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Procesi pri proizvodnji peletov

Peleti so sodobna oblika biomase v
obliki tablet premera 5 do 15 mm in dol-
æine 10 do 30 mm, ki jih izdelujejo iz ostan-
kov lesa pod visokimi tlaki [2]. Njihova
znaËilnost je manjπa prostornina, kot jo
ima originalna biomasa in poslediËno
veËja energijska vrednost na enoto pro-
stornine, kar zniæuje stroπke transporta in
skladiπËenja. Definirana enotna oblika
omogoËa avtomatiËen dovod goriva v
zgorevalni prostor kurilne naprave in
kakovostno zgorevanje [3].

Mletje

Neobdelan les je potrebno zmleti, da
se zagotovi enakomerno strukturo za do-
vajanje v peletirko. ObiËajno se upo-
rabljajo batni mlini (primer na sliki 1) [5].
Po podatkih proizvajalca se mlini odliku-
jejo po veliki stopnji drobljenja (1 : 50) in
po veliki kapaciteti mletja (do 2000 m3/h).
Na voljo so v razliËnih velikostih (premer
rotorja: 800 - 2000 mm, πirina rotorja: 400
- 2800 mm) in s πtevilnimi dodatki (ogrevane
stene rotorja, hidravliËno dodajanje itn.).

Suπenje

Kurilnost lesa je moËno odvisna od
vsebnosti vlage (vode) v gorivu [6]. Iz slike
2 je razvidno, da porast vlage v lesu z 10
na 50 % kurilnost zmanjπa za polovico.
Peletov ne moremo izdelovati, Ëe vlaænost
lesa presega 17 %. Zato ga potrebno su-
πiti, kar poteka v bobnastih - parnih su-
πilnikih (posrednih ali neposrednih) ali su-
πilnikih na vroË zrak.

Peletiranje

Peletiranje biomase poteka v mlinih za
izdelavo peletov. Nevezan material se
dodaja v mlin, kjer se zaradi rotacije in
tlaËnih sil skozi matrico material iztisne v
pelete. Posebni noæi reæejo pelete na do-
loËeno dolæino. Mlini za pelete imajo lahko
ravno matrico ali matrico v obliki koluta.
Pri ravni matrici je le-ta nepremiËna in se
vrtijo posebna kolesa. Pri matrici v obliki
koluta pa se matrica premika. DoloËen del
vlage se izloËi tudi v mlinu.

Na slikah 3 in 4 je predstavljen mlin za
izdelovanje peletov proizvajalca CPM [7].
Po podatkih proizvajalca ima naslednje
znaËilnosti:
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PROIZVODNJA
PELETOV

V SLOVENIJI
Bela knjiga Evropske

skupnosti, ki predvideva
podvojitev deleæa obnovljivih
virov energije do leta 2010,

Kyotski protokol, ki predvideva
8 % zniæanje emisij CO2 glede

na leto 1990 do leta 2010,
manjπa energijska odvisnost

Slovenije in druga dejstva
utemeljujejo zaËetek Ëim

prejπnjega izkoriπËanja domaËe
lesne biomase v obliki peletov

[1]. V prispevku so opisane
tehnologije za izdelavo peletov,

razpoloæljiv domaËi potencial
ter opisani in med seboj

primerjani standardi kakovosti
peletov v evropskih dræavah.

Tabela 1
Proizvodnja peletov je sestavljena

iz naslednjih procesov [4]:

• 98 % izkoristek energije,
• tiho delovanje,
• segmentno sestavo in zato hitro zame-
njavo delov,
• prah in para ne uhajata iz stroja,
• avtomatsko mazanje,
• nerjaveËe jeklo je odporno proti koroziji.

Hlajenje

Hlajenje je zelo pomemben del pro-
izvodnega procesa. Ko peleti zapustijo mlin
za izdelovanje peletov, so zelo vroËi
(obiËajno od 90 do 95 °C). S hlajenjem jih
stabiliziramo, otrdimo in oblikujemo v pelete.

Potencial za izdelavo
peletov v Sloveniji

Potencial za izdelavo peletov v Slo-
veniji je velik, saj je Slovenija zelo bogata
z gozdom, ki po podatkih za leto 2000
pokriva 1.115.661 ha [8]. Med potencial
za izdelavo peletov uvrπËamo les iz gozda
ter ostanke lesne industrije.

Lesna zaloga se iz leta v leto poveËuje
(slika 5). Po zadnjih podatkih je lesna za-
loga v Sloveniji 262.795.000 m3, kar v
primerjavi z letom 1999 predstavlja 10,7 %
veË. Po navedbah Gozdarskega inπtituta
je moæno v energetski namen uporabiti
okrog 400.000 m3 lesne biomase ter okoli
240.000 m3 grmiËevja [9].

Potencial lesne biomase v industrij-
skem sektorju obsega skobljance, æa-
govino, lubje in druge lesne ostanke, ki
nastajajo pri predelavi in obdelavi lesa na
æagah in v lesno predelovalni industriji. Po
navedbah Gozdarskega inπtituta znaπa
neizkoriπËen potencial biomase v indus-
trijskem sektorju okoli 560.000 m3. Nekaj
lesnih ostankov obrati uporabijo za lastno
proizvodnjo toplote. Njihova cena se giblje
med 1000 do 3000 SIT za m3.

Kakovost peletov

Poznana sta dva glavna kriterija za
ugotavljanje kakovosti biogoriva: kemiËne
in fizikalne znaËilnosti. KemiËne znaËil-
nosti podajajo elementarno sestavo goriva
(Cl, N, S, K, teæke kovine), vsebnost pe-

1. Mletje Vhodni material se zmelje v majhne in enotne delce.

2. Suπenje
Lesni prah se osuπi na 8 do 10 % vlaænost (vir energije je lahko

les ali plin v suπilnikih z rotirajoËim bobnom).

3. Peletiranje
Suhi les se iztiska v pelete z uporabo peletirnih mlinov in suhe

pare. ObiËajno se ne uporabljajo dodatki. Lignin v lesu deluje

kot vezivo, saj se v procesu peletiranja zmehËa.

4. Hlajenje
Peleti se nemudoma ohladijo z zrakom, da se lignin strdi in s

tem peleti stabilizirajo.

5. LoËevanje Ostanki pri izdelavi se loËijo in ponovno uporabijo.

6. Shranjevanje Peleti se shranjujejo v vreËe ali silose (avtomatiziran proces).

Slika 1
Izgled peletov
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Slika 3
Kurilnost lesa v odvisnosti
od vsebnosti vlage

Slika 4
Zunanji izgled in prerez
peletirke proizvajalca CPM [7]

Tabela 2
Raba energije za izdelavo peletov

pela, vlage ter kurilnost. Fizikalne znaËil-
nosti podajajo vizualne parametre in pro-
cese, katerim so bili peleti podvræeni.

Peletiranje ima najveËji vpliv na fizikalne
znaËilnosti, bistveno se zniæa vsebnost
vlage. Druge kemiËne spremembe so
manj verjetne, saj je uporaba kemiËnih ali
naravnih dodatkov za izdelavo peletov
prepovedana. Kakovosti peletov ne mo-
remo definirati brez navedbe tehnologije
zgorevanja, saj razliËne kurilne naprave
zahtevajo razliËno kakovost goriva. Za
veËje sisteme je trdnost peletov manj po-
membna, medtem ko je za njihovo shra-
njevanje trdnost vaæna. Pri shranjevanju
ne sme nastajati prah, saj lahko povzroËa
tehniËne probleme pri polnjenju in zgo-
revanju. Nekatera vpraπanja glede kako-
vosti peletov in tehnologij zgorevanja
ostajajo πe odprta. Neraziskan je vpliv
kemiËnih in bioloπkih lesnih parametrov na
proces peletiranja in predvsem na kako-
vost peletov (npr. vsebnost vlaken, ra-
zliËne kemiËne spojine itn). Prav tako pa
tudi πe niso popolnoma raziskani doloËeni
tehniËni vplivi (temperatura, tlak). Potreb-
no je nadalje analizirati tehniËne, kemiËne
in fizikalne dejavnike.

V tabeli 4 je prikazana primerjava evrop-
skih in ameriπkih standardov za pelete [4]:

V Avstriji imajo enoten standard za pe-
lete in brikete (ÖNORM 7135), ki pred-
pisuje, da morajo biti izdelani samo iz
Ëistega lesa. Veziva niso dovoljena. V po-
stopku je sprejemanje standarda za trd-
nost in koliËino drobcev, ki so πe dovoljeni
v peletih. Avstrijsko ministrstvo za okolje
je pripravilo posebno nalepko za biomas-
na goriva - brikete ali pelete (Umwelt-
zeichen, UZ 38). Dovoljena je uporaba
samo naravnega lesa (æaganje, ostruæki).
Uporaba materialov, kot so premazi, lepila
itd. ni dovoljena. Trenutno v Avstriji πe
nihËe ni zaprosil za tovrstno nalepko. Av-
strijsko zdruæenje za pelete [10] je razvilo
posebno nalepko (æig kakovosti) za nji-
hove Ëlane. Nalepka je znak za kakovost
peletov in kurilnih naprav.

V nemπkem standardu DIN 51731 za
lesne pelete iz leta 1996 [11] so podane
zahteve in testne metode za brikete in
pelete iz lesa, uporabne v energetski na-
men.

Norveπko zdruæenje za konstrukcijo in
standardizacijo (NBS -Norges Bygging-
Standardiseringforbund, Oslo) ni pripravilo
standarda za pelete. Obstaja pa velika
verjetnost, da bodo prevzeli πvedski stan-
dard. Kakovost peletov se lahko spre-
minja glede na razpoloæljivo surovino in
glede na tip proizvodnje.

Inπtitut za pelete (Pellet Fuels Institute
PFI) je leta 1995 objavil ameriπki standard
za peletna goriva, in sicer kot neobvezno
priporoËilo. Certificiranje peletov je v pri-
stojnosti izdelovalcev peletov. Definirani
sta bili dve vrsti peletov: standardna in

PovpreËna raba energije v procesu izdelave peletov:

• mletje: 15 kWh/tono zmletega materiala

• suπenje: 1 MWh/tono osuπene vlage

• peletiranje: 60 kWh/tono proizvedenih peletov

• hlajenje: 5 kWh/tono ohlajenih peletov

posebna oblika. Razlika med njima je v
vsebnosti pepela. Predlagano je, da pro-
izvajalci oznaËijo svoje proizvode glede na
to, ali peleti ustrezajo standardni ali po-
sebni obliki. Æeleno je tudi, da se posebej
oznaËi, Ëe peleti v sestavi vsebujejo tudi
les, papir in ostanke poljπËin.

V Evropski uniji se pripravlja enotni
standard za kakovost peletov, ki bo po
dostopnih informacijah osnovan na avstrij-
skih in πvedskih nacionalnih zahtevah.

ZakljuËek

V tujini se proizvodnja
peletov iz leta v leto pove-
Ëuje. ©vedska je druga naj-
veËja izdelovalka peletov za
ZDA. V letu 1999 so na ©ved-
skem proizvedli 500.000 ton
peletov. V Avstriji raËunajo,
da bodo leta 2003 prodali
100.000 ton peletov. Cena
se giblje okoli 130 j/tono
(velike enote) do 250 j/to-
no (majhne vreËe). Te cene
so konkurenËne tistim tra-
dicionalnih energijskih virov.
V pripravi so tudi naËrti za
proizvodnjo peletov v Sloveniji. Glede na
naπteta dejstva predvidevamo, da bo trg
peletov zaæivel v kratkem tudi v Sloveniji.
Seveda pa mora pri tem novem trænem
izdelku pomagati tudi dræava.

LESNA ZALOGA (1000 m3)
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Slika 2
Mlin z enim rotorjem AUBEMA

(kapaciteta 2000 m3/h)

Slika 5
Spreminjanje lesne
zaloge v Sloveniji
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Tabela 4
Primerjava evropskih in ameriπkih standardov za pelete

Parameter

KemiËne znaËilnosti

Vsebnost vlage:

Kurilnost:

Vsebnost elementov:

Cl - klor:

N - duπik:

S - æveplo:

K - kalij:

Mg, Ca, P -

magnezij, kalcij, fosfor:

Teæke kovine:

Vsebnost pepela:

MehËanje pepela:

Klice:

Fizikalne znaËilnosti

Gostota cele prostornine:

Gostota delcev:

Razdelitev delcev:

Deleæ ostankov:

Trdnost:

Vpliv

skladiπËenje, kurilnost, izgube, samovæig

energijska vrednost - uporaba goriva, oblikovanje sistema

HCl, korozija, pregrevanje

emisije NOx, HCN in N2O

emisije SOx

korozija in pregrevanje, zniæanje taliπËa pepela

dvig taliπËa pepela, zadræanje umazanije v pepelu

emisije, uporaba pepela

emisije delcev, stroπki za odlaganje pepela

varnost delovanja, stopnja emisije delcev

tveganje obolenja med uporabo goriva

transportni in skladiπËni stroπki, logistika

lastnosti zgorevanja, stopnja uplinjanja

moænost transporta po ceveh

tvorba prahu

spremembe ob pretovarjanju, drobljenje

specifikacija

Dimenzije

Volumska gostota

Trdota

Volumska gostota

Vsebnost vode

Vsebnost pepela

Vsebnost vlage

Kurilnost

Vsebnost ævepla

Vsebnost duπika

Vsebnost klora

Vsebnost arzenika

Vsebnost kadmija

Vsebnost kroma

Vsebnost bakra

Vsebnost æivega srebra

Vsebnost svinca

Vsebnost cinka

Vsebnost halogeni

NeËistoËe

Veziva

Taliπte pepela

Stisnjen les

premer (mm):

4≤D<10

dolæina (mm)

≤5 x D

≥1,12 kg/dm3

≤10 %

≤0.50 %*

≥18,0 MJ/kg

≤0,04 %

≤0,30 %

≤0,02 %

Stisnjeno lubje

premer (mm):

4≤D<10

dolæina (mm)

≤ 5 x D

≥1,12 kg/dm3

≤18 %

≤6,0 %*

≥18,0 MJ/kg

≤0,08 %

≤0,60 %

≤0,04 %

Avstija ÖNORM M 7135

1 skupina

Maks. dolæina

4 x premer

≥600kg/m3

≤0,8 %

≤10 %

≤0,7 %

≤10 %

≥16,9 MJ/kg

2 skupina

Maks. dolæina

5 x premer

≥500kg/m3

≤1,5 %

≤10 %

≤1,5 %

≤10 %

≥16,9 MJ/kg

3 skupina

Maks. dolæina

6 x premer

≥500kg/m3

≤1,5%

≤12 %

≤1,5 %

≤12 %

≥16,9 MJ/kg

KoliËina in vrsta morajo biti podani

Podana mora biti zaËetna temperatura

  NemËija DIN 51731

   5 kategorij dolæine

dolæina      premer

HP1 >30      >10

HP2 15 - 30     6 - 10

HP3 10 - 16     3 - 7

HP4 < 10         1 - 4

HP5 < 5 cm     0,4 - 1

1 - 1,4 g/cm3

≤12 %

≤1,5 %

17,5 - 19,5 MJ/kg**

<0,08

<0,3

<0,03

<0,8 mg/kg

<0,5 mg/kg

<8 mg/kg

<5 mg/kg

<0,05 mg/kg

<10 mg/kg

<100 mg/kg

<3 mg/kg

Standardna

<3 %

Posebna

>40 funtov/ft3

=639 kg/m3

<1 %

ZDA Inπtitut za pelete

Izdelan iz

neonesna-

æenega lesa

Prepovedana

Izdelan iz

neonesnaæe-

nega lubja

Prepovedana

©vedska SS 18 71 20

Tabela 3
ZnaËilnosti peletov

*   relativno na suho snov
**  brez vode in pepela


