O Egyéb 
Az ömlesztett áru kereskedelmi mennyisége: A1 …..tonna A2: …..tonna Egyéb: …tonna 
(előző naptári év) 
Zsákos áru sajét azonosító számmal:   O igen     O nem ker. menny. (előző év): ……tonna 

                            -minden zsákdizájnhoz fényképet vagy nyomtatási mintát csatolni-

Pelletbeszerzés 

Szállítók: O tanúsított gyártó          O tanúsított kereskedő              O nem tanúsított 
A szállítók ENplus azonosító száma: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

Raktározás és szállítás 
A raktár kapacitása:      A1: …..tonna O siló O csarnok 
                                      A2: …..tonna O siló O csarnok 
Reklamációk: száma: ……                 elismerve: …………            elutasítva:…………….
A panaszok oka:     Finomhányad: a panaszok ….. %-a 
                                Hossz (túlméretezett): ……. % 
                                Szag: ……. % 
                                Eltarthatóság: …… % 
                                Egyéb: ………………………………………………………. 

Ellenőrzési eredmények 
Az ellenőrzés helye: ………………………… Auditor: ………………………………… 
Jelentős konformitással kapcsolatos összeférhetetlenség: O igen     O nem     O elhárítva 
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A konformitással kapcsolatos összeférhetetlenség leírása és az alkalmazott intézkedések: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 

Csekély konformitással kapcsolatos összeférhetetlenség: O igen O nem O elhárítva 
A konformitással kapcsolatos összeférhetetlenség leírása és az alkalmazott intézkedések: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 

________________________________________________________________________

A fentnevezett pelletkereskedő megfelel az ENplus tanúsítási program 
követelményeinek az ENplus-kézikönyv meghatározásai alapján. 

                    O igen                               O nem 

-------------------------------------------- ----------------------------------------------
Keltezés                                                      Aláírás és pecsét 

Mellékletek 
⦁ A raktározási helyek listája (üzemeltető, cím, kapacitás) 
⦁ A szállítási járművek listája (tulajdonos, rendszám, helység) 
⦁ Az allicenc tulajdonosok listája (vállalkozás neve, a szerződés dátuma) 

                                                                     - A nemzeti licencadónak küldeni-
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5. MELLÉKLET: SZÁLLÍTÁSI JEGYZŐKÖNYV-MINTA 

Ügyfél: ……………………………………………….A vállalkozás címe és logója 

Cím: …………………………………………………….. 
Megrendelt mennyiség: …………………..kg 
A szállító jármű rendszáma: ……………... 

A pellet minőségi osztálya: O A1          O A2       O B                Átmérő: ….. mm 
ENplus azonosítószám: ………..     A tartalékmintás regisztrációs száma: …………… 

Raktározás 
Fajtája:     O masszív raktár          O zsáksiló            O földalatti földraktár 
                 O egyéb 
Kapacitás: ….. tonna Maradék mennyiség: …. Tonna 
A maradék mennyiség minősége: O jó    O közepes     O rossz 
Konformitás:     O A raktár megfelel az ENplus irányvonalainak 
                          O ütközésvédő 
A raktár szellőzetése: O fedél szellőztetése O más szellőztetés O nincs 
Kirakodási rendszer: O szívás elősegítése    O csavar               egyéb: ……………………. 

Szállítás 
A fűtés státusza: O ki O be 
A befúvási szakasz hossza: …. m Ívek száma: ….. X 45º ……….X 90º 
A csatlakozás és raktár közti csőhossz: …… m görbületek: O igen száma: …. O nem 
Befúvási nyomás: …..bar Befúvási idő: …. Perc 
A raktárt teljesen megtöltötték? O igen O nem 
Megközelítés pótkocsival lehetséges? O igen O nem 
Megjegyzések: ………………………………………………………………………………. 

          A felhasználás csak jóváhagyott és megfelelő tüzelőberendezésekben történhet,          
figyelembe véve a gyártó útmutatásait és a törvény szerinti meghatározásokat. -

         A pellet száraz helyen tárolandó. - A tároló helyiségeket szellőztetni kell. 
         A raktárhelyiséget a silójárművel történő megtöltése miatt el kell rendezni. 
         Alul- és túlnyomás lehetséges. Mivel nincs befolyásunk a raktárhelyiség 
állapotára,       nem kezeskedünk a károkért, amik a betöltési folyamat közben adódhatnak.
Tapasztalatból ajánljuk a raktárhelyiség teljes kiürítését és kitakarítását legkésőbb minden 
második szállítás után. 

……………................ ………………………………………. ………………… 
     Keltezés                                       sofőr                                          ügyfél 
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6. Melléklet: ALLICENCSZERZŐDÉS 
PELLETKERESKEDŐK RÉSZÉRE 

Licencszerződés az ENplus védjegy használatához 

Tanúsított kereskedő                              Nem tanúsított kereskedő 
Név: ………………………                      Név: ……………………………….. 
Utca: …………………………….            Utca: ……………………………. 
Helység: …………………………….       Helység: ………………………… 

Előszó 
Az ENplus egy minőségbiztosítási program, amely a szállítási láncot gyártótól a 
végfelhasználóig általános ellenőrzésekkel építi fel. Minden, a szállítási láncban 
részvevő vállalkozásnak, amely fizikai kontaktusba kerül a fapellettel, tanúsítással 
kell rendelkeznie. A tanúsított vállalkozásokat egy ENplus azonosító számmal 
azonosítják. Az ENplus azonosító számot a szállítási lánc összes szállítási 
dokumentumán és számláján megadják. Ha egy nem tanúsított vállalkozás fizikai 
kontaktusba kerül a pellettel, akkor azt a pelletet többé nem lehet tanúsított 
pelletként eladni. Tehát az allicenc-szerződés a pelletkereskedő számára csak akkor 
lehetséges, ha a nem tanúsított kereskedőnek nincsen saját raktára és/vagy saját 
szállításra alkalmas berendezése és nincs fizikai kontaktusban a pellettel. 

Megállapodás 
A tanúsított kereskedő megadja a nem tanúsított kereskedőnek az engedélyt, hogy a 
tanúsított kereskedő ENplus azonosító számát a kínálatban és az eladásban 
használja következő minőségi osztályokban: 

                                    O ENplus-A1                      O ENplus-A2 

A megadott jogosultság olyan pellet szállítására korlátozódik, amely tanúsított 
kereskedőtől származik és amelyet tanúsított kereskedő szállít az ügyfeleknek. A 
nem tanúsított kereskedő számára a pellettel való fizikai kontaktus nem 
megengedett. 
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A nem tanúsított kereskedő számára 

               O megengedett                     O nem megengedett, 

Hogy a tanúsított kereskedő tanúsítási védjegyét reklámcélokra használja. 

……………………………………………. ………………………………………… 
Keltezés, aláírás (tanúsított kereskedő)         Keltezés, aláírás (nem tanúsított 
                                                                                        kereskedő) 
-A szerződést aláírva egy héten belül be kell nyújtani a nemzeti licencadónak-
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7. MELLÉKLET: FENNTARTHATÓSÁGI
NYILATKOZAT 

Kötelezettségi nyilatkozat a fenntartható pelletgyártáshoz 

A ………………………….. (vállalkozás neve) cégvezetése elkötelezi 
magát annak biztosítására, hogy a fabeszerzés és pelletgyártás 
összhangban van a következő elvekkel: 

⦁ A fabiomassza gyártása nem vezet a növényekben és talajban 
raktározott szén nettó mérlegének csökkenéséhez. 

⦁ A fabiomassza gyártásának nincs negatív befolyása a származási 
erdőn belül a biodiverzitásra. 

⦁ A fabiomassza gyártása a talaj minőségét megőrzi vagy javítja. 

⦁ A fabiomassza gyártása nem veszélyezteti a talaj- és felszíni 
vizeket és elkerüli vagy korlátozza a vízforrásokra gyakorolt 
negatív hatásokat. 

⦁ A fabiomassza gyártása elkerüli vagy korlátozza a levegő 
minőségére gyakorolt negatív hatásokat. 

⦁ A fapellet gyártása nem veszélyezteti a helyi közösség élelmezési, 
vízellátási vagy megélhetési alapjait. 

⦁ A fapellet gyártása tiszteletben tartja a tulajdonjogokat és 
hozzájárul a helyi közjóhoz és a foglalkoztatottak és a helyi 
lakosság jólétéhez. 

⦁ Az egészségre és biztonságra, emberi jogokra, gyülekezési 
szabadságra, kényszermunkára, gyerekmunkára, diszkriminációra, 
a környezettel kapcsolatos felelősségre, a vállalkozói becsületre és 
a korrupció minden fajtájára vonatkozó etikai elveket teljes 
mértékben figyelembe veszi. 

⦁ A fa eredete teljes mértékben megfelel a EUTR (European Timber 
Regulation) és az EU Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade (FLEGT) előírásainak. 

A ………………………….. (vállalkozás neve) cégvezetése a 
kötelezettségi nyilatkozatot nyilvánosságra hozza, pl. a honlapján vagy 
más alkalmas kommunikációs eszköz segítségével. A cégvezetés 
hozzájárul ahhoz, hogy minden ENplus vizsgálatot elősegít abban az 
esetben, ha ezen elvek betartásával kapcsolatban durva vétség és/vagy 
megalapozott kétely merül fel. 

Név, aláírás, dátum.

16


