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Wstęp 
W aktualnej sytuacji produkcji energii z paliw konwencjo-

nalnych coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom zwią-
zanym z ochroną środowiska naturalnego. Wynikają one z 
rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństw oraz chę-
ci przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu i globalnemu 
ociepleniu. Znaczną redukcję ilości emitowanych substancji, 
uważanych za szczególnie szkodliwe dla środowiska, moż-
na uzyskać podczas wykorzystania biomasy roślinnej na cele 
energetyczne [1, s. 30; 6, s. 34]. Produkcja energii z bioma-
sy powinna odbywać się jednak bez szkody dla pozyskania 
odpowiednich zasobów żywności i pasz. W związku z tym 
należałoby zagospodarować przede wszystkim pozostało-
ści z produkcji rolniczej, do których zalicza się słomę roślin 
uprawnych i siano oraz odpady poprodukcyjne powstające 
w przemyśle rolno-spożywczym [2, s. 42; 4, s. 115; 7, s. 10]. 
W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej, co spowodowało wyraźny wzrost udziału 
zbóż w strukturze zasiewów większości gospodarstw rolnych 
(istnieje coraz więcej gospodarstw bezinwentarzowych). 
W tej sytuacji pojawił się problem z zagospodarowaniem nad-
wyżek słomy. Przy pełnym wykorzystaniu nadwyżek produkcji 
słomy można pokryć 4% zapotrzebowania Polski na energię 
odnawialną [3, s. 24; 10, s. 29].

Biomasa roślinna, a zwłaszcza słoma zbóż i innych kul-
tur uprawnych w formie pierwotnej zajmuje dużą przestrzeń 
transportową oraz magazynową, a przy tym niską wartość 
opałową w jednostce objętości. W tej sytuacji należy ją odpo-
wiednio przetworzyć, aby poprawić jej efektywność energe-
tyczną. W związku z tym dąży się do kompaktowania aglome-
racji tychże surowców roślinnych poprzez ich brykietowanie 
lub peletowanie [5, s. 201; 9, s. 12]. Dzięki temu uzyskuje się 
zwiększenie koncentracji masy i energii w jednostce objętości 
tego rodzaju biopaliw oraz znacznie ułatwia ich dystrybucję i 
użytkowanie. Ponadto produkcja paliw odnawialnych, oprócz 
ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do otocze-
nia, może przyczynić się do poprawy efektów ekonomicznych 
działalności producentów rolnych. Również nadwyżki produk-
cji rolniczej oraz ukryte bezrobocie w środowisku wiejskim 

można by bardziej racjonalnie zagospodarować poprzez wy-
korzystanie biomasy do wytwarzania biopaliw stałych na cele 
energetyczne. Z kolei tereny rolnicze, które ze względu na 
silne zanieczyszczenie gleb nie nadają się do uprawy roślin 
przeznaczonych na cele konsumpcyjne i paszowe powinny 
być wykorzystane do uprawy roślin energetycznych z prze-
znaczeniem do produkcji biopaliw [11, s. 14; 12, s. 10].

Zdolność surowców roślinnych do zagęszczania zależy 
od wielu czynników fi zycznych, tj. rodzaju surowca, jego wil-
gotności, składu granulometrycznego, itp. Surowce roślinne 
podczas zbioru mają często wysoką wilgotność, obniżającą 
ich wartość opałową. Wysoka wilgotność powoduje bowiem 
znaczne obniżenie ciepła spalania oraz wartości opałowej 
biomasy, a także niekorzystnie wpływa na proces zagęszcza-
nia i późniejsze przechowywanie uzyskanego produktu. Stąd 
surowce przeznaczone na cele energetyczne powinny speł-
niać określone wymagania technologiczne. Ich przydatność 
sprawdza się na podstawie wilgotności, stopnia zwiędnięcia, 
ciepła spalania i wartości opałowej. Parametry te zależą od 
składu chemicznego i wilgotności materiału. Zbyt duża wilgot-
ność powoduje spadek wartości energetycznej oraz zwięk-
sza emisję zanieczyszczeń podczas spalania surowców [16, 
s. 46; 20, s. 632]. Występują także poważne trudności w ich 
przechowywaniu, rosną koszty transportu, niewłaściwie funk-
cjonują instalacje grzewcze oraz spada wydajność kotłów. 
Dlatego ustalane są normy, które określają dopuszczalne 
wilgotności surowców roślinnych. Są one różne dla różnych 
urządzeń aglomerujących, jednak najczęściej powinny utrzy-
mywać się w granicach 15-25%. 

Istotne znaczenie ma także skład chemiczny materiałów ro-
ślinnych. Zawierają one najczęściej celulozę, skrobię, białka, 
żywice, ligninę, tłuszcze i woski. Substancje te podczas aglo-
meracji ulegają określonym przemianom fi zycznym i chemicz-
nym, które mają duży wpływ na energochłonność oraz jakość 
procesu kompaktowania surowców [13, s. 160; 15, s. 134]. 
Wzrost ilości włókna może powodować zwiększenie zużycia 
energii podczas aglomeracji, natomiast zawartość tłuszczu 
wpływa na zmniejszenie oporów wytłaczania aglomeratu oraz 
zmianę właściwości mechanicznych produktu. Z kolei wzrost 
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temperatury w komorze zagęszczania materiałów roślinnych 
powoduje zmniejszenie tarcia pomiędzy formowanym surow-
cem a ściankami zespołu zagęszczającego, co wpływa na 
spadek energochłonności procesu oraz zwiększenie gęstości 
i trwałości mechanicznej produktu [14, s. 157; 19, s. 216].

Aglomeracja rozdrobnionego materiału roślinnego przebie-
ga w peleciarkach rotacyjnych z matrycą płaską lub pierście-
niową. Po powierzchni matrycy poruszają się dwie lub więcej 
rolek, które przeciskają rozdrobniony surowiec przez jej stoż-
kowe otwory. W zależności od ich średnicy uzyskuje się naj-
częściej pelety o wymiarach od 6 do 25 mm. Materiał wciska-
ny w przelotowe otwory napotyka na opór wynikający z tarcia, 
dzięki czemu wzrasta ciśnienie i temperatura niezbędne w 
procesie zagęszczania. Po wyjściu peletu z matrycy, jego 
długość bywa ujednolicana poprzez użycie obracającego się 
elementu łamiącego. Odległość rolek od matrycy jest regulo-
wana za pomocą nakrętek dociskowych, co zwiększa jakość 
i trwałość aglomeratu. Im twardszy materiał poddawany jest 
procesowi peletowania, tym wymagane jest wyższe ciśnienie. 
Zbyt niskie ciśnienie może prowadzić do zablokowania otwo-
rów matrycy biomasą oraz powodować zakłócenia w procesie 
produkcyjnym peletów [8, s. 210].

1. Materiał i metody badań
Do wytwarzania peletów użyto słomy pszennej, rzepakowej 

i kukurydzianej oraz siana łąkowego. Wilgotność surowców 
roślinnych określano metodą suszarkowo-wagową zgodnie 
z normą PN-EN 15414-3:2011. Próbki wilgotnej biomasy 
(100 g) odważano na wadze analitycznej WPE 200 z dokład-
nością do ±0,1 g, a następnie suszono w suszarce typu K, 
w temperaturze 130°C, aż do osiągnięcia stałej masy. Pomiar 
wilgotności przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Wilgot-
ność surowców określano według wzoru (1):
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gdzie:
W – wilgotność badanego surowca, [%], 
mo – masa próbki surowca przed suszeniem, [g],
m1 – masa próbki surowca po suszeniu, [g].

Przed rozpoczęciem procesu zagęszczania rozdrobnione 
surowce roślinne nawilżano wodą i mieszano za pomocą mie-
szarki laboratoryjnej. Ilość wody potrzebną do uzyskania żą-
danej wilgotności surowca obliczano według wzoru (2):
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gdzie:
mw – masa wody do nawilżenia surowca, [g],
wa – aktualna wilgotność badanego surowca, [%],
wż – żądana wilgotność badanego surowca, [%],
mn – masa próbki zagęszczanego surowca, [g].

Wartość opałową badanych surowców obliczano na pod-
stawie ciepła spalania określonego metodą kalorymetryczną 
za pomocą kalorymetru typu KL-12. Surowce roślinne przed 
peletowaniem wstępnie rozdrabniano przy użyciu sieczkarni 
bębnowej, napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW 
i teoretycznej długości cięcia 20 mm. Z kolei do wymaganego 
rozdrobnienia surowców użyto uniwersalnego rozdrabniacza 
bijakowego H 111, napędzanego silnikiem o mocy 4,5 kW i wy-
posażonego w dwa sita o średnicy otworów 6 mm. Do procesu 
aglomeracji rozdrobnionych surowców roślinnych zastosowa-

no peleciarkę z nieruchomą matrycą płaską i napędzanymi rol-
kami zagęszczającymi. Parametry techniczno-eksploatacyjne 
stosowanej peleciarki zamieszczono w tabeli 1.

Gęstość nasypową peletów określano poprzez swobodne 
ich nasypywanie do cylindra pomiarowego o objętości 5 dm3, 
zgodnie z normą PN-EN 15103 [17, s. 6]. Po wypełnieniu cy-
lindra i zgarnięciu listwą nadmiaru aglomeratu, całość ważo-
no na wadze WPE 200 z dokładnością do ±0,1 g. Wartość 
gęstości nasypowej obliczano jako iloraz różnicy masy cylin-
dra z peletami i bez peletów do jego objętości, zgodnie ze 
wzorem (3):
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gdzie:
ρ – gęstość nasypowa peletów, [kg ∙ m-3],
mL – masa cylindra z peletami, [g],
mO – masa pustego cylindra, [g],
V – objętość cylindra, [dm3].

Pomiary trwałości mechanicznej peletów przeprowadzono 
na stanowisku badawczym według normy PN-EN 15210-1 [18, 

s. 6]. Prędkość obrotowa bębnów wynosiła 50 obr ∙ min-1, czas 
próby 10 min, a średnia masa próbki 500 g (±10 g). Następnie 
testowane próby peletów przesiewano przez sito o otworach 
3,15 mm. Na podstawie próby wykonanej w trzech powtórze-
niach określono wskaźnik trwałości mechanicznej aglomeratu 
dla badanych surowców roślinnych. Wskaźnik ten wyznacza-
no z następującej zależności (4):
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gdzie:
DU – wskaźnik trwałości mechanicznej, [%],
mA – masa peletów po próbie trwałości, [g],
mE – masa peletów przed próbą trwałości, [g].

2. Wyniki badań i ich analiza
W tabeli 2 zamieszczono właściwości surowców roślin-

nych użytych do produkcji peletów. Ich wilgotność w stanie 
swieżym była zróżnicowana i zawierała się w granicach 17,3-
20,5% dla siana łąkowego oraz 32,6-50,8% dla słomy kukury-
dzianej. Najniższą wilgotnością w stanie suchym odznaczała 
się słoma rzepakowa (10,1-12,4%), a najwyższą słoma ku-
kurydziana (12,6-14,3%). W związku z tym wartość opałowa 
zależała zarówno od wilgotności, jak też od rodzaju surowca 
i zawierała się w granicach 15,3-16,1 MJ ∙ kg-1 dla siana łąko-
wego oraz 16,2-16,9 MJ ∙ kg-1 dla słomy kukurydzianej. 

Tab. 1. Parametry techniczno-eksploatacyjne stosowanej 
peleciarki

Wyszczególnienie Jedn. miary Parametry peleciarki
Średnica otworów matrycy mm 6,0
Średnica matrycy mm 200,0
Grubość matrycy mm 25,0
Prędkość obrotowa rolek obr ∙ min-1 110,0
Średnica rolek mm 100,0
Moc silnika elektrycznego kW 7,5
Wydajność peleciarki kg∙h-1 80-100
Masa peleciarki kg 220
Źródło: Opracowanie własne
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Przed rozpoczęciem procesu peletowania rozdrobnione 
surowce roślinne nawilżano do uzyskania wilgotności za-
wierającej się w granicach 18,5-20,5% w przypadku słomy 
pszennej, rzepakowej i kukurydzianej oraz 22,5% w przypad-
ku siana łąkowego. Wyższa wilgotność surowców miała duży 
wpływ na przebieg ich zagęszczania. Z kolei wilgotność pele-
tów była niższa na skutek odparowania części wody w wyni-
ku podwyższonej temperatury podczas procesu aglomeracji 
i wynosiła 14,6-15,8%.

Na fotografi i 1 przedstawiono pelety wytworzone z bada-
nych surowców roślinnych.

Na rysunku 1 przedstawiono średnie wartości gęstości na-
sypowej peletów wytworzonych z badanych surowców roślin-
nych. Najniższą gęstością nasypową odznaczały się pelety 
uzyskane ze słomy pszennej (470,8 kg ∙ m-3), natomiast naj-
wyższą gęstością pelety uzyskane ze słomy kukurydzianej 
(648,3 kg ∙ m-3). W przypadku pozostałych surowców gęstość 
nasypowa wynosiła od 531,6 kg ∙ m-3 dla peletów z siana łą-
kowego do 567,1 kg ∙ m-3 dla peletów ze słomy rzepakowej.

Na rysunku 2 przedstawiono średnie wartości współczyn-
nika trwałości mechanicznej peletów wytworzonych z bada-
nych surowców roślinnych. Największym wskaźnikiem trwa-
łości odznaczały się pelety uzyskane ze słomy kukurydzianej 

Tab. 2. Właściwości surowców roślinnych użytych do produkcji 
peletów

Rodzaj 
surowca

Wilgotność 
w stanie świeżym, 

[%]

Wilgotność 
w stanie suchym, 

[%]

Wartość opałowa 
w stanie suchym, 

[MJ∙kg-1]
Słoma 
pszenna 19,4-22,6 11,9-13,8 15,7-16,4

Słoma 
rzepakowa 20,3-24,4 10,1-12,4 16,1-16,6

Słoma 
kukurydziana 32,6-50,8 12,6-14,3 16,2-16,9

Siano 
łąkowe 17,3-20,5 12,0-13,8 15,3-16,1
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 1. Średnie wartości gęstości nasypowej peletów wytwo-
rzonych z użytych surowców roślinnych
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 2. Średnie wartości wskaźnika trwałości mechanicznej 
peletów wytworzonych z użytych surowców roślinnych
Źródło: Opracowanie własne

a) b) 

c) d) 

 
Fot. 1. Pelety wytworzone z badanych surowców roślinnych: 
a) słomy pszennej, b) słomy rzepakowej, c) słomy kukurydzia-
nej, d) siana łąkowego
Źródło: Opracowanie własne

(92,6%), a najmniejszym wskaźnikiem trwałości pelety uzy-
skane ze słomy pszennej (82,6%). W przypadku pozostałych 
surowców roślinnych wartości wskaźnika trwałości były zbli-
żone i wynosiły od 87,8% dla słomy rzepakowej do 88,7% dla 
siana łąkowego.

Podsumowanie 
Wytwarzanie biopaliw stałych z surowców roślinnych jest 

coraz bardziej powszechne i w przyszłości będzie mieć waż-
ne znaczenie zarówno dla produkcji rolniczej, jak też dla pro-
dukcji energii. Proces aglomeracji rozdrobnionych materiałów 
roślinnych powinien zapewniać otrzymanie peletów wysokiej 
jakości. Optymalizacja tego procesu powinna być przeprowa-
dzana pod kątem przeznaczenia wytworzonych biopaliw sta-
łych dla potencjalnych ich odbiorców. 

Ważny jest także właściwy dobór parametrów roboczych 
urządzeń zagęszczających do różnych właściwości fi zycz-
nych i chemicznych biomasy roślinnej. Stąd uzyskanie dużej 
wydajności i wysokiej jakości aglomeratu ma istotne znacze-
nie podczas produkcji tego rodzaju biopaliw. Takie biopaliwa 
powinny odznaczać się dużą gęstością i wysoką trwałością 
na działania mechaniczne podczas ich transportu, przeładun-
ku i wykorzystania w procesach zadawania oraz spalania.
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Wykorzystanie badanych surowców roślinnych do produk-
cji biopaliw stałych jest w pełni uzasadnione. Odznaczają się 
one wysoką wartością opałową i dobrze poddają się proce-
sowi zagęszczania. Wytworzone pelety charakteryzowały 
się także dużą gęstością nasypową i wysokimi wskaźnikami 
trwłości mechanicznej. Na te cechy istotny wpływ miały takie 
czynniki, jak rodzaj surowca roślinnego i jego wilgotność. 

Spośród wytworzonych peletów najlepsze efekty pod 
względem właściwości fi zycznych i mechanicznych uzyskano 
w przypadku wykorzystania słomy kukurydzianej, natomiast 
nieco gorsze w przypadku słomy pszennej. Badane surowce 
wymagają przede wszystkim dobrego rozdrobnienia w po-
staci krótkiej sieczki (2-5 cm) oraz dodatkowego zmielenia 
w postaci drobnych cząstek (3-5 mm) przed procesem pele-
towania. Ważna jest także niska wilgotność podczas rozdrab-
niania (12-15%) i wyższa w procesie zagęszczania surowców 
(18-22%).

Praca naukowa fi nansowana ze Środków Narodowego 
Centrum Nauki w latach 2011-2014  jako projekt badawczy 
nr  N N 313 757540.
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Analisis of physical and mechanical properties 
of produced pellets from selected plant materials

The paper presents an analysis of physical and mechanical properties of produced pellets from selected plant materials. The 
wheat straw, rapeseed straw, corn straw and hay meadow used to agglomeration process. It is presented the results of physical 
and energetic plant materials for the pellets production. As well as the results of measuring the bulk density and mechanical dura-
bility of produced pellets were given. The achieved products of the agglomeration process were characterized of varied physical 
and mechanical properties. Depending on the type of used plant material, bulk density of the pellets ranged from 471 to 648 kg∙m-3, 
and the rate of mechanical durability achieved values 82,6-92,6%.

Key words: plant biomass, physical and energetic properties, pellets, bulk density, mechanical durability.
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