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ANALIZA KONSTRUKCJI PELLECIAREK DO 
AGLOMEROWANIA BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE  

1. WPROWADZENIE                          
 

W produkcji pelletów drzewnych w skali światowej dominuje Unia. Zgodnie z danymi 
European Bioenergy Outlook 2013, opublikowanymi przez AEBIOM - Europejskie 
Stowarzyszenie Biomasy, zużycie (pelletów drzewnych) w Unii Europejskiej wyniosło w 2012 
roku w przybliżeniu 15,1 miliona ton, w porównaniu do światowego poziomu 22,4–24,5 miliona 
ton (rys. 1) [9, 10, 11]. 

  

 
Rys. 1. Światowa produkcja pelletów w tysiącach ton [9]. 

 
Produkcja pelletów drzewnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2012 roku była 

równa 10,5 miliona ton (9,5 miliona ton w 2011), co oznacza, że import do Unii wyniósł około 
30% całkowitego zużycia. Czterej główni producenci w UE to Niemcy (2,2 miliona ton), Szwecja 
(1,2 miliona ton), Łotwa (1 milion ton) i Austria (0,9 miliona ton). Wśród pierwszej dziesiątki 
producentów pelletu znajduje się również Polska (rys. 2) [9, 10].  
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Rys. 2. Producenci pelletu w Europie - dane za rok 2013 [10, 11]. 

 
Reasumując, w ciągu ostatnich sześciu lat, zużycie pelletów w EU wzrosło ponad 3-krotnie (z 

4,6 mln ton w 2006 r. do 14,3 mln ton w roku 2012). W tym samym okresie produkcja wzrosła też 
trzykrotnie (z 3,5 milionów ton do 10 mln ton), podczas gdy import do EU wzrósł pięciokrotnie (z 
zaledwie 800.000 ton w 2006 r. do 4,4 mln ton w 2012 roku). Do tej pory jednak, potencjał rynku 
pelletów w Europie nie osiągnął swoich możliwości [7, 8]. 

Europejski rynek pelletów ma też swoje problemy: stosunkowo wysokie koszty wytwarzania 
pelletów w Europie, które doprowadziły do znacznego wzrostu importu, zwłaszcza z Ameryki 
Północnej, gdzie koszty surowcowe są mniejsze. Dodatkowo dwóch największych producentów 
pelletów i brykietów w UE: Niemcy i Szwecja zmniejszyły swoją produkcję. Konsekwencją jest to, 
że w 2012 roku, handel wewnątrzwspólnotowy pelletów spadł o 12%, tymczasem zakupy z 
Ameryki Północnej wzrosły o 44% [9, 10]. 

Według danych GTIS (Global Trade Atlas Services), Stany Zjednoczone stały się wiodącym 
eksporterem (dostawcą) peletów drzewnych do UE w 2012 roku z eksportem równym 1,764 
miliona ton (1,029 w 2011), wyprzedzając Kanadę, która wyeksportowała 1,346 miliona ton w 
2012 (1,174 w roku 2011). Innymi głównymi eksporterami na rynki UE są Rosja (0,637 miliona 
ton), Ukraina (0,217 miliona ton) oraz Białoruś (0,112 miliona ton) [9]. 

Zakładając dalszy stabilny rozwój rynku możemy założyć prognozę dla wzrostu europejskiej 
produkcji pelet do wartości około 20 mln ton. Osiągnięcie produkcji w wysokości 20 milionów ton 
w roku 2020 jest założeniem ambitnym i aby mogło się powieść konieczne są inwestycje w 
łańcuchu dostaw oraz u końcowych odbiorców (zwłaszcza dużych, systemowych). Potrzebny jest 
również dobry program zagospodarowania ziem uprawnych. Gdyby cała wielkość produkcji pellet 
miała pochodzić z odpadów drzewnych, ich cena znacząco by wzrosła (w związku z konkurencją w 
pozyskiwaniu ograniczonego surowca). Koniecznym staje się wykorzystanie innych surowców 
roślinnych, aby podtrzymać ekonomiczną atrakcyjność tego paliwa i zaspokoić rosnący popyt na 
nie. Scenariusz na następne lata rysuje się następująco: 

- wysokiej jakości pellety drzewne będą nadal wykorzystywane przez drobnych odbiorców 
indywidualnych, 

- odbiorcy systemowi (duże ciepłownie, elektrociepłownie) zaczną wykorzystywać pellety 
przemysłowe, produkowane z innych surowców roślinnych, o gorszej jakości pod względem 

 



cech fizyczno-chemicznych. Urządzenia grzewcze wykorzystywane w tej grupie podmiotów i 
systemy oczyszczania gazów odlotowych poradzą sobie z tym zadaniem, jednocześnie paliwo 
to ma atrakcyjniejszą cenę co ma niebagatelne znaczenie przy takiej wielkości zakupów. 

 
W krajach Unii Europejskiej największa grupę odbiorców granulatu drzewnego stanowią 

właściciele domów jednorodzinnych. 
 

Tabela 1.  Grupy krajów ze względu na wykorzystanie pelletu 

 
 
Przyglądając się powyższym danym dokładniej możemy wyróżnić trzy grupy krajów: 
- kraje o rozwiniętym rynku pellet - gdzie produkcja i zużycie rosną w sposób stabilny, 

istnieją normy jakościowe dla paliwa, 
- kraje rozwijające się - gdzie rynek istnieje już od paru lat, lecz rozwija się w sposób 

niestabilny i niezorganizowany, 
- kraje z powstającymi rynkami pellet - brak jakichkolwiek danych historycznych 

dotyczących produkcji/zużycia pellet w latach ubiegłych, zakłady produkcyjne dopiero 
zaczynają powstawać. 

 
Poszczególne kraje możemy zaliczyć do tych trzech grup - tak jak przedstawiono to w tabeli 1. 

Poszczególne kraje możemy również podzielić ze względu na stopień w jakim krajowa produkcja 
zaspokaja potrzeby własne rynku. Jeżeli produkcja ta jest niewystarczająca mamy do czynienia z 
rynkiem importującym, zaś gdy przewyższa obecne zapotrzebowanie - z rynkiem eksportowym. 

 
Polski rynek pelletu znacząco zaczął się rozwijać od 2003 roku (rys. 3). Jest to rynek 

stosunkowo młody w porównaniu do krajów zachodnich takich jak Austria, Szwecja, czy Niemcy, 
które posiadają już swoje normy jakościowe. Początkowo większość pelletu wyprodukowanego w 

 



Polsce była eksportowana, jednak wraz ze wzrostem popularności granulatu zaczęto go spalać 
także w naszym kraju [5, 6]. 

Obecnie pellety są produkowane przez kilkudziesięciu wytwórców, a kilka następnych linii 
produkcyjnych jest w trakcie realizacji. Najwięksi polscy producenci mają możliwości produkcyjne 
na poziomie od 60 tys. - 90 tys. ton/rok. Ponad połowa producentów wytwarza poniżej 30 tys. 
ton/rok. Największa liczba firm produkujących pellet znajduje się na terenach zalesionych, w 
szczególności w północno – zachodniej części kraju [4, 5]. 

 

 
Rys. 3. Produkcja pellet drzewnych w Polsce w latach 2002-2011 [6]. 

 
Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce powstała kompleksowa infrastruktura związana z 

rynkiem pelletu: są specjalistyczne auta dowożące paliwo, zbiorniki i silosy do jego 
przechowywania oraz nowoczesne, automatyczne piece grzewcze. Ostanie szacunki za rok 2013 
wskazują, że produkuje się w Polsce około 600 tys. ton pelletu, natomiast sprowadza się około 400 
ton. Polski rynek pelletu liczący około 1 mln ton pelletu jest jednym z wyróżniających się w 
Europie [6]. 

Największym producentem pelletu w Polsce jest firma Barlinek. W tabeli 2 zestawiono 
wartości produkcji pelletu przez tą firmę. 

 
Tabela 2. Produkcja pelletu prze firmę Barlinek 

 
 
 
Podsumowując polski rynek pellet można stwierdzić: 
 
- Moce produkcji pellet w Polsce wzrosły do ponad 1,2 ml ton. 
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- Rynek pellet w Polsce jest mało transparentny i nie w pełni wykorzystuje obowiązujące w 
Europie normy. 

- W Polsce istnieje możliwość rozwoju produkcji pellet pod warunkiem uwolnienia istniejącej 
podaży biomasy drzewnej przez nieuzasadnioną energetycznie technologię współspalania 
zrębków drzewnych w procesach współspalania z węglem w elektrowniach 
kondensacyjnych. 

- Zasoby biomasy drzewnej w Polsce pozwolą na produkcję w przyszłości kilku mln ton pelet 
pod warunkiem wsparcia przez Państwo wykorzystania pellet w ciepłownictwie, w tym 
ogrzewnictwie indywidualnym. 

- Szczególnego wsparcia w Polityce Energetycznej Państwa powinno się udzielić lokalnym 
elektrociepłowniom wykorzystującym biomasę i zastosowaniu kotłów na pellety w 
budownictwie indywidualnym. Pomoc ta mogłaby być podobna do wspierania przez 
NFOŚiGW kolektorów słonecznych. 

 
 
2. CHARAKTERYSTYKA PELLETU                         

   

Pellety stanowią konkurencję dla paliw kopalnych, dzięki konkurencyjnej cenie w stosunku do 
wartości opałowej, niskiej zawartości popiołu, wilgoci i substancji toksycznych. Przyszłość dla 
tego rynku stanowią małe firmy ulokowane blisko zakładów zajmujących się przetwórstwem 
drzewnym. Produkcja pelletu jest złożonym zagadnieniem i wymaga precyzyjnie zaprojektowanej 
linii technologicznej a także wysokiej jakości surowca [4, 5].  

Pellety są to granulki o średnicy od 6 – 25 mm i długości kilkudziesięciu mm powstałych ze 
sprasowanych trocin drewnianych, bez użycia jakichkolwiek dodatków. Największymi zaletami 
jest niska zawartość popiołu (poniżej 1.5%), wilgoci (<8%) i substancji toksycznych. Jest paliwem 
ekologicznym ponieważ ilość CO2  jaką emituje podczas spalania jest równoważona ilości 
pochłanianej przez rośliny podczas fotosyntezy [1, 2, 3, 4]. 

Granulat początkowo był produkowany głównie z odpadów drzewnych. Najlepszej jakości 
pellet jest ten, który posiada jak najmniej wilgoci. Powoduje to, że trociny są trudniej  dostępne, a 
ich cena wzrasta. Z tego względu poszukuje się alternatywnych surowców do jego  produkcji. 
Znalazły zastosowanie m.in. materiały takie jak zrębki, słoma rzepakowa, pszeniczna itd. Obecnie 
przeprowadza się analizy określające przydatność roślin energetycznych do produkcji pelletu. 
Wprowadzanie roślin energetycznych do produkcji pelletu nie przebiega szybko. Spowodowane 
jest to tym, że pellet z tych roślin ma niską wartość opałową i dużą zawartość popiołu w stosunku 
do granulatu z trocin drzewnych. Ważną zaletą peletów jest to, że mogą być produkowane z 
lokalnie dostępnych surowców. Daje to możliwość stworzenia nowych miejsc pracy. Granulat 
produkowany jest z odpadów drzewnych, zatem jego produkcja przyczynia się do zmniejszania 
problemu zagospodarowania odpadów i zużycia paliw kopalnych. Granulat z odpadów drzewnych 
jest konkurencyjny dla oleju i węgla pod względem ekonomicznym i ze względu na mniejsze 
emisje gazów i pyłów podczas spalania.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. WYBRANE ZJAWISKA PROCESU WYTWARZANIA PELLETU 
 
Schemat procesu granulacji przedstawiono na rys. 4. Warstwa surowca jest dostarczana pod 

rolkę, która wciska materiał w matrycę. Gdy rolka przesuwa się dalej po powierzchni surowiec 
znów zostaje dostarczony, co powoduje ciągle formowanie granulatu. Zasada działania pelleciarek 
rotacyjnych polega na cyklicznym przetłaczaniu, rolkami prasującymi, rozdrobnionego materiału 
przez szereg cylindrycznych otworów wykonanych w matrycy. Podczas formowania pelletu 
materiał trafia na opór, który powoduje powstawanie tarcia i wytwarzania się ciepła i ciśnienia 
które jest kluczowe w powstawaniu pelletu. Na wyjściu zostaje złamany przez element łamiący [1, 
2, 3, 4].  

 

 
Rys. 4. Schemat procesu granulacji [4]. 

 
Zależność między podstawowymi parametrami procesu granulowania pelletu przedstawia 

rysunek 4 oraz wzór 1. Optymalne zestawienie zależności geometrycznych matrycy: d/(L+2xl) 
pozwala uzyskiwać pożądany produkt końcowy [3, 4]. 

 
𝐑𝐑 = 𝛍𝛍 ∙ 𝐏𝐏 ∙ 𝐝𝐝 ∙ 𝐥𝐥 < |𝐊𝐊|                                                (1) 

gdzie: 
R - Tarcie (N) 
µ - współczynnik tarcia 
P - ciśnienie wywierane na powierzchnię otworu w matrycy (N/m2) 
d - średnica otworu w matrycy (m) 
l - długość otworu w matrycy 
K - siła nacisku prasy (N) 

 
Proces wytwarzania pelletu jest złożony i wymaga starannie zaprojektowanej linii 

produkcyjnej, a także surowca o wysokiej jakości. Surowiec zanim zostanie zgranulowany musi 
zostać wstępnie przygotowany, powinien on posiadać określaną frakcję, niską wilgotność i musi 
być wolny od zanieczyszczeń, które mogą spowodować uszkodzenie się matrycy lub rolek 
prasujących. Aby skompresować słomę lub trociny wymagana jest matryca o wysokiej kompresji. 
Taka matryca charakteryzuje się większą grubością płaszcza a także posiada lejki kompresujące na 

 



powierzchni natarcia i lejki odprężające na wyjściu. Inne są wymiary matrycy oraz rolek dla 
materiałów twardych a także inne dla materiałów miękkich. 

Dla pomyślnego przebiegu granulacji w pelleciarce - a tym samym dla uzyskania wysokiej 
jakości produktu końcowego istotne są następujące czynniki [1, 2, 3, 4]: 

 
- jakość surowca biomasy użytego do produkcji, 
- wydajność maszyny granulującej oraz przebieg procesu granulacji, 
- tarcie w matrycy, 
- powierzchnia i materiał z jakiego jest wykonana matryca oraz prasa, 
- długość i średnica otworów w matrycy, 
- grubość materiału biomasy jaka na powierzchni matrycy jest poddawana naciskowi rolek - 

grubość warstwy materiału trafiającego do otworów matrycy, 
- częstotliwość sprężania - prędkość z jaką porusza się rolka prasy. 
 
 

4. RODZAJE KONSTRUKCJI PELLECIAREK 
 

Do granulacji można wykorzystać matrycę pierścieniową lub płaską. W obu przypadkach 
biomasa jest doprowadzana do bębna, gdzie jedna lub więcej rolek prasy prasuje ją do 
cylindrycznych otworów matrycy. Matryce w obu przypadkach można oczywiście wymieniać, co 
pozwala na zmianę średnicy cylindrycznych otworów, a tym samym produkcje pelletu o różnych 
rozmiarach. Prasowanie biomasy zwiększa jej temperaturę. Poziom ciśnienia w matrycy należy 
dostosować, między innymi, do rodzaju granulowanej biomasy. 

Pelleciarki z matrycą pierścieniową (rys. 5), najczęściej pracują w układzie wyciskania 
odśrodkowego za pomocą jednej, dwóch lub trzech obrotowych rolek, dociskających miazgę 
drzewną do wewnętrznej powierzchni matrycy. Pellety wyciskane są na zewnątrz matrycy i tam 
ścinane na odpowiednią długość. To najbardziej popularna odmiana urządzeń do wytwarzania 
peletów drzewnych. Wydajność tego typu urządzeń, przy danym surowcu, zależy bezpośrednio od 
roboczej powierzchni matrycy i jest pochodną jej obwodu i szerokości. Zależy ona również od 
powierzchni docisku rolek do matrycy, a ta wyznaczona jest przez szerokość rolek i ich liczbę. 
Ponadto o wydajności decyduje już wzajemna prędkość matrycy i rolek dociskających oraz 
grubość prasowanej warstwy. 

Alternatywą dla matryc pierścieniowych jest matryca płaska i zespół rolek (walcowych bądź 
stożkowych) zagęszczających, które przeciskają materiał przez odpowiednio wyprofilowane 
otwory. Płaskie mocowanie matrycy eliminuje niebezpieczeństwa wysokich prędkości obrotowych 
i dużych momentów sił, które występują w przypadku matryc pierścieniowych (rys. 6). Mała 
prędkość wału odbiorczego zapobiega powstawaniu wibracji. W komorach zagęszczających 
płaskich pelleciarek nie ma ograniczeń przestrzennych, które występują w pelleciarkach z matrycą 
pierścieniową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

a)                                                   b) 

  
Rys. 5. Schemat ideowy pelleciarki rotacyjnej z matrycą pierścieniową a): 1 - matryca, 2 -rolka prasująca, 3 – 
komora prasująca; b) Schemat cyklu pracy prasy [11, 12]. 

 
 

 
Rys. 6. Schemat ideowy pelleciarki rotacyjnej z matrycą płaską [11, 12]. 

 
Płaskie mocowanie matrycy eliminuje niebezpieczeństwa wysokich prędkości obrotowych i 

dużych momentów sił, które występują w przypadku matryc pierścieniowych. Mała prędkość wału 
odbiorczego zapobiega powstawaniu wibracji. W komorach zagęszczających płaskich pelleciarek 
nie mamy ograniczeń przestrzennych, które występują w pierścieniach. Możemy stosować duże 
średnice rolek zagęszczających, co przekłada się na stosowanie dużych łożysk, a także możemy 
zastosować różnego rodzaju ulepszenia konstrukcyjne, będące czasami niezbędnymi do procesu 
pelletowania np. spryskiwacze, odciągi pary itd. Wymiana elementów eksploatacyjnych jest o 
wiele prostsza, sam koszt zamienników zdecydowanie niższy. Ponadto system smarowania jest 
prostszy, nie wymaga stosowania precyzyjnej aparatury, która występuje w granulatorach 
pierścieniowych. Faktycznie żywotność elementów eksploatacyjnych jest nieco krótsza niż w 
przypadku granulatorów pierścieniowych, jednak ich cena oraz prostota montażu zrównuje bilans 
zysków i strat. 

Najważniejszym aspektem przemawiającym za pelleciarkami płaskimi jest właściwość 
otrzymywania zdecydowanie większych nacisków na jednostkę powierzchni matrycy, a więc już 

 



przy pelleciarce z silnikiem 15kW jesteśmy w stanie przeprowadzić proces pelletowania bez 
stosowania lepiszczy zarówno przy słomie jak i trocinie. 

 

   
Rys. 7. Przykład  rozwiązań pelleciarki rotacyjnej z matrycą płytową z rolkami stożkowymi [7, 8, 9] 

 
Rys. 8. Przykład  rozwiązań pelleciarki rotacyjnej z matrycą płytową z rolkami walcowymi [[7, 8, 9] 

 
Technologia produkcji pelletu w układzie pelleciarki rotacyjnej z matrycą pierścieniową 

wymaga odpowiedniego rozdrobnienia, jakości i wilgotności materiału oraz  odpowiednich 
proporcji składników poddawanych granulacji. Pelleciarki pierścieniowe charakteryzują się wysoką 
jakością i trwałością matrycy (utwardzana stal nierdzewna) oraz rolek. W skład urządzenia 
wchodzi kondycjoner, podajnik ślimakowy surowca oraz granulator. Wydajność tego typu 
urządzeń zależy od rodzaju i jakości surowca oraz od ścisłego przestrzegania technologii produkcji. 
Surowiec zostaje pobrany do komory kondycjonera gdzie zostaje naparowany (ujednolicony pod 
względem wilgotności) parą wodną pochodzącą z wytwornicy pary oraz wymieszany. Zaleca się 
jednak aby przy produkcji pelletu opałowego ze słomy i trocin surowce były wstępnie wymieszane 
z lepiszczem przed zasypaniem do kondycjonera. W kondycjonerze proces mieszania zostanie 
powtórzony. Tak przygotowany surowiec zostaje równomiernie podawany do granulatora gdzie 
pod wpływem nacisku rolek jest przeciskany przez oczka matrycy. Otrzymany pellet powinien 
zostać poddany procesowi studzenia. 

 



Pelleciarki z matrycą pierścieniową wykonywane są w układzie z ruchomą matrycą lub z 
ruchomymi rolkami. Wybrane przykłady konstrukcyjnych rozwiązań tego typu przedstawiono na 
rys. 9. 

  
 

Rys. 9. Przykłady elementów - rolki i matryce dla  pelleciarek rotacyjnych z matrycą pierścieniową [7, 8]. 

 
 
5. PELLECIARKA FIRMY ALCHEMIK - OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 

 

Zaprojektowana przez firmę Alchemik (przy współpracy z WIM UTP w Bydgoszczy) 
pelleciarka serii JP służy do produkcji pelletu z trocin, a także ze słomy. W ramach współpracy z 
firmą Alchemik i realizacji tzw. vouchera badawczego przeprowadzono prace optymalizacyjne 
konstrukcji pelleciarki. W ramach prac wykorzystywano program SolidWorks (optymalizacja 
wytrzymałości elementów oraz kinematyki ich ruchu). 

Ostatecznie uzyskano pelleciarkę o niskiej wydajności (jedno z założeń projektowych), która 
wynosi do 100 kg/h. Wymiary gabarytowe pelleciarki wynoszą 1846,5mm x 1835,9mm x 880mm. 
Przebieg powstawania pelletu w pelleciarce pierścieniowej firmy Alchemik jest następujący: 
Odpowiednio rozdrobniony i wysuszony materiał trafia do kondycjonera, który poddając go 
działaniu pary powoduje jego zmiękczenie. Następnie ślimak w kondycjonerze dostarcza surowiec 
do bębna. Potem materiał zostaje sprasowany przez otwory w obrotowej matrycy za pomocą 
dwóch rolek. Na końcu gotowy granulat spada przez otwór we włazie i zostaje poddany chłodzeniu 
[8, 9]. 

Układ roboczy oparty jest na koncepcji pelleciarki z matrycą pierścieniową. Składa się z 
matrycy i dwóch rolek (rys. 10). Praca mechanizmu roboczego polega na wyciskaniu 
odśrodkowym do wewnętrznej powierzchni matrycy za pomocą zespołu rolek. Układ roboczy 
napędzany jest silnikiem o mocy 30 kW i prędkości obrotowej 1500 obr./min. Prędkość obrotowa 
przenoszona jest z silnika do układu za pomocą dwóch  przekładni zębatych. Moment siły 
przekazywany jest za pomocą sprzęgła kłowego. Grubość matrycy wynosi 120 mm, średnica 
zewnętrzna 425 mm, szerokość 142 mm, a średnica otworów w matrycy 8 mm. Średnica rolek 
wynosi 127 mm, a ich szerokość 102 mm. Optymalnie wykonany układ roboczy zapewnia wysoką 
trwałość urządzenia [8, 9]. 

 



         
Rys. 10. Matryca zespół rolek pelleciarki firmy Alchemik - wizualizacja wykonana w programie SolidWorks 
[8]. 

 
Rys. 11. Budowa pelleciarki firmy Alchemik z serii JP: 1 - właz, 2 - podstawa, 3 - główny silnik napędowy, 4 
- silnik napędowy ślimaka, 5 - przekładnia zębata I, 6 - układ ślimakowy, 7 - matryca, 8 - mechanizm roboczy 
z zespołem rolek, 9 - obudowa, 10 - wał I, 11 - przekładnia zębata II, 12 - nakrętka I, 13 - pokrywa, 14 - śruba 
I, 15 - nakrętka II, 16, 17 - śruby II i III, 18, 19 - piasty, 20 - wpust I, 21, 22 - wały II i III, 23 - obudowa, 24, 
25 - śruby II i III, 26 - pierścień, 27 - nakładka, 28, 29 - nakrętki III i IV, 30 - wał II, 31 - wpust II [8]. 

 



 
Rys. 12. Budowa pelleciarki firmy Alchemik serii JP  - wizualizacja 3d wykonana w programie SolidWorks 
[8]. 

 
6. PODSUMOWANIE 

   
Zaprojektowana z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks pelleciarka to najważniejszy 

element procesu produkowania pelletu. Od jej pracy zależy bezpośrednio jakość produktu 
końcowego. W zakresie pelleciarki jakość pelletów zależy od następujących czynników: 

a) mechanika docisku - siła docisku rolek do matrycy, 
b) kinematyka procesu - wzajemna prędkość rolek decydująca o grubości wciskanej warstwy, 
c) cechy geometryczne  matrycy z otworami - ukształtowanie tzw. ryfli w rolkach 

dociskających, wysokość i średnica otworów (grubość matrycy), ukształtowanie lei 
otworów od wewnętrznej i zewnętrznej strony matrycy.  

d) charakterystyka matrycy musi być dopasowana do rodzaju drewna - w trakcie pracy 
powstają różnorodne zależności i zmiana nawet jednej cech może doprowadzić do 
nieoczekiwanych konsekwencji, 

e) sposób podawania miazgi drzewnej - szybkość i równomierność podawania i 
rozprowadzania miazgi drzewnej na całej szerokości matrycy. 

 
Kształt matrycy i system docisku decydują w zasadzie o rodzaju pelleciarki. Na rynku 

pelleciarek drzewnych funkcjonują dwie odmiany matryc: płaskie (koliste) oraz przestrzenne 
(pierścieniowe).  

Proces pelletowania jest procesem wysokoenergochłonnym (energochłonność procesu w 
zależności od przetwarzanego materiału może wynosić od ok. 10-15 do ok. 80-100 kWh/t 
produktu. Układy robocze „matryca-rolki zagęszczające” urządzenia do pelletowania zużywają się 
po krótkim okresie pracy (ok. 1/10 - 1/15 czasu eksploatacji całego urządzenia), 

Koszt układu roboczego „matryca – rolki zagęszczające”, ze względu na materiały 
konstrukcyjne, pracochłonność jego wykonania, stanowi około 10-20% kosztu pozostałych 
zespołów urządzenia. 

 



 
LITERATURA   

[1] DEMANIUK L., HEJFT R.: Nowe rozwiązania konstrukcyjne brykieciarek do trocin. Zeszyty naukowe 
Politechniki Białostockiej nr 1/2002. 

[2] FISZER A., DWORECKI Z.: Analiza technologii brykietowania trocin. Journal of Research and 
Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51, Nr 3/2005. 

[3] HEJFT R., OBIDZIŃSKI S.: Konstrukcje matryc w granulatorach z układem roboczym „płaska matryca 
- rolki zagęszczające” Chemik 2012, 66, 5, 479-484. 

[4] JAKŚ J., PIOTROWSKI A., PIOTROWSKI P.: Instalacje do wytwarzania brykietu i pelletu. Rozdział w 
monografii pt. V Eko-Euro-Energia Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii pod redakcją A. 
Mrozińskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, ISBN 978-83-932977-6-4, Bydgoszcz 
2012, str. 55-71. 

[5] HEJFT R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Politechnika Białostocka, Białystok 2002. 
[6] HEJFT R.: Pelletowanie i brykietowanie w urządzeniach o niewielkiej wydajności. Czysta energia 

6/2008. 
[7] Materiały i foldery reklamowe firmy WEIMA, PROTECHNIKA, BRIKLIS i ALCHEMIK. 
[8] BZ - 96/2012/WIM „Prace rozwojowe w zakresie opracowania i optymalizacji konstrukcji pelleciarki do 

wytwarzania pelletu (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-
pomorskim Voucher badawczy” - VB/02/2012/25). 

[9] www.pelletcouncil.eu - AEBIOM European Bioenergy Outlook 2013 - maj 2014 
[10] www.akahl.de - maj 2014. 
[11] www.bape.com.pl - Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. - maj 2014. 
[12] www.paliwadrzewne.pl –  maj 2014. 

 

 

 


	Analiza KONSTRUKCJI PELLECIAREK do aglomerowania biomasy na cele energetyczne

