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EFEKTYWNOŒÆ BRYKIETOWANIA
WYBRANYCH ROŒLIN ENERGETYCZNYCH.
CZÊŒÆ 1.
Streszczenie
Przedstawiono wyniki badañ oddzia³ywania wilgotnoœci surowca na przebieg procesu aglomerowania ciœnieniowego
topinamburu i mozgi trzcinowatej. Oceniono podatnoœæ badanych materia³ów na proces brykietowania przy wykorzystaniu
brykieciarki typu PBH-100 firmy Protechnika. W pierwszej czêœci pracy w szczególnoœci scharakteryzowano materia³ badawczy
oraz przedstawiono wyniki badañ gêstoœci aglomeratu. Wykazano, i¿ gêstoœæ aglomeratu przyjmowa³a najwy¿sze wartoœci dla
wilgotnoœci surowca 16% i by³a za ka¿dym razem wy¿sza dla brykietu otrzymanego z topinamburu. Natomiast stopieñ
zagêszczenia aglomeratu przyjmowa³ wy¿sze wartoœci w odniesieniu do mozgi trzcinowatej i by³ przeciêtnie o 11% wy¿szy od
wartoœci uzyskiwanych dla topinamburu.
S³owa kluczowe: topinambur, mozga trzcinowata, brykietowanie, energoch³onnoœæ aglomerowania ciœnieniowego, jakoœæ
brykietów

Wprowadzenie
Rozwój sektora energetyki odnawialnej opiera siê w znacznej mierze na wykorzystaniu biomasy pochodz¹cej z rolnictwa. ród³em agrobiomasy s¹ m.in. celowe uprawy roœlin
energetycznych, wœród których wyj¹tkowym zainteresowaniem cieszy siê topinambur i mozga trzcinowata [2, 4, 5].
Jednak tego typu surowce s¹ trudne do wykorzystania w naturalnej postaci. Dzieje siê tak ze wzglêdu na ma³¹ gêstoœæ
materia³u, utrudniaj¹c¹ transport, magazynowanie i dozowanie
do kot³ów. Niekorzystn¹ cech¹ jest równie¿ niska wartoœæ
opa³owa - odniesiona do jednostki objêtoœci. W zwi¹zku z tym,
w celu polepszenia przydatnoœci do celów energetycznych,
nale¿y przede wszystkim zwiêkszyæ ich gêstoœæ. Znacz¹ce
korzyœci w tym aspekcie mo¿na uzyskaæ w wyniku stosowania
brykietowania [1, 3, 8].
W procesie formowania biopaliw sta³ych podstawow¹ rolê
pe³ni wilgotnoœæ przetwarzanego surowca. We wczeœniejszych
pracach przedstawiono wyniki badañ wp³ywu tego parametru
na efektywnoœæ zagêszczania ciœnieniowego biomasy ró¿nego
pochodzenia [6, 7, 9, 10, 11]. Niniejsza praca stanowi
kontynuacjê badañ prowadzonych w tym zakresie. St¹d te¿ za
cel pracy przyjêto wyznaczenie wartoœci parametrów
charakteryzuj¹cych proces brykietowania topinamburu i mozgi
trzcinowatej.
Materia³ i metodyka badañ
Charakterystyka materia³u przeznaczonego do badañ
Surowce bêd¹ce materia³em badawczym (topinambur
i mozga trzcinowata) ciêto na sieczkê o d³ugoœci 20 mm.
Nastêpnie tak przygotowany materia³ rozdrabniano przy
wykorzystaniu rozdrabniacza bijakowego (typ ML-500),
zaopatrzonego w sito o œrednicy otworów Æ 4 mm. Dla rozdrobnionego materia³u okreœlono sk³ad granulometryczny (rys. 1).
Badania przeprowadzono zgodnie z PN-EN 15149-2:2011 przy
wykorzystaniu laboratoryjnego przesiewacza SASKIA Thyr 2.
W przypadku obydwu surowców najliczniejsz¹ frakcjê
stanowi³y cz¹stki z przedzia³u wymiarowego od 0,1 do 1,6 mm.
Natomiast œredni wymiar cz¹stek badanych surowców wynosi³
0,64 mm dla topinamburu i 0,81 mm dla mozgi trzcinowatej.
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Rys. 1. Udzia³ procentowy (Z) poszczególnych klas
wymiarowych w rozdrobnionych surowcach
Fig. 1. Percentage share (Z) of the studied materials
Po rozdrobnieniu materia³ badawczy doprowadzano do
wilgotnoœci od 10 do 22% (co 3% ±0,2%). Wilgotnoœæ surowca
wyznaczono metod¹ suszarkow¹ zgodnie z PN-ISO 712:2002.
Dla tak przygotowanego surowca wyznaczono wartoœæ gêstoœci nasypowej (tab. 1). Badania przeprowadzono zgodnie
z PN-EN 15103:2010. Wzrost wilgotnoœci w analizowanym
przedziale, w przypadku topinamburu, powodowa³ zwiêkszenie wartoœci parametru rs œrednio o 7,74%. Natomiast dla
mozgi wzrost ten by³ wiêkszy i wynosi³ 11,5%.
Tab. 1. Zale¿noœæ gêstoœci surowców w stanie zsypnym (ñs) od
wilgotnoœci (w)
Table 1. Correlation between the bulk density of material (ñs)
and moisture content (w)
w (%)
topinambur
-3
ñs (g·cm )
mozga trzcinowata
ñs (g·cm-3)

10

13

16

19

22

0,155

0,158

0,162

0,163

0,167

0,131

0,135

0,141

0,146

0,152

Badania procesu brykietowania
Proces brykietowania zrealizowano przy u¿yciu
brykieciarki hydraulicznej typ PBH-100 firmy Protechnika.
Ciœnienie robocze zagêszczania wynosi³o 50 MPa. Uzy-
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skiwany brykiet mia³ œrednicê 60 mm i d³ugoœæ 80 mm.
Dla otrzymanego produktu wyznaczono gêstoœæ
aglomeratu (ña) po 24 h przechowywania, okreœlaj¹c jego
wymiary zewnêtrzne oraz masê. Obliczono stopieñ zagêszczenia uzyskanego aglomeratu Sza (krotnoœæ zmniejszenia
objêtoœci), obliczane jako iloraz gêstoœci ña do gêstoœci materia-1
³u w stanie zsypnym ñs (Sza= ña·ñs ).
Analizê zale¿noœci pomiêdzy parametrami procesu brykietowania a wilgotnoœci¹ materia³u sypkiego wykonano przy
wykorzystaniu procedur statystycznych zawartych w programie STATISICA, przyjmuj¹c za ka¿dym razem poziom
istotnoœci ái = 0,01.
Wyniki badañ
Równania regresji, opisuj¹ce zale¿noœci badanych cech
aglomeratu od wilgotnoœci surowca, zestawiono w tab. 2.
Analiza regresji wykaza³a, ¿e otrzymane zale¿noœci mog¹ byæ
opisane równaniem kwadratowym drugiego stopnia lub
równaniem liniowym. Zale¿noœci te przedstawiono na rys. 2 i 3.
Zmiany gêstoœci aglomeratu w zale¿noœci od wilgotnoœci
materia³u zobrazowano na rys. 2. Uzyskane wartoœci mieœci³y
siê w przedziale od 0,689 do 0,860 g·cm-3. Za ka¿dym razem
wiêksz¹ gêstoœci¹ charakteryzowa³ siê produkt otrzymany
z topinamburu.

zmian gêstoœci, topinambur by³ mniej wra¿liwy na oddzia³ywanie wilgotnoœci ni¿ mozga trzcinowata. W badanym
zakresie, ró¿nica miêdzy wartoœci¹ minimaln¹ a maksymaln¹
gêstoœci (wynikaj¹ca z oddzia³ywania wilgotnoœci) w przypadku topinamburu wynios³a nieca³e 4%. Natomiast w przypadku mozgi wzrasta³a do ponad 13%.
Wyniki badañ stopnia zagêszczenia aglomeratu po
przechowywaniu wykaza³y, ¿e wartoœæ parametru zmniejsza³a
siê wraz ze wzrostem wilgotnoœci surowca (rys. 3). Wiêksz¹
dynamik¹ zmian analizowanego parametru charakteryzowa³
siê brykiet otrzymany z mozgi trzcinowatej. Natomiast brykiet
wytworzony z topinamburu, w sposób widoczny zmniejsza³
swój stopieñ zagêszczenia w przedziale wilgotnoœci 16-22%.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wraz ze wzrostem wilgotnoœci materia³u,
ró¿nice w wartoœciach stopnia zagêszczenia - wynikaj¹ce z oddzia³ywania rodzaju surowca - zacieraj¹ siê.

Rys. 3. Zale¿noœæ stopnia zagêszczenia aglomeratu (Sza) od
wilgotnoœci surowca (w)
Fig. 3. Correlation between degree of compaction of
agglomerate (Sza)and moisture content (w)
Wnioski

Rys. 2. Zale¿noœæ gêstoœci aglomeratu (ña) od wilgotnoœci
surowca (w)
Fig. 2. Correlation between density (ña) and moisture content (w)
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dla obydwu badanych materia³ów,
najwy¿sz¹ gêstoœæ odnotowano przy wilgotnoœci 16%.
Najni¿sz¹ zaœ wartoœæ parametru ña (0,689 g·cm-3) zaobserwowano w odniesieniu do mozgi, charakteryzuj¹cej siê
wilgotnoœci¹ 22%. Daje siê równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w kontekœcie

Na podstawie uzyskanych wyników badañ mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zaobserwowano, ¿e gêstoœæ aglomeratu ña osi¹ga maksymaln¹ wartoœæ w odniesieniu do wilgotnoœci 16%
(niezale¿nie od surowca). Œrednia wartoœæ parametru ña
w przypadku topinamburu jest przeciêtnie o 6% wy¿sza ni¿
wartoœæ uzyskana dla mozgi trzcinowatej.
2. Gêstoœæ brykietu otrzymywanego z topinamburu jest
przeciêtnie 4,7 razy wiêksza od gêstoœci pocz¹tkowej
materia³u ñs. Natomiast w przypadku mozgi trzcinowatej
wartoœæ stopnia zagêszczenia aglomeratu Sza wynosi
œrednio 5,2.

Tab. 2. Równania regresji opisuj¹ce zale¿noœæ gêstoœci ña i stopnia zagêszczenia aglomeratu Sza od wilgotnoœci surowca (w) oraz
wartoœci wspó³czynnika determinacji R2
Table 2. Regression equations describing the correlations between density ña and degree of compaction of agglomerate Sza and
moisture of raw material (w) and the values of determination coefficient R2
Cecha aglomeratu
Gêstoœæ aglomeratu po 24 godz., ña
Stopieñ zagêszczenia aglomeratu, Sza

Surowiec
Topinambur
Mozga trzcinowata
Topinambur
Mozga trzcinowata
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Równanie regresji
2
ña= -0,001w + 0,024w + 0,663
2
ña= -0,001w + 0,034w + 0,536
2
Sza = -0,004 w + 0,107 + 4,035
Sza = -0,303w + 5,855

R2
0,941
0.972
0,996
0,916
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BRIQUETTING EFFICIENCY OF SELECTED ENERGY CROPS. PART 1.
Summary
The present paper examines the outcomes of pressure agglomeration process of some energy crops (woodland sunflower and reed
canary grass). The materials susceptibility to briquetting was assessed. The briquetting machine type PBH - 100 from Protechnika
was used in the studies. In the first part of the work , in particular the research material was characterized and the results of the
density of the agglomerate presented. It has been found that the briquette density achieved the highest value for the 16 % moisture
content , and each time was higher for the briquettes obtained from woodland sunflower. On the other hand, the degree of
compaction of the agglomerate achieved higher values in relation to reed canary grass and was higher on average by 11 % than the
values obtained for the woodland sunflower.
Key words: woodland sunflower, reed canary grass, briquetting, pressure agglomeration energy consumption, briquette quality
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