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Kvalita vyrobených peliet 

• Kvalitné pelety – čisté a čerstvé 

smrekové piliny 

 

• Slovensko - Malé píli => surovina 

menej kvalitná, väčší obsah kôry 

(>0,5 %) 

 

• Logistický problém => zvoz plné 

kontajnery – surovina stárne 

 

• Spracovateľský problém – nie je 

možné surovinu okamžite spracovať 

=> stárnutie suroviny 



• spracovanie - staršia surovina s vyšším 

obsah kôry :  

a) výrobné problémy (zvyšuje výrobné 

náklady) 

b) spaľovacie problémy (taviteľnosť popola, 

zlepence škvary, zanášanie kotla) 

 

 

Kvalita vyrobených peliet 

Aditíva 

 
• Alternatíva 

 

• Pozitívny vplyv (laboratórny predpoklad) 

 

• Potreba testovania v praxi 

 

 



Peletizačná linka Kysucký Lieskovec 



Úpravy peletizačnej linky 

a) Úprava dávkovania vody 

b) Inštalácia zariadenia na pridávanie aditív 

c) Inštalácia riadenia a vyhodnocovania pridávania aditív 

Úprava dávkovania vody 

a) pridávanie vody v dvoch krokoch  
 
b) horúca voda 80°C, zástrekové trysky 
 
c) regulačný ventil s elektropohonom 



Inštalácia zariadenia na pridávanie aditív 

• dávkovač 

aditív 
 

• Dávkovanie 

0,1 % 

 



Inštalácia riadenia a vyhodnocovania pridávania aditív 

• parametre dávkovania v závislosti od množstva pilín 

• prepočtová tabuľka 



CPM peletizér 

• hodinová produkcia  cca 2 tony 

• pracovný tlak 31,5 MPa 

• 5 vzoriek drevných peliet s prímesou aditív (pšeničný škrob 0,3 % a 0,5 

%; dolomit 0,5 %, 1 % a 3 %) a 2 referenčné vzorky. 



Vplyv pridávaných aditív na parametre drevných peliet 

• lignotester, abrázia 30 s 60 s, transportné straty 

Abrázia 



Sypná hmotnosť 

• škrob znižuje,  dolomit zvyšuje  



Vplyv pridávaných aditív na výšku výrobných nákladov 

1. Vplyv aditív na spotrebu vody  

• škrob mierne znižuje,  dolomit zvyšuje  



2. Vplyv aditív na spotrebu elektrickej energie 

• škrob ↓ o 2-3 A, ↓ 1-2 KW 

• dolomit mierne ↑, najviac  dolomit 3 % (príkon o 2 kW – 2,5 kW, prúd 

o 3 A – 3,5 A). 



3. Vplyv aditív na rýchlosť opotrebovania exponovaných častí 

výrobnej linky 

• pšeničný škrob znižuje, dolomit v 

nižších koncentráciách 0,5 % a 1 

% nemá zásadný vplyv 

 

• Predĺženie životnosti – nárast 

počtu motohodín (7 %, matrice, 

plášte rollerov, ložiská, atď.) 



Praktické skúšky so spaľovaním drevných 
peliet s aditívami 

 
• spaľovacie skúšky v ZŠ Rudina, kotol Herz Firematic SR 220 kW 

• obe vzorky zhluky škváry, škrob viac väčšie ako dolomit 

• dolomit popol bledší ako škrob 

škrob 0,3 dolomit 0,5 



dolomit 1 % škrob 1 % 

• teplovodný krb EDILKAMIN s inštalovaným výkonom 11,5 kW 

• škrob 1 %, koláč z taveniny 

• dolomit - jemný popol, bez taveniny 
 



Záver 

• Aditíva ovplyvňujú vlastnosti peliet a výšku výrobných nákladov 
 

• Zlepšujú vlastnosti peliet vyrobených z menej kvalitnej suroviny 

(abrázne parametre) 
 

• Sypná hmotnosť, abrázia - dolomit 
 

• Výška výrobných nákladov - škrob (spotreba vody elektrická 

energia), opotrebovanie –škrob a dolomit (0,5, 1 %) 
 

Komplexné vyhodnotenie: 

Dolomit: 

a) ↓abráziu, ↑ sypnú hmotnosť, výrazne nezvyšuje výrobné náklady 

b) spaľovacie vlastnosti drevných peliet - zvyšuje teplotu taviteľnosti 

popola, znižuje tvorbu zhlukov škvary, atď. 

c) najpoužiteľnejší v praxi 0,5-1% zastúpenie dolomitu 
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