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OCENA JAKOŚCI BIOPALIW  
STAŁYCH KOMPAKTOWANYCH  

CZĘŚĆ II: OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ 

Streszczenie 
W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki dotyczące oceny jakości biopaliw stałych w po-

staci brykietów i peletów dostępnych w handlu. Ocenę przeprowadzono w oparciu o aktualne normy 
PN-EN oraz zaproponowany wskaźnik syntetycznej oceny jakości (wartości użytkowej). Próbki pocho-
dziły od różnych producentów i wykonane były z różnych rodzajów biomasy. Dla porównania ocenio-
no również brykiet z torfu. Badania wykazały, że nie wszystkie biopaliwa spełniały wysokie wymogi 
jakościowe oraz, że istnieje konieczność wprowadzenia obowiązku informowania konsumentów o pod-
stawowych właściwościach oferowanych w handlu biopaliw stałych kompaktowanych. 

WSTĘP 

Jak wykazano w pierwszej części artykułu, dążenia krajów Unii do wypracowania stan-
dardów obowiązujących przy produkcji i w obrocie biopaliwami stałymi są bardzo zaawan-
sowane. Ich zastosowanie powinno pozwolić na dokonanie oceny wartości użytkowej tego 
typu towaru, traktowanej jako całokształt fizycznych i chemicznych właściwości, dzięki któ-
rym może on zaspokoić potrzeby konsumentów. 

Biopaliwa są towarem podlegającym ogólnym prawom rynkowym. W kontekście jakości 
tego produktu powinno się brać pod uwagę cechy związane z jego wartością użytkową, do 
których można zaliczyć [4]: 
– funkcjonalność, czyli stopień i zakres realizacji oczekiwanych funkcji, 
– praktyczność, rozumianą jako komfort użytkowania,  
– trwałość, która określa okres zachowania cech użytkowych, 
– bezpieczeństwo użytkowania. 

Jakość biopaliw jest bezpośrednio związana z ich własnościami handlowymi m.in. po-
przez stopień zgodności z wzorcem lub wyspecyfikowanymi wymaganiami, widoczność ze-
społu cech istotnych dla produktu, koszt nabycia, warunki sprzedaży (otoczenie, obsługa, 
sposób dostawy, opakowanie, certyfikaty, referencje). Są to cechy istotne głównie z punktu 
widzenia konsumenta. Producent musi natomiast dodatkowo uwzględnić zyskowność i dzia-
łalność konkurencji (kryteria o najwyższej wadze) co często powoduje obniżenie jakości 
technologicznej. 

O wadze problemu jakości biopaliw stałych świadczą również próby wprowadzenia cer-
tyfikacji jakości ENplus. Inicjatorem tych działań jest European Pellet Council (EPC) – orga-
nizacja reprezentująca interesy europejskiego sektora peletów z drewna, zrzeszająca stowa-
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rzyszenia i organizacje zajmujące się peletami z 16 krajów unijnych. Po raz pierwszy krajowe 
normy i certyfikaty mogą być zastąpione jednym, jednolitym systemem, który został uzgod-
niony w styczniu 2011 roku na bazie normy EN 14961-2. Główną zaletą ENplus jest to, że 
umożliwia zarządzanie jakością peletów w całym łańcuchu dostaw, w tym produkcji, składo-
wania i transportu, aż do ostatecznego odbiorcy [2]. Jest to ważny krok w kierunku wprowa-
dzenia peletów jako szeroko stosowanych surowców energetycznych. 

Jednak koszty uzyskania certyfikacji są dosyć wysokie. Wg danych AEBIOM (European 
Biomass Association) koszty audytu i certyfikacji peletów wynoszą ok. 2000 EURO/rok (ceny 
w Austrii i Niemczech), koszty samej certyfikacji ok. 600 EURO, a koszty użycia znaku to-
warowego ENplus to 6-15 centów/tonę [3]. 

1. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Analiza przeprowadzona w części I wskazuje, że starania państw unijnych prowadzące do 
poprawy jakości biopaliw stałych i unormowania sposobu oceny ich jakości są w dużym 
stopniu zaawansowane. Powstaje zatem pytanie – jak kształtuje się jakość biopaliw stałych 
oferowanych na rynku polskim, szczególnie w sieci handlu detalicznego, który oferuje klien-
tom coraz szerszy asortyment kompaktowanych biopaliw stałych, wykorzystywanych jako 
ekologiczne paliwo do kominków i kotłów? Celem badań była ocena jakości biopaliw stałych 
w postaci brykietów i peletów dostępnych w handlu hurtowym i detalicznym. Ocenę prze-
prowadzono w oparciu o aktualne normy – wykazane w części I artykułu – i zaproponowany 
syntetyczny wskaźnik jakości (wartości użytkowej). Podjęto również próbę syntetycznej oce-
ny badanych paliw.  

Badane próbki pochodziły od różnych producentów i wykonane były z różnych rodzajów 
biomasy. Dziewięć z nich to brykiet o różnym kształcie, a trzy – pelet. Rodzaj biomasy, 
z której produkowano biopaliwa określono na podstawie informacji zebranych od dystrybuto-
rów, producentów oraz informacji zamieszczonych w opisach produktu.  

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe informacje o surowcach wykorzystanych do pro-
dukcji biopaliw. Dla porównania uwzględniono również brykiety wykonane z torfu. Duża 
część oferowanych w handlu brykietów i peletów produkowanych jest na Ukrainie. Zawarte 
w tabeli dane dotyczące składu surowcowego – parametru istotnego przy klasyfikacji pocho-
dzenia danego biopaliwa – opisane są na podstawie deklaracji producenta, która nie zawsze 
jest zgodna ze stanem faktycznym. We wszystkich przypadkach nie zadeklarowano użycia 
dodatkowych lepiszczy. 

Tab. 1. Wykaz badanych biopaliw 
Oznaczenie 

próbki 
Forma  

handlowa 
Producent Surowiec 

BR1 

Brykiet RUF 

Rafle, Swarzędz Odpad stolarniany, 100% dąb 
BR2 EcoLiberty, Ruda Śl. Odpad stolarniany 50% dąb, 50% buk 
BR3 Jarobart, Brześć Kujawski Odpad tartaczny, 100% sosna 
BR4 ZD Gajewski, Przytyk Odpad stolarniany, 100% dąb 
BR5 Ukrtorf, Ukraina Suszony torf, 100% torf 
PK1 

Brykiet pini-kay 
Votol, Ukraina Odpad tartaczny, 100% dąb 

PK2 AGEnergy, Ukraina Odpad stolarniany, 100% dąb 
BW1 

Brykiet walec 
Eco-pal, Damosławek Odpad tartaczny, 100% dąb 

BW2 Verso, Bytom Odpad tartaczny, 100% iglaste 

P1 
Pelet 

Kernel, Ukraina 
Odpad przemysłu spożywczego, 100% łuska 
słonecznika 

P2 Orte, Pruszków Odpad tartaczny, 100% liściaste 
P3 Barlinek, Ukraina Odpad stolarniany, 70% iglaste, 30% liściaste 

Źródło: Opracowanie własne. 
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2. KLASYFIKACJA WYMIAROWA 

W tabeli 2 zamieszczono wartości średnie wymiarów oraz klasyfikację normatywną ba-
danych brykietów i peletów. Oznaczenia próbek są zgodne z przyjętymi w tab. 1. 

Tab. 2. Wymiary geometryczne (wartości średnie) i klasyfikacja normatywna badanych biopaliw  

Parametr 
Rodzaj biopaliwa 

BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 PK1 PK2 BW1 BW2 P1, P2, P3
Długość [mm] 124 124 155 155 177 340 350 320-330 260-270 5-7 
Szerokość [mm] 63 63 65 65 75 65 50 79 55 - 
Wysokość [mm] 80-100 70-85 105 105 42 65 50 79 55 - 
Średnica  
wewnętrzna [mm] 

- - - - - 20 10 - - - 

Średnica [mm] 118 106 124 138 86 85 71 79 55 8 
Klasyfikacja  
normatywna 

D125 
L200 

D125 
L200 

D125 
L200 

D125+
L200 

D100 
L200 

D100 
L400 

D80 
L400 

D80 
L400 

D60 
L300 

D08 

Źródło: Opracowanie własne. 

Brykiet BR1 o klasyfikacji wymiarowej D125, L200 powstał z odpadów pochodzących 
z zakładu stolarskiego produkującego meble i zgodnie z deklaracją producenta zawiera tylko 
drewno dębowe. Kostki brykietu charakteryzowały się drobnymi, statystycznie nieistotnymi, 
różnicami w wysokości. Są one wynikiem nierówności porcji biomasy podawanej do praso-
wania. Do pakowania zbiorczego wykorzystano folię termokurczliwą, która była założona 
niezbyt starannie. W paczce ułożono 20 kostek brykietów, całość posiadała masę około 10 kg 
i ma wymiary 410×270×130 mm. W opakowaniu zbiorczym znajdowała się niewielka ilość 
materiału rozkruszonego. 

Brykiety BR2, klasyfikacja wymiarowa D125, L200, zostały wyprodukowane z odpadów 
pochodzących również ze stolarni, w połowie z drewna dębowego i połowie z drewna buko-
wego. W każdej paczce znajdowało się 18 kostek brykietów. Masa paczki wynosiła około 
10 kg. Paczki zostały dokładnie zafoliowane, a na najmniejszych ścianach każdej z nich znaj-
dowały się otwory wentylacyjne zapobiegające parowaniu. Kostki brykietu cechowały nie-
wielkie, statystycznie nieistotne różnice w wysokości. 

Brykiety BR3, o klasyfikacji wymiarowej D125, L200, powstały z odpadów tartacznych 
drewna sosnowego, którymi były głównie trociny. Frakcja jakiej użyto do produkcji była naj-
grubsza w całym zestawieniu, co wyróżniało ten brykiet spośród innych. Każda paczka miała 
masę około 12 kg i składała się z 12 kostek brykietów, zapakowanych w folię termokurczliwą. 

Surowcem do produkcji brykietów BR4, o klasyfikacji wymiarowej D125+, L200, był 
odpad drewna dębowego pochodzący ze stolarni. 12 kostek brykietów pakowanych było do 
wiązanych worków o średniej masie 12 kg.  

Brykiety torfowe BR5 (D100, L200) produkowane były na Ukrainie i pakowane w za-
wiązywane worki polipropylenowe o masie 15 kg. 

Brykiety PK1 (D100, L400) to brykiety typu pini-kay, czyli tzw. „ołówek”, o przekroju 
kwadratowym, z zaokrąglonymi narożami i otworem w środku. Wykonane były z drewna 
dębowego pochodzącego z odpadów tartacznych. Ścianki zewnętrznych i wewnętrzne były – 
dzięki działaniu wysokiej temperatury – zeszkliwione, co zapobiega wchłanianiu wilgoci 
z powietrza. Osiem sztuk brykietów opakowanych było folią termokurczliwą i miało masę 
około 9 kg. 

Brykiety PK2 (D80, L400), to również brykiety typu pini-kay, wytwarzane były z odpa-
dów drewna dębowego pochodzących ze stolarni. Pakowane były po 12 kostek w folię termo-
kurczliwą. 

Brykiety BW1 (D80, L400), miały kształt walca i były wykonane z dębowego odpadu tar-
tacznego. Były pakowane po 6 sztuk, w folię termokurczliwą. Masa paczki wynosiła ok. 10 kg.  
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Brykiety BW2 (D60, L300) powstały w wyniku aglomeracji trocin drzew iglastych. Pa-
kowane były w paczki o wadze ok. 9,5 kg, po 18 szt. i owinięte folią termokurczliwą.  

Pelet P1 (D08) to granulat wykonany z łusek nasion słonecznika pakowany w worki fo-
liowe. Podobnie pakowane były pelety P2 (D08) i P3 (D08) wykonane z tartacznego odpadu 
dębowego. 

3. ZAWARTOŚĆ POPIOŁU 

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o łatwości realizacji procesu spalania 
jest ilość pozostającego popiołu. W przypadku kotłów niskiej mocy, napełnianych okresowo, 
jego ilość warunkuje okres między kolejnym opróżnianiem popielnika. W przypadku więk-
szych kotłowni, zasilanych w sposób ciągły, duża ilość popiołu może stanowić problem logi-
styczny. 

Wybrane biopaliwa stałe zbadano więc pod kątem zawartości popiołu. Pomiary przepro-
wadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 14775:2010 [9]. Rozdrobnione próbki o masie 
1 grama przesiano przez sito o oczkach 0,25 mm i umieszczono w zimnym piecu, na cera-
micznych podstawkach. Następnie równomiernie (10°C/min) podnoszono temperaturę pieca 
aż do temp. 250°C. Temperaturę tę utrzymywano przez 60 minut, do usunięcia z próbki 
składników lotnych; po czym kontynuowano równomierne podnoszenie temperatury do 
550±10°C. Uzyskaną temperaturę utrzymywano przez 120 minut. Próbki i naczynka ważono 
z dokładnością 0,1 mg. Pomiary powtarzano trzykrotnie. 

Zawartość popiołu obliczono ze wzoru:  

3 1

2 1
100

100
100

%  (1)

gdzie:  
Ad –zawartość popiołu w suchej masie próbki [%] 
m1 – masa płytki [mg] 
m2 – masa płytki z próbką [mg] 
m3 – masa płytki z próbką po wyjęciu z pieca [mg] 
Mad – wilgotności [%] 

 
Wyniki pomiarów (wartości średnie) zamieszczono w tab. 3. Podano w niej również kla-

syfikację przeprowadzoną według specyfikacji określonej w normach PN EN 14961 [5, 6, 7]. 

Tab. 3. Średnia zawartość popiołu w badanych biopaliwach stałych  
Oznaczenie Zawartość popiołu [%] Klasyfikacja normatywna 

BR1 1,56 A2.0 
BR2 0,92 A1.0 
BR3 0,81 A1.0 
BR4 0,57 A0.7 
BR5 24,90 A10+ 
PK1 1,31 A1.5 
PK2 1,18 A1.5 
BW1 1,85 A2.0 
BW2 10,62 A10+ 

P1 4,38 A5.0 
P2 5,83 A7.0 
P3 0,68 A0.7 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Pomiary wykazały, iż badane biopaliwa stałe różnią się w sposób istotny zawartością po-
piołu. Najniższą cechowały się brykiety BR4 oraz pelety P3. Najwyższą natomiast posiadały 
brykiety wykonane z torfu BR5 oraz trocin drzew iglastych BW2. O ile duża zawartość po-
piołu w przypadku torfu jest typowa – wynika bowiem z normalnego zanieczyszczenia paliwa 
składnikami niepalnymi (np. części mineralne) – o tyle w przypadku brykietów BW2 wskazu-
je na złą jakość biomasy wyjściowej, która zawierała prawdopodobnie znaczną ilość różnego 
typu zanieczyszczeń (np. kora, składniki mineralne). Stosunkowo dużo popiołu zawierały 
również pelety wytworzone z łusek słonecznika. Zatem określenie zawartości popiołu i po-
równanie z wartościami właściwymi dla danego materiału, może być prostym testem weryfi-
kującym źródło przetwarzanej biomasy. 

4. GĘSTOŚĆ  

Gęstość biopaliw określono zgodnie z normą CEN/TS 15150. Pomiar oparty jest na okre-
śleniu masy próbki w powietrzu i w cieczy o znanej gęstości. Wykorzystano zestaw do ozna-
czania gęstości firmy RADWAG model WPS 510/C/1. Liczba powtórzeń wynosiła trzy. 
W tabeli 4 zamieszczono średnie wartości uzyskanych wyników pomiarów.  

Tab. 4. Średnia gęstość badanych biopaliw stałych  
Oznaczenie Gęstość [kg/m3] Klasyfikacja normatywna 

BR1 820 DE 0.8 
BR2 844 DE 0.8 
BR3 891 DE 0.8 
BR4 860 DE 0.8 
BR5 1139 DE 1.2 
PK1 999 DE 0.9 
PK2 1088 DE 1.0 
BW1 1020 DE 1.0 
BW2 878 DE 0.8 

P1 1037 DE 1.2 
P2 1125 DE 1.2 
P3 1155 DE 1.2+ 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wystąpiła wyraźna różnica w gęstości brykietów (za wyjątkiem torfowych) i peletów. 
Jest to uzasadnione wyższym ciśnieniem aglomeracji, z którym mamy do czynienia w przy-
padku peletów. Najwyższą gęstością cechował się pelet P3 wykonany z odpadów drzew igla-
stych i iglastych pochodzących ze stolarni. Wszystkie badane biopaliwa spełniały wymagania 
normy odnośnie minimalnej gęstości. 

5. TRWAŁOŚĆ 

Badania trwałości zostały przeprowadzone oddzielnie dla brykietów i peletów. Materiał 
poddawano próbie, w czasie której cząstki zderzały się ze ścianami urządzenia testującego 
oraz ze sobą nawzajem. Próbkę brykietów o określonej masie (ok. 2 kg) umieszczano w bęb-
nie maszyny testującej (rys. 1), który wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 15210-
2:2011 [12]. Prędkość obrotowa bębna wynosiła 21 obr·min-1, a czas próby wynosił 5 min. 
Pomiary przeprowadzono w pięciu powtórzeniach. Następnie przesiano próbki w celu usunię-
cia drobnych frakcji, które oderwały się od brykietów podczas próby oraz oddzielono frag-
menty połamanych brykietów. Podobne badania przeprowadzono dla peletów. Bęben maszy-
ny testującej był wykonany zgodnie z normą PN-EN 15210-1:2010 [11]. Urządzenie przed-
stawiono na rys. 2.  
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Rys. 1. Tester trwałości brykietu: a) schemat urządzenia, b) wnętrze zbiornika, c) widok urządzenia 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
Rys. 2. Tester trwałości peletu: a) schemat zbiornika, b) widok zbiornika z przegrodą 
Źródło: Opracowanie własne. 

Do wyznaczenia trwałości posłużył wzór: 

100 %  (2)

gdzie:  
DU – trwałość mechaniczna [%]  
mA – masa próbki odsianej po badaniu [g] 
mE – masa próbki przed badaniem [g] 
 

Trwałość biopaliwa jest miarą odporności paliwa na wstrząsy lub ścieranie powstające 
w czasie realizacji procesów związanych z dystrybucją transportem. Nadmierna ilość roz-
drobnionego biopaliwa może utrudniać proces automatycznego zasilania i automatycznej re-
gulacji intensywności spalania.  

Trwałość badanych biopaliw, obliczoną jako średnią z pięciu pomiarów, przedstawiono 
na rys. 3. Na wykresie zaznaczono również poziom DU = 95%, (oznaczenie normatywne 
DU95.0, wg PN EN 15210-1,2).  
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Rys. 3. Średnia trwałość badanych biopaliw 
Źródło: Opracowanie własne. 

Wszystkie brykiety typu RUF (z wyjątkiem BR1) spełniały wysokie wymagania dotyczą-
ce trwałości. Podobną sytuację można zaobserwować w przypadku peletów.  

Grupa brykietów typu pini-kay, miała trwałość na statystycznie niższym poziomie. Jest to 
spowodowane znacznie większą długością brykietu w stosunku do jego średnicy. W wyniku 
takiego kształtu, w czasie przeprowadzania próby, brykiety łamały się. Jednak uzyskane czę-
ści charakteryzowały się dużymi wymiarami i nie ulegały dalszemu rozkruszeniu – ilość pyłu, 
trocin była niska. Problematyczne staje się zatem stosowanie tych samych normatywów do 
brykietów o różnym kształcie. Rozłamanie brykietów typu pini-kay nie powoduje znacznego 
obniżenia możliwości ich wykorzystania. Podobna uwaga dotyczy brykietu BW1.  

Natomiast w przypadku walca BW2, ulegał on prawie całkowitemu rozkruszeniu w cza-
sie przeprowadzanej próby i jego trwałość kształtowała się na poziomie zaledwie 7%. Należy 
więc uznać, że brykiety BW2 nie spełniają wymogów normatywnych w tym zakresie. 

6. WILGOTNOŚĆ I WARTOŚĆ OPAŁOWA 

Pomiar wilgotności został przeprowadzony zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 14774-
1-3:2010 [8]. Biopaliwa o wadze co najmniej 1 grama, rozdrobnione w młynku laboratoryj-
nym, suszono w temperaturze 105oC. Po upływie ok. 3 godzin, materiał ponownie ważono 
i obliczano wilgotność Mad [%]. Pomiary przeprowadzano trzykrotnie. Średnie wartości Mad 
zamieszczono na wykresie (rys. 4). Zaznaczono na nim również graniczne poziomy wilgotno-
ści 10% (ozn. M10) i 15% (ozn. M15).  

Najniższa wilgotność cechowała brykiety typu pini-kay. Jest to następstwem wspomnia-
nego wcześniej zeszkliwienia powierzchni brykietu, co ogranicza w sposób istotny proces 
wchłaniania wody z powietrza. Brykiety pini-kay nadają się więc do dłuższego przechowy-
wania, nawet w mniej korzystnych warunkach. Pozostałe materiały spełniały wymogi normy 
dotyczące wilgotności biomasy stałej poddanej aglomeracji. 

Pomiar wartości opałowej przeprowadzono w temperaturze referencyjnej 25°C, zgodnie 
z PN-EN 14918:2010 [10]. Wykorzystano w tym celu bombę kalorymetryczną. Wykonano 
trzy analizy dla każdego rodzaju paliwa. Wyniki tych pomiarów w postaci graficznej przed-
stawiono na rys. 5. Najniższą wartością opałową cechowały się brykiety z torfu BR5 
(ok. 14,46 MJ/kg). Było to wynikiem stosunkowo dużej wilgotności oraz zawartości popiołu 
w tym materiale. Brykiety typu RUF miały zdecydowanie wyższą wartość opałową (powyżej 
17 MJ/kg). Pozostałe biopaliwa posiadały wartość opałową od 16 MJ/kg do 17 MJ/kg. 
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Rys. 4. Średnia wilgotność badanych biopaliw 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
Rys. 5. Średnia wartość opałowa badanych biopaliw 
Źródło: Opracowanie własne. 

7. OCENA KOŃCOWA 

Podjęto próbę przeprowadzenia syntetycznej oceny przebadanych biopaliw. Zaproponowa-
no w tym celu zastosowanie syntetycznego wskaźnik jakości, wyznaczanego według wzoru: 

7

1

∙  
 

(3)

gdzie:  
Sw – syntetycznego wskaźnik jakości 
Wi - waga i-tego kryterium 
Oi – ocena i-tego kryterium 
 

Uwzględniając wyniki analizy przeprowadzonej w pierwszej części artykułu oraz główne 
własności handlowe, do których zaliczono koszt nabycia oraz warunki sprzedaży (sposób 
dostawy, opakowanie, certyfikaty) – cechy bardzo istotne z punktu widzenia konsumenta, 
sformułowano siedem kryteriów oceny tworzących wskaźnik syntetyczny. 

Wagi ustalonych kryteriów uzyskano przy wykorzystaniu metody delfickiej, w oparciu 
o subiektywne dane uzyskane w wyniku przeprowadzonej ankiety [1]. Eksperci w zakresie 
wykorzystania biopaliw stałych przypisywali wagi poszczególnym kryteriom, tak aby suma 
wag wynosiła jeden. Końcowa waga obliczana była jako średnia (tab. 5). Następnie, bazując 
na przeprowadzonych pomiarach i posiadanych informacjach, dokonano oceny badanych bio-
paliw w skali od 1 pkt do 5 pkt. Wyniki tej oceny zamieszczono w tabeli 6. 
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Tab. 5. Wagi kryteriów oceny jakości biopaliw kompaktowanych  

 
Nazwa kryterium 

Wartość 
opałowa 

Trwałość Cena 
Warunki 
sprzedaży 

Popiół Gęstość Wilgotność

Waga kryterium 0,25 0,21 0,19 0,11 0,09 0,08 0,07 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 6. Sumaryczna ocena jakości badanych biopaliw stałych 

Oznaczenie 
Wartość 
opałowa 

Trwałość Cena 
Warunki 
sprzedaży 

Popiół Gęstość Wilgotność 
Wskaźnik 

jakości 
BR1 4 3 3 3 2 1 4 3,07 
BR2 4 5 4 5 4 1 4 4,08 
BR3 4 5 2 5 4 3 5 3,93 
BR4 4 5 2 4 5 2 4 3,76 
BR5 1 5 5 3 0 5 1 3,05 
PK1 4 4 2 5 3 4 5 3,71 
PK2 5 4 2 4 3 5 5 3,93 
BW1 5 4 4 5 2 5 4 4,26 
BW2 2 1 5 5 0 3 3 2,66 

P1 3 5 2 5 1 5 3 3,43 
P2 4 5 2 5 1 5 4 3,75 
P3 3 5 1 5 5 5 5 3,74 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wartości syntetycznych wskaźników jakości wahały się w zakresie od 2,66 do 4,26. Ba-
dane pelety cechowała bardzo zbliżona ocena sumaryczna. Podstawowym kryterium, które 
obniżało wartość tej oceny była cena, która w niektórych przypadkach (np. pelet P3) prawie o 
30% przewyższa cenę brykietów. Należy również zwrócić uwagę, że największą liczbę naj-
wyższych ocen (pięć na siedem wystawionych) uzyskał najdroższy pelet P3. W tej grupie 
paliw najniższy Sw wystąpił w przypadku peletów ze słonecznika. 

Większe zróżnicowania wartości wskaźnika  Sw wystąpiły w przypadku brykietów. Nie-
które z nich należy zaliczyć do grupy biopaliw o niedostatecznej wartości użytkowej (BR1, 
BR5, BW2). 

Zaproponowany syntetyczny wskaźnik jakości może posłużyć do utworzenia grup homo-
genicznych biopaliw kompaktowanych i przypisania im pewnej klasy. Zdaniem autorów 
wskazanym byłoby jednak przeprowadzenie szerszych badań i ewentualne uwzględnienie 
właściwości chemicznych biopaliw oferowanych w handlu (dodatkowe kryteria oceny). 

WNIOSKI 

Rozważania zawarte w niniejszym artykule pozwalają na sformułowanie następujących 
wniosków: 
1. Niektóre z badanych biopaliw cechowała zbyt wysoka zawartość popiołu. Jej określenie i 

porównanie z wartościami właściwymi dla danego materiału, może być prostym testem 
weryfikującym źródło przetwarzanej biomasy. 

2. Brykiety typu pini-key nie spełniają wymogów normatywnych w zakresie trwałości. Jest 
to spowodowane znacznie większą długością brykietu w stosunku do jego średnicy.  

3. Badane biopaliwa spełniały wymagania norm odnośnie minimalnej gęstości. 
4. Brykiety i pelety spełniały wysokie wymagania odnośnie wilgotności (poza brykietem 

torfowym). Najniższa wilgotność cechowała brykiety typu pini-kay, które ze względu na 
zeszkliwienie powierzchni nadają się do dłuższego przechowywania, nawet w mniej ko-
rzystnych warunkach. 

5. Najniższą wartością opałową cechowały się brykiety z torfu BR5 (ok.14,46 MJ/kg). Było 
to wynikiem stosunkowo dużej wilgotności oraz zawartości popiołu w tym materiale. 
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6. Zastosowanie syntetycznego wskaźnik jakości może posłużyć do utworzenia grup homo-
genicznych biopaliw kompaktowanych. 

7. Wskazane jest przeprowadzenie szerszych badań i uwzględnienie właściwości chemicz-
nych biopaliw oferowanych w handlu, w postaci dodatkowych kryteriów oceny. 

THE QUALITY  
OF COMPRESSED SOLID BIOFUELS  

PART II: ASSESSMENT OF UTILITY VALUE 

Abstract  
The second part of the article presents the results of the evaluation of the quality of solid biofuels, 

formed in briquettes and pellets, which are commercially available. The evaluation based on current 
standards PN-EN and proposed synthetic indicator of quality assessment (the utility value). The sam-
ples came from different producers and were made of different types of biomass. For comparison, the 
peat briquette was also evaluated. The studies have shown that not all biofuels satisfied high quality 
requirements and that there is a need to introduce an obligation to inform consumers about the fun-
damental properties of offered in the trade solid compressed biofuels. 
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