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Wstęp
Za podstawowe źródło energii odnawialnej, w Polsce, cią-

gle uznawana jest biomasa. Energia uzyskiwana z biomasy 
stanowi 15% światowego zużycia energii, przy czym w kra-
jach rozwijających się udział ten jest wyższy. Główną zaletą 
biomasy jest niższa emisja dwutlenku siarki podczas spalania 
w porównaniu z paliwami kopalnymi. Ponadto bilans dwu-
tlenku węgla powstający podczas spalania jest równy zeru, 
ponieważ rośliny pochłaniają go w procesie fotosyntezy [8]. 

Głównym źródłem biomasy przeznaczonej do produkcji 
biopaliw stałych nisko przetworzonych, takich jak: bele czy 
zrębki oraz wysoko przetworzonych (kompaktowanych) tj. 
pelety czy brykiety, są plantacje roślin uprawianych na cele 
energetyczne. Ze względu na fakt, iż teren Polski charak-
teryzuje się dużym zróżnicowaniem warunków glebowych, 
plantatorzy mają do dyspozycji szeroką gamę roślin tak, aby 
dostosować rodzaj uprawy do charakterystyki wodno-glebo-
wej posiadanego siedliska. Takie podejście do upraw energe-
tycznych pozwala uzyskiwać maksymalny plon biomasy przy 
minimalizacji nakładów na założenie i prowadzenie uprawy.

Gatunki energetyczne, możliwe do wykorzystania jako su-
rowiec do produkcji biopaliw, to rośliny charakteryzujące się 
dużym przyrostem rocznym, odpornością na choroby i szkod-
niki, niewielkimi wymaganiami siedliskowymi i przystosowa-
niem do warunków klimatycznych Polski [5].

Prowadzone przez autorów prace badawcze mają na celu 
poznanie i ocenę właściwości roślin pod kątem ich energe-
tycznego wykorzystania, co w efekcie rozszerza ich listę [2, 
3, 4, 10]. 

Znaczna część tych roślin to gatunki obce dla rodzimej fl o-
ry. Zatem może się okazać, że stosując rośliny energetyczne 
by zmniejszyć ocieplanie klimatu, ponosimy ryzyko eskala-
cji nie mniej groźnego problemu inwazji biologicznych [12]. 
Stąd, oprócz wymienionych właściwości, rośliny energetycz-
ne, pochodzące spoza Polski, nie powinny stanowić zagroże-
nia dla gatunków rodzimych tzn. nie powinny być gatunkami 
ekspansywnymi a w żadnym wypadku inwazyjnymi. Dlatego 
też, bezwzględnie zakazane powinny być uprawy wysoko 

inwazyjnych rdestowów Reynoutria, polecanych przez wielu 
autorów [1, 6, 9]. 

Nowym gatunkiem, charakteryzującym się wysokimi warto-
ściami cech proenergetycznych jest słonecznik wierzbolistny 
(Helianthus salicifolius A. Dietr.), którego szczegółowy opis 
można znaleźć w publikacji [11]. Brak jednak badań dotyczą-
cych zagadnień brykietowania rozdrobnionej biomasy sło-
necznika oraz jakości uzyskanego brykietu.

1. Cel
Celem badań było określenie wpływu stopnia rozdrobnie-

nia materiału oraz ciśnienia aglomeracji na wybrane parame-
try jakościowe brykietu z biomasy słonecznikowej.

Brykietowanie przeprowadzono przy ciśnieniu aglomeracji: 
27 MPa, 37 MPa, 47 MPa,  materiał badawczy stanowiły pędy 
słonecznika, pozyskane z plantacji doświadczalnej, rozdrob-
nione wstępnie na sieczkarni toporowej do teoretycznej dłu-
gości L = 20 mm a następnie mielone na młynie bijakowym 
z wykorzystaniem sit o średnicy otworów: ø10 mm i ø15 mm.

2. Materiał i metody
Do badań wykorzystano materiał pochodzący z trzyletniej 

plantacji słonecznika wierzbolistnego prowadzonej przez 
pracowników Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofi zyki 
w ramach Kolekcji Roślin Energetycznych. Zebrane pędy, 
uformowane w wiązki, sezonowano pod zadaszeniem. Po 
naturalnym obniżeniu wilgotności do poziomu 14% materiał 
został rozdrobniony przy użyciu sieczkarni toporowej na teo-
retyczną długość sieczki 20 mm. 

W kolejnym etapie przeprowadzono mielenie sieczki na 
młynie bijakowym fi rmy POR ECOMEC model C120–E/A. 
W urządzeniu zastosowano bęben z zamontowanymi na 
sztywno bijakami roboczymi współpracującymi z wymiennym 
sitem otworowym. Dzięki wymiennym sitom o różnej śred-
nicy otworów istnieje możliwość ustalenia różnego stopnia 
rozdrobnienia materiału. W badaniach wykorzystano sita 
o średnicy oczek  10 i 15 mm. Maszyna posiada grawitacyjny 
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system zadawania materiału oraz układ przenośników ślima-
kowych służących do transportu zmielonego materiału. 

Tak przygotowany materiał, po uzyskaniu wilgotności 12%, 
poddany został procesowi brykietowania. W prezentowanych 
badaniach wykorzystana została brykieciarka tłokowa o na-
pędzie hydraulicznym fi rmy POR ECOMEC model Junior. 
Brykieciarka ta reprezentacje duża grupę maszyn dostępnych 
na polskim rynku i wytwarza brykiet o średnicy ok. 50 mm 
i długości od kilku do kilkunastu centymetrów. Długość brykie-
tu jest związana z wielkością porcji materiału brykietowanego 
w jednym cyklu. W przypadku materiału o małej gęstości usy-
powej, do komory wstępnego zagęszczania dostaje się sto-
sunkowo mało materiału, co skutkuje najmniejszą długością 
brykietu. W przypadku materiału o dużej gęstości usypowej 
wypełnienie komory wstępnego zagęszczania jest optymalne, 
a długość brykietu jest największa i osiąga wartość 5-7 cm. 
Prasa fi rmy POR ECOMEC ma możliwość regulacji ciśnienia 
roboczego dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie aglo-
meracji materiału przy trzech wartościach ciśnienia robocze-
go: 27, 37, 47 MPa.

W trakcie badań, pomiary istotnych parametrów, realizo-
wano wg metod autorskich oraz wytycznych zawartych w pol-
skich normach:

Pomiar wilgotności materiału badawczego wykonano me-
todą suszarkową wg PN-EN 14774-1:2010. Próbki rozdrab-
niano w młynku laboratoryjnym, umieszczano w naczynkach 
wagowych i suszono w suszarce konwekcyjnej ELKON typu 
KC100N w temperaturze 105°C aż do ustalenia się wagi 
próbki. Pomiar przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Wil-
gotność - w wyznaczono jako stosunek masy wody zawartej 
w próbce do masy próbki wilgotnej (1):
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gdzie:
w – wilgotność względna [%],
m1 – masa próbki przed suszeniem [g],
m2 – masa wysuszonej próbki [g].

Oznaczenie składu granulometrycznego wykonano zgod-
nie z normą PN-EN 15149-2:2011. Pomiar dokonano przy 
użyciu wstrząsarki laboratoryjnej LPzE-4e fi rmy Morek Mul-
tiserw wyposażonej w zestaw sit wymaganych przez normę, 
dzięki czemu ustalono procentowe udziały poszczególnych 
frakcji wymiarowych w całej masie próbki.

Ocena jakości brykietu – uzyskany brykiet poddano ocenie 
jakości wg wytycznych zawartych w PN-EN 14961-3:2011. 

Zgodnie z tymi wymaganiami określono gęstość właściwą bry-
kietu. Ponadto określono trwałość otrzymanych brykietów. Po-
miar przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 15210-2:2011. 
Próbkę o masie 2 kg (± 0,1 kg) umieszczano w bębnie testera 
wyposażonym w specjalną półkę przyśpieszającą proces de-
strukcji brykietów. Zgodnie z wytycznymi normy, bęben obra-
cał się z prędkością 21obr/min, a czas trwania próby wynosił 
5 min. Po zakończeniu próby brykiet przesiewano przez sito o 
średnicy otworów 35 mm. Materiał pozostały na sicie ważono 
na wadze laboratoryjnej z dokładnością do 0,1 g, a trwałość 
brykietu DU (mechanical durability) obliczono ze wzoru (2):
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gdzie:
DU – trwałość brykietu [%],
mA – masa próbki przed testem [g],
mE – masa próbki po teście [g].

Trwałość brykietów rozumiana jest jako odporność na 
działanie zewnętrznych czynników dynamicznych powodu-
jących uszkodzenia. Jest to jedna z ważniejszych cech de-
cydujących o łatwości transportu, składowania i podawania 
tego biopaliwa. Wprawdzie obecne uregulowania normatyw-
ne [15] nie wymagają obligatoryjnego oznaczania trwałości, 
tym niemniej uwzględniona ona została w prezentowanych 
badaniach ponieważ jest to istotne szczególnie dla odbiorców 
indywidualnych.

3. Wyniki badań
Na rysunku 1 oraz 2 przedstawione zostały składy granu-

lometryczne badanych materiałów mielonych na sitach ø 15 
i ø 10 mm. 

Skład granulometryczny materiału rozdrobnionego na 
młynie bijakowym o sicie ø 15 mm charakteryzuje się naj-
większym udziałem frakcji pozostałej na sicie ø 3,15mm co 
stanowi 59%. Niewielki udział stanowią frakcje wymiarowo 
większe około 2,7%, natomiast resztę stanowią frakcje py-
laste poniżej ø 3,15 mm których sumaryczny udział wynosi 
ponad 38%.

Inaczej przedstawia się skład granulometryczny dla ma-
teriału rozdrobnionego na sicie ø 10 mm, dla tego materiału 
dominujące są frakcje: 1,40 mm, która stanowią około 30%, 
frakcja 0,50 mm, około 22 % oraz 1 mm i 0,25 mm. Frakcja 
3,15 mm, która w poprzednim przypadku miała największy 
udział została zredukowana do poziomu 4%, natomiast frak-
cje większe niż 3,15 mm stanowią zaledwie 0,42%. Ogólny 

Rys. 2. Skład granulometryczny materiałów po mieleniu na si-
cie ø 10 mm
Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Skład granulometryczny materiałów po mieleniu na si-
cie ø 15 mm 
Źródło: opracowanie własne
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udział frakcji drobnej po sicie 3,15 mm wynosi 95% co świad-
czy o większym stopniu rozdrobnienia tego materiału w po-
równaniu do materiału po sicie młyna ø 15 mm.

Z przedstawionej analizy składu granulometrycznego ma-
teriału badawczego, że procesowi brykietowania poddane 
zostaną dwa różniące się od siebie surowce, których para-
metry mogą wpłynąć na jego przebieg a co za tym idzie na 
gęstość i trwałość uzyskanego brykietu. 

Materiał poddano aglomeracji przy trzech poziomach ci-
śnieniach: 27, 37, 47 MPa, a następnie przeprowadzono test 
trwałości i określono gęstość właściwą uzyskanego brykietu. 
Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

Przedstawione w tabeli wyniki wskazują, że trwałość bry-
kietu maleje wraz ze spadkiem ciśnienia aglomeracji bez 
względu na stopień rozdrobnienia materiału. Największą 
trwałość brykietu, bez względu na stopień rozdrobnienia ma-
teriału, uzyskano przy ciśnieniu 47 MPa i wynosiła średnio 
87%. Nie jest to wynik zadawalający, gdyż świadczy o tym, że 
aż 23% uzyskanego brykietu może ulec rozpadowi podczas 
transportu, przechowywania i innych operacji logistycznych. 

Ponieważ przetwarzanie biomasy na brykiety opałowe ma 
na celu zmniejszenie objętości takiego paliwa, co przyczynia 
się do poprawy gęstości energetycznej oraz lepszych wła-
ściwości transportowych i magazynowych, według Hejfta [7] 
gęstość brykietów powinna zawierać się w przedziale 650 do 
900 kg∙m-3, norma wymaga gęstości co najmniej 800 kg∙m-3. 
Zatem przedstawione w tabeli 1 wartości gęstości właściwej 
brykietu wykonanego z rozdrobnionej biomasy słonecznika 
wierzbolistnego, nie spełniają wymagań zawartych w normie 
PN-EN 14961-3:2011, w której dolna dopuszczalna granica 
to 800 kg∙m-3. Największą gęstość i zarazem najbliższą wy-
maganej ma brykiet wytworzony z materiału rozdrobnione-
go na młynie bijakowym o sicie ø15 przy 47 MPa i średnio 
wynosi 791 kg∙m-3. Na podstawie przedstawionych wyników 
można stwierdzić, iż nie ma potrzeby ponoszenia nakładów 
energetycznych na rozdrabnianie materiału na młynie o sicie 
ø10, gdyż nie powoduje to znacznego zwiększania gęstości 
powstałego brykietu. Ze względu na niespełnione wymaga-
nia dotyczące gęstości materiału należy przeprowadzić ko-
lejne badania dotyczące poprawy gęstości materiału np. po-
przez dodanie lepiszczy lub innej biomasy roślinnej.

Podsumowanie
1. Przeprowadzona analiza wyników wykazała brak wpły-

wu stopnia rozdrobnienia materiału na trwałość i gęstość 
brykietów. 

2. Zaobserwowano, że istotny wpływ na trwałość brykietu 
ze słonecznika wierzbolistnego ma ciśnienie aglomeracji. 
Uzyskana trwałość brykietu z biomasy słonecznikowej 
mieści się w przedziale 87-76%.

3. Najwyższą gęstość brykietu ze słonecznika wierzbolistne-
go uzyskano dla materiału rozdrobnionego na młynie o si-
cie ø15 – 791 kg∙m-3, pomimo to nie spełnia ona wymagań 
stawianych przez normę.

4. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań mają-
cych na celu określenie czynników poprawiających gę-
stość i trwałość brykietu z biomasy słonecznikowej np. 
poprzez stosowanie lepiszczy lub dodatku innej biomasy 
roślinnej w trakcie procesu brykietowania. 

5. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do optymalizacji procesu 
przygotowania materiału oraz procesu aglomeracji, a tym 
samym pozwolą obniżyć koszty produkcji brykietu.
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Tab. 1. Wyniki pomiarów parametrów jakościowych uzyska-
nych brykietów 

Materiał Ciśnienie [MPa] Trwałości [%] Gęstość [kg·m-3]

Ø 15
47 87,17 791,240
37 82,49 784,126
27 76,46 698,874

Ø 10
47 88,55 728,114
37 84,96 695,476
27 77,02 668,269

Źródło: opracowanie własne



AUTOBUSY 169

The infl uence of the degree of fragmentation and pressure 
of agglomeration on the chosen quality parameters 

of briquette made of willow-leaved sunfl ower

In article were discussed results of studies on the impact of the degree of fragmentation and agglomeration pressure on se-
lected quality parameters of briquettes obtained from willow-leaved sunfl ower (durability and specifi c density). For research were 
used sunfl ower sprouts chipped on moisture content of 12%. It has been shown that the degree of fragmentation of the material 
does not affect the quality parameters. The evaluation of obtained briquettes showed that the quality (maximum durability – 87% 

and a density of 791 kg∙m-3) is unsatisfactory and further studies are needed to improve it.

Key words: solid biofuels, briquett, willow-leaved sunfl ower, energetic plants, biomass.
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