
SKŁAD:
Pellet produkowany jest w 100% z naturalnych składników. Pellet drzewny to granulat wytwarzany z trocin drzewnych sprasowanych 

pod wysokim ciśnieniem. Trociny drzewne pozyskiwane są  z materiałów odpadowych z przemysłu drzewnego.

CHARAKTERYSTYKA PELLETU:
• wysoka wartość kaloryczna -min.5,0 kWh/kg

• niska wilgotność (max. 10%, w praktyce średnio ok. 6%)

• wysoka wytrzymałość mechaniczna granulek

• niska zawartość rozkruszu

• niska zwartość popiołu max. 0,4% (dla Gold,Holz,Patron)

• popiół ze spalenia pelletu można wykorzystać jako nawóz na  trawnik, do ogródka, na pola uprawne

• paliwo ekologiczne, czyste, odnawialne źródło energii

• do jego produkcji stosowne są  odpady drzewne w  postaci trocin

• czysty w użytkowaniu 

• wygodny w stosowaniu

• zerowa emisja dwutlenku węgla ( dwutlenek węgla powstający w procesie spalania pelletu nie jest wliczany do gazów 

cieplarnianych ze względu na fakt, że rośliny w trakcie wegetacji wiążą ten dwutlenek węgla z atmosfery wykorzystując  go procesie 

fotosyntezy).

PAKOWANIE:
Pellet pakowany jest w worki foliowe po 15 kg netto każdy. Na folii worka znajdują się nadruki, w tym oznakowanie pelletu.  Na linii 

produkcyjnej na każdym worku drukowane są  przez automatyczną drukarkę dane identyfikujące partię produkcyjną, tzn. data i 

godzina produkcji  oraz oznaczenie zmiany produkcyjnej. Spakowany pellet jest automatycznie układany na paletach drewnianych. 

Paletowanie zgodnie ze schematem  14 warstw  i  5 worków na warstwie.  Worki na paletach są zabezpieczone foliowym kapturem. 

Pellet może być także pakowany w worki duże tzw. big-bagi o masie do 1500 kg.  Pellet może być także transportowany luzem w 

autocysternach.

Od warunków transportu, przechowywania  uzależniona jest jakość paliwa dostarczanego   do pieców  oraz jego optymalne, 

bezproblemowe, ekonomiczne  spalanie. Dlatego system dostaw, transportu i przechowywania musi być właściwie zaplanowany i 

wykonany. Sposób transportu, rozładunku, magazynowania zależy od sposobu zapakowania  pelletu.

Niezastosowanie się do poniższych zasad transportu, rozładunku i  składowania może  spowodować uszkodzenia pelletu, obniżenie 

jego jakości. 

TRANSPORT:
Wszystkie pojazdy transportowe powinny zabezpieczać  pellet przed zanieczyszczeniami,  muszą chronić pellet przed wilgocią 

zarówno w trakcie transportu, jak i podczas załadunku i rozładunku, nie mogą powodować uszkodzeń mechanicznych pelletu.

Pellety workowane  oraz  w big bagach muszą być zabezpieczone na samochodach  zgodnie z obowiązującymi przepisami i w taki 

sposób, by nie powodować uszkodzeń opakowań.

Pellet Energy Sp. z o.o., ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, POLAND

tel. + 48 43 829 22 22, e-mail. info@pelletenergy.pl, www.pelletenergy.pl
OGÓLNA KARTA TECHNICZNA PELLETU

1

OGÓLNA KARTA TECHNICZNA PELLETU
PRODUKTY: Gold, Eco, Patron, Holzpellets 



Pellet Energy Sp. z o.o., ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, POLAND

tel. + 48 43 829 22 22, e-mail. info@pelletenergy.pl, www.pelletenergy.pl
OGÓLNA KARTA TECHNICZNA PELLETU

PRZECHOWYWANIE:
Pellet, niezależnie od sposobu pakowania, powinien być  magazynowany w suchym pomieszczeniu/magazynie w sposób 

zabezpieczającym go przed wilgocią, zanieczyszczeniami, skroplinami oraz opadami atmosferycznymi.

1. PELLET WORKOWANY

• zaleca się magazynować w pomieszczeniach, na paletach, w suchych   warunkach

• palety z pelletem workowanym mogą być piętrowane  max. po  2 palety w stosie

• w magazynach i ich pobliżu nie wolno używać  otwartego ognia, magazyny powinny być zabezpieczone przeciwpożarowo

2. PELLET w big bagach

• zaleca się magazynować w pomieszczeniach, na paletach, w suchych   warunkach

• palety z pelletem w big bagach nie mogą być piętrowane

• w magazynach i ich pobliżu nie wolno używać  otwartego ognia, magazyny powinny być zabezpieczone przeciwpożarowo

3. PELLET LUZEM w autocysternach 

Warunki rozładunku z samochodu do silosu/magazynu  końcowego powinny odbywać się tak, by parametry rozładunku nie 

pogorszyły jakości pelletu, w szczególności nie zniszczyły go mechanicznie. Producent nie może brać odpowiedzialności za  

zniszczenia pelletu powstałe w trakcie rozładunku nie mając na nie wpływu. 

Warunki rozładunku pelletu luzem 

• rodzaj opróżniania/wyładowywania z auta/cysterny (np. ssanie) powinno odbywać się pod odpowiednim ciśnieniem  i w 

odpowiednim czasie tak, aby nie  powodować uszkodzeń  granulek 

• długość węża do rozładunku nie powinien być większa niż 30 m włączając przewody wewnętrzne, 

• należy minimalizować ewentualne  niekorzystne dla pelletu połączenia węża pod kątem 45 i/lub 90 stopni

• połączenia i nie powinny zawierać ostrych krawędzi

• rury powinny być powlekane, aby zmniejszyć tarcie podczas przedmuchu pelletu do silosa

• nie wolno stosować podajników obrotowych przy dostawach ze względu na ryzyko generowania zwiększonej ilości rozkruszu

Warunki składowania pelletu luzem

• pellet luzem może być składowany w silosach, zbiornikach wolnostojących, piwnicach

• pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane

• na posadzce magazynu powinny być maty gumowe 10 mm tłumiące prędkość  pelletu przy rozładunku i  minimalizujące  tworzenie 

pyłu oraz  zabezpieczające pellet przed wnikaniem wilgoci z podłoża

• pellet przy rozładunku nie może uderzać o ściany pomieszczenia

• przestrzenie magazynowe  powinny być okresowo opróżniane i czyszczone 

• nie wolno stosować podajników obrotowych ze względu na ryzyko generowania zwiększonej ilości drobin

• w magazynach i ich pobliżu nie wolno używać  otwartego ognia, magazyny powinny być zabezpieczone przeciwpożarowo

• magazyny powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych

PRZEZNACZENIE:
• Stosować  w odpowiednich systemach spalania zgodnie z instrukcją producenta 
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