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Wprowadzenie
Doświadczenie firmy Alchemik w temacie wykorzystywania biomasy na cele energetyczne
sięga 1985r., kiedy to firma Alchemik rozpoczęła produkcję brykietu z trocin. Do tego celu
wykorzystywano w firmie odpad z pobliskiego tartaku, który zalegał na powierzchni 1ha na
wysokość 12m. Przez te wszystkie lata sytuacja na rynku biomasy zmieniła się nie do poznania.
Aktualnie trociny osiągają bardzo wysoką cenę a te firmy, w których powstają mają wiele różnych
możliwości ich wykorzystania. Od produkcji płyt wiórowych, przez wykorzystanie do produkcji
brykietu lub peletu po sprzedaż nieprzetworzonych trocin w bardzo dobrej cenie. Rozwój urządzeń
do wytwarzania brykietu i peletu wpłynął na większą dostępność technologii, zarówno pod
względem ceny jak i sposobu obsługi urządzeń. W miarę jak cena trociny i popyt na ekologiczne
paliwa stałe rozpoczęły swój wzrost zarówno producenci peletu, producenci urządzeń jak i
użytkownicy kotłów otworzyli się na możliwości, jakie daje szerzej pojęta biomasa. Do tej pory
najwyżej ceniony jest pelet z trocin, chociaż jego kaloryczność jest niższa niż peletu
wyprodukowanego ze słomy rzepakowej.
Inne źródła biomasy nie cieszą się tak dużą popularnością nie tylko z powodu swoich
specyficznych właściwości – np. wyższej zawartości popiołu, ale głównie z przekonań, jakie do tej
pory funkcjonują w społeczeństwie. Zdobywając wieloletnie doświadczenie w tematyce
brykietowania, za namową klientów zadowolonych z naszych produktów, zwróciliśmy swoją
uwagę również w kierunku urządzeń do peletowania. Jest to technologia trudniejsza w
zastosowaniu i bardziej energochłonna, jednak ze względu na to, że rośnie liczba użytkowników
kotłów z automatycznym podawaniem paliwa i rozbudowaną automatyzacją procesu ogrzewania
chociażby gospodarstw domowych, zajmuje ona coraz silniejszą pozycję na rynku paliw. Są to
powody, dla których warto przyjrzeć się dokładniej tej technologii, wykorzystywanym w niej
procesom a także ekonomii, która w czasach trudnych gospodarczo często staje się najważniejszym
argumentem przy podejmowaniu decyzji. Warto w tym miejscy podkreślić fakt, że sektor
komunalny zużywa w Polsce obecnie ok. 40% wytwarzanej energii cieplnej. Z badań BAPE
wynika, że w Polsce zużywamy około 140 PJ energii biomasy do ogrzewania domów
jednorodzinnych. Jeżeli przyjmiemy, że średnia sprawność kotłów wynosi 60%, to oznacza to, że
do ogrzewania domów oraz produkcji ciepłej wody użytkowej wykorzystujemy 140 x 0,6 = 84 PJ
energii użytecznej. Jednocześnie, cały sektor komunalny posiada znaczące możliwości
oszczędności energii i środowiska, poprzez ograniczanie strat cieplnych budynków oraz stosowanie
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nowoczesnych technologii przetwarzania i dystrybucji energii. Jednym z takich rozwiązań może
być wykorzystanie przyjaznych środowisku odnawialnych źródeł energii w postaci biomasy.

1. Biomasa jako surowiec wykorzystywany do produkcji peletu
Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii.
Biomasa to cała istniejąca na Ziemi masa materii organicznej zawarta w organizmach zwierzęcych
lub roślinnych określonej przestrzeni, która powstaje w wyniku reakcji fotosyntezy. Jest to złożony
proces wytwarzania związków organicznych z dwutlenku węgla CO2 z atmosfery i wody H2O
pobieranej z gleby kosztem energii świetlnej. W wyniku reakcji fotosyntezy w węglowodanach
CH2O syntetyzowanych z jednego mola dwutlenku węgla jest akumulowana energia chemiczna w
ilości 470kJ 2 . Produktem ubocznym konwersji uzyskanej energii chemicznej na ciepło (reakcji
spalania) jest dwutlenek węgla. Przyjmuje się, że CO2 krąży w obiegu zamkniętym – jego ilość
wydzielana podczas spalania jest równa ilości pobieranej przez rośliny podczas fotosyntezy.
Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Energia uzyskiwana
z biomasy stanowi około 13% światowego zużycia energii, a niektórych krajach rozwijających się
nawet 38%. Energia średnioroczna uzyskiwana z biomasy to 15kW*h/m2 ziemi przy małej
wydajności i 45kW*h/m2 przy dużej wydajności 3.
Istnieje kilka różnych podziałów biomasy – z punktu widzenia efektywności energetycznej
procesu utylizacji biomasy istotny jest podział według udziału zasadniczych składników
chemicznych. Biomasa stała w formie naturalnej charakteryzuje się przede wszystkim znaczną
zawartością wilgoci. Ze względu na fakt, że zawartość wilgoci nie tylko zależna jest od fazy jej
wegetacji, ale również od sposobu pozyskania i przygotowania do procesów przeróbki, do
porównań przyjmuje się stan suchy, czyli taki stan, w którym biomasa nie zawiera wilgoci (za
wyjątkiem tej zawartej w substancji mineralnej). 4
Orientacyjna wartość opałowa poszczególnych składników drewna wynosi (w MJ/kg):
- celulozy-17,3,
- ligniny-28,8,
- hemicelulozy-16,2,
- żywic - 36; wartość opałowa żywic jest największa.

Jak zmienne są zawartości poszczególnych składników chemicznych biomasy prezentuje
poniższa tabela:
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Tabela 1 Zawartość poszczególnych składników chemicznych w wybranych rodzajach biomasy
Biomasa
Celuloza [%]
Hemiceluloza [%]
Lignina [%]
Bawełna
92
Len
82
2
3
Konopie
79
5,5
5
Sosna
54
11
26
Świerk
57
11
28
Źródło: Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik

Z punktu widzenia wpływu wilgotności na wartość opałową biomasy warto przyjrzeć się tabeli
jaką opracowano dla drewna opałowego:
Tabela 2. Wartość opałowa drewna przy różnym poziomie wilgotności.
Wilgotność [%]
Wartość opałowa drewna [GJ/t]
0
19.00
15
15,79
20
14,72
25
13,72
30
12,58
35
11,51
40
10,44
45
9,37
50
8,20
55
7,23
60
6,16
Źródło: Praca zbiorowa. Drewno i słoma jako paliwa. Właściwości i technologie spalania. Poradnik.
REGBIE, Gdańsk 2005r.

2. Aspekty prawne
Szersze zwrócenie uwagi na spalanie i współspalanie biomasy w procesie wytwarzania energii
zarówno cieplnej jak i elektrycznej jest wynikiem nie tylko aspektu ekonomicznego, dostępu do
tego źródła energii, ale również wymogów jakie Unia Europejska nakłada na nasz kraj. W wyniku
legislacji UE w 2010r. w Polsce powstał Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych. Jak już wiadomo nie wszystkie postanowienia tego planu są realizowane w sposób
jaki on określa, jednak zmiany są nieuniknione i niezależnie od wsparcia rządu lub braku tego
wsparcia będą one postępowały w zakresie ograniczenia zużycia energii a także współudziału OZE
przy wytwarzaniu energii.
Przy przygotowaniu prognoz dotyczących poszczególnych rodzajów OZE do Krajowego planu
działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku przyjęto następujące założenia
ogólne:
1. W Polsce będzie istniało wsparcie dla producentów energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu wypełnienia założeń dyrektywy 2009/28/WE.
2. Końcowe zużycie energii brutto w Polsce w latach 2010-2015-2020 przyjęto zgodnie z
„Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku”.
3. Końcowe zużycie energii brutto przedstawiono dla dwóch następujących scenariuszy:

(1) scenariusz referencyjny uwzględnia środki służące efektywności energetycznej i
oszczędności energii przyjęte przed rokiem 2009,
(2) scenariusz dodatkowej efektywności energetycznej uwzględnia wszystkie środki
przyjmowane od roku 2009.
4. Założono, że w roku 2010 nie będą wprowadzone nowe lub dodatkowe formy wsparcia
finansowego dla OZE, aczkolwiek zostaną poczynione starania w celu zaproponowania nowych
regulacji legislacyjnych skutkujących zwiększaniem udziału energii ze źródeł odnawialnych w
końcowym zużyciu energii brutto (z uwzględnieniem rozwoju wszystkich technologii OZE).
5. Zakłada się utrzymanie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Wspierany będzie rozwój
rozproszonych źródeł energii odnawialnych, w tym określone zostaną warunki zachowania praw
już nabytych dla inwestycji zrealizowanych lub rozpoczętych oraz czas ich obowiązywania, co
pozwoli na zmniejszenie obciążeń dla odbiorcy końcowego.
6. Przewiduje się także zachowanie tzw. współspalania jako stosowanej w Polsce do 2020 r.
formy OZE, z uwzględnieniem ograniczeń w spalaniu biomasy leśnej.
7. Wszystkie prognozy, w tym sektorowe, mają charakter szacunkowy, bazują na obliczeniach
eksperckich oraz na istniejących dokumentach źródłowych, udostępnionych przez towarzystwa
branżowe.
8. W Krajowym planie … została przedstawiona ścieżka osiągnięcia założonego celu,
zawierająca proporcje udziału w realizacji tego celu sektora energii elektrycznej, ciepła i chłodu
oraz transportu.
9. Krajowy plan … uwzględnia obecnie stosowane technologie wykorzystania OZE, jaki te,
które mogą być rozwijane w przyszłości, w polskich warunkach funkcjonowania oraz rozwoju
rynku energii, przy uwzględnieniu strony ekonomicznej, technicznej i formalnoprawnej. Wszystkie
obliczenia kosztowe zostały wykonane na podstawie cen dla danych technologii z 2010 roku.
Przyjęto, że saldo wymiany energii elektrycznej z sąsiednimi krajami będzie wynosić zero.
10. W zakresie rozwoju OZE w obszarze elektroenergetyki przewiduje się przede wszystkim
rozwój źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie. Zakłada się także zwiększony wzrost ilości
małych elektrowni wodnych. W zakresie rozwoju OZE w obszarze ciepła i chłodu przewiduje się
utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy uwzględnieniu rozwoju geotermii oraz energii
słonecznej.
11. Zużycie energii w obszarze ciepła i chłodu oraz udział OZE w tym podsektorze rozumie się,
jako ciepło obejmujące zarówno tzw. ciepło sieciowe, jak i ciepło uzyskiwane indywidualnie w
sektorze gospodarstw domowych, usług i rolnictwa.
12. W zakresie rozwoju OZE w obszarze transportu zakłada się przede wszystkim zwiększanie
udziału biopaliw i biokomponentów w paliwach transportowych.

2.1. Normy dotyczące peletu
Do tej pory w Polsce korzysta się z norm jakości pelet pochodzących głównie z trzech krajów
europejskich: Austrii (ŐNORMM7315), Szwecji (SS 187120) i Niemiec (DIN 51731 i DIN plus).
Chociaż coraz częściej są one już zastępowane w obszarze paliw z biomasy normami z serii EN
14961. We wszystkich krajach UE poprzez ich krajowe instytucje standaryzujące normy krajowe
powinny być zastępowane właśnie tymi normami. Te dokumenty są obecnie jedynymi
europejskimi normami odnoszącymi się do parametrów biopaliw stałych i nawet, jeżeli formalnie
dotyczą zastosowań nieprzemysłowych, co podano w ich tytułach, mogą stanowić również
odniesienie dla zastosowań przemysłowych, do czasu opracowania odpowiednich norm.

Przegląd norm EN 14961 - 1 (PN-EN 14961-1:2010) Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i
klasy. Część 1: Wymagania ogólne. W normie określono wymagania techniczne i klasy biopaliw
stałych. Ujęto jedynie biopaliwa stałe pochodzące z następujących źródeł:
a) produkty z rolnictwa i leśnictwa;
b) odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa;
c) odpady roślinne z przemysłu spożywczego;
d) odpady drzewne, z wyjątkiem odpadu drzewnego, który może zawierać organiczne związki
halogenów lub metale ciężkie, jako efekt działania środków konserwujących lub
pokrywających drewno, obejmuje szczególnie drewno poużytkowe, które pochodzi z
odpadów budowlanych lub z rozbiórki;
e) odpady roślin włóknistych z produkcji pierwotnych mas włóknistych i z produkcji papieru z
masy włóknistej, jeśli jest współspalane w miejscu produkcji a tworzące się ciepło jest
odzyskiwane;
f) odpady z korka.
EN 14961 - 2 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 2: Pelety drzewne do
zastosowań nieprzemysłowych. Norma określa klasy jakości paliwa i właściwości peletów
drzewnych do zastosowań nieprzemysłowych (zwanych dalej peletami). Norma dotyczy tylko
peletów wytwarzanych z następujących surowców: biomasy leśnej, plantacji i innych źródeł
pierwotnych drewna; produktów ubocznych i pozostałości z przemysłu drzewnego; drewna
poużytkowego.
EN 14961 - 3 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 3: Brykiety drzewne do
zastosowań nieprzemysłowych. Norma określa klasy jakości paliwa i właściwości brykietów
drzewnych do zastosowań nieprzemysłowych (zwanych dalej brykietami). Norma dotyczy tylko
brykietów wytwarzanych z następujących surowców: biomasy leśnej, plantacji i innego surowego
drewna; produktów ubocznych i pozostałości z przemysłu drzewnego; drewna poużytkowego.
EN 14961 - 4 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 4: Zrębki drzewne do
zastosowań nieprzemysłowych. Norma określa klasy jakości paliwa i właściwości zrębków
drzewnych do zastosowań nieprzemysłowych (zwanych dalej zrębkami). Norma dotyczy tylko
zrębków wytwarzanych z następujących surowców: biomasy leśnej, plantacji i innego surowego
drewna; produktów ubocznych i pozostałości z przemysłu drzewnego; drewna poużytkowego.
EN 14961 - 5 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 5: Drewno opałowe do
zastosowań nieprzemysłowych. Norma określa klasy jakości paliwa i właściwości drewna
opałowego do zastosowań nieprzemysłowych (zwanego dalej drewnem opałowym). Norma
dotyczy tylko drewna opałowego wytwarzanego z następujących surowców: całych drzew bez
korzeni, pozostałości drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej; pnie drzew; pozostałości po
wyrębie i czyszczeniu lasu (grubsze gałęzie, wierzchołki itp.)
EN 14961 - 6 Biopaliwa stałe. Specyfikacje paliw i klasy. Część 6: Pelety inne niż drzewne, do
zastosowań nieprzemysłowych. Norma określa klasy jakości paliwa i właściwości pelet innych niż
drzewne do zastosowań innych nieprzemysłowych. Norma dotyczy tylko pelet innych niż drzewne
wytwarzanych z biomasy z traw, owoców i ich odmian i mieszanek. Biomasa z traw pochodzi z
roślin które mają niezdrewniałą łodygę i które obumierają na koniec sezonu wegetacyjnego.
Obejmuje to ziarna lub nasiona roślin z przemysłu przetwórstwa żywności i ich półprodukty, takie
jak płatki zbożowe. Odmiany to wynik świadomego mieszania składników, mieszanki to wynik
niekontrolowanego mieszania biopaliw.
Znajomość wymagań normatywnych jest istotna dla odpowiedniego przygotowania procesu
wytwarzania peletu. Nawet w przypadku produkcji opału dla własnego użytku warto dbać o jakość
produktu, tak, aby uniknąć późniejszych trudności w procesie spalania.

EN 14961-2 definiuje podstawowe parametry które powinny być wzięte pod uwagę przy
określaniu jakości pelet drzewnych i dla każdego z tych parametrów podaje typowe wartości dla
trzech klas jakości (A1, A2 i B). Klasy A1 i A2 reprezentują pelety z czystego drewna lub odpadów
drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej. Różnią je głównie zawartość popiołu, podczas gdy
klasa C dopuszcza odpady przemysłu drzewnego poddane odróbce chemicznej i drewno z odzysku.
Dla klasy C należy dodać, że nie wszystkie krajowe normy w UE dopuszczają stosowanie drewna
po obróbce, stąd norma zawiera odstępstwa zgodne z sytuacja krajową.
To samo podejście jest przyjęte w normie EN 14961-4 dotyczącej zrębków drzewnych która
określa 4 klasy (A1, A2, B1, B2). Klasy A1 i A2 reprezentują zrębki z czystego drewna lub
odpadów drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej, o różnej zawartości popiołu i wilgoci.
Klasy B1 i B2 rozszerzają źródło biomasy o (B2) odpady przemysłu drzewnego poddane odróbce
chemicznej i drewno z odzysku. Wszystkie przywołane normy definiują listę parametrów do
wykorzystania dla określenia klasy każdego rodzaju biopaliwa, i dla każdego parametru określony
jest zestaw wielkości. Główne parametry do rozważenia dla peletów i zrębków drzewnych (dla
zastosowań nieprzemysłowych) są zestawione w poniższej tabeli:
Tabela 3. Główne parametry dla pelet i zrębków drzewnych zgodnie z EN 14961-2 i 4
Parametr
Znaczenie
Uwagi dla pelet
Uwagi dla zrębków
drzewnych
Źródło
Musi być ściśle podane
pochodzenia
zgodnie z różnymi
źródłami akceptowalnymi
w poszczególnych
standardach.
Średnica dla
Wielkość fizyczna, która
Dla pelet średnica
Wymiar jest ważny
peletów lub
może mieć
może wynosić od 6 do dla systemu
wpływ na system
wymiar dla
8 mm ± 1 mm.
podawania paliwa;
podawania paliwa
zrębków
Większa średnica
może również
do urządzenia / w źródle
może mieć wpływ na
prowadzić do
właściwe
zawieszania paliwa
funkcjonowanie
w zasobniku.
paleniska.
Wilgotność
Ten parametr ma głównie Musi być niższa niż
Jeden z
wpływ na wartość
10% gdyż wyższa
podstawowych
parametrów dla
opałową i składowanie.
wartość może
Stanowi również często
zrębków. Dla
uszkodzić pelety i
podstawę do określenia
zrębków klasy A
powodować ich
rozkład.
ceny w umowie na
zawartość wilgoci
dostawę paliwa.
do
35%.
Popiół
Popioły to pozostałości
Wysoka zawartość
Zawartość popiołu
mineralne po pełnym
popiołu prowadzi do
w zrębkach ma
spalaniu. Ich ilość
częstszych prac
podobne znaczenie,
jak dla pelet, w
powinna być jak
utrzymania źródła i
zależności od klasy.
najmniejsza. Duża ilość
kotła (usuwanie
popiołu oznacza paliwo o popiołu z komory
niskiej jakości lub złe
spalania, czyszczenie
zarządzanie w trakcie
powierzchni).Wysokiej
produkcji paliwa.
jakości pelety(klasa A)

powinny Mied
zawartość popiołu
poniżej 0,7%, klasa A2
poniżej 1,5% i klasa B
poniżej 3%.
Wytrzymałość
mechaniczna

Opisuje odporność
peletów na kruszenie i
rozpad w pył drzewny.
Jeden z głównych
parametrów wymaganych
dla pelet gdyż opisuje
zdolność ich
magazynowania i
zachowania kształtu,
szczególnie jeżeli pelety
przechodzą przez łańcuch
dostaw
Przedstawia udział frakcji
drobnej (pyłu) w objętości
ładunku. Pył drzewny nie
może być transportowany
przez systemy podawania
pelet w urządzeniach
opalanych peletami.

Powinna być jak
najwyższa, powyżej
97,5 %

Powinien być jak
najniższy, nie może
być wyższy niż 1%.

Nie dotyczy

Dodatki

Dodatki to substancje,
które powinny polepszyć
produkcji pelet.
Producenci pelet typowo
stosują skrobię, mąkę
kukurydzianą,
ziemniaczaną lub oleje
roślinne

Rodzaj i ilość musi
być ściśle określona.
W żadnym przypadku
nie może przekroczyć
2%.

Nie dotyczy

Wartość
opałowa

Reprezentuje zawartość
energii
chemicznej w paliwie i
jest ściśle związana z
zwartością wilgoci.
Bardzo ważne jest
dokładne określenie tego
parametru.
Typowym bledem jest
podanie ciepła spalania
zamiast wartości
opałowej, co prowadzi do
przeszacowania
zawartości energii w

Wysoka wartość
opałowa może
świadczyć o tym, że do
produkcji pelet
wykorzystano inne
materiały (plastik,
kleje, itp.).

Udział frakcji
drobnej na
wyjściu z
produkcji

Nie dotyczy

paliwie.
Gęstość
nasypowa

Jest to ważny parametr,
gdyż pozwala na
określenie
wymaganych„objętości”
ładunku im magazynu.
Przedstawia masę ładunku
na jednostkę objętości.

Musi być wyższa niż
600 kg/m3

Musi być wyższa
niż 150-200 kg/m3

Azot, siarka,
chlor,arsen,
kadm,chrom,
miedź, ołów, rtęć,
nikiel, cynk

Składniki i elementy chemiczne są ważnym wskaźnikiem zanieczyszczenia
surowca - biomasy. Z tego powodu wartości wyższe niż dopuszczone
mogą wskazywać na zanieczyszczenie (świadome lub
nieświadome) surowca.

Źródło: Przewodnik po Normach Dotyczących Ogrzewania Biomasą.

3. Technologia
3.1. Pelet – powstawanie i właściwości
Peletowanie (dalej – granulacja) polega na sprasowaniu małych cząstek materiału w
odpowiednio ukształtowane większe bryłki o ściśle określonym kształcie i jednakowej wielkości.
Może to odbywać się poprzez ściskanie dużą siłą nacisku, przesypywanie lub wtłaczanie materiału
przez odpowiednie otwory czy też spiekanie, które zachodzi podczas podgrzania materiału mocno
rozdrobnionego do temperatury zbliżonej do temperatury topnienia, w której następuje wzajemne
zlepienie pojedynczych cząstek w cząstki większe. Mechanizm łączenia cząstek małych w cząstki
większe jest bardzo złożony i zależy od sposobu prowadzenia operacji aglomeracji. Złożoność tego
mechanizmu wynika między innymi stąd, że podczas łączenia się cząstek działają bardzo
różnorodne siły łączące te cząstki. Są to przede wszystkim siły adhezji i kohezji, siły kapilarne i
napięcia powierzchniowego na powierzchni cząstek zwilżonych cieczą, siły powstałe w wyniku
tworzenia się tzw. mostków stałych między cząstkami materiału sypkiego oraz w pewnym stopniu
również siły Van der Waalsa i elektrostatyczne. Siły adhezji i kohezji działają pomiędzy cząstkami
po zbliżeniu się ich na pewną odległość. W celu zwiększenia efektu działania tych sił do materiału
sypkiego, podlegającego aglomeracji, dodaje się pewne ilości cieczy o małej lepkości, np. wody,
wykorzystuje się do łączenia cząstek siły kapilarne i napięcia powierzchniowego, jak również siły
adhezji. Mechanizm takiego łączenia jest identyczny z mechanizmem przylegania dwóch płytek
szklanych z umieszczoną między nimi kroplą wody.
O wielkości tych sił decyduje ilość cieczy wypełniającej wolne przestrzenie między ziarnami,
jej własności i ukształtowanie cząstek. Mostki stałe powstają między cząstkami, w wyniku
częściowego topienia się cząstek i wzajemnego ich zlepienia. Częściowo stopione cząstki po
oziębieniu tworzą grudki w postaci spieków. Granulowanie jest procesem, w którym materiał
o odpowiednich cechach poddawany jest działaniu dużego ciśnienia, czasem i wysokiej
temperatury. Podwyższona temperatura w materiałach linnocelulozowych (drewno, słoma itp.),
powoduje częściową hydrolizę hemicelulozy oraz dekrystalizację celulozy, co powoduje
uplastycznienie cząstek materiału. Na skutek oddziaływania tych czynników spotęgowane zostają
siły wiążące międzycząsteczkowe działające między zewnętrznymi warstwami łączonych ziaren.

Po ustaniu działania wysokiego ciśnienia materiał zachowuje swoje nowe cechy (kształt, ciężar
właściwy, własności mechaniczne).
Rodzaje pelet:
Średnica pelet może wynosić od 3 do 25 mm, w zależności od matrycy użytej do produkcji
granulatu. Długość wynosi od 5 do 40 mm. Pelety są produkowane głównie z drewna. W związku z
rosnącym popytem na pelety, zasoby odpadów drzewnych wydają się niewystarczające i produkcja
pelet z innych materiałów roślinnych, jak np. słoma, pestki oliwek czy łupiny orzechów zaczyna
być atrakcyjna. Ogrzewanie przy pomocy pelet jest łatwe i nie wymaga zbyt wiele uwagi
poświęcanej kotłowni. Czasem jednak mogą pojawić się problemy - np. w przypadku, gdy zbyt
duża ilość popiołu przyczynia się do powstawania szlaki i zmniejszania wydajności pracy
instalacji. Problemy te mają często związek z niską jakością użytego paliwa lub nieodpowiednim
ustawieniem instalacji. Zmienna jakość pelet może być przyczyną problemów użytkowników
kotłów spalających granulat.
Cechy charakterystyczne peletu:
Zawartość pyłów - Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość produktu jest zawartość pyłów w
paliwie. Pyły powstają w czasie produkcji czy transportu pelet. Pył powstający w czasie produkcji
jest zazwyczaj usuwany przez producenta, ale pyły powstające w dalszych etapach mogą
wywoływać problemy. Pył utrudnia przemieszczanie się pelet w podajniku śrubowym
przenoszącym paliwo z magazynu do kotła. Wysoka zawartość pyłów sprawia, że paliwo jest
niejednorodne. Im mniejsza instalacja, tym bardziej wrażliwa na obecność pyłów. Ogólnie rzecz
biorąc, zawartość pyłów nie powinna przekraczać 8%, wielkość ta jest jednak trudna do
oszacowania i przestrzegania, ze względu na nierównomierny rozkład pyłów w paliwie.
Trwałość - Trwałość paliwa ma dla klienta bardzo duże znaczenie. Pelety o małej trwałości są
bardziej wrażliwe na uszkodzenia mogące wystąpić w czasie transportu, czy składowania, co
skutkuje zwiększonym powstawaniem pyłów. Trwałość granulatu zależy między innymi od
zawartości ligniny i wody oraz siły z jaką były prasowane. Wilgoć z otoczenia silnie wpływa na
trwałość pelet, zatem pelety powinny być przechowywane w miejscu suchym.
Wilgotność paliwa - Wilgotność pelet zawiera się w przedziale 5-10%. Parametr ten ma bardzo
duże znaczenie dla wartości opałowej paliwa, która w przypadku granulatu drzewnego wynosi
między 4,7-5 MWh/tonę paliwa (17,5 GJ/t). Duże różnice w wilgotności występujące w przypadku
zrębek nie występują w przypadku pelet. Wynika to z faktu, iż granulacja materiału o wilgotności
przekraczającej 15% nie jest możliwa. Wystawienie pelet na działanie wilgoci może doprowadzić
do ich nasiąkania wodą i rozpadania się.
Pelety produkowane z odpadów drzewnych powinny spełniać poniższe proste warunki:
- w czasie spalania powinny wydzielać zapach palonego drzewa
- w kolorze powinny wyglądać jak czyste drewno
- ciężar właściwy powinien wynosić około 0,65 kg/l
- nie mogą zawierać sztucznych dodatków
- zawartość wody < 12%
- nie powinny zawierać nadmiernej ilości pyłu.
Obecność powyższych cech sprawdza się w następujący sposób:
Test zapachu - W czasie spalania pelety powinny wydzielać woń palonego drewna. Jeżeli spalaniu
towarzyszy inny zapach, należy przebadać pelety dokładniej.
Test koloru - Pelety powinny mieć jednolity kolor drewna. Odcień może się różnić w zależności od
użytego gatunku i od tego czy drewno oczyszczono z kory czy nie. Ciemniejszy kolor powierzchni
zewnętrznej może być spowodowany opalaniem, mającym miejsce w czasie procesu

produkcyjnego. Pelety zdecydowanie nie mogą zawierać drobin o kolorze innym niż kolor drewna.
Ich źródłem mogą być farby, laminaty, impregnaty do drewna, resztki plastiku.
Ciężar właściwy - Ciężar właściwy pelet drzewnych zależy od siły z jaką pelety były prasowane.
Dobrej jakości pelety charakteryzują się ciężarem 0,6 – 0,7 kg/litr.
Obecność dodatków - Pelety nie zawierające sztucznych dodatków rozpadają się pod wpływem
wody. Obecność ewentualnych dodatków można zatem ujawnić umieszczając pelety w pojemniku
z wodą. Jeżeli po paru minutach pelety się rozpadną, ryzyko obecności sztucznych dodatków jest
minimalne.
Wilgotność - Pelety rozpadają się przy wilgotności powyżej 12-15%, można zatem łatwo ocenić
jakość paliwa pod kątem wilgotności produktu. Jeżeli pelety łatwo się rozpadają, oznacza to, że
albo zawierają zbyt wiele wody, albo prasowano je przy zbyt niskim ciśnieniu.
Pylenie - W czasie transportu pelet oraz ich rozładunku u klienta mogą powstawać uciążliwe pyły.
Zawartość pyłów trudno sprawdzić ze względu na ich nierównomierne rozmieszczenie.
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości paliwa, można przeprowadzić test
trwałości pelet

3.2. Technologia produkcji
W przypadku produkcji peletu linia technologiczna składa się z kilku etapów.
3.2.1.

Linia do produkcji peletów drzewnych

Oczyszczanie - surowiec, który dociera do zakładu produkcji peletu należy oczyścić
z materiałów takich jak np. kawałki metalu i piasek, ponieważ mogłyby one uszkodzić prasę.
Dokonuje się tego przy pomocy magnesów i sit.

Rys. 1. Przesiewacz w zasobniku mokrego surowca.
Suszenie - w przypadku, gdy wilgotność dostarczanego surowca przekracza 15% należy
skierować go do procesu suszenia. Najbardziej popularnym sposobem suszenia rozdrobnionej
biomasy są suszarnie bębnowe. Zapewniają one płynność i ciągłość procesu z możliwością pełnej
kontroli parametrów surowca w czasie suszenia.

Rys. 2. Suszarnia bębnowa.
Mielenie - przygotowany surowiec jest rozdrabniany w młynie. Powstający pył jest
oddzielany w cyklonie, ewentualnie w filtrach. Mielenie jest konieczne, gdyż surowiec docierający
do zakładu produkcyjnego jest niejednorodny pod względem rozmiaru a warunkiem koniecznym
do płynnej pracy peleciarki jest jego jednolita frakcja o średnicy mniejszej niż otwory w matrycy.

Rys. 3. Młyn bijakowy w linii suszenia.
Peletowanie – proces granulacji może odbywać się w różny sposób. Poniżej prezentowane
jest rozwiązanie stosowane w naszej firmie z pionową matrycą i ruchomymi rolkami prasującymi.
Dozowanie surowca do granulatora odbywa się za pomocą przenośnika ślimakowego, który
zapewnia stałe, jednostajne podawanie materiału. Optymalizacja konstrukcji peleciarki odbywała

się przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy.

Rys. 4. Peleciarka - granulator z pionową matrycą.
Chłodzenie - gdy pelety są jeszcze ciepłe i elastyczne, trafiają do urządzenia chłodzącego,
gdzie osiągają temperaturę pokojową. Proces chłodzenia stabilizuje i zwiększa trwałość peletu, a
tym
samym
zmniejsza
ilość
pyłu
powstającego
w
czasie
przechowywania
i transportu. W przypadku chłodzenia przeciwprądowego, strumień powietrza i pelety poruszają się
w swoim kierunku. Pozwala to na stopniowe ochładzanie granulatu, co powoduje mniejsze
naprężenia (gwałtowne zmiany mogą ujemnie wpływać na jakość produktu końcowego).
Usuwanie pyłów - po chłodzeniu pelety trafiają na sita pozwalające oddzielić pył i drobne
cząsteczki pozostałe z procesu produkcyjnego. Odpady są zawracane ponownie do procesu
produkcyjnego natomiast pelety są magazynowane luzem, lub pakowane w worki.

Rys. 5. Chłodnica peletu - obrotowy odsiewacz bębnowy
3.2.2.

Prosta linia do produkcji peletu ze słomy

Dla urządzeń o wydajności nieprzekraczającej 200-300kg/h istnieje możliwość zastosowania
uproszczonych rozwiązań w zakresie kompletacji linii. Przy takiej wielkości produkcji możliwe
jest zabezpieczenie zbelowanej słomy przed wpływami opadów atmosferycznych na jej wilgotność,
co pozwala pominąć etap suszenia i ograniczyć koszty zarówno produkcji jak i inwestycji.
Linia do produkcji peletu ze słomy może składać się wyłącznie z 3 etapów:
Rozdrabnianie – istnieją różne możliwości rozdrabniania zbelowanej słomy. Najpopularniejszym z
nich jest zastosowanie rozdrabniacza bijakowego z cyklonem odpylającym. Słoma do
rozdrabniacza podawana musi być w formie wstępnie rozluźnionej, dlatego na fotografii poniżej
przedstawiamy rozwiązanie z rozwijarką bel słomy.

Rys. 6. Rozdrabnianie słomy
Kolejne etapy, zostały już wcześniej omówione – będzie to kolejno:
Peletowanie – przenośnik ślimakowy spod cyklonu rozdrabniacza podaje materiał do
granulatora.
Chłodzenie i odsiewanie – gotowy pelet stabilizuje się w odsiewaczu aby osiągnąć właściwą
twardość i temperaturę przed pakowaniem w worki. W przypadku pakowania w worki foliowe
peletu o zbyt wysokiej temperaturze para wodna skrapla się na powierzchni worków i jest
wchłaniana przez pelet, co powoduje spadek jego właściwości.

4. Energochłonność procesu peletowania
Filozofia firmy Alchemik opiera się na idei tworzenia linii produkcyjnych o stosunkowo
niedużej wydajności, tak aby zarówno surowiec niezbędny do przetwarzania, jak i gotowy produkt
transportowany był na możliwie niewielką odległość. Przyjmuje się bowiem, że transport paliw
pochodzących z biomasy stałej nie powinien przekraczać 50 km dla zachowania zerowego bilansu
CO2. Jako niedużą wydajność przyjmujemy zestaw urządzeń o wydajności do 300 kg, pracujących
na stałym poziomie 250 kg/h. Wahania wydajności są wynikiem konieczności właściwego
przygotowania surowca do produkcji peletu a w przypadku wystąpienia najmniejszych odchyleń od
wymagań surowca następuje spadek wydajności urządzeń. Szczególnie mamy tu na uwadze
początkową wilgotność materiału, która ma najsilniejszy wpływ na efektywność procesu. Drugim
czynnikiem – szczególnie w przypadku produkcji z drewna – jest granulacja materiału na wejściu
do procesu produkcyjnego. Kiedy jest zbyt duża obniża ona wydajność rozdrabniaczy.
Paradoksalnie również zbyt niska granulacja i zbyt niska wilgotność surowca mogą zakłócać ten
proces z uwagi na siły tarcia będące głównymi siłami powodującymi powstanie granulatu.

W poniższej tabeli przedstawimy przykładowe porównanie zapotrzebowania oraz zużycie
energii elektrycznej dla trzech wariantów linii do produkcji pelet:
1. Wariant linii to linia do produkcji peletu z trocin o wilgotności przekraczającej 50%. Jest to
najpopularniejsza forma pozyskiwania trocin jako drewna odpadowego – pochodzi głównie
z produkcji tartacznej. Wymaga suszenia, ale nie wymaga wstępnego rozdrabniania.
2. Wariant linii to istniejąca w zakładzie produkcyjnym demonstracyjna linia do produkcji
peletu z suchego drewna odpadowego. W produkcji firmy Alchemik wykorzystuje się
odpadowe drewno kawałkowe z produkcji stolarskich. Jego zaletą jest niska wilgotność i
wysoka czystość materiału, ponieważ nie zawiera ono kory i innych zanieczyszczeń
wynikających ze składowania tego surowca.
3. Wariant linii to linia o najprostszym składzie przeznaczona do produkcji peletu ze słomy i
jej podobnych materiałów pochodzenia roślinnego.
Słoma składowana pod dachem lub w inny sposób zabezpieczona przed wilgocią może być
kierowana do procesu produkcyjnego w małym zakładzie bez wcześniejszego dosuszania. Pewne
wahania wilgotności będą miały wpływ na proces, jednak w dużo mniejszym stopniu niż w
przypadku linii o wydajności na poziomie 1t/h i wyższej.
Tabela 4 Moc zainstalowana i zużycie energii elektrycznej linii do peletowania
Moc zainstalowana na poszczególnych etapach Wariant 1
Wariant 2
produkcji
linii
linii
Linia suszenia o wydajności do 300 kg/h – suszarnia
22 kW
-bębnowa z zasobnikiem mokrego surowca, zestawem
przenośników ślimakowych i zbiornikiem buforowym
Wstępne rozdrabnianie materiału
-15 kW
Domielenie materiału do frakcji właściwej do
15 kW
15 kW
peletowania
(2x7,5kW)
Peletowanie
30 kW
30 kW
Chłodzenie i stabilizacja
2 kW
2 kW
RAZEM MOC ZAINSTALOWANA
69 kW
62 kW
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ok. 43kWh ok.39kWh

Wariant 3
linii
-3 kW
15 kW
30 kW
2 kW
50 kW
ok.30kWh

Koszt energii elektrycznej jest oprócz kosztów zakupu materiału jednym z najbardziej istotnych
kosztów produkcyjnych trzecim istotnym kosztem jest koszt wymiany elementów roboczych, które
w procesie peletowania zużywają się w wyniku występowania tarcia.
Przyjmując założenie, że proces produkcyjny odbywa się w systemie dwuzmianowym –
16h/dobę przez 21 dni roboczych w miesiącu daje 336 godzin roboczych w miesiącu. Przyjmując
dla uproszczenia, że koszt zakupu 1kW wynosi 0,50zł koszty w poszczególnych wariantach linii
kształtują się następująco:
Wariant 1 - 43kWh x 336h x 0,50zł/kW = 7.224 zł miesięcznie
Wariant 2 - 39kWh x 336h x 0,50zł/kW = 6.552 zł miesięcznie
Wariant 3 - 30kWh x 336h x 0,50zł/kW = 5.040 zł miesięcznie

Zakończenie
W przeciwieństwie do technologii brykietowania, która powszechnie stosowana była przed II
Wojną Światową, technologia produkcji peletu na cele grzewcze jest stosunkowo młoda. Wywodzi
się z procesów stosowanych w szeroko pojętym przemyśle chemicznym, gdzie wytwarzanie
granulatu o stałych parametrach było istotne dla zachowania dalszych procesów. Następnie
technologia ta rozpowszechniła się w przemyśle spożywczym, w żywieniu zwierząt a stamtąd
zawędrowała do biomasy przetwarzanej na cele opałowe. Do tej pory wielu sprzedawców oferuje
granulatory paszowe do produkcji peletu opałowego, co bez dokonania określonych zmian
technologicznych w konstrukcji maszyn zniechęca potencjalnych producentów do tego rodzaju
działalności. W naszym przekonaniu produkcja peletu opałowego, która intensywnie rozwija się
również w Polsce ma dużą przyszłość. Z jednej strony ze z uwagi na aspekty ekonomiczne –
dostępność surowca oraz urządzeń i konkurencyjności cenowej gotowego produktu w stosunku do
paliw kopalnych. Z drugiej strony rozwój kotłów do spalania peletu sprawiający, że wykorzystanie
tego paliwa jest łatwe, bezpieczne i wygodne będzie stwarzał coraz większy popyt na to źródło
energii niezależnie od zapotrzebowania wielkiej energetyki. Jak zauważyliśmy we wstępie sektor
komunalny to duży potencjał dla rynku biomasy i warto skierować na niego swoją uwagę,
ponieważ jest to również rozwijający się rynek konsumencki.
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