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WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE  
PELETÓW Z BIOMASY  

ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO  

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych peletów ze ślazowca pensyl-

wańskiego. Przeprowadzono próby zagęszczania biomasy ślazowca pensylwańskiego, wykorzystując 
peleciarkę z matryca płaską. W badaniach wykorzystano matryce o średnicach kanałów prasujących, 
φ8 oraz φ10 mm. Dla uzyskanych peletów oznaczono gęstość właściwą, trwałość, straty okruszania, 
gęstość nasypową, gęstość utrzęsioną, kąt zsypu. Własności mechaniczne peletów ze ślazowca pensyl-
wańskiego odniesiono również do własności peletów drzewnych handlowych. Na podstawie przepro-
wadzonych badań można stwierdzić, że właściwości mechaniczne peletów ze ślazowca pensylwańskie-
go predysponują je do zastosowania jako surowiec energetyczny. Jednak w porównaniu z handlowymi 
peletami drzewnymi charakteryzowały się gorszymi właściwościami mechanicznymi. 

WSTĘP 

W wyniku prowadzenia intensywnych prac badawczych, ustawicznie poszerza się paleta 
kolejnych gatunków roślin, które mogłyby być wykorzystywane na cele energetyczne. Jedną 
z takich roślin jest ślazowiec pensylwański (Sida Hermaphrodita Rusby), pochodzący z Ame-
ryki Północnej, gdzie spotykany jest w warunkach naturalnych [3]. Energetyczny kierunek 
wykorzystania tej rośliny dotyczy przede wszystkim biomasy (łodygi i liście) przeznaczanej 
do bezpośredniego spalania [1, 2, 3]. Ślazowiec pensylwański budzi duże zainteresowanie 
wśród energetyków. Z powodu jego wysokiej wartości energetycznej oraz dużego potencjału 
plonowania. Plony biomasy o wilgotności 20-25 % wynoszą od 20 do 25 ton·ha-1 [4]. 

Standardy jakości biopaliw stałych są jednym z najważniejszych narzędzi wzmacniają-
cych rynek biopaliw Standardy te mogą być stosowane jako narzędzia pozwalające na 
usprawnienie handlu biopaliwami poprzez porozumienie pomiędzy sprzedającym a kupują-
cym, jak również pomiędzy sprzedającym i producentami urządzeń, w których te biopaliwa 
mają być spalane. Istnieją dwa podstawowe kryteria oceny jakości biopaliw [13]: 
− skład i charakterystyka chemiczna, 
− właściwości fizyczne.  

Jakości biopaliw nie można definiować bez odwołania się do techniki grzewczej, ponieważ 
różne systemy grzewcze wymagają różnej jakości paliwa. Dla przykładu dla dużych ciepłowni 
trwałość biopaliw i zawartość pyłu jest mniej istotna. Natomiast biopaliwa wykorzystywane 
w indywidualnych systemach muszą być bardzo trwałe, tak aby nie pojawił się efekt pylenia 
oraz aby nie wystąpiły problemy techniczne podczas automatycznego załadowania paliwa. 

Właściwości mechaniczne biopaliw stałych oraz efekty przez nie wywołane, to: 
− gęstość właściwa – wpływa na dynamikę procesu spalania.  



AUTOBUSY      421 

− gęstość nasypowa – wzrost gęstości obniża koszty transportu i przechowywania. 
− udział pyłu – wzrost zawartości zwiększa gęstość usypową, jednocześnie jednak zwiększa 

straty podczas transportu i powoduje pylenie materiału. 
− trwałość – wysoka trwałość minimalizuje zmiany jakości paliwa podczas przeładunku 

i transportu, rozpad i ostatecznie straty. 

1. MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

W ramach badań przeprowadzono próby zagęszczania biomasy ślazowca pensylwańskie-
go przy wykorzystaniu peleciarki z matrycą płaską z zastosowaniem procesu kondycjonowa-
nia. W badaniach wykorzystano matryce o średnicach kanałów prasujących φ8 i φ10 mm. 
Dodatkowo wykonano próby zagęszczania badanej biomas, używając dodatku w postaci otrąb 
żytnich w celu poprawy przebiegu procesu peletowania. W trakcie badań określano wilgot-
ność materiału wykorzystywanego w procesie peletowania.  

W celu określenia właściwości mechanicznych peletów ze ślazowca pensylwańskiego 
wyznaczono: 
− gęstość właściwą, 
− gęstość nasypową,  
− gęstość utrzęsioną, 
− trwałość,  
− straty okruszania, 
− kąt zsypu. 

W celu porównania własności mechanicznych uzyskanych peletów, jako odniesienie do-
konano oceny własności mechanicznych handlowych peletów drzewnych.  

Dodatkowo dla rozdrobnionej, niezagęszczonej biomasy ślazowca pensylwańskiego wy-
znaczono gęstość właściwą, gęstość nasypową oraz gęstość utrzęsioną. 

Gęstość właściwą peletu (ρ) wyznaczono zgodnie z normą CN/TS 15150: Solid Biofuels. 
Methods for determination of the particle density (of pellets and briquettes). Specyfikacja 
opisuje metodykę określania gęstości właściwej biopaliw kompaktowych (pelet i brykiet). 
Gęstość właściwą wyznaczono za pomocą zestawu do oznaczania gęstości ciał stałych firmy 
RADWAG model WPS 510/C/1, w którym pomiar oparty jest na pomiarze masy próbki w 
powietrzu i w cieczy o znanej gęstości. 

Trwałość peletu wyznaczono zgodnie z normą CEN/TS 15210-1: Solid Biofuels. Methods 
for determination of mechanical durability for pelets. Norma ta określa wymagania i metody 
badań wytrzymałości mechanicznej (trwałości) peletu. Trwałość jest miarą odporności paliwa 
na wstrząsy i/lub ścieranie powstające w wyniku transportu i przebiegu innych procesów dys-
trybucji. Badany materiał został poddany próbie, w której cząstki paliwa zderzały się ze sobą 
nawzajem oraz ze ścianami komory testera. Trwałość peletu (Ψ) została obliczona jako stosu-
nek masy próbki paliwa pozostałego po próbie (mbt) do masy początkowej próbki (mb). Pomiary 
wykonano w komorze testującej przy prędkości obrotowej 50 obr·min-1, czas próby wynosił 
10 minut, a wejściowa masa próbki paliwa wynosiła 500 g. Na podstawie próby wykonanej w 
trzech powtórzeniach określono trwałość paliwa oraz wielkość strat okruszania (Sok) dla bada-
nych peletów. Trwałość (Ψ) peletów wyznaczono z następujących zależności: 

100⋅=
b

bt

m

mψ  [%]     (1) 

gdzie: 
Ψ – trwałość, 
mbt 

– masa próbki paliwa po próbie trwałości [g], 
mb – mas próbki paliwa przed próbą trwałości [g]. 
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Straty okruszania peletów (Sok) wyznaczono z zależności: 
ψ−= 100okS  [%]     (2) 

gdzie: 
Sok – straty okruszania. 

 
Gęstośc usypową peletu wyznaczono zgodnie z normą CN/TS 15103: Solid Biofuels. 

Methods for determination of bulk density. Oznaczanie gęstości usypowej. Pomiar gęstości 
utrzęsionej wykonano według normy PN-ISO 3952, wykorzystano urządzenie typu Backer-
Rosenmuller. Kąt zsypu oznaczono według normy PN-65/Z-04004. 

2. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA 
W ramach przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości mechaniczne uzyska-

nych peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego różnią się w zależności od technologii 
przetwarzania tego surowca.  

W tabeli 1 przedstawiono uzyskane wyniki właściwości fizycznych analizowanych peletów. 

Tab. 1. Właściwości fizyczne uzyskanych peletów w zależności od wykorzystanego urządzenia za-
gęszczającego  

Materiał 
Gęstość właściwa 

[kg·m-3] 
Gęstość nasypowa 

[kg·m-3] 
Gęstość utrzęsiona 

[kg·m-3] 
Trwałość 

[%] 
Straty 

okruszania [%] 
Kąt zsypu 

[º] 

Rozdrobnione zrębki 
ślazowca 

- 107,48 - - - - 

Pelet φ8 1140 556,13 609,81 95,2 4,8 23 

Pelet φ10 1010 522,56 560,63 88,9 11,1 24 

Pelet φ8 z dodatkiem 
10% otrąb żytnich 

910 537,56 584,39 76 24 27 

Pelety drzewne 
handlowe φ8 

1250 590,81 583,25 98,4 1,6 18 

Źródło: Opracowanie własne. 

Aby zweryfikować wydajność procesu zagęszczania biomasy dokonano odniesienia uzy-
skanych wyników do właściwości biomasy ślazowca pensylwańskiego pozyskanego 
i rozdrobnionego w procesie zbioru. Gęstość nasypowa rozdrobnionej biomasy wynosiła 
107,5 kg·m-3. Porównywalne wartości uzyskali Stolarski i in. [10, 11] – 100 kg·m-3, Frączek 
[12] – od 103,6 do 113,4 kg·m-3 w zależności od stopnia rozdrobnienia.  

Pelety uzyskane dla matrycy φ8 mm, charakteryzowały się wzrostem gęstości nasypowej ze 
107,5 kg·m-3 dla niezagęszczonej biomasy do 556,1 kg·m-3, gęstość właściwa wyniosła 
1140 kg·m-3. Pelety uzyskane przy użyciu matrycy o średnicy kanałów prasujących φ10 mm 
charakteryzowały się mniejszym stopniem zagęszczenia biomasy (gęstość właściwa – 
1010 kg·m-3) a także niższą gęstością nasypową 522,56 kg·m-3.  

Dodatek otrąb żytnich w ilości 10% (m/m) mimo, że ułatwiał proces peletowania zmniej-
szając energochłonność procesu, jednak wpłynął negatywnie na właściwości mechaniczne. 
Otrzymane pelety charakteryzowały się najniższą trwałością, które wartość wyniosła – 76%, 
oraz gęstością właściwą 910 kg·m-3. 

Fizyczna jakość peletu jest głównie opisana przez jej wytrzymałość mechaniczną. Znajo-
mość tego parametru jest wyznacznikiem jakości, ponieważ wpływa na sposób transportu, wa-
runki przechowywania i zachowanie w procesie dozowania do pieca. Uzyskane w badaniach 
pelety charakteryzowały się stosunkowo niską wytrzymałością. Pelety z matrycy φ8 mm uzy-
skały wytrzymałość 95,2%, i spełniają wymagania określone w normie PN-EN 14961-1:2010 
jako DU 95.0. Natomiast pelety uzyskane z matrycy φ 10 uzyskując wytrzymałość na poziomie 
88,9% można sklasyfikować jako DU 95.0. Pelety z dodatkiem otrąb osiągnęły wytrzymałość 
76%, co jest w zasadzie wartością dyskwalifikującą zastosowanie ich w praktyce. 
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W stosunku do peletu drzewnego handlowego, pelety otrzymane z biomasy ślazowca 
pensylwańskiego charakteryzowały się niższą trwałością oraz gęstością właściwą. Ponadto 
pelety otrzymane z biomasy ślazowca pensylwańskiego charakteryzują się większym kątem 
zsypu, co może skutkować problemami z dozowaniem peletów z zasobnika kotła.  

Stolarski [10] otrzymał pelety z biomasy ślazowca pensylwańskiego o zbliżonej gęstości 
nasypowej, prowadzony przez niego proces produkcji peletów przebiegał prawidłowo. Ze 
zrębków o wilgotności 25% i gęstości nasypowej 100,2 kg·m-3 otrzymano pelety o podobnej 
gęstości nasypowej 517,2 kg·m-3 i wilgotności 7,9%. Natomiast średnia gęstość nasypowa 
badanych przez Stolarskiego i Szczukowskiego [11] peletów z różnego rodzaju biomasy (śla-
zowca pensylwańskiego, jednorocznych pędów wierzby krzewiastej, trocin: bukowych, so-
snowych, dębowych, z pozostałości poprodukcyjnych: jabłkowych i słonecznikowych) wy-
niosła 580,9 kg·m-3. Również Wróbel [12] uzyskał zbliżone wyniki, trwałość uzyskanych 
peletów ze ślazowca pensylwańskiego wyniosła 92%, gęstość nasypowa ok 550 kg·m-3, na-
tomiast gęstość właściwa powyżej 1000 kg·m-3.  

PODSUMOWANIE 
Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne materiałów roślinnych poddawanych za-

gęszczaniu mogą się dość znacznie różnić i istotnie wpływają na, tzw. podatność materiału na 
zagęszczanie [7]. Biomasa poddawana peletowaniu czy brykietowaniu powinna mieć wilgot-
ność w granicach 8-15%. Większa wilgotność wpływa ujemnie na jakość otrzymywanych 
produktów. Dotyczy to głównie spadku gęstości i wytrzymałości kinetycznej oraz – w przy-
padku peletów i brykietów opałowych – zmniejszenia wartości opałowej i wzrostu emisji za-
nieczyszczeń w trakcie spalania. Wzrost temperatury procesu zagęszczania powoduje zwięk-
szenie ich gęstości i trwałości [7]. 

Producenci peletów muszą sprostać wymaganiom stawianym przez odbiorców, zwłaszcza 
tych z krajów zachodniej Europy, głównie Szwecji, Danii i Niemiec, ale także z Austrii, która 
jest jednym z większych ich producentów. Kraje te już przed kilkoma laty wprowadziły od-
powiednie normy określające wymagania jakościowe granulowanych paliw z biomasy. Na 
właściwości mechaniczne peletów szczególnie zwrócono uwagę w normie austriackiej  
Ö-NORM M 7135 [6]. Jednak jak zauważa Cichy [5] w przypadku oceny peletów wykona-
nych z biomasy niedrzewnej, której naturalne właściwości nieznacznie różnią się od drewna, 
normy te mogą służyć jedynie jako punkt odniesienia. 

Na podstawie przeprowadzonych badań właściwości mechanicznych peletów z biomasy 
ślazowca pensylwańskiego i peletów drzewnych sformułowano następujące wnioski: 
1. Pelety ze ślazowca pensylwańskiego w porównaniu z rozdrobnioną, niezagęszczoną bio-

masą ślazowca pensylwańskiego cechowały się ponad pięciokronie większą gęstością na-
sypową. 

2. Wykorzystywany w procesie peletowania materiał w postaci rozdrobnionej biomasy śla-
zowca pensylwańskiego charakteryzował się gęstością nasypową 107,5 kg·m-3, co po-
twierdzają badania innych autorów. Natomiast uzyskane pelety z biomasy ślazowca pen-
sylwańskiego cechowała nieznacznie większa wartość (różnica kilkuprocentowa) w od-
niesieniu do badań Stolarskiego [10] oraz Wróbla [13]. 

3. Pelety ze ślazowca pensylwańskiego w porównaniu z peletami drzewnymi charakteryzo-
wały się gorszymi właściwościami mechanicznymi. Uzyskano mniejszą wartość gęstości 
właściwej, gęstości nasypowej oraz trwałości mechanicznej. Jednocześnie uzyskano więk-
szą wartość gęstości utrzęsionej, kąta zsypu oraz strat okruszania. 

4. Zastosowanie w procesie zagęszczania otrąb żytnich, jako tzw. lepiszcza pomimo że, 
wpływa na poprawę przebiegu procesu peletowania, powoduje pogorszenie własności 
mechanicznych uzyskanych peletów. 
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MECHANICAL PROPERTIES OF VIRGINIA 
MALLOW PELLETS  

Abstract 
The paper presents the results of the mechanical properties of Virginia Mallow pellets. Compac-

tion tests of Virginia Mallow biomass were carried out using pelleting machine with a flat matrix, in 
the study used matrices with 6 - 8 mm diameter cylindrical pressing channels. Pellets obtained were 
determined for the specific density, stability, loss of crumbling away, bulk density, tapped density, 
angle of repose. The mechanical properties of Virginia Mallow pellets also reference to properties of 
commercial wood pellets. Based on the survey can be concluded that the mechanical properties of 
Virginia Mallow pellets predispose them to use as an energy source. However, compared with a com-
mercial wood pellets were characterized by worse mechanical properties. 
 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt ba-
dawczy nr N N313 444737 
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