
Jak powstaje najczystsze paliwo energetyczne ?

PRODUKCJA PELLETS



Najbardziej ekologiczne paliwo o wartości opałowej 18 MJ/kg.



Do produkcji pelletsu używa się czystych trocin. 
Z tony trocin powstaje od 600-900 kg paliwa.



Pellets produkowany jest w linii produkcyjnej złożonej z suszarni trocin, 
tłoka rozdrabniającego, granularki w której powstaje paliwo.



1 etap: podawanie trocin do suszarni



W suszarni trociny są kompletnie osuszane. Czynność trwa w 
zależności od poziomu wilgotności surowca. 

Na zdjęciu pokazane są 2 suszarnie o wydajności po 1,5 tony.



Wysuszone trociny wędrują podajnikiem do hali z granularką (peleciarką)





W tłoku rozdrabniającym trociny podawane są tłoczeniu. Ma to na celu 
zniszczenie ewentualnych kamieni, piasku zmieszanego z trocinami.



Do tłoka prowadzone jest powietrze oraz podłączony jest komin 
anywybuchowy w przypadku wyładowania (wybuchu) pyłu, który 

powstaje podczas prasowania trocin. 



Właściwa maszyna do produkcji granulatu.
Na zdjęciu maszyna CPM California Mill.



Głównym elementem granularki jest matryca do tłoczenia pelletu. Najpierw 
jednak trociny poddawane są działaniu wysokiej temperatury oraz miksowaniu 
z wodą celem uzyskaniu możliwości klejenia się paliwa (wydziela się lignina o 

właściwościach klejących w sposób naturalny).



Pod naciskiem prasy trociny tłoczone są poprzez matrycę.
Powstaje pellets.



Świeże paliwo nadal posiada wysoką temperaturę, dlatego wędruje do 
chłodnicy.



Z chłodnicy paliwo wsypywane jest bezpośrednio do worków.



Pellets można zakupić luzem, w workach 500 kg lub 1 000 kg.



Fakty

1. Kompletne linie produkcyjne mają wydajność od 0,5 do 5 tony/h
2. Linia produkcyjna obsługiwana jest przez 4-6 osób
3. Najlepsze paliwo uzyskuje się z trocin drzew iglastych. Granulat może 

jednak powstawać też ze słomy, wierzby energetycznej czy nawet trzciny 
cukrowej

4. Kompletna linia do produkcji paliwa kosztuje od 1 do 1,5 mln euro
5. Największą wydajność uzyskuje się podczas pracy maszyny 24 godziny 

na dobę



PMX – kocioł do spalania pelletsu
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