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PROBLEM Z BLOKOWANIEM SIĘ SLIMAKA W PIECYKACH CADEL 

 

Zaobserwowaliśmy problem z blokowaniem się ślimaka podającego pellet do komory spalania ze 

względu na używanie nieodpowiedniego rodzaju paliwa.  

Przypominamy, że Dobrej jakości pellet posiada gęstość o wartości od 600 do ponad 750 kg/m³, przy 
zawartości wody utrzymującej się na poziomie od 5 do 8 % jego masy. Na opakowaniu powinien 

posiadać oznaczenie certyfikaty DIN Plus lub EN plus A1 lub A2.  

Do prawidłowej pracy piecyków Cadel potrzebny jest pellet certyfikowany o średnicy Ø 6 mm i 

długości do 30 mm maksymalnie. Używanie dłuższego lub grubszego pelletu będzie skutkowało 

blokowaniem się ślimaka. Im krótszy pellet tym lepiej.  

  

Pellet Ø 6 mm / 10 mm długości Pellet Ø 6 mm / 45 mm długości 
 

Długi pellet powoduje nagminne blokowanie się ślimaka.  

Jak to działa?  
Pellet jest pobierany od dołu przez limak i transportowany do góry. Niestety, ten długi pellet ma 
problem z wejściem do gardła (rurki) zrzutkowego. Wałeczki pelletu ustawiają się w poprzek i nie chcą 
spadać do paniska. 

 

Pellet zatrzymuje się w górnej części ślimaka. 
Długie wałeczki blokują się nawzajem. 

Z rurki zrzutkowej zamiast pelletu lecą trociny. 
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Po pewnym czasie w górnej części ślimaka nagromadzi się bardzo dużo trocin, które skutecznie 
doprowadzą do jego blokady. To w dalszej konsekwencji może spowodować uszkodzenie 
motoreduktora.  

 

Ślimak zablokowany przez trociny ze zbyt 
długiego pelletu. 

 

Bardzo podobna sytuacja może mieć miejsce z pelletem o dobrej długości, ale zbyt dużej wilgotności. 
Taki pellet nie jest twardy, bardzo łatwo się kruszy. Powstające trociny również mogą szybko 
zablokować ślimak.  

 

Główne certyfikaty jakości paliwa pellet, dostępne na rynku europejskim, to DINplus i ENplus A1, A2, 

które zapewiają, iż przestrzegane są poniższe parametry: 

− Wartość opałowa: 4,6 – 5,3 kWh/kg  

− Zawartość wody: maks 10% masy 

− Zawartość procentowa popiołu: maks. 1,5% masy (A2), maks 0,7 (A1) 

− Średnica: 6 / 8 mm 

− Długość: 3 - 40 mm 

− Zawartość: 100% drewna naturalnego bez dodatków substancji klejących (zawartość 
procentowa kory maks. 5%) 

− Opakowanie: w workach z materiału zgodnego z wymogami środowiskowymi lub 
biodegradowalnego 

 

Im gorsza jakość materiału opałowego, tym częściej wymagane jest czyszczenie wewnętrzne piecyka 
i komory spalania oraz występuję ryzyko awarii urządzenia. 

 

Z poważaniem, 

Zespół wsparcia technicznego 

 

tel. 68 363 81 88 wew. 4 

e-mail: wsparcie@wentor.pl  
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