Kwaliteit
van houtpellets
aandachtspunten voor keteleigenaren

IN ‘T KORT...
Het gebruik van houtpellets wint
aan populariteit. Naast toepassing
in grote industriële installaties
worden houtpellets steeds meer
gebruikt in kleinere ketels. Bij deze
ketels luistert de kwaliteit van de
houtpellets nauw: het is essentieel
dat de kwaliteit voldoet aan de specificaties die de ketel aan kan.Wanneer dat niet het geval is ontstaan
mechanische problemen en kan het
energetisch rendement dalen.
Deze factsheet gaat over het borgen
van de kwaliteit van houtpellets. U
krijgt hierin praktische handvatten
om ervoor te zorgen dat de houtpellets die u gebruikt voldoen aan de
specificaties van uw ketel.
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Het gebruik van houtpellets als brandstof wint
aan populariteit. Naast toepassing in grootschalige industriële installaties worden houtpellets
steeds meer gebruikt in ‘kleinere’ ketels. Deze
ketels hebben een vermogen variërend van enkele tientallen kWth tot vele honderden kWth
en past men bijvoorbeeld toe bij zwembaden,
kassen en in de veehouderij.
Houtpellets zijn een aantrekkelijke brandstof
door hun hoge energiedichtheid, homogene
deeltjesgrootte en concurrerende prijsstelling.
Behalve de aanvoer van de houtpellets vraagt
de pelletketel bovendien weinig extra werk:
invoer en verbranding van de houtpellets vindt
meestal volautomatisch plaats. Bij gebruik van
de juiste kwaliteit pellets in een goede ketel is
weinig sprake van storingen.
Toch verloopt het gebruik van houtpellets in de
praktijk lang niet altijd probleemloos. Dat komt
vaak omdat de kwaliteit van de houtpellets niet
voldoet aan de specificaties die de ketel-installatie aan kan. Hierdoor kunnen mechanische
problemen ontstaan zoals verstoppingen en slijtage of kan het energetisch rendement omlaag
gaan. Ook kunnen emissies en overlast toenemen (stof, NOx, geur).
Eigenaren van houtpellet ketels blijken onvoldoende te borgen dat de kwaliteit van de
houtpellets die zij kopen voldoet aan de specificaties van de ketel. Dit komt ofwel voort uit
onwetendheid over wat die ‘kwaliteit’ precies
inhoudt ofwel over hoe je die kwaliteit in de
praktijk kunt controleren of kunt vastleggen in
een contract. Deze factsheet beoogt hier handvatten voor te geven.
Deze factsheet richt zich specifiek op pelletketel eigenaren. Een gerelateerde factsheet richt
zich op producenten en leveranciers van houtpellets (De factsheet: ‘Kwaliteit van houtpellets:
aandachtspunten voor producenten en leveranciers’) [2].

WAT ZIJN HOUTPELLETS VAN
GOEDE KWALITEIT?

MONITOREN VAN DE KWALITEIT
VAN HOUTPELLETS

De kwaliteit van houtpellets definieert men aan de hand van
een aantal parameters. Vochtgehalte, asgehalte, verontreinigingen, afmetingen en mechanische stabiliteit zijn hiervan
de belangrijkste.
Een ketelleverancier specificeert de waarden waaraan deze
parameters moeten voldoen in zijn gebruiksvoorschriften en
garantievoorwaarden. Gebruikelijk is dat hij daarbij verwijst
naar de normen die zijn opgenomen in het certificatieschema ENplus of DINplus. Deze normen maken het mogelijk
om de belangrijkste kenmerken van houtpellets eenduidig
te beschrijven en te meten: zij vormen als het ware de ‘taal’
waarmee leveranciers van houtpellets en keteleigenaren
over kwaliteiten kunnen spreken en deze kunnen vastleggen.
Onderstaand kader illustreert dit aan de hand van de kwaliteitsklassen binnen ENplus. De systematiek in het DINplus
schema is hiermee vergelijkbaar.
Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in de handreiking: ‘Houtpellets als brandstof: handreikingen voor het
borgen van de kwaliteit’ [1].

Voordat u houtpellets voor de ketel bestelt en toepast, moet
u vaststellen dat de levering voldoet aan de door de ketelleverancier opgegeven specificaties.
Anders dan bij houtchips is het bij houtpellets zelden zo dat
u als gebruiker van de houtpellets ook diegene bent die ze
produceert. Dit betekent dat u de kwaliteitsborging in de
pellet productieketen voor het grootste deel niet in eigen
hand heeft. U moet er dus op een andere manier op kunnen
vertrouwen dat de houtpellets die u koopt van goede kwaliteit zijn.
Het meest eenvoudige is dat wanneer u uitsluitend gebruikt
maakt van pellets die afkomstig zijn van een ENplus of DIN
gecertificeerde producent: het certificaat geeft dan immers
een kwaliteitsgarantie. Bij opgezakte pellets voor huishoudelijk gebruik staat een eventueel certificaat op de zak vermeld,
inclusief de code van de producent (zie onderstaand kader).
De consument kan hiermee eenvoudig nagaan of hij de juiste kwaliteit koopt. Bij klachten over de pelletkwaliteit is de
producent (en het certificeringsschema) aanspreekbaar.
Ook bij aankoop in bulk (of big bags) kan u ervoor kiezen
uitsluitend gecertificeerde pellets in te kopen. U kunt dit
vastleggen in leveringsafspraken of contracten.

EISEN AAN DE KWALITEIT VAN PELLETS
Het ENplus schema onderscheidt drie kwaliteitsklassen
pellets. Deze klassen corresponderen met de klassen uit
de EN 14961-2 norm en worden aangeduid als ENplus-A1,
ENplus-A2 en EN-B. In de tabel zijn de belangrijkste kwaliteitseisen samengevat.
ENplus- A1

ENplus-A2
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Onder
meer
ketels voor
particulier
gebruik

Onder
meer ketels
die zowel
chips en
pellets
gebruiken

Industriële
pellets

EIGENSCHAP

EENHEID

Diameter

Mm

6 of 8

Lengte

Mm

3,15 ≤ L ≤ 40 (3)

Vochtgehalte

Gew.% (1)

Asgehalte

Gew.% (2)

Mechanische
duurzaamheid

Gew.% (1)

Fijne deeltjes
(< 3,15 mm)

Gew.% (1)

Netto calorische waarde

MJ/kg (1)

Bulkgewicht

Kg/m3

Stikstof gehalte

Gew.%

≤ 10
≤ 0,7

≤ 1,5

≤ 3,0

≥ 97,5 (4)

≥ 96,5 (4)

16,3≤Q≤19

≤0,5

≤1,0

Zwavel gehalte

Gew.%

≤ 0,03

≤ 0,04

Chloor gehalte

Gew.%

≤ 0,02

≤ 0,03

As smeltpunt

°C

≥ 1.200

DE344

16,0≤Q≤19

≥600
≤0,3

Iedere gecertificeerde pellet producent en pellet handelaar
krijgt een unieke code (ID) voor elke kwaliteitsklasse pellets
die hij produceert. Bij iedere vracht pellets moet de code
van de pelletproducent en pellet handelaar of handelaars
worden meegegeven. Dit borgt de traceerbaarheid van de
pellets.
Het ID bestaat uit vijf karakters: de eerste twee karakters
specificeren het land waar de producent of handelaar is gevestigd, de laatste drie karakter het nummer van het bedrijf
in dat land. De nummers 001 tot 299 zijn voor producenten,
de nummers 301 tot 999 voor handelaren.
De pellet keten kan worden gespecificeerd door de ID’s van
de producent en de handelaar of handelaren te combineren. Het volgende voorbeeld betreft een vracht pellets die
door Oostenrijkse producent met nummer 12 zijn geproduceerd, en door een Duitse handelaar met nummer 344 zijn
geleverd.
AT012

<1
16,5≤Q≤19

HET GEBRUIK VAN ENPLUS
IDENTIFICATIENUMMERS EN LOGO

≥ 1.100

Het alternatief is dat u niet kiest voor gecertificeerde pellets.
In dat geval zult u met de pellet leverancier op een andere
manier de kwaliteitseisen voor de pellets moeten definiëren en deze moeten vastleggen in leveringsafspraken of
-contract. Ook dienen hierin afspraken opgenomen te zijn op
welke wijze de controle op de kwaliteit plaatsvindt (manier
van monstername, analyse, zelf of door een onafhankelijk
laboratorium, etc.). Deze controle borgt dat de contractafspraken over de kwaliteit van de geleverde pellets worden
nagekomen. Het is aan te bevelen de kwaliteitscontrole zo in
te richten dat resultaten bekend zijn vóórdat het materiaal
zich in de finale opslag voor de installatie bevindt, dan wel is
toegepast als brandstof.

De handreiking ‘Houtpellets als brandstof – handreikingen
voor het borgen van de kwaliteit’ [1] geeft meer informatie
over hoe u afspraken over pelletkwaliteit in leveringsvoorwaarden/-contracten kan vastleggen.
N.B. Voor eigenaren van kleinere pelletketels (en hun
leveranciers) is het in de praktijk ondoenlijk om uitgebreide
leveringscontracten en protocollen voor kwaliteitscontrole
te maken en te gebruiken. Wanneer deze keteleigenaren
ervoor kiezen om géén gecertificeerde pellets te gebruiken,
kunnen zij via enkele praktische testen toch een indicatie
krijgen van de kwaliteit van de geleverde pellets. In onderstaand kader zijn een aantal van deze testjes samengevat.

PRAKTISCHE TIPS T.B.V. HET TESTEN
VAN DE PELLETKWALITEIT
1. Stop een paar handen vol pellets in een plastic zak en
ruik aan de pellets. De pellets moeten naar vers gezaagd hout ruiken. Als ze naar iets anders ruiken, is
dat niet goed. Het kan wijzen op te veel vocht, andere
grondstoffen of het gebruik van additieven.
2. Bekijk een handvol pellets nauwkeurig. Wanneer
ze van schoon zaagsel gemaakt zijn, hebben ze een
lichtbruine kleur. Donkerbruine deeltjes in de pellets
wijzen op de aanwezigheid van schors, en dus hogere
as gehalten. Het kan zijn dat pellets aan de buitenkant in zijn geheel een wat donkerder kleur hebben.
Dit komt waarschijnlijk door de druk in de pelletpers. Door de pellets te breken kan men gemakkelijk
controleren of ze aan de binnenkant wél een (juiste)
lichte kleur hebben.
3. Steek een pellet aan één zijde in brand. De rook moet
naar brandend hout ruiken. Wanneer het naar iets
anders ruikt, kan dat wijzen op andere toevoegingen
aan de pellets (bindmiddelen, andere grondstoffen).
4. Voeg een handjevol pellets toe aan een groot glas water. De pellets behoren binnen enkele minuten op te
lossen tot zaagseldeeltjes. Wanneer dit niet gebeurt,
is mogelijkerwijs een bindmiddel als additief gebruikt
of een onjuiste grondstof.
5. Neem een emmertje en weeg dit op een keukenweegschaal. Vul de emmer vervolgens geheel met pellets
en noteer het gewicht. Leeg de emmer, vul deze
vervolgens geheel met water en noteer wederom het
gewicht. Trek het gewicht van het emmertje af van
het gewicht van het emmertje inclusief pellets en
van het gewicht van het emmertje inclusief water.
Deel vervolgens het gewicht van de pellets door het
gewicht van het water. De uitkomst moet rond de
0,6 -0,7 kg/liter zijn: dit geeft aan dat de pellets de
juiste dichtheid hebben. Wanneer de dichtheid lager
is dan 0,6 kg/liter zijn de pellets te zacht en breken
ze gemakkelijk, waardoor ongewenste fijne deeltjes
ontstaan in het brandstofmengsel.
6. Het vochtgehalte en het asgehalte van houtpellets
zijn betrekkelijk eenvoudig zelf te meten met behulp
van respectievelijk een droogstoof (bij 105°C) en
een oventje (bij 550°C tot 600°C). Deze apparatuur is
beschikbaar in allerlei uitvoeringsvormen, en bij laboratorium-speciaalzaken of online aan te schaffen.
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MEER INFORMATIE
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[1] Houtpellets als brandstof –handreikingen voor het borgen van de kwaliteit
[2] Factsheet ‘Kwaliteit van houtpellets: aandachtspunten
voor producenten en leveranciers’

Deze factsheet is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap en
Houtketen (NBLH) binnen het Agroconvenant. De NBLHsector, waarin zijn vertegenwoordigd de BVOR, de VBNE en
het Platform Hout in Nederland (PHN), hebben in 2008 het
Agroconvenant Schoon & Zuinig getekend. Hierin heeft de
sector zich gecommitteerd aan het aan de markt beschikbaar stellen van 32 PJ biomassa in 2020. Hiervoor onderneemt deze verschillende activiteiten om marktpartijen en
anderen te stimuleren deze biomassa beschikbaar te stellen
en te gebruiken. Deze factsheet past daarin. Publicatie is
mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
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