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WPŁYW DODATKU OTRĄB ŻYTNICH 
NA WŁASNOŚCI ENERGETYCZNE PELETÓW 

Z BIOMASY ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono wyniki badań ciepła spalania, wartości opałowej i zawartości popiołu 

w peletach ze ślazowca pensylwańskiego i peletach ze ślazowca pensylwańskiego z 10 i 15% m/m do-
datkiem otrąb żytnich. Dodatek lepiszcza w postaci otrąb żytnich mimo że poprawił warunki uzyskania 
peletów i zmniejszył nakłady energetyczne spowodował obniżenie wartości opałowej peletów o ok. 4% 
przy 10% dodatku i ok. 7% przy 15% dodatku. Stwierdzono również wyższą zawartość popiołu 
w otrzymanych peletach, co pogorszyło ich właściwości jako paliwa przeznaczonego do bezpośrednie-
go spalania.  

WSTĘP 

W energetyce jako biomasę traktuje się wszystkie rodzaje substancji organicznych po-
chodzenia roślinnego lub zwierzęcego nadające się do spalania [11].  

Nowoczesne technologie konwersji energii wymagają szczegółowej analizy właściwości 
biomasy. Do energetycznej oceny biomasy obowiązują te same zasady, co do oceny tradycyj-
nych paliw stałych [13]. Do najważniejszych kryteriów należą: wartość opałowa, zawartość 
wilgoci, popiołu i siarki, charakterystyczne temperatury topliwości popiołu, zawartość części 
lotnych i uziarnienie [14]. 

Ciepło spalania i wartość opałowa to podstawowe parametry termofizyczne biopaliw sta-
łych. Podstawowe znaczenie przy energetycznym wykorzystaniu odgrywa wartość opałowa 
paliwa, która zależy przede wszystkim od wilgotności i składu chemicznego [4]. Biomasa 
składa się z C, H, O, N, S, i Cl, przy czym trzy pierwsze składniki stanowią do 97-99% orga-
nicznej masy [5, 10]. Wartość opałowa biopaliw waha się od 5 do 8 MJ·kg-1 dla biomasy 
o wilgotności 50-60% do 15-17 MJ·kg-1 dla biomasy podsuszonej, której wilgotność wynosi 
15-20% i do ok. 20 MJ·kg-1 dla biomasy całkowicie wysuszonej [4]. 

Luźna biomasa sprawia wiele problemów, jej stosunkowo duża objętość i wilgotność po-
woduje zwiększenie kosztów transportu oraz problemy związane z magazynowaniem. Czę-
ściowym rozwiązaniem tych problemów jest aglomeracja biomasy w procesach brykietowa-
nia lub peletowania. Pelety powstają w procesie ciśnieniowej aglomeracji, w którym sypki 
materiał w wyniku działania sił zewnętrznych (naciski zagęszczające) i wewnętrznych (siły 
i wiązania międzycząsteczkowe) przybiera trwałą postać o określonych wymiarach geome-
trycznych [3]. Pelety są paliwem nadajacym się do wykorzystania zarówno w grzewczych 
instalacjach indywidualnych jak i systemach ciepłowniczych. 
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Często, jeśli właściwości zagęszczanego materiału są nieodpowiednie, stosowane są le-
piszcze. Materiały te najczęściej pochodzą z innych gałęzi przemysłu, jako produkt uboczny 
technologii produkcji. Lepiszcze mają za zadanie wzmocnić wiązania międzycząsteczkowe 
poprzez poprawę właściwości materiału zagęszczanego lub działać jako spoiwo. Najczęściej 
w tym celu wykorzystuje się odpady z przemysłu cukrowniczego (melasa), młynarskiego 
(otręby), odpady z przetwarzania rzepaku na biopaliwo (makuchy, gliceryna itp.) 

1. METODYKA BADAŃ 

Obiektem badań były pelety ze ślazowca pensylwańskiego oraz ze ślazowca pensylwań-
skiego z 10 i 15% m/m dodatkiem otrąb żytnich,  

Przedmiotem badań było:  
1. Oznaczenie wartości ciepła spalania (wartości opałowej górnej), która zgodnie z normą 

PN-EN 14918:2010 [6] jest ilością ciepła, uzyskaną podczas spalenia jednostki masy pa-
liwa stałego w atmosferze tlenu. Końcowymi produktami spalenia są gazy schłodzone do 
temperatury otoczenia, do których zaliczamy: tlen, azot, ditlenek węgla, ditlenek siarki, 
jak również woda oraz popiół.  

2. Obliczenie wartości opałowej, która jest ciepłem spalania pomniejszonym o ciepło paro-
wania wody, uzyskanej z paliwa w procesie spalania oraz wilgoci higroskopijnej.  

3. Oznaczenie zawartości popiołu . 
4. Oznaczenie wilgotności. 

Dodatkowo dokonano oznaczenia wyżej wymienionych parametrów dla otrąb żytnich. 
Ciepło spalania obliczono za pomocą wzorów 1-2. 
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gdzie: 
qV,gr – ciepło spalania w stanie analitycznym [J·g-1], 
ε(n) – średnia wartość efektywnej pojemności cieplnej [J·K-1], 
QS – ciepło syntezy kwasu siarkowego [J], 
m1 – masa naważki [g], 
m2 – masa materiałów pomocniczych (drutu oporowego, nitki bawełnianej, woreczka kolo-
idowego) [g], 
qV,2 – ciepło spalania materiałów pomocniczych [J·g-1], 
θ – skorygowany przyrost temperatury [K], 
Qfuse – wkład ze spalania zapalnika [J], 
Qing – wkład z utleniania drutu oporowego [J], 
QN – ciepło syntezy kwasu azotowego[J]. 
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gdzie: 
qV,gr,d – ciepło spalania w stanie suchym [J·g-1], 
Mad – zawartość wilgoci w stanie powietrzno suchym [%]. 
 

Wartość opałową obliczono za pomocą wzorów 3-4, przy pomocy programu komputero-
wego, w który wyposażona jest jednostka sterująca pracą kalorymetru. 
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gdzie: 
qp,net,d – wartość opałowa w stanie suchym [J·g-1], 
qV,gr,d – ciepło spalania w stanie suchym [J·g-1], 
qp,net,m – wartość opałowa w stanie roboczym [J·g-1], 
w(H)d – zawartość wodoru w stanie suchym [%], 
w(O)d – zawartość tlenu w stanie suchym [%], 
w(N)d – zawartość azotu w stanie suchym [%], 
M – zawartość wilgoci całkowitej, M = Mar [%]. 

 
Wilgotność peletów oznaczono zgodnie z normą PN-EN 14774-2:2010 [7], z wykorzysta-

niem suszarki elektrycznej z urządzeniem do wymiany powietrza, zaopatrzonej w termometr 
o zakresie pomiarowym do 120°C z podziałką elementarną 1°C; naczyń laboratoryjnych; tacy 
z materiału, wagi elektronicznej i mechanicznej analitycznej, według wzoru 5. 
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gdzie: 
Mar – zawartość wilgoci [%], 
m1 – masa pustego naczynia [g], 
m2 – – masa pustego naczynia z naważką przed suszeniem [g], 
m3 – masa pustego naczynia z naważką po suszeniu [g], 
m4 – masa wody związanej [g]. 

 
Zawartość popiołu oznaczono spopielając próbki w piecu laboratoryjnym Nabertherm 

L3/11/B180 w temperaturze 600°C przez 6 godzin, a następnie obliczono zgodnie z normą 
PN-EN 14775:2010 [8],wykorzystując wzór 6: 
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gdzie: 
Ad– zawartość popiołu w stanie suchym [%], 
m1 – masa pustego naczynia [g], 
m2 – masa pustego naczynia z naważką przed spopieleniem [g], 
m3 – masa pustego naczynia z popiołem [g], 
Mad – zawartość wilgoci w stanie powietrzno suchym [%]. 

 
Do obliczeń wartości opałowej przyjęto średnią zawartość wodoru, tlenu i azotu w bio-

masie, typową dla związków organicznych, która wynosi H – 5,5%, O – 42%, N – 0,5% [9]. 
Metoda pomiaru jest zgodna z wymogami norm PN-EN 14918:2010. Badania polegały na 
całkowitym spaleniu próbki paliwa (1 g) w atmosferze tlenu przy ciśnieniu rzędu 2,5 MPa 
w bombie kalorymetrycznej zanurzonej w wodzie i na wyznaczeniu przyrostu temperatury tej 
wody. Ciepło spalania paliwa wyliczane jest w sposób automatyczny i przedstawione na ekra-
nie komputera. Pomiar przyrostu temperatury podawany jest z dokładnością 0,001°. 
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2. WYNIKI BADAŃ I I ICH ANALIZA  

Wyniki badań ciepla spalania, wartości opałowej i zawartości popiolu z peletów ze 
slazowca pensylwańskiego oraz peletów ze ślazowca pensylwańskiego i otrąb żytnich 
zestawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Ciepło spalania, wartość opałowa, wilgotność i zawartość popiołu w peletach ze ślazowca 
pensylwańskiego oraz peletach ze ślazowca pensylwańskiego z dodatkiem otrąb żytnich 
i otrąb żytnich 

Materiał 
Wilgotność 

[%] 
Ciepło spalania 

[MJ·kg-1] 
Wartość opałowa 

[MJ·kg-1] 
Zawartość popiołu 

[%] 

Pelety ze ślazow-
ca pensylwań-
skiego 

wyniki 
badań 

7,10 17,251 17,126 1,24 
7,08 17,220 17,094 1,53 
6,81 17,396 17,270 1,21 

średnia 6,99 17,289 17,163 1,32 
Pelety ze ślazow-
ca pensylwań-
skiego i otrąb 
żytnich (10%) 

wyniki 
badań 

10, 63 16,958 16,864 1,85 
9,73 16,437 16,311 2,04 

10,48 16,586 16,371 1,76 
średnia 10,10 16,660 16,515 1,88

Pelety ze ślazow-
ca pensylwań-
skiego i otrąb 
żytnich (15%) 

wyniki 
badań 

13,36 16,338 16,212 2,15 
13,43 16,144 16,018 2,34 
12,48 15,937 15,811 2,36 

średnia 13,09 16,139 16,014 2,28 
Otręby żytnie 
(luźne) 

wyniki 
badań 

16,36 14,758 14,163 8,15 

W kolumnach różne litery w indeksie oznaczają iż wystąpiły istotne różnice między badanymi cechami na po-
ziomie α = 0,05 

Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej otrzymanych wyników badań, 
stwierdzono istotne różnice między badanymi cechami (wartość opałowa, ciepło spalania, 
wilgotność i zawartość popiołu) na poziomie α = 0,05, w analizowanych próbkach peletów ze 
ślazowca pensylwańskiego i peletów ze ślazowca pensylwańskiego z 10% i 15% dodatkiem 
otrąb żytnich. 

Z uzyskanych wyników badań wynika, że otręby żytnie posiadają stosunkowo niską war-
tość opałową wynoszącą 14,163 MJ·kg-1, oraz wysoką zawartość popiołu wynoszącą 8,15%. 
Dla peletu uzyskanego z biomasy ślazowca pensylwańskiego uzyskano wartość opałową na 
poziomie 17,163 MJ·kg-1, charakteryzowały się również niską zawartością popiołu wynoszą-
cą 1,32%. Dodatek otrąb żytnich, jako tzw. lepiszcza w procesie peletowania, mimo że może 
wpłynąć na poprawę warunków uzyskania peletów i spowodować zmniejszenie nakładów 
energetycznych na proces peletowania wpływa na parametry energetyczne uzyskiwanych 
peletów. Wartość opałowa peletów z dodatkiem 10% otrąb wyniosła 16,515 MJ·kg-1, zaś 
z 15% 16,014 MJ·kg-1. Wzrosła również zawartość popiołu, przy zawartości 10% otrąb wy-
niosła 1,88% natomiast przy 15% zawartości otrąb 2,28%.  

PODSUMOWANIE 

Z punktu widzenia energetyki najważniejszymi właściwościami paliwa są wartość opało-
wa i ciepło spalania. Natomiast znajdujący się w paliwie popiół podczas procesu spalania 
tworzy pozostałość stałą, która w zależności od temperatury w palenisku urządzenia spalają-
cego może występować w formie: kożucha żużlowego, żużla, popiołu, popiołu lotnego [2]. 
Popiół w paliwie stanowi balast cieplny, podraża koszty transportu, zwiększa zużywanie ero-
zyjne urządzeń rozdrabniających paliwo i powierzchni ogrzewalnych kotła, podraża koszty 
inwestycyjne i eksploatacyjne związane z instalacją odbioru i składowania popiołu [9]. Niska 
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jakość biomasy może w istotny sposób obniżać ilość energii uzyskiwanej z roślin energetycz-
nych w wyniku obniżenia wartości opałowej oraz gorszej wydajności pracy maszyn i urzą-
dzeń grzewczych. Stwierdzono, że wartość opałowa jest ujemnie skorelowana z zawartością 
popiołu. Zwiększeniu zawartości popiołu o 1% towarzyszy zmniejszenie wartości opałowej 
o 0,2 MJ kg-1 [1]. Istnieje słaba ujemna korelacja między zawartością popiołu a wartością 
energetyczną surowca, współczynnik korelacji wynosi 0,3093, co oznacza, że wraz ze wzro-
stem zawartości popiołu w biomasie następuje spadek wartości ciepła spalania [12]. 

Na podstawie przeprowadzonych badań własności energetycznych peletów ze ślazowca 
pensylwańskiego i peletów ze ślazowca pensylwańskiego z dodatkiem otrąb żytnich, sformu-
łowano następujące wnioski: 
1. Stosowanie dodatków w procesie peletowania ma na celu poprawienie przebiegu procesu 

i zmniejszenie nakładów energetycznych procesu. Najczęściej stosuje się substancje orga-
niczne będące odpadami z przemysłu rolno-spożywczego, takie jak otręby, makuch itp.  

2. Dodatek otrąb żytnich spowodował obniżenie wartości opałowej peletów o ok. 4% przy 
dodatku otrąb w ilości 10% i ok. 7% przy dodatku 15% otrąb. Podwyższył również zawar-
tość popiołu w otrzymanych peletach, co pogorszyło ich właściwości jako paliwa prze-
znaczonego do bezpośredniego spalania. 

3. Należy prowadzić badania pozwalające na znalezieniem dodatków, które ułatwiały by 
proces peletowania, bez drastycznej zmiany własności energetycznych peletów, przy za-
chowaniu opłacalności produkcji. 

THE EFFECT OF THE RYE BRAN ADDITION 
ON THE BIOMASS ENERGY ROPERTIES OF 

VIRGINIA MALLOW PELLETS  

Abstract 
The paper presents the results of combustion heat, calorific value and ash content of pellets from 

Virginia Mallow and Virginia Mallow pellets with 10 and 15% w/w addition of rye bran. Addition of 
the binder in the form of bran or rye despite improved conditions for pellets and decreased energy 
expenditure caused a reduction in the calorific value of pellets by about 4% with 10% additive and 
about 7% at 15% additive. A higher ash content of the received pelets, was also found, what led to the 
worsening pellets’ properties as a fuel for direct combustion. 
 

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