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Data: 05.05.2012 

Miejsce: ASKET, Wydział Biomasy w Gniewkowie 

Testowany materiał: trzcina zebrana zimą z terenów bagiennych w Gniewkowie 

Technologia: zestaw do brykietowania BIOMASSER® DUO-SET: 

- rozdrabniacz TOMASSER® typ RK 7,5 kW, sito 18mm, noże RB 

- brykieciarka BIOMASSER® DUO typ BS210 

 

 

ROZDRABNIANIE 

- Ręczny załadunek trzciny do rozdrabniacza 

- Wilgotność  sieczki 12% 

- Podczas brykietowania rozdrabniacz pracował z przerwami, gdyż jego wydajność była 

wyższa od wydajności BIOMASSER® DUO. Oznacza to, że rozdrabniacz może wyprodukować 

sieczkę dla więcej niż jednej brykieciarki BIOMASSER® DUO 

- średnia wydajność rozdrabniacza TOMASSER® RK wyniosła ok. 210 kg/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ręczny załadunek trzciny do rozdrabniacza Zestaw BIOMASSER® DUO-SET 

 

 

BRYKIETOWANIE 

Brykieciarka BIOMASSER® DUO  pracowała 
z wydajnością  średnią ok. 160 kg/h. 

Brykiet wysuwał się cały czas równomiernie i był bardzo 

dobrze uformowany. 
Otrzymano bardzo dobrej jakości brykiety! 
 
Zużycie energii przez zestaw BIOMASSER® DUO-SET,  

czyli na rozdrabnianie i brykietowanie wyniosło  

13,25 kWh/1godz. pracy.  

W przeliczeniu na 1 tonę brykietów potrzeba energii 82 kWh. 
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PORÓWNANIE WAGI BRYKIETU  

Pomiar wykonano poprzez zważenie 1 metra brykietu o średnicy 70mm. 

 

1 metr brykietu z trzciny waży 2,80 kg 
1 metr brykietu ze słomy zbożowej (żytniej) waży 2,90 kg 

1 metr brykietu ze słomy kukurydzianej waży 4,00 kg 

 

Waga brykietu z trzciny jest porównywalna  do brykietu ze  
słomy zbożowej – żytniej. 
 

 
 
 

WNIOSKI 

Uzyskano pozytywny wynik testów brykietowania trzciny (kamysza) na BIOMASSER® DUO-SET. 

 

Wyniki otrzymane dla trzciny: 

- średnia wydajność rozdrabniacza TOMASSER® RK wyniosła 210 kg/h sieczki 

- średnia wydajność brykieciarki BIOMASSER® DUO typ BS210 wyniosła 160 kg/h 
brykietów 

- średnie zapotrzebowanie energii wyniosło 82 kWh na 1 tonę brykietów 

- 1 metr brykietu ważył 2,80 kg. 
 

 


