SKLADBA
PELETIZAČNÍ LINKY
Výroba pelet

z biomasy je poměrně složitý a energeticky náročný proces. Proto se k jeho

přípravě a realizaci musí přistupovat se znalostí problému, aby nedocházelo k výrobě nekvalitních
pelet.
Linka na výrobu pelet je složena z různých technologických úseků, které na sebe logicky navazují.
Příjem a příjem suroviny – drcení – sušení – lisování – chlazení a balení. Jednotlivé sekce jsou
vzájemně kompatibilní a současně variabilní. Celá linka i jednotlivé sekce je možné přizpůsobit
požadavkům vstupní suroviny, výkonu i expedici.
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PŘÍJEM SUROVINY:

Výroba začíná příjmem suroviny, která může být ve vhodně zpracované velikosti nebo
surové, kterou je potřeba vhodně upravit. Suroviny jsou přijímány přes příjmové stoly nebo
hrabicovými dopravníky
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DRCENÍ:

Probíhá zpravidla v tlukadlových drtičích. Velikost před granulací by neměla přesahovat 1/5
průměru finálních pelet. Velká hrubost částic zvyšuje opotřebení lisu a například u slámy, cca 20
[mm], způsobuje během granulace výrobou tzv. „slaměnek“. Jsou to naježené pelety s trvanlivostí
přibližně 10 dnů. Pro výrobu i výslednou vysokou kvalitu pelet je výhodnější jemnější struktura
materiálu před granulací, tím se zlepší výsledná pevnost pelet, klesá i nutnost přidávání pojiv a
maziv. S drcením se zvětšují povrchové plochy částic, které se pojí. Obvykle se proto šrotuje na
sítech s otvory o velikosti 4 – 6 [mm].
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www.unendlich-viel-energie.de

SUŠENÍ:

Pásové sušičky je vhodné využít pro různé druhy biomasy, jako je dřevní štěpka, zbytky ze zařízení na výrobu
bioplynu, splaškové kaly, fermentační zbytky z bioplynových stanic nebo odpady z ovocnářství, jako jsou semena a pecky.
Dopravník zajišťuje rovnoměrné rozložení materiálu po celém povrchu, a tím i dobré prosušení. Rychlost pásů je
regulována v závislosti na vlhkosti vstupní suroviny pomocí frekvenčního měniče elektromotoru. V případě vyšší prašnosti
je možné za odsávací ventilátor nasadit filtr.
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ÚPRAVA:

Vlhčení vodou: Vodu je třeba přidávat dříve, její působení je mnohem pomalejší.
Napařování:

Přivádění pomáhá aktivovat lignin a další přírodní pojiva, které jsou obsaženy v materiálu. Napařování

ovlivňuje kvalitu výsledných pelet, zvyšuje výkonnost a životnost lisu.

Přidání aditiv: Aditiva je vhodné přidávat pro zlepšení kvality pelet , snížení nákladů na energii, zrychlení výroby,
snížením tření a prodloužení životnosti matrice.
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GRANULACE:

Probíhá v lisu do něhož je materiál přiváděn nejčastěji šnekovým dopravníkem z homogenizačního mísícího
zásobníku. K vlastní granulaci dochází za společného působením tlaku, tepla a vlhka. Je nutné, aby surovina do
granulátorů k vlastnímu slisování vstupovala homogenizovaná. Pelety po výpadu z matrice lisu jsou horké, měkké a lepivé.
www.alibaba.com
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CHLAZENÍ A TŘÍDĚNÍ :

Po protlačování mají pelety teplotu 90–100 [°C] a je vhodné je chladit. Chladič je zařazován v
granulační lince přímo za granulátor a zabezpečuje vychlazení pelet teplotu blízkou okolnímu
prostředí cca 25 [°C]. K třídění pelet a odrolu se nejčastěji používají vibrační třídiče vyráběné ke
kontinuálnímu prosévání krmných směsí, sypkých, neabrazivních materiálů. Materiál, který
propadne sítem, je odváděn samostatnými výpady na konci stroje a dále vracen zpět do výrobního
procesu.

www.desmetballestrastolz.com
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BALENÍ A EXPEDICE

Pelety mohou být distribuovány přímo výrobcem nebo místními prodejci. Pelety jsou prodávány jako
volně ložené zboží nebo malé a velké pytle (tzv. Big bag). V České republice zatím nedošlo ke vzniku
komplexního distribučního řetězce. Velmi vhodné je využití auta se zásobníkem, kde jsou pomocí tlakového
vzduchu pelety foukány přímo do skladu konečného uživatele. Pelety proudí se vzduchem hadicí, až do
vzdálenosti 20 [m]. Kapacita vykládky je přibližně 10 [t/h]. Toto řešení je vhodné zejména při přechodu z
vytápění topným olejem.

www.ateap.cz
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