
AUTOBUSY 55

Wstęp
Jednym z ważniejszych czynników wyboru technologii pro-

dukcji biogazu jest rodzaj surowca, który ma znaczący wpływ 
na fazę rozruchową biogazowni. Podawanie podłoża o sta-
łym składzie jednego lub kilku substratów z tej samej partii 
zapewni bakteriom metanogennym stabilny rozwój. Wahania 
spowodowane różnym składem substratu będą zmuszać bak-
terie do ciągłego przystosowywania się, co pociąga za sobą 
wydłużanie się czasu fermentacji oraz obniżony rozkład sub-
stancji organicznej. Spleśniały lub zepsuty materiał może być 
powodem niskiego rozwoju metanogenów i przerwania pro-
dukcji biogazu [7, s. 4].

Jednym z surowców poddawanym procesom biologicznym 
może być materiał z roślin energetycznych i dlatego ważnym 
zadaniem do rozstrzygnięcia jest zebranie materiału w odpo-
wiednim czasie, jego rozdrobnienie i zakiszenie. Zakiszenie 
materiału roślinnego pozwala na zabezpieczenie surow-
ca w dłuższym okresie, a jeśli proces jest przeprowadzony 
poprawnie, to pozyskany surowiec charakteryzuje się dużą 
jednorodnością i dobrą jakością. Osiągnięcie przez kiszon-
kę tych cech będzie możliwe przez spełnienie kilku ważnych 
warunków, do których zalicza się: rodzaj materiału, fazę jego 
zbioru, wilgotność, rozdrobnienie i zagęszczenie oraz za-
bezpieczenie silosu. Niektóre z nich są ze sobą powiązane. 
Jednorodność rozdrobnienia materiału zależy od jego rodzaju 
i wilgotności, a jednocześnie wpływa na zagęszczenie. Wil-
gotność jest cechą silnie związaną z fazą rozwoju rośliny i jej 
rodzajem i zmienia się wzdłuż wysokości roślin. Na rozkład 
zmian wilgotności wzdłuż wysokości pędów zwrócili uwagę 
Igathinathane i in. [6] w odniesieniu do roślin kukurydzy od-
miany DeKalb 743 w czasie ich wegetacji. W okresie poprze-
dzającym zbiór kukurydzy na kiszonkę dochodzi do gwałtow-
nego spadku ich wilgotności, zwłaszcza w dolnym obszarze 
łodygi, po czym następuje jej stabilizacja i dość dobre wyrów-
nanie wzdłuż wysokości łodygi. Przypada to na okres około 

122 dni od siewu, gdy kukurydza osiąga najlepszą dojrzałość 
do zbioru na kiszonkę. Zależy to jednak od warunków klima-
tycznych i odmiany kukurydzy bowiem nasze doświadczenia 
[9] wskazują, że zbiór odmiany Inagua w terminie 127 dni po 
siewie był nieznacznie za wczesny.

Głównym kryterium doboru odmiany kukurydzy jest plon 
suchej masy oraz zawartość cukru i skrobi. Do uprawy na bio-
gaz zaleca się odmiany o liczbie FAO 300-370, odwrotnie niż 
ma to miejsce przy uprawie na cele paszowe [17].

Wymagania rozkładu wymiarów cząstek rozdrobnionej bio-
masy z przeznaczeniem na kiszonkę i do dalszej fermentacji 
metanogennej są znacznie bardziej zaostrzone niż dla paszy. 
Substrat przeznaczony do produkcji biogazu powinien się 
cechować mniejszymi wymiarami cząstek 4-8 mm [14], a ich 
powierzchnia właściwa powinna być jak największa. Dobre 
efekty rozdrabniania można osiągnąć przez poprawne do-
branie parametrów technicznych sieczkarni z toporowym lub 
bębnowym zespołem rozdrabniającym. O wymiarach cząstek 
decyduje prędkość zasilania materiału przez walce wciągają-
co-zagęszczające oraz prędkość obrotowa bębna lub tarczy 
i liczba noży zespołu rozdrabniającego. W sieczkarniach są 
stosowane także dodatkowe elementy wspomagające roz-
drabnianie materiału roślinnego. Są to płytki denne, karbo-
wane łopatki rzutnika, listwy promieniowe, kraty docinające 
i walce zgniatająco-rozcierające [9, 13]. Minimalna długość 
sieczki możliwa do osiągnięcia w obecnie produkowanych 
maszynach może wynosić nawet 3,5 mm, ale dla żwaczy 
zalecana jest dłuższa – do 15-20 mm [16]. W optymalnych 
warunkach pracy sieczkarni z toporowym zespołem rozdrab-
niającym uzyskano sieczkę z roślin kukurydzy o wymiarze 
7,8±0,4 mm [9] oraz zrębki i sieczkę z roślin energetycznych 
o średnim wymiarze 9-11 mm [8].

Z analizy wymiarów cząstek sieczki z roślin kukurydzy 
przeznaczonej na biogaz wynika, że parametr ten zawiera 
się w przedziale 10-15 mm. Rośliny sorgo są najczęściej roz-

Charakterystyki rozdrobnionej biomasy 
przeznaczonej na biogaz
Aleksander Lisowski, Patryk Stasiak, Małgorzata Powałka, Grzegorz Wiśniewski, Jacek Klonowski, Michał Sypuła, 
Wiesław Szczesny, Jarosław Chlebowski, Tomasz Nowakowski, Krzysztof Kostyra, Adam Strużyk, Jan Kamiński

Celem pracy było opracowanie charakterystyk rozdrobnionej biomasy z roślin energetycznych zbieranych w dwóch fazach 
rozwojowych z przeznaczeniem do produkcji kiszonki i następnie biogazu. W badaniach wykorzystano materiał roślin spartiny, 
miskanta, ślazowca i rdestowca zebrany pod koniec czerwca i na początku października, który pocięto w sieczkarni toporowej. 
W tych dwóch stanach wymiary cząstek rozdrobnionego materiału rdestowca i ślazowca zmniejszyły się, a miskanta i spartiny 
zwiększyły, mimo że wilgotność roślin w pierwszym terminie zbioru była większa i wynosiła średnio 74,5%, a w drugim mniej-
sza – 59,5%. Rozkłady wymiarów cząstek charakteryzowały się prawostronną asymetrią i były umiarkowanie platokurtyczne. 
Największą asymetrią i skoncentrowaniem charakteryzowały się rozkłady wymiarów cząstek spartiny, a dla pozostałych roślin 
charakterystyki były zbliżone. Zastosowanie sieczkarni z toporowym zespołem rozdrabniającym przy prędkości kątowej tarczy 
104,7 s-1 i 10 nożach oraz prędkości zasilania walców wciągająco-zagęszczających 0,82 m∙s-1 pozwoliło na uzyskanie miesza-
niny o średnich wymiarach 5,1-8,2 mm. Rozkłady skumulowane aproksymowane modelem Rosina-Rammlera-Sperlinga-Ben-
netta wykorzystano do predykcji oddzielenia ilości materiału po cięciu spełniającego wymagania wymiarów cząstek do produk-
cji biogazu i stwierdzono, że zastosowanie sita o wymiarze oczek 15 mm lub 10 mm pozwoliłoby na wydzielenie mieszaniny 
w ilości, odpowiednio 0,4-4,5% lub 2,6-21,9% początkowej biomasy do ponownego rozdrobnienia.

Słowa kluczowe: rośliny energetyczne, rozdrabnianie, wymiar cząstek, biogaz.



AUTOBUSY56

drabniane na dłuższe odcinki, do 20 mm, ale niektórzy bada-
cze zalecają przedział 20-40 mm. Inne rośliny, w tym ener-
getyczne są rozdrabniane na większe wymiary, do 40 mm. 
Największą wydajność biogazu uzyskano z kiszonki, której 
cząstki sieczki miały wymiar 10-15 mm, a najmniejszą – w 
przedziale 0,5-3 mm [14]. Oznacza to, że doświadczenia ba-
daczy są zróżnicowane, ale wszyscy są zgodni, że konieczne 
jest dokładne rozdrobnienie substratu do sporządzania ki-
szonek wykorzystywanych do produkcji biogazu. Dotyczy to 
zwłaszcza traw, które przy dłuższych cząstkach włóknistych 
stwarzają poważne problemy podczas ich mieszania. Długa 
trawa zawiesza się na łopatach mieszadła, owija wokół wa-
łów, zwłaszcza w obszarze węzłów łożyskowych, przyczy-
niając się do ich zatarć, uszkodzeń i ogólnie zwiększa opory 
ruchu mieszadeł, generując wzrost zapotrzebowania na ener-
gię, co w konsekwencji zwiększa koszty eksploatacyjne funk-
cjonowania biogazowni.

Kolejne ważne zagadnienie związane z rozdrobnieniem 
materiału dotyczy metod pozwalających na ocenę wymia-
rów cząstek, które najczęściej są charakteryzowane przez 
podanie takich parametrów jak wartość średnia i odchylenie 
standardowe oraz poprzez typ rozkładu wymiarów cząstek. 
Zazwyczaj do specyfi kacji rozkładu wykorzystuje się tzw. 
funkcje gęstości. Najczęściej wykorzystywane rozkłady to: 
rozkład normalny, rozkład logarytmiczno-normalny, funkcje 
Rosina-Rammlera, Gatesa-Gaudina-Schuhmanna, Bennetta, 
Gaudina-Meloya, zmodyfi kowana Gaudina-Meloya, Rosina-
-Rammlera-Sperlinga-Bennetta, Rollera, Svensona, błędu, 
zmodyfi kowana Beta, Griffi tha i Johnsona [1, 4, 8]. Najbar-
dziej przydatne do analizy rozdrobnionego materiału roślinne-
go mogą być: Gatesa-Gaudina-Schuhmanna, zmodyfi kowa-
na Gaudina-Meloya, Rosina-Rammlera-Sperlinga-Bennetta, 
logarytmiczno-normalna i zmodyfi kowana Beta.

Z analizy przedmiotowego zagadnienia wynika, że jest wy-
starczająco dużo wyników badań o rozkładach wymiarów czą-
stek rozdrobnionego materiału roślinnego kukurydzy, lucerny, 
trawy [15, 19] a także zrębków drzewnych [4]. W dostępnej 
literaturze jest znacznie mniej informacji o rozdrobnionej bio-
masie pochodzącej z roślin energetycznych przeznaczonej na 
produkcję biogazu, które dopiero w ostatnich latach są obiek-
tem szerszego zainteresowania naukowców i praktyków.

Celem badań jest opracowanie charakterystyk rozdrobnio-
nej biomasy z wybranych roślin energetycznych zbieranych 
w dwóch fazach rozwojowych z przeznaczeniem do produkcji 
kiszonki i następnie biogazu.

1. Materiał i metody
Badania przeprowadzono dla pędów roślin miskanta ol-

brzymiego, ślazowca pensylwańskiego, spartiny preriowej, 
rdestowca sachalińskiego. Materiał zebrano z poletek Stacji 
Doświadczalnej w Skierniewicach, która należy do Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zbiór roślin 
odbył się w dwóch terminach, pod koniec czerwca i na począt-
ku października 2011 roku. Rośliny ścięto na wysokości około 
0,10 ±0,03 m od podłoża za pomocą wykaszarki spalinowej. 

Zasadnicze badania przeprowadzono na stanowisku za-
projektowanym na bazie przyczepianej sieczkarni polowej Z 
374 z toporowym zespołem rozdrabniającym współpracują-
cej z ciągnikiem Ursus 1234 z silnikiem o mocy 85 kW [9]. 
Toporowy zespół rozdrabniający sieczkarni był wyposażony 
w gładką płytkę denną i proste łopatki rzutnika z ostrą krawę-
dzią natarcia, a szczelina robocza między tymi elementami 
wynosiła 8 mm. Przy prędkości kątowej tarczy 104,7 s-1 i 10 
nożach oraz prędkości zasilania walców wciągająco-zagęsz-

czających 0,82 m∙s-1 osiągnięto częstotliwość cięcia 167 Hz 
i teoretyczną długość cząsteczek materiału 4,9 mm.

Próbki roślin o masie 15 kg odważono na wadze dziesiętnej 
z dokładnością 0,2 kg i układano na odcinku 4 m przenośnika 
taśmowego poruszającego się z prędkością 1 m∙s-1, który słu-
żył do transportu całych pędów do adaptera sieczkarni w po-
staci podbieracza pokosu.

W celu utrzymania powtarzalności prób prędkość obrotową 
wału odbioru mocy (WOM) ciągnika monitorowano obroto-
mierzem (dokładność ±0,1 s-1) połączonym z wyświetlaczem 
cyfrowym.

Wilgotność materiału wyznaczano metodą suszarkowo-
-wagową zgodnie z wymaganiami normy S358.2 ASABE [3]. 
W tym celu 3 uśrednione próbki materiału każdej rośliny zwa-
żono na wadze RADWAG WPS 600/C z dokładnością 0,01 g, 
a następnie suszono do stałej masy w temperaturze 103 ±2°C 
przy użyciu suszarki laboratoryjnej SLW 115 przez 24 h.

Do oceny rozkładu wymiarów cząstek pociętego materiału 
roślinnego wykorzystano separator sitowy [9] i metodykę ba-
dań według wymagania normy ASABE Standard S424.1 [2]. 
Do pomiarów użyto 3-5 uśrednionych, niezagęszczonych pró-
bek o objętości 10 dm3 dla każdej rośliny. Czas przesiewania 
120 s kontrolowano stoperem, a poszczególne frakcje czą-
stek ważono na wadze elektronicznej RADWAG WSP 600/C 
z dokładnością 0,01 g.

Dla podstawowych parametrów pracy sieczkarni (prędkość 
kątowa tarczy nożowej 104,7 s-1, 10 noży, zasilanie materiału 
3,75 kg∙s-1, czyli 13,5 t∙h-1) sporządzono charakterystyki wy-
miarów cząstek. Szczegółowe metodyki badań i zależności 
do wyznaczenia parametrów rozkładu oraz modelu Rosina-
-Rammlera-Serlinga-Bennetta można znaleźć w pracach Li-
sowskiego i in. [9, 10, 11, 12].

Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem 
standardowego pakietu statystycznego Statgraphics v.4.1.

2. Wyniki badań i dyskusja
Na podstawie przeprowadzonej analizy wariancji dwuczyn-

nikowej (rodzaj rośliny, termin zbioru) stwierdzono, że śred-
nia prędkość kątowa WOM ciągnika na biegu jałowym różniła 
się między terminami zbioru (Fv1=1, v2=29 = 23,0, przy krytycz-
nym poziomie istotności p = 0,00004), ale była utrzymywa-
na na podobnym zakresie między roślinami (Fv1=3, v2=29 = 1,0, 
p = 0,12123). Średnia wartość prędkości kątowej WOM pod-
czas rozdrabniania roślin zebranych w pierwszym terminie 
wynosiła 106,7 s-1 a w drugiej – 105,7 s-1. Różnica wynosiła 
tylko 1 s-1, co stanowiło 0,9%. Maksymalna różnica (1,7 s-1) 
wystąpiła między wartościami prędkości kątowej WOM dla 
ślazowca zbieranego w pierwszym terminie (106,9 s-1) oraz 
dla rdestowca zbieranego w drugim terminie (105,2 s-1). Wy-
nika z tego, że maksymalny błąd względny nie przekraczał 
wartości 1,7%, co można uznać, mimo wyników analizy wa-
riancji, że założenie jednakowej wartości prędkości kątowej 
WOM ciągnika na biegu jałowym dla wszystkich rodzajów 
roślin zbieranych w obu terminach było zasadne i stanowi do-
wód powtarzalności prób pomiarowych.

Mimo że rośliny były zebrane w tych samych terminach, to 
różniły się wilgotnością, ze względu na ich rodzaj oraz odmienną 
strukturę tkankową, co wskazuje na zasadność zbadania tego 
parametru. Były to różnice statystycznie istotne, czego dowodem 
są wyniki analizy wariancji (tab. 1). Wilgotność materiału różniła 
się nie tylko między roślinami (Fv1=3, v2=32 = 17,27, p = 0,000001), ale 
także między terminami zbioru (Fv1=1, v2=32 = 132,19, p < 0,000001). 
W pierwszym terminie zbioru wilgotność materiału roślinnego 
wynosiła średnio 74,5%, a w drugim wilgotność była znacznie 
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mniejsza i wynosiła 59,5%. W pierwszym terminie zbioru naj-
większą wilgotność miał miskant 77,8%, a najmniejszą miała 
spartina 70,7% (rys. 1). W drugim terminie zbioru największą 
wilgotność miał rdestowiec 71,3%, w którym, w stosunku do 
pierwszego terminu zbioru, odnotowano najmniejsze zmniej-
szenie wilgotności (różnica wynosiła 3,6%). W tym samym 
czasie najmniejszą wilgotność osiągnęły rośliny ślazowca 
51,1%, które w największym stopniu zmniejszyły swoją wil-
gotność między terminami zbioru (różnica wynosiła 24,0%).

Na podstawie porównawczych rozkładów wymiarów 
cząstek (które nie różnią się statystycznie istotnie, Fv1=7, 

v2 = 184 = 0,01, p = 0,9999) rozdrobnionego materiału roślin ze-
branych w obu terminach (rys. 2) i charakterystyk statystycz-
nych tych rozkładów (tab. 2) można stwierdzić, że wymiary 
cząstek cechuje prawostronna asymetria, gdyż współczynniki 
skośności mają wartości dodatnie oraz są to rozkłady plato-
kurtyczne – o ujemnych wartościach współczynników kurto-
zy. Oznacza to, że w mieszaninie rozdrobnionego materiału 
był większy udział cząstek drobnych oraz, że rozkłady tych 
wymiarów cząstek nie są silnie skoncentrowane. Rozkłady 
te można zaliczyć do rozkładów o umiarkowanej sile asyme-
trii i spłaszczeniu, gdyż wartości współczynników skośności 
i kurtozy nie przekraczają wartości z przedziału <-3;3> [18, 
s. 12-13]. Większe odchylenia, w stosunku do rozkładu nor-
malnego, mają rozkłady wymiarów cząstek materiału roślin 
zebranych w pierwszym niż w drugim terminie, gdyż średnia 
wartość współczynnika skośności wynosi odpowiednio 0,91 
i 0,37. Rozkłady wymiarów cząstek materiału z roślin zebra-

nych w pierwszym terminie są również nieznacznie bardziej 
płaskie niż te pochodzące z roślin zebranych w drugim ter-
minie, o średnich wartościach współczynników kurtozy odpo-
wiednio, -1,81 i -1,67. Największą asymetrią charakteryzują 
się rozkłady wymiarów cząstek materiału roślinnego spartiny, 
zarówno z pierwszego (współczynnik skośności wynosi 1,19), 
jaki i drugiego terminu zbioru (współczynnik skośności wynosi 
0,71). Rozkłady wymiarów cząstek rozdrobnionego materiału 
pozostałych roślin są zbliżone, zwłaszcza zebranych w dru-
gim terminie (rys. 2b).

Wartości średniej geometrycznej wymiarów cząstek xg sta-
tystycznie istotnie różnią się między roślinami i terminami ich 
zbioru (tab. 3). Stwierdzono również bardzo silną interakcję 
między tymi cechami. Takie same wnioski można sformu-
łować w odniesieniu do wyników analizy wariancji przepro-
wadzonej dla wartości odchylenia standardowego bezwy-
miarowego sg, jak i odchylenia standardowego wyrażonego 
w jednostce miary (w mm) sgw (tab. 4).

Ze szczegółowej analizy wykonanej testem Duncana 
(tab. 5) wynika, że zachowały się rankingi wartości średnich 
wymiarów cząstek xg i ich odchyleń standardowych sgw, two-
rząc samodzielne grupy jednorodne tych wartości dla każdej 
z rodzajów roślin. Wartości odchyleń standardowych wymia-
rów cząstek bezwymiarowe sg dla spartiny, miskanta i ślazow-
ca utworzyły grupę jednorodną oraz osobną, o większej war-
tości dla rdestowca. Z naszego doświadczenia [8-12] wynika, 
że ten parametr cechuje się bardzo nieznacznym zróżnico-
waniem. Natomiast Bitra i in. [5] stwierdzili zależność regre-
syjną między odchyleniem standardowym bezwymiarowym 
sgw a średnicą otworów sita rozdrabniacza bijakowego dla 
charakterystyk wymiarów cząstek materiału roślinnego prosa 
rózgowatego, ale przebieg wykresu jest bardzo płaski. Dlate-

Tab. 1. Wyniki analizy wariancji wilgotności pędów spartiny, 
miskanta, ślazowca i rdestowca dla czynników głównych: ro-
dzaj rośliny, termin zbioru 
Źródło Suma 

kwadratów
Liczba 
stopni 
swobody

Średni 
kwadrat

Współczynnik F Krytyczny 
poziom 
istotności, 
p-value

Roślina 780,2 3 260,1 17,27 0,000001
Termin 
zbioru

1991,2 1 1991,2 132,19 <0,000001

Błąd 482,0 32 15,1

Źródło: wyniki własne autorów.
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Rys. 1. Wilgotność rozdrobnionego materiału roślin energe-
tycznych zebranych pod koniec czerwca (I termin zbioru) i na 
początku października (II termin zbioru)
Źródło: wyniki własne autorów. 

Rys. 2. Rozkłady wymiarów cząstek rozdrobnionego materiału roślin energetycznych zebranych pod koniec czerwca (a, I ter-
min zbioru) i na początku października (b, II termin zbioru)
Źródło: wyniki własne autorów.
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go uzupełnienie najnowszej metodyki badań [2] o odchylenie 
standardowe wymiarów cząstek wyrażone w jednostce miary 
sgw należy ocenić za prawidłowe, ale jego wadą jest to, że jest 
ono silnie związane z wartością średnią xg.

Wartości średniej geometrycznej wymiarów cząstek xg ma-
teriału rozdrobnionego roślin zebranych w pierwszym termi-
nie były na ogół większe (6,83 mm) niż w drugim terminie 
(6,62 mm). Przebiegi zmian wartości xg (rys. 3) wskazują, 
że na ten ogólny wynik bardzo silny wpływ miały wyniki dla 
rdestowca i ślazowca, dla których wartości xg w pierwszym i 
drugim terminie zbioru wynosiły odpowiednio 8,18 mm i 7,69 
mm oraz 7,83 mm i 6,88 mm. Dynamika zmniejszenia się war-
tości średniej geometrycznej wymiarów cząstek wynosiła dla 
rdestowca i ślazowca odpowiednio 6,0% i 12,1%. Odmiennie 
charakterystyki uzyskano dla materiału rozdrobnionego roślin 
miskanta i spartiny zebranych w pod koniec czerwca i na po-
czątku października, których wartości średniej geometrycznej 
wymiarów cząstek zwiększyły się, odpowiednio z 6,24 mm do 
6,36 mm oraz z 5,08 mm do 5,54 mm. Dynamika zwiększania 
się wartości xg dla miskanta i spartiny wynosiła odpowiednio 
1,9% i 9,1%. Prawdopodobnie różnice wynikają w większym 
stopniu z cech biometrycznych pędów roślin, ich średnicy ło-

Tab. 2. Charakterystyki statystyczne rozkładów wymiarów cząstek pociętego materiału roślinnego zebranego w dwóch terminach 

Parametr I termin zbioru II termin zbioru
Miskant Spartina Ślazowiec Rdestowiec Miskant Spartina Ślazowiec Rdestowiec

Liczebność 30 30 30 30 18 18 18 18
Średnia 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
Wariancja 278,91 298,43 279,79 215,95 215,48 280,17 226,92 220,55
Odchylenie 
standardowe

16,70 17,28 16,73 14,70 14,68 16,74 15,06 14,85

Minimum 0,00 0,00 0,47 0,49 1,01 0,43 0,78 1,85
Maximum 43,36 43,71 40,77 39,32 36,60 40,15 35,79 37,22
Rozstęp 43,36 43,71 40,29 38,83 35,60 39,71 35,01 35,37
Skośność 0,83 1,19 0,89 0,75 0,16 0,71 0,19 0,43
Kurtoza -1,68 -1,78 -1,89 -1,88 -1,77 -1,51 -1,80 -1,62

Źródło: wyniki własne autorów.

Tab. 3. Wyniki analizy wariancji wartości średniej geometrycznej wymiaru cząstek rozdrobnionych pędów spartiny, miskanta, 
ślazowca i rdestowca dla czynników: rodzaj rośliny, termin zbioru

Źródło Suma kwadratów Liczba 
stopni swobody Średni kwadrat Współczynnik F Krytyczny poziom istotności, 

p-value
A: roślina 30,34 3 10,11 133,86 <0,000001
B: termin zbioru 0,35 1 0,35 4,60 0,042253
Współdziałanie A × B 2,22 3 0,74 9,81 0,000208
Błąd 1,81 24 0,08
Źródło: wyniki własne autorów.

Tab. 4. Wyniki analizy wariancji odchylenia standardowego bezwymiarowego sg i odchylenia standardowego w mm wartości 
geometrycznej wymiaru cząstek rozdrobnionych pędów spartiny, miskanta, ślazowca i rdestowca dla czynników: rodzaj rośliny, 
termin zbioru

Źródło
Odchylenie standardowe bezwymiarowe sg Odchylenie standardowe sgw

Współczynnik F Krytyczny poziom istotności Współczynnik F Krytyczny poziom istotności, 
p-value

A: roślina 12,78 0,000034 84,65 <0,000001
B: termin zbioru 73,69 <0,000001 19,48 0,000185
Współdziałanie A × B 12,16 0,000049 84,65 <0,000001

Źródło: wyniki własne autorów.

Tab. 5. Wartości średniej geometrycznej wymiarów cząstek 
i ich odchylenia standardowe oraz wyodrębnione grupy jedno-
rodne dla tych wartości 

Roślina Średnia Grupa jednorodna
Średnia geometryczna wymiaru cząstek, xg [mm]

Spartina preriowa 5,31 x
Miskant olbrzymi 6,30 x
Ślazowiec pensylwański 7,36 x
Rdestowiec sachaliński 7,93 x

Odchylenie standardowe wymiaru cząstek bezwymiarowe, sg

Spartina preriowa 1,98 x
Miskant olbrzymi 2,00 x
Ślazowiec pensylwański 1,98 x
Rdestowiec sachaliński 2,09 x

Odchylenie standardowe wymiaru cząstek, sgw [mm]
Spartina preriowa 18,86 x
Miskant olbrzymi 22,98 x
Ślazowiec pensylwański 25,78 x
Rdestowiec sachaliński 31,50 x
Źródło: wyniki własne autorów.
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dyg, udziału liści oraz ze struktury tkanek, gdyż nie ma relacji 
matematycznej między wartościami xg, a zmianą wilgotności 
materiału roślinnego przedstawioną na rys. 1. Spostrzeżenie 
to wskazuje na potrzebę dalszych badań, które pozwoliłyby 
na wyjaśnienie zaobserwowanych zmian.

Parametry modelu Rosina-Rammlera-Sperlinga-Bennetta 
(RRSB) n i x50 dla każdego rozkładu wymiarów cząstek ze-
stawiono w tab. 6. Charakteryzują się one wysoce statystycz-
nymi ocenami istotności. Wartości testów Fishera-Snedecora 
oraz współczynników determinacji świadczą o dobrym dopa-
sowaniu modelu RRSB do rozkładów rzeczywistych wymia-
rów cząstek. Model RRSB można wykorzystać do predykcji 
rozkładów skumulowanych wymiarów cząstek materiału ro-
ślinnego rozdrobnionego w sieczkarni pracującej w warun-
kach określonych w metodyce badań. Hipotetyczne wartości 
wymiaru przekątnej oczka sita, przy którym przesieje się 50% 
masy mieszaniny rozdrobnionego materiału roślinnego x50 
dobrze korespondują z wartościami średniej geometrycznej 
wymiarów cząstek xg, którym odpowiada przekątna oczka 
sita, przy której przesieje się 63,2% masy mieszaniny.

Uwzględniając zatem zalecenia [14] wymiarów cząstek 
(4-8 mm) rozdrobnionego materiału przeznaczonego na fer-
mentację metanogenną do produkcji biogazu można stwier-
dzić, że cięcie materiału roślin spartiny, miskanta, ślazowca 
i rdestowca w sieczkarni z toporowym zespołem rozdrabnia-
jącym przy prędkości kątowej tarczy 104,7 s-1 i 10 nożach 

oraz prędkości zasilania walców wciągająco-zagęszczają-
cych 0,82 m∙s-1 pozwala na uzyskanie mieszaniny o średnich 
wymiarach 5,1-8,2 mm, przy teoretycznie możliwym wymia-
rze 4,9 mm.

Z charakterystyki rozkładów wymiarów cząstek (rys. 2) wy-
nika, że część frakcji mieszaniny, powyżej 15 mm powinna być 
oddzielona, np. przez zastosowanie sit separujących i podda-
na ponownemu rozdrobnieniu, ale przy zastosowaniu innego 
urządzenia technicznego, np. rozdrabniacza bijakowego.

Wykorzystując model RRSB, określono procentowy udział 
mieszaniny skierowanej do ponownego rozdrobnienia w za-
kresie od 0,4% dla spartiny do 4,5% dla rdestowa. W przypad-
ku bardziej zaostrzonych wymagań i ograniczeniu wymiarów 
cząstek do 10 mm, do ponownego rozdrabniania należałoby 
skierować odpowiednio od 2,6% i 21,9% materiału roślinnego.

Wnioski i stwierdzenia
1. Mimo że materiał roślin spartiny, miskanta, ślazowca i rde-

stowca zebranych pod koniec czerwca charakteryzował się 
większą wilgotnością (74,5%) niż zebranych na początku 
października (59,5%), to nie stwierdzono jednoznacznego 
związku z wymiarami rozdrobnionego materiału, gdyż dla 
rdestowca i ślazowca wartości zmniejszały się, odpowied-
nio z 8,18 mm do 7,69 mm i z 7,83 mm do 6,88 mm, a dla 
miskanta i spartiny zwiększały, odpowiednio z 6,24 mm do 
6,36 mm i z 5,08 mm do 5,54 mm.

2. Rozkłady wymiarów cząstek charakteryzowały się pra-
wostronną asymetrią i były umiarkowanie platokurtyczne. 
Największą asymetrią i względnie największym skoncen-
trowaniem charakteryzowały się rozkłady wymiarów czą-
stek rozdrobnionej spartiny zebranej w obu terminach, 
co skutkowało najmniejszym wymiarem cząstek 5,31 mm 
i najmniejszymi wartościami odchyleń standardowych 
(sg = 1,98, sgw = 18,86 mm). Największe wartości uzyskano 
dla rdestowca, odpowiednio 7,93 mm, 2,09 i 31,50 mm. 
Prawdopodobnie było to związane z dużo większą średni-
cą łodyg rdestowca i dużym udziałem liści, ale jednoznacz-
ne sformułowanie wniosku wymaga dalszych badań.

3. Zastosowanie sieczkarni z toporowym zespołem rozdrab-
niającym przy prędkości kątowej tarczy 104,7 s-1 i 10 no-
żach oraz prędkości zasilania walców wciągająco-zagęsz-
czających 0,82 m∙s-1 pozwoliło na uzyskanie mieszaniny 
o średnich wymiarach 5,1-8,2 mm, które spełniają wyma-
gania wymiarów cząstek materiału przeznaczonego do 
produkcji biogazu 4-8 mm, ale część długich cząstek może 
stwarzać problemy w pracy mieszadeł i wskazane byłoby 
ich wydzielenie z mieszaniny.

F(3, 24)=9,81, p=0,00021
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Rys. 3. Zmiana wartości średniej geometrycznej wymiarów 
cząstek xg rozdrobnionego materiału roślin energetycznych 
zebranych w pod koniec czerwca (I termin zbioru) i na począt-
ku października (II termin zbioru)
Źródło: wyniki własne autorów. 

Tab. 6. Współczynniki modelu Rosina-Rammlera-Sperlinga-Bennetta dla rozkładu wymiarów cząstek materiału rozdrobnione-
go roślin zebranych w dwóch terminach

I termin zbioru II termin zbioru
Roślina n x50 [mm] F R2 [%] Roślina n x50 [mm] F R2 [%]

Spartina 1,46 4,12 1093 97,5 Spartina 1,47 4,74 578 97,3
Miskant 1,68 5,19 1077 97,5 Miskant 1,40 5,00 1834 99,1
Ślazowiec 1,88 7,04 963 97,2 Ślazowiec 1,51 5,56 1600 99,0
Rdestowiec 1,76 7,88 378 93,1 Rdestowiec 1,60 6,33 1430 98,9
Źródło: wyniki własne autorów.
Oznaczenia:
n – stała charakteryzująca materiał, która jest miarą stromości krzywej rozkładu,
x50 – hipotetyczny wymiar przekątnej oczka sita, przy którym przesieje się 50% masy mieszaniny rozdrobnionego materiału roślinnego, mm,
F – statystyka Fishera-Snedecora,
R2 – współczynnik determinacji, %.
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4. Aproksymacja rozkładów skumulowanych modelem Rosi-
na-Rammlera-Sperlinga-Bennetta może być przydatna do 
predykcji oddzielenia ilości materiału po cięciu spełniają-
cego wymagania wymiarów cząstek do produkcji biogazu. 
Zastosowanie sita separującego o wymiarze oczek 15 mm 
pozwoliłoby na wydzielenie niewielkiej ilości mieszaniny 
(0,4-4,5%) do ponownego rozdrobnienia, np. w rozdrabnia-
czu bijakowym, a w przypadku bardziej zaostrzonych wy-
magań i zastosowania sita o wymiarze oczek 10 mm ilość 
wydzielonej mieszaniny zwiększyłaby się do 2,6-21,9%.
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Characteristics of chopped biomass for biogas
The aim of this study was to develop the characteristics of chopped biomass of energy plants harvested in the two phases of 

growth for the production of silage and then biogas. In the investigation plant material of spartina, miscanthus, Virginia mallow 
and polygonaceous was; the material was harvested in late June and early October by means of a fl ywheel forage harvester. In 
these two stages the particle sizes of polygonaceous and Virginia mallow chopped material decreased and those of miscanthus 
and spartina increased, although the moisture content of plants in the fi rst period of harvest was larger and averaged 74.5%, 
and in the second it was lower – 59.5%. The particle size distributions were characterized by a right-hand asymmetry and 
were moderately platokurtoic. The spartina particle size was characterized by the greatest asymmetry and concentration and 
for other plants the characteristics were similar. The use of forage harvester with fl ywheel unit at angular velocity of 104.7 s-1 
and 10 knives and a feedroller with the speed of 0.82 m∙s-1 made it possible to obtain a mixture of medium size 5.1-8.2 mm. 
Cumulative distributions approximated by a Rosin-Rammler-Sperling-Bennett model were used to predict the separation of 
material after cutting which meets requirements of the particle size for biogas production and it was found that the use sieves 
with an opening of 15 mm or 10 mm would allow for the separation of the mixture in the amount of 0.4-4.5% or 2.6-21.9% of 
initial biomass for re-shredding.

Key words: energy plants, chopping, particle size, biogas.
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