
 
 

74 AUTOBUSY 

Sławomir FRANCIK, Jarosław FRĄCZEK 

WYKORZYSTANIE SSN W SYMULACJI  
PROCESU BRYKIETOWANIA MISKANTA 

Streszczenie 
Sztuczne sieci neuronowe (SSN) są uważane za jedno z najnowszych narzędzi, które są wykorzy-

stywane do rozwiązywania skomplikowanych problemów, które nie mogą być rozwiązane za pomocą 
konwencjonalnych metod. W badaniach wykorzystano SSN jako narzędzia do symulacji i optymalizacji 
procesu produkcji brykietów. Proces ten składa się z trzech etapów: rozdrabniania wstępnego na 
sieczkarni toporowej, mielenia na młynie bijakowym i zagęszczania w brykieciarce tłokowej.  

Na podstawie przeprowadzonych symulacji opracowano zalecenia dotyczące optymalnych para-
metrów prowadzenia procesu produkcji brykietów z miskanta (teoretycznej długości sieczki, średnicy 
sita młyna i ciśnienia brykietowania). Stwierdzono, że najkorzystniejsze jest przyjęcie teoretycznej 
długości sieczki równej 10 mm i średnicy sita 15 mm. Zapewnia to minimalną energochłonność proce-
su produkcji brykietu. Parametry jakościowe brykietu (trwałość i gęstość) należy regulować wartością 
ciśnienia brykietowania.  

WSTĘP 

Nieskomplikowana technologia spalania biomasy – łatwa do adaptowania w wielu trady-
cyjnych systemach energetycznych oraz dostępność tańszego surowca sprawia, iż biomasa 
używana do celów energetycznych staje się konkurencja dla paliw tradycyjnych. 

Zostało to również uwzględnione w strategii rządu RP. Opracowany przez Ministerstwo 
Gospodarki „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (National 
Renewable Energy Action Plans) [10] określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źró-
deł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze 
ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektyw-
ności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć 
dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii 
finalnej. Przewidywane zapotrzebowanie na energię finalną brutto (zgodnie z dyrektywą OZE 
jest to suma: finalnego zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne, strat energii elek-
trycznej i ciepła w czasie przesyłu i dystrybucji, własnego zużycia energii elektrycznej do 
produkcji energii elektrycznej oraz własnego zużycia ciepła do produkcji ciepła) pochodzącą 
ze źródeł odnawialnych zamieszczono w tab. 1. Wg tej prognozy, w roku 2030 przewidywany 
jest ponad sześciokrotny wzrost ilości energii elektrycznej oraz około 50-procentowy wzrost 
ilości ciepła pozyskiwanego z biomasy stałej – w stosunku do roku 2006. 

Jak stwierdzają Frączek i in. [5], nieprzetworzone biopaliwa stałe wywołują poważne 
trudności logistyczne związane z przechowywaniem oraz transportem. W pierwszej kolejno-
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ści wynika to z wysokiej wilgotności, zależnej głównie od rodzaju materiału i czasu przesu-
szania. Biomasa o dużej zawartości wody ma niską wartość opałową i nie nadaje się do dłuż-
szego przechowywania bez zastosowania odpowiedniego systemu przewietrzania (procesy 
gnilne i rozwój grzybów). W drugiej kolejności powodem wymienionych trudności jest niska 
gęstość usypowa, która powoduje konieczność zastosowania odpowiednich środków transpor-
tu i wykorzystania dużych powierzchni magazynowych. 

Tab. 1. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [10] 
 2006 2010 2015 2020 2025 2030 

Energia elektryczna 370,6 715,0 1516,1 2686,6 3256,3 3396,3 
Biomasa stała 159,2 298,5 503,2 892,3 953,0 994,9 
Biogaz 13,8 31,4 140,7 344,5 555,6 592,6 
Wiatr 22,0 174,0 631,9 1178,4 1470,0 1530,0 
Woda 175,6 211,0 240,3 271,4 276,7 276,7 
Fotowoltaika 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 2,1 
Ciepło 4 312,7 4 481,7 5 046,3 6 255,9 7 048,7 7 618,4 
Biomasa stała 4 249,8 4 315,1 4 595,7 5 405,9 5 870,8 6 333,2 
Biogaz 27,1 72,2 256,5 503,1 750,0 800,0 
Geotermia 32,2 80,1 147,5 221,5 298,5 348,1 
Słoneczna 3,6 14,2 46,7 125,4 129,4 137,1 

Z tych względów niezbędne jest przeprowadzenie aglomeracji biopaliw stałych do postaci 
peletów lub brykietów. W przypadku brykietów proces produkcji obejmuje cztery główne 
etapy: rozdrabnianie wstępne, dosuszanie, rozdrabnianie końcowe (mielenie) i brykietowanie 
ciśnieniowe. 

Najważniejszymi decyzjami podejmowanymi przy realizacji procesu brykietowania na 
różnych liniach technologicznych są te, które dotyczą wyboru ustawienia parametrów robo-
czych urządzeń wchodzących w skład linii. Prawidłowy wybór powinien bowiem zapewniać 
optymalny – czyli taki, który zapewni uzyskanie produktu wysokiej jakości, przy równocze-
snej minimalizacji nakładów energetycznych – przebieg procesu produkcji, co w efekcie 
przekłada się bezpośrednio na efekt ekonomiczny. 

Z szerokiej analizy przeprowadzonej przez Frączka i in. [5, 6] oraz Wróbla i Mudryka [9] 
wynika, że najważniejszymi parametrami, związanymi z jakością paliw kompaktowanych są: 
wartość opałowa, gęstość oraz trwałość. Mniej ważne są natomiast: zawartość wody, zawar-
tość popiołu oraz udział pyłu. 

Jednym ze sposobów wspomagania wspomnianych powyżej decyzji jest przeprowadzenie 
symulacji procesu i na tej podstawie określenie optymalnych wartości parametrów sterują-
cych procesem. Wymaga to oczywiście wcześniejszego opracowania matematycznego mode-
lu procesu. Jednym z narzędzi jakie można wykorzystać w tym celu są sztuczne sieci neuro-
nowe (SSN). Umożliwiają one odwzorowanie dowolnie skomplikowanego procesu, przy czym 
modele wykorzystujące SSN są przeważnie dokładniejsze niż inne stosowane modele empi-
ryczne. Za pomocą sieci neuronowych opisywano m.in. procesy suszenia [7, 8] oraz tarcia ma-
teriałów roślinnych [4]. Sieci neuronowe były również wykorzystywane do modelowania symu-
lacji i optymalizacji procesu produkcji biogazu w komorze fermentacyjnej [1]. 

W prezentowanych badaniach SSN zostały wykorzystane do symulacji procesu produkcji 
brykietów z miskanta. 

1. CEL 

Celem badań było opracowanie zaleceń dotyczących optymalnych parametrów prowadze-
nia procesu produkcji brykietów z miskanta (rozdrobnienie wstępne, mielenie, ciśnieniowe 
brykietowanie) na podstawie symulacji procesu. 
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Symulacji dokonano, wykorzystując modele neuronowe opisujące poszczególne etapy 
procesu. Modele te zostały opracowane w ramach grantu badawczego realizowanego w Kate-
drze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki UR w Krakowie [2]. 

2. METODYKA BADAŃ SYMULACYJNYCH 
Modele SSN zostały utworzone oddzielnie dla każdego etapu produkcji brykietów. Parame-

try wyjściowe z poszczególnych etapów były traktowane jako wejściowe do następnych [2]. 
Poniżej zestawiono modele uzyskane dla trzech etapów procesu brykietowania: 
a) rozdrabnianie wstępne: 

Mod 11: Yz1 = f (Xz0, Xz1, Xz2)       (1) 

Mod 12: Yz2 = f (Xz0, Xz1, Xz2)       (2) 

Mod 13: (Yz3, Yz4, Yz5 ) = f (Xz0, Xz1, Xz2)      (3) 

gdzie: 
Xz0 – rozdrabniany materiał – kod (zmienna skategoryzowana) [-], 
Xz1 – teoretyczna długość rozdrabniania (wielkość nastawiana: 10 lub 20 mm) [mm], 
Xz2 – wilgotność materiału rozdrabnianego [%], 
Yz1 – energochłonność rozdrabniania [Wh/kg], 
Yz2 – gęstość usypowa rozdrobnionego materiału [kg/m3], 
Yz3 – udział frakcji 16 mm w rozdrobnionej biomasie [%], 
Yz4 – udział frakcji 8 mm w rozdrobnionej biomasie [%], 
Yz5 – udział frakcji 3,2 mm w rozdrobnionej biomasie [%], 

b) mielenie: 
Mod 2b1: Ym1 = f (Xm0, Xm1, Xm2, Xm3, Xm4, Xm5, Xm6, Xm7)   (4) 

Mod 2b2: Ym2 = f (Xm0, Xm1, Xm2, Xm3, Xm4, Xm5, Xm6, Xm7)  (5) 

Mod 2b3: (Ym3, Ym4) = f (Xm0, Xm1, Xm2, Xm3, Xm4, Xm5, Xm6, Xm7) (6) 

gdzie:  
Xm0 – mielony materiał – kod (zmienna skategoryzowana) [-], 
Xm1 – wilgotność mielonego materiału [%], 
Xm2 – sita młyna: 15 mm, 10 mm, 4 mm (zmienna skategoryzowana) [-], 
Xm3 – średnica oczka ostatniego sita młyna [mm], 
Xm4 – gęstość usypowa zrębków [kg/m3], 
Xm5 – zrębki lub sieczka udział frakcji 16 mm [%], 
Xm6 – zrębki lub sieczka udział frakcji 8 mm [%], 
Xm7 – zrębki lub sieczka udział frakcji 3,2 mm [%], 
Ym1 – energochłonność mielenia [Wh/kg], 
Ym2 – gęstość usypowa zmielonego materiału [kg/m3], 
Ym3 – udział frakcji 8+3,2+2,8 w zmielonej biomasie [%], 
Ym4 – udział frakcji 1+0,5+0,25+pył w zmielonej biomasie [%], 

c) brykietowanie: 
Mod 31: Yb1 = f (Xb0, Xb1, Xb2, Xb3, Xb4, Xb5)     (7) 

Mod 32: Yb2 = f (Xb0, Xb1, Xb2, Xb3, Xb4, Xb5)     (8) 

Mod 33: Yb3 = f (Xb0, Xb1, Xb2, Xb3, Xb4, Xb5)     (9) 
gdzie: 

Xb0 – mielony materiał – kod (zmienna skategoryzowana) [-], 
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Xb1 – wilgotność brykietowanego materiału [%], 
Xb2 – ciśnienie [MPa ], 
Xb3 – średnica oczka ostatniego sita młyna [mm], 
Xb4 – udział frakcji 8+3,2+2,8 w surowcu [%], 
Xb5 – udział frakcji 1+0,5+0,25+pył w surowcu [%], 
Yb1 – energochłonność brykietowania [Wh/kg], 
Yb2 – gęstość właściwa brykietu [kg/m3], 
Yb3 – trwałość brykietu [%]. 

Przytoczone powyżej modele zostały skonstruowane w oparciu o wyniki badań procesu 
brykietowania przeprowadzonego na linii zlokalizowanej w laboratorium Katedry Inżynierii 
Mechanicznej i Agrofizyki UR w Krakowie. Materiał do badań pozyskiwany był z poletek 
doświadczalnych Kolekcji Roślin Energetycznych położonej na Wydziale Inżynierii Produk-
cji i Energetyki. Wilgotność roślin w czasie zbioru wynosiła 33%. Zebrany materiał poddano 
sezonowaniu pod zadaszeniem. 

Rozdrabnianie wstępne miskanta przeprowadzono na sieczkarni toporowej napędzanej 
silnikiem elektrycznym o mocy 2,2 kW. Prędkość kątowa cięcia ω wynosiła 4π rad/s, kąt 
ostrza noża β = 19º, kąt przyłożenia α = 19º, natomiast kąt natarcia γ = 52º. Ustalono dwie 
teoretyczne długości cięcia L = 10 i L = 20 mm. W trakcie pracy sieczkarni dokonywano po-
miaru całkowitej energii rozdrabniania, energii ponoszonej na pokonanie oporów własnych 
maszyny, wydajności masowej.  

Mielenie rozdrobnionej wstępnie biomasy przeprowadzono na młynie bijakowym POR 
ECOMEC model C120-E/A o mocy całkowitej 12,5 kW. Maszyna posiada grawitacyjny 
system zadawania materiału oraz układ przenośników ślimakowych służących do transportu 
zmielonego materiału. Po uzyskaniu zadanej wilgotności materiał badawczy poddano pro-
cesowi mielenia przy trzech różnych sitach o wielkości oczek ø4, ø10 i ø15 mm. W trakcie 
pracy młyna dokonywano pomiaru wielkości zużywanej energii i określano wydajność 
urządzenia. 

W badaniach wykorzystana została brykieciarka tłokowa o napędzie hydraulicznym firmy 
POR ECOMEC model Junior, o wydajności 50 kg/h i mocy 5,5 kW. Pozwala ona na uzyska-
nie ciśnienia zgniotu w wysokości do 60 MPa i produkcję brykietu o średnicy 50 mm i mak-
symalnej długości 50 mm. Dokonywano pomiaru zużycia energii, ciśnienia brykietowania 
i wydajności brykieciarki. 

Po rozdrabnianiu wstępnym oraz mieleniu, wykorzystując analizę sitową, dokonywano 
oceny składu granulometrycznego materiału. 

Wilgotność materiału określano zgodnie z normą CEN/TS 14774-1 [12], a gęstość brykie-
tów zgodnie z normą CEN/TS 15150 [13]. 

Pomiar trwałości przeprowadzono na specjalnym stanowisku wg zaleceń normy 
CEN/15210-2 [11]. 

Dla osiągnięcia przyjętego celu badań, w procesie symulacji przyjęto następujące założe-
nia upraszczające [3]: 
1. Produkcja brykietu z miskanta przebiega w trzech etapach w sposób ciągły – materiał 

przechodzi przez kolejne urządzenia bez międzyoperacyjnego magazynowania. 
2. Spadek wilgotności materiału na każdym etapie produkcji wynosi 2%. 
3. Podczas symulacji wilgotność zrębkowanego materiału będzie zmieniana od 13 do 21%. 
4. Rozdrabnianie wstępne pozwala na uzyskanie sieczki o długości teoretycznej 10 i 20 mm.  
5. Mielenie przeprowadzane jest jednoetapowo – tylko jedno sito (średnice oczek sita: 15, 10 

albo 4 mm). 
6. Brykietowanie odbywa się przy ciśnieniu regulowanym w zakresie od 20 do 56 MPa, co 

2 MPa. 
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Sieci połączono w sposób szeregowy. Wejściami do symulacji były:  
– wilgotność materiału roślinnego,  
– długość teoretyczna sieczki (ustawiona na sieczkarni toporowej),  
– średnica sita zastosowanego podczas mielenia,  
– ciśnienie brykietowania.  

W wyniku symulacji procesu otrzymano: 
– energochłonność całkowitą, którą zdefiniowano jako sumę energii rozdrabniania wstępne-

go, mielenia i brykietowania odniesioną do masy uzyskanego produktu,  
– gęstość właściwą brykietu, 
– trwałość brykietu. 

3. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH 

Przeprowadzona symulacja pozwoliła na analizę dotyczącą energochłonności całkowitej 
procesu produkcji brykietu w powiązaniu z trwałością i gęstością właściwą otrzymywanych 
brykietów, w aspekcie optymalnych wartości zmiennych sterujących procesem produkcji bry-
kietu. Określono jakie powinny być wartości teoretycznej długości zrębków, średnicy sita 
młyna i ciśnienia brykietowania, aby przy danej wilgotności materiału wejściowego uzyskać 
żądaną trwałość i gęstość brykietu (charakteryzujące jakość produktu), przy równoczesnym 
zachowaniu minimalnej energochłonności całkowitej.  

Na rysunkach 1-3 pokazano przykładowe zależności, uzyskane w wyniku symulacji. 
Zmiany gęstości właściwej brykietu dla L = 10 mm i L = 20 mm (d = 15mm) zamieszczo-

no na rysunku 1. Stwierdzono, iż zdecydowanie największy przyrost gęstości powodowało 
zwiększenie ciśnienia brykietowania. Natomiast gęstość praktycznie nie zmienia się wraz ze 
wzrostem wilgotności biomasy. Nieznacznie wyższe wartości gęstości uzyskuje się dla teore-
tycznej długości sieczki L = 10 mm. 

Dużo wyraźniejszy wpływ obu czynników (wilgotność i ciśnienie) zaobserwowano 
w przypadku trwałości brykietów (rys. 2). Jak można się było spodziewać rośnie ona wraz ze 
wzrostem ciśnienia brykietowania. Zależność ma charakter paraboliczny, o ujemnej wartości 
współczynnika a – trwałość zmierza więc asymptotycznie do wartości maksymalnej. W przy-
padku wilgotności można zauważyć, że występuje pewien zakres wilgotności, przy której 
można uzyskać największą trwałość brykietu (dla danego ciśnienia). W omawianych przykła-
dach wilgotność ta (należy ją uznać za optymalną) mieściła się w przedziale 16-17%. 

Na rysunku 3 zamieszczono wykresy powierzchniowe energochłonności całkowitej procesu 
brykietowania dla teoretycznej długości zrębków L = 10 mm i L = 20 mm i średnicy teoretycz-
nej sita młyna d = 15 mm. Zaobserwowano wyraźną tendencję do wzrostu nakładów energe-
tycznych wraz ze wzrostem wilgotności materiału oraz ciśnienia brykietowania. Nieznacznie 
niższe wartości energochłonności występują dla teoretycznej długości zrębków 10 mm. 
Analiza wyników uzyskanych podczas symulacji pozwoliła na stwierdzenie, że najkorzyst-
niejsze jest prowadzenie procesu produkcji brykietów z miskanta przy teoretycznej długości 
sieczki L = 10 mm i zastosowaniu sita młyna o średnicy d = 15 mm. Zapewnia to minimalną 
energochłonność procesu produkcji brykietu. Żądaną trwałość oraz gęstość właściwą brykietu 
uzyskuje się poprzez zmianę wartości ciśnienia brykietowania. 
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Rys. 1. Gęstość właściwa brykietu ρ w zależności od wilgotności W i ciśnienia brykietowania p dla 
średnicy sita d = 15 mm i teoretycznej długości sieczki: a) L = 10 mm, b) L = 20 mm  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 2. Trwałości brykietu Tr w zależności od wilgotności W i ciśnienia brykietowania p dla 

średnicy sita d = 15 mm i teoretycznej długości sieczki: a) L = 10 mm, b) L = 20 mm 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 3. Energochłonność całkowita Ec w zależności od wilgotności W i ciśnienia brykietowania p 

dla średnicy sita d = 15 mm i teoretycznej długości sieczki: a) L = 10 mm, b) L = 20 mm 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunkach 4-6 pokazane zostały zmiany trwałości, gęstości właściwej brykietu i energo-
chłonności całkowitej procesu produkcji brykietu, w zależności od zmian ciśnienia brykietowa-
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ści sieczki (L = 10 mm) i średnicy sita młyna (d = 15 mm). Wykresy te umożliwiają praktyczne 
wykorzystanie wyników symulacji do ustalenia wymaganego ciśnienia brykietowania. 

Korzystając z wyników symulacji, po dokonaniu wyboru pożądanej trwałości i gęstości, 
można określić energochłonność procesu brykietu z miskanta i oszacować koszty produkcji. 

Znając wilgotność materiału wejściowego i przyjmując trwałość oraz gęstość brykietu 
uzyskiwaną w procesie produkcji, możliwe jest określenie minimalnej wartość ciśnienia bry-
kietowania, zapewniającej uzyskanie wymaganych parametrów. W dalszej kolejności możli-
we jest określenie całkowitej energochłonności procesu produkcji brykietów (dla przyjętego 
ciśnienia brykietowania). 

 
Rys. 4. Wykres zależności trwałości brykietu od ciśnienia brykietowania dla różnych wilgotności 

(teoretyczna długość sieczki L = 10 mm, średnica sita d = 15 mm) 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
Rys. 5. Wykres zależności gęstości właściwej brykietu od ciśnienia brykietowania dla różnych 

wilgotności (teoretyczna długość sieczki L = 10 mm, średnica sita d = 15 mm) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6. Wykres zależności energochłonności całkowitej od ciśnienia brykietowania dla różnych 

wilgotności (teoretyczna długość sieczki L = 10 mm, średnica sita d = 15 mm)  
Źródło: Opracowanie własne. 

Przykładowe sposoby określenia wspomnianej powyżej energochłonności całkowitej zobra-
zowano na rys. 4-6 w postaci strzałek. I tak, dla wilgotności biomasy 15% i żądanej trwałości na 
poziomie 86% odczytujemy z wykresu wartość ciśnienia: 28 MPa (rys. 4). Natomiast przy zało-
żeniu, że żądana gęstość wynosi 0,80 g/cm3 wymagane ciśnienie wzrasta do 32,5 MPa (rys. 5). 
W związku z tym do określenia energochłonności przyjmujemy większą z wyznaczonych 
wartości ciśnienia i z wykresu na rys. 6 odczytujemy energochłonność procesu produkcji bry-
kietów równą 41 Wh/kg. 

Przy zachowaniu tych samych wymagań jakościowych i zwiększeniu wilgotność materia-
łu do 17%, minimalne ciśnienie powinno mieć wartość 32 MPa (większa z wartości 32 MPa 
na rys. 4 i 30,5 MPa na rys. 5). Zużycie energii w takim przypadku będzie większe i wyniesie 
46 Wh/kg (rys. 6). 

Na wykresach zaznaczono również skutki zwiększenia wymagań dotyczących jakości 
brykietu (trwałość i gęstość) dla wilgotności materiału 17%. Przykładowo, zwiększenie trwa-
łości brykietu do 90% oraz gęstości do 0,84 g/cm3 spowoduje wzrost minimalnego ciśnienia 
do wartości 39,5 MPa, przy równoczesnym zwiększeniu energochłonności procesu z 46 do 55 
Wh/kg (rys. 6). Zatem stosunkowo niewielki, czteroprocentowy wzrost żądanej trwałości i 
gęstości powoduje znaczne, bo aż dwudziestoprocentowe zwiększenie energochłonności pro-
cesu brykietowania miskanta. 

WNIOSKI 

1. Wykorzystanie modeli neuronowych do symulacji procesu produkcji brykietów z miskan-
ta umożliwia wieloaspektową analizę tego procesu i jego optymalizację.  

2. Stwierdzono, iż zdecydowanie największy przyrost gęstości brykietu z miskanta powodo-
wało zwiększenie ciśnienia brykietowania. Natomiast gęstość praktycznie nie zmienia się 
wraz ze wzrostem wilgotności biomasy. 

3. Symulacja wykazała duży wpływ wilgotności biomasy i ciśnienia brykietowania na trwa-
łość brykietów. Stwierdzono, że wilgotność optymalna mieściła się w przedziale 16-17%. 

4. Zaobserwowano wyraźną tendencję do wzrostu nakładów energetycznych wraz ze wzro-
stem wilgotności materiału oraz ciśnienia brykietowania. 

L=10mm  d=15mm

20

30

40

50

60

70

20 25 30 35 40 45 50

ciśnienie [MPa]

E
n
er

g
o
c
h
ło

n
n
o
ś
ć
 [
W

h
/k

g
]

14 [%]

15 [%]

16 [%]

17 [%]

18 [%]



 
 

84 AUTOBUSY 

5. Analiza wyników uzyskanych podczas symulacji pozwoliła na stwierdzenie, że najko-
rzystniejsze jest prowadzenie procesu produkcji brykietów z miskanta przy teoretycznej 
długości sieczki L = 10 mm i zastosowaniu sita młyna o średnicy d = 15 mm. Zapewnia to 
minimalną energochłonność procesu produkcji brykietu. 

6. Nawet niewielki wzrost żądanej trwałości i gęstości powoduje znaczne zwiększenie ener-
gochłonności procesu brykietowania miskanta. 
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USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS  
IN THE MISCANTHUS BRIQUETTING  

PROCESS SIMULATION 

Abstract 
Artificial neural networks (ANN) are considered to be one of the newest tools that are used to 

solve complex problems that can not be solved by conventional methods. The study used an ANN as 
a tool to simulate and optimize the production of briquettes. This process consists of three stages: 
preliminary shredding process carried out using flywheel cutter, grinding in a beater wheel mill, and 
compacting in the briquetting piston machine. 

Based on simulations performed, we developed recommendations for the optimal production pa-
rameters of miscanthus briquette (theoretical chop length, diameter sieve mill and briquetting pres-
sure). It was found that the best is to adopt a theoretical chop length equal to 10 mm and 15 mm diam-
eter sieve. This ensures minimal energy consumption during production of briquettes. Quality parame-
ters of briquette (durability and density) should be regulated by briquetting pressure value. 
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