
Specyfikacja linii produkcyjnej do pelletu w kształcie kulek z otworami: 

Linia wyposażona w urządzenie do wytłaczania pelletu w kształcie kulek z 

otworami.  

W procesie produkcyjnym konieczne jest zastosowanie ekstrudera wraz z 

kondycjonerem umożliwiającym przeprowadzenie procesu mechanicznego 

rozdrobnienia, wyrabiania i podgrzewania materiału przy podwyższonym 

ciśnieniu, a następnie przeciskanie materiału przez szczelinę w celu osiągnięcia 

przygotowania mechanicznego i cieplnego materiału. Należy zwrócić uwagę na 

zachowanie wartości odżywczych substancji, produktów poddanych procesowi 

ekstruzji, ponieważ przy właściwej optymalizacji procesu nie powinno dochodzić 

do obniżenia wartości odżywczych.  

Urządzenie ekstrudera wyposażone jest w ślimaki (inny nośnik) powodujące 

przesuwanie materiału oraz w segmenty dławiące, przy których stopniowo 

dochodzi do kilkukrotnego ściśnięcia i ekspansji. Proces ekstruzji sterowany za 

pomocą automatu przemysłowego typu PLC z dotykowym panelem sterowania 

oraz wyposażony w przetwornik częstotliwości pozwalający na optymalizację w 

zakresie procesu ektruzji, automatycznych reakcji systemu oraz ochrony 

napędu. Wielkość ekstrudowanego pelletu w kształcie walca o wymiarach 

minimalnych 2x2 mm służących jako wypełniacz do pelletu w kształcie kuli 

powodujący dwufunkcyjność (dwu-stopniowy rozpad) stosowanej zanęty. Drugi 

ekstruder bez kształtek do ekstruzji materiału wsadowego do wytłaczarki. 

Wyjście z dwóch w/w ektruderów i transport wypełniaczy do urządzenia 

wytwarzającego pellet w kształcie kulki. Do poprawnego wytwarzania materiału 

wsadowego jest wymagana wytwornica pary wodnej aby proces ektruzji dla 

różnych surowców był poprawny. Ilość wytwarzanej pary z możliwością płynnej 

jej regulacji umożliwiający ekstruzję trudnych materiałów typu np. soja. 

 

Parametry pelletu w kształcie kulki:  

średnica nominalna Փ 30 mm z otworem z przewężeniem otworu maksymalnym 

Փ1,5 mm. Otwór w pellecie w kształcie kuli zorientowany symetrycznie 

przechodzący przez całą średnicę kulki. 

 

- wydajność minimalna 120 kg/h – przy braku pelletu w kształcie walca jako 

wypełniacza wydajność jest znacznie zwiększona 

- budowa konstrukcji pozwalająca na szybki montaż i demontaż elementu 

formującego kształt wyrobu oraz mieszalnika w celu jej oczyszczenia 

- system wypychania i transportu wyrobu 

- budowa modułowa pozwalająca na zmianę elementu formującego o innej 

średnicy kulki w zakresie od Փ 8 mm do Փ 30 mm 

- możliwość programowania parametrów procesowych i czasu cykli formowania 

wraz z zapisem do bazy danych z możliwością późniejszego odtworzenia 

- układ regulacji siły w procesie wytłaczania który przy wstępnych założeniach 

wynosi minimum 300 N na jedną sztukę pelletu okrągłego 



- system zapobiegania wydostawaniu się masy poza mieszalnik i elementy 

formujące 

- praca urządzenia w cyklu manualnym i automatycznym wyposażona w czujniki 

informujące o braku możliwości transportowej oraz braku masy  w mieszalniku 

- system odzyskiwania energii z linii produkcyjnej wg wytycznych w zapytaniu  

- linia wyposażona w minimum sześć bunkrów pośrednich na materiał wsadowy 

pelletu o pojemności minimum  700 litrów z przeznaczeniem na 

magazynowanie i przesyłanie surowca do produkcji ekstrudowanego pelletu w 

kształcie kuli z otworem 

- system transportowy do urządzeń w linii produkcyjnej 

- możliwość ważenia materiału wsadowego 

- system sterowania i nadzoru nad linią produkcyjną 

- wyposażony w minimum jedną sztukę bunkra na gotowy produkt 

- urządzenie do pakowania gotowego produktu 

- urządzenie do chłodzenia i suszenia gotowego produktu 

- rozdrabniacz materiału wejściowego 

- mieszalnik surowców wsadowych 

- zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 

- układ bezpiecznego rozruchu, 

- układ awaryjnego zatrzymania, 

- układ przeciwzwarciowy, 

- sygnalizator stanu pracy urządzenia,  

 

 

Przykładowe parametry materiału wejściowego: 

Tab. 1. Skład materiału wejściowego 

Parametr Materiał 

Soja Śruty 

poekstrakcyjne 

i makuchy 

Zboża i rośliny 

strączkowe 

Mieszanki 

paszowe 

Wilgotność [%] 9-12 6-12 8-12 6-12 

Tłuszcz [%] 17-22 0,5-12 4-8 2-12 

Zawartość białek [%] 34-45 38-55 6-30 15-40 

Skrobia [%] 6-10 4-8 25-70 18-50 

 

 

 

Specyfikacja systemu sterowania linią produkcyjną: 

- monitoring poboru całkowitego i chwilowego zużycia energii zamontowanych 

elementów 

- rejestracja czasów pracy, ilości cykli i wartości parametrów procesowych 

- sygnalizacja stanu pracy urządzeń, mechanizm alertów i powiadomień 

- praca w sieci Ethernet 



- aplikacja do zdalnej kontroli i monitorowania przeznaczona na komputer klasy 

PC 

 


