I EDYCJA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
System kontroli jakości pelletu drzewnego wg normy ISO 17225-2,
wytyczne dla zakładowej kontroli produkcji oraz nadzorowane
laboratorium przyzakładowe zgodnie z wymaganiami schematów
certyfikacji ENplus i DINplus (A1)

ENplus / DINplus to znak jakości dla całego łańcucha dostaw pelletu drzewnego –
od miejsca jego produkcji aż po dostawę pelletu drzewnego do klienta końcowego, zapewniając tym
samym wysoką jakość i transparentność łańcucha dostaw (Chain-of-Custody).
Certyfikat ENplus / DINplus przeznaczony jest zarówno dla producentów pelletu, jak i jego dystrybutorów.
Schemat certyfikacji ENplus / DINplus oprócz wysokiej jakości wyrobu uwzględnia także kryteria
zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa dostaw surowca do produkcji pelletu drzewnego.

Podejmując decyzję o wdrożeniu systemu kontroli jakości
dla pelletu drzewnego wg normy ISO 17225-2 należy zapewnić:
- odpowiednią organizację procesu produkcyjnego i monitorowanie punktów kontrolnych procesu produkcji,
- odpowiednie nadzorowanie urządzeń linii produkcyjnej oraz linii pakującej;
- odpowiednie wyposażenie laboratorium zakładowego oraz nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
- kompetentny personel obsługujący proces produkcji, wykonujący badania laboratoryjne i nadzorujący
funkcjonowanie systemu jakości;
- zapisy z funkcjonowania systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego i zakładowej kontroli produkcji.
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FORMA:
Formą szkolenia są warsztaty podzielone na dwa bloki: wykład oraz ćwiczenia w laboratorium
zakładowym.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie zasad systemu kontroli jakości pelletu drzewnego
wg normy ISO 17225-2 oraz wymagań schematów certyfikacji ENplus i DINplus. Oprócz tego
uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowym wyposażeniem laboratorium zakładowego,
metodologią prowadzenia analiz w laboratorium zakładowym oraz zasadami nadzoru nad sprzętem
kontrolno-pomiarowym.

ADRESACI SZKOLENIA:
- podmioty zainteresowane wdrożeniem systemu zapewnienia jakości wg normy ISO 17225-2
oraz wytycznych schematów certyfikacji ENplus i DINplus;
- podmioty, które już posiadają system zapewniania jakości i chcą go stale doskonalić;
- kadra odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego – Menadżer ds.
ENplus
- nowi pracownicy zakładów granulacji pelletu drzewnego, którzy chcą poznać zasady systemu zapewniania
jakości pelletu drzewnego wg normy ISO 17225-2 oraz wytycznych schematów certyfikacji ENplus i DINplus.

PROGRAM SZKOLENIA:
Rejestracja, kawa powitalna: 9.00 – 9.30
I blok – WYKŁAD – WYMAGANIA OGÓLNE (1,5 h)
Godziny: 9.30 – 11.00
- Wymagania schematu certyfikacji ENplus;
- Wymagania schematu certyfikacji DINplus;
- Dobre praktyki przy organizacji zakładu granulacji pelletu;
- Zasady przyjęcia i magazynowania surowców do produkcji pelletu;
- Zakładowa Kontrola Produkcji dla pelletu drzewnego;
- Logo, ID, identyfikacja i znakowanie pelletu drzewnego (pellet workowany, pellet luzem);
- Wymagania dla Pełnomocnika ds. Jakości;
- Procedura certyfikacji jednostki certyfikującej;
- Pytania, dyskusja.

Przerwa kawowa: 11.00 – 11.15
II blok – WYKŁAD – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE (1,5 h)
Godziny: 11.15 – 13.00
- parametry fizyczne i chemiczne dla pelletu drzewnego wg ISO 17225-2;
- wymagania jakościowe dla pelletu drzewnego wg ISO 17225-2;
- Ślad węglowy;
- Wyposażenie laboratorium zakładowego;
- Wytyczne przy wyposażaniu laboratorium zakładowego;
- System nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
- Pobieranie próbek do badania i przechowywania;
- Metodologia wykonywania badań w laboratorium zakładowym;
- Pytania, dyskusja.

Przerwa obiadowa: 13.00 – 13.30
Przejazd do zakładu produkcji pelletu drzewnego: 13.30 – 14.00
III blok – WIZYTA W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM (2,5 h)
Godziny: 14.00 – 16.30
- Poznanie etapów procesu produkcji pelletu drzewnego;
- Zapoznanie się z wyposażeniem laboratorium;
- Ćwiczenia w laboratorium zakładowym.

Zgłoszenia i szczegóły:

www.akademiabiocontrol.pl / www.bio-control.pl/ www.ksub.pl

