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W artykule przedstawiono charakterystykę przewoźnych linii do 
produkcji peletu z biomasy roślinnej. Dokonano oceny możliwości  
transportu drogowego przewoźnych linii za pomocą dostępnych 
środków transportu drogowego. Ponadto porównano możliwość 
transportu przewoźnych linii za pomocą małogabarytowych zestawów 
transportowych z transportem za pomocą naczep niskopodwoziowych. 
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Wstęp 

Spośród różnych form przygotowania biopaliw do 
spalania (biopaliwa stałe) - pelet stał się jednym z najchętniej 
kupowanych przez klientów. Producentami granulatu są nie 
tylko wyspecjalizowane firmy, ale i rolnicy, którzy pozbywają się 
nadwyżek słomy i siana na cele energetyczne. Granulowanie 
siana i słomy opłaca się rolnikom również dla tego, gdyż w takiej 
formie tę biomasę mogą wykorzystać także jako paszę do 
skarmiania zwierząt i jako ściółkę w oborach. Pelet ze słomy lub 
siana jest również łatwiejszy do transportu i przechowywania w 
porównaniu z przechowywaniem i transportem olbrzymich 
balotów lub sprasowanych kostek.  

Rolnicy na cele energetyczne mogą peletować 
również nadmiar innych surowców takich jak: odpady  
z czyszczalni, niewykorzystane, zapleśniałe  pasze i ziarno lub 
odpady drewniane. Atrakcyjność praktyczna i handlowa 
granulowanej biomasy spowodowała duże zapotrzebowanie na 
maszyny i całe linie do peletowania.  

 
1. Przegląd linii do produkcji peletu z biomasy 
roślinnej  

Wykonanie dobrego peletu ze słomy lub siana tzn. 
takiego, którego aglomeracja materiału zapewnia trwałość, 
wymaga, na etapie produkcji, wstępnego przygotowania 
biomasy pod względem właściwego stopnia jej wilgotności i 
rozdrobnienia a także schłodzenia i zapakowania produktu 
finalnego. Powoduje to, że poza granulatorem, który jest 
podstawową maszyną w w linni do produkcji peletu w jej skład 
wchodzą urządzenia dodatkowe takie jak; rozdrabniacze, 
suszarnie, mieszalniki, dozowniki, granulatory wstępne, 
chłodnice i pakowaczki peletu [1].  

Konieczność włączenia do zestawu maszyn służących do 
przygotowania biomasy przed peletowaniem, skutkuje 
zwiększeniem zajmowanej  powierzchni  przez całą  linię mimo, 
że same granulatory zajmują niewiele miejsca.  

Maszyny i linie do produkcji peletu z biomasy roślinnej, pod 
względem możliwości do przemieszczania można podzielić na: 

− maszyny w pełni mobilne, 
− częściowo mobilne,  
− stacjonarne. 
W pełni mobilne maszyny to takie, które granulują słomę  

i siano podczas zbioru, bezpośrednio na polu. Najczęściej jest 
to ciągniony za pomocą ciągnika rolniczego kombajn peletujący 
zbieraną z pola słomę lub siano i wrzucający produkowany pelet 
na przyczepę [2]. 

Częściowo mobilne linie do produkcji peletu są to kompletne 
zestawy maszyn służące do przygotowania biomasy do procesu 
granulowania i jej zgranulowania, które przywożone są do 
producenta biomasy np. gospodarstwa rolnego. Pozostają tam 
tak długo aż cały surowiec zostanie przez nie przerobiony na 
pelet. Po wykonaniu zadania linie są albo zwracane do 
właściciela albo przewożone do następnego gospodarstwa. 

 Linie częściowo mobilne budowane są albo w wersji 
kompaktowej albo w wersji modułowej lub segmentowej. 
W wersji kompaktowej cała linia zbudowana jest na tej samej 
platformie jezdnej. Maszyny zestawione są w kolejności 
technologicznej.  

Przykład kompaktowej linii zamontowanej na naczepie 
przedstawiony został na rys. 1 i 2. Transport tych linii jest 
bardzo prosty. Naczepy z maszynami są przystosowane do 
podłączenia do samochodów ciężarowych [3]. 

Linie modułowe składają się najczęściej z dwóch lub trzech 
modułów, na których pogrupowano i zamontowano maszyny 
związane z funkcjami jakie spełniają w procesie granulowania 
np. moduł wstępnego przygotowania biomasy, moduł 
granulowania i moduł chłodzenia peletu. Moduły maszyn są na 
stałe przymocowanych do platform lub palet. Przykłady linii 
modułowych przedstawione są na rysunkach 3  i 4. Całkowita 
długość przedstawionych linii wynosi od 10 do 24 m przy  
wysokość do 3,4 m i szerokości do 2,4 m [4].      Ich masa może 
dochodzić do 27 ton. Waga mobilnych linii i ich duże gabaryty 
sprawiają przewoźnikom poważne problemy transportowe. 
Ponadto rozładunek i załadunek na inne pojazdy 
wielkotonażowe, stosowane na dalekich dystansach, może być 
niejednokrotnie utrudniony. Aby ułatwić procesy załadunku  i 
rozładunku, producenci do platform z modułami mocują kółka 
rolkowe, umożliwiające ich przemieszczanie.  

Linie segmentowe, częściowo mobilne składają się z 
poszczególnych maszyn, które po rozładowaniu ze środka 
transportu a przed uruchomieniem produkcji, należy zestawić i 
zmontować. Po wykonaniu zadania, maszyny ładowane są z 
powrotem na środek transportu. 
Linie stacjonarne  to takie, które raz zmontowane pozostają w 
miejscu produkcji peletu. Transport tych linii może być podobny 
do transportu linii częściowo mobilnych. 
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Rys.1. Schemat kompaktowej linii KPL-1000 do produkcji peletu 
[4] 
 

 
Rys.2. Linia kompaktowa  na  naczepie [5] 
 

 

Rys.3. Widok zamontowanej na platformach dwumodułowej  

linii EKOMAX [6]     
 
 

 

Rys.4. Widok zamontowanej na platformach trzymodułowej linii 
Pelleton [7] 

 

2. Transport przewoźnych linii do peletowania 
biomasy  

Zestaw linii maszyn do produkcji peletu z biomasy roślinnej 
przewozi się na dalekie dystanse najczęściej za pomocą naczep 
o dużych gabarytach. Można je transportować do odbiorcy,      
w zależności od odległości i ilości części również za pomocą: 
kontenerów lub na skrzyniach samochodów z urządzeniami 
samowyładowczymi. Do transportu wymagane są pojazdy     
o dużej powierzchni ładunkowej. Przy organizacji transportu 
należy uwzględnić takie warunki jak: 

 odległość do miejsca dostawy,  

 stan dróg dojazdowych, 
Z punktu widzenia przydatności linii do transportu ważne 

jest podstawowe kryterium, aby kompletne linie przewoźne do 
produkcji peletu nie przekroczyły parametrów kwalifikujących 
transport jako ponadnormatywny. W Polsce zgodnie z Ustawą 
Prawo o ruchu drogowym, pojazd lub zespół pojazdów jest 
pojazdem ponadnormatywnym, gdy naciski osi wraz z 
ładunkiem, lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, 
przewidzianych dla danej drogi w przepisach  o drogach 
publicznych, albo którego wymiary lub masa wraz     z 
ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, 
przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy:   
− długość dla pojedynczego pojazdu 15 m, 
− długość dla zespołu pojazdów 23 m,  
− szerokość pojazdu 3,2 m, 
− wysokość pojazdu 4,5 m. 

W Polsce po drogach publicznych dopuszcza się ruch 
pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej 
do 11,5t. Po drogach krajowych oraz wojewódzkich mogą 
poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 
do 10 t [8]. 

Drugim ważnym kryterium jest koszt transportu przewoźnej 
linii do peletowania. Ponieważ linie kompaktowe najczęściej 
montowane są na naczepach stanowiących ich element, koszty 
transportu mogą okazać sie najniższe, gdyż nie liczone są 
koszty załadunku i rozładunku oraz koszt wynajęcia naczepy. 
Do  przemieszczania można je podzielić na: w pełni mobilne, 
częściowo mobilne i stacjonarne.  

 

 
3. Środki transportu przewoźnych linii do peletowania 
biomasy  

Linie kompaktowe zamontowane są na naczepach, które są 
miejscem na którym pracuje linia jak również środkiem 
transportu linii. Jednolita konstrukcja naczepy wraz z 
maszynami ułatwia szybkie przygotowanie linii do produkcji         
i ułatwia jej transport za pomocą ciągnika [9]. Linie kompaktowe 
mogą być również zamontowane na pojeździe, który służy do 
ich transportu. Wadą takiego rozwiązania jest kosztowne 
zaangażowanie samochodów ciężarowych a nie tylko naczep 
transportowych. 
Ciężary poszczególnych modułów przedstawionych na rysunku 
3, rozkładają się wg stosunku 6450/7685 kg. Zestaw może być 
transportowany za pomocą samochodu ciężarowego                  
o ładowności do 8 ton i przyczepy dwuosiowej o ładowności od 
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6,5 do 8,0 t. Przykład takiego transportu przedstawiony jest na 
rysunku 5.  

Podział linii na moduły, których waga umożliwia 
przewożenie za pomocą pojazdów ciężarowych o popularnej 
ładowności ułatwia transport i zmniejsza jego koszty.  

Dłuższe zestawy modułowe mogą być transportowane 
zestawami: samochód ciężarowy wraz z przyczepą o większych 
rozmiarach lub za pomocą naczep niskopodwoziowych.  

Linie modułowe ze względu na ułatwienie załadunku mogą 
wymagać wersji naczep z  wyposażeniem najazdowym [10]. 

 

 
Rys. 5. Transport modułowej linii do peletowania za pomocą 
zestawu: samochód ciężarowy i przyczepa [11]  
 

Idealna do ich transportu byłaby przyczepa niskopodwoziowa 
z wyposażeniem najazdowym i wciągarką linową, tak aby linie 
modułowe nie sprawiały trudności podczas załadunku. Zestaw 
modułowy przedstawiony na rysunku 3 waży 14135 kg. 
Przykładowa naczepa STZ-L336/80 do transportu takich linii 
modułowych w całości jest jednym pojazdem, który dedykowany 
jest dla przewoźników maszyn samobieżnych, zarówno na 
kołach, jak i na gąsienicach. Naczepa ta mogłaby być 
wykorzystana do transportu linii modułowych do peletowania 
biomasy. Naczepa przedstawiona jest na rysunku 6. 

Długość zestawu wraz z naczepą sięga 16500 mm, co 
umożliwia transport maszyn bez zezwoleń, o ile nie przekroczy 
pozostałych wymiarów i dopuszczalnych nacisków na osie. 
Dopuszczalna ładowność naczepy wynosi 37400 kg. Załadunek 
naczepy następuje od tyłu za pomocą hydraulicznie składanych 
najazdów. Nacisk na siodło ciągnika współpracującego z tą 
naczepą wynosi 20 ton, a nacisk na pojedynczą oś 10 ton. 

 

 
Rys. 6. Naczepa STZ-L336/80 F2 [12] 

Masa całkowita naczepy sięga 50 ton przy masie własnej 12,6 
tony. Wymiary platformy ładunkowej to 9000 mm na 2550 mm, 
co umożliwia transport maszyn [12]. Załadunek linii 
kompaktowej na naczepę może odbywać się również za 
pomocą dźwigu (rys. 6). 
 

 
Rys. 7. Przykład sposobu transportu linii kompaktowej do 
peletowania zamontowanej na naczepie[13] 
  

Wnioski 
Zastosowanie jednostek mobilnych w łańcuchu 

logistycznym produkcji peletu z biomasy roślinnej  prowadzi do 
realnych oszczędności w obszarze kosztów ( nie ma potrzeby 
zakupu drogich zestawów stacjonarnych). 

Systemy tranportowe stosowane do przewożenia częściowo 
mobilnych linii do peletowania biomasy roślinnej dobierane są w 
zależności od masy i rozmiarów modułów.  

Transport kompaktowych linii, mimo, że maszyny 
zamontowane są na przewoźnych naczepach,  w dużej mierze 
zależy od odległości, na jaką liniia będzie przewożona. Do 
ciężkich i dużych gabarytowo linii, do przewożenia na duże 
odległości, dobierane są niskopodwoziowe naczepy 
transportowe. Można rozważyć również możliwość 
zastosowania transportu kolejowego. 
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Transport of mobile lines for the production of biomass 
pellets 

 
The article presents the characteristics parameters of transportable 
lines used for the producing biomass pellets. There was assessed 
possibility of mobile lines road transport  by means of available road 
transport vehicles. The possibility of using small trucks for pelleting 
lines transport with the transporting them by means of low loader 
trailers was compared. 

Key words: mobile lines, mobile pelletizers, biomass pellets 
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