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WYKORZYSTANIE BRYKIECIAREK HYDRAULICZNYCH
DO AGLOMEROWANIA BIOMASY I ODPADÓW
NA CELE ENERGETYCZNE
Wprowadzenie
Brykieciarki hydrauliczne są najbardziej popularną grupą urządzeń do aglomeracji biomasy.
Dzięki zastosowaniu zasilaczy hydraulicznych, matryc i siłowników w brykieciarkach
hydraulicznych, można uzyskać przy jego otrzymywaniu bardzo szeroką skalę kształtów brykietu
oraz wydajności. Wydajności rozpoczynają się już od kilkudziesięciu, a kończą na kilkuset kg/h.
Parametr ten uzależniony jest również od właściwości (frakcji surowca, wilgotności, ciężaru
właściwego). Brykieciarki te w zestawieniu z innymi charakteryzują się cichą pracą, małą wagą,
płynnością oraz sterowalnością procesu aglomeracji biomasy oraz małym stopniem zużycia
elementów roboczych. Zastosowanie układu hydraulicznego pozwala regulować stopień
sprasowania brykietu [3, 4].
Charakterystyczną cechą pracy brykieciarki hydraulicznej jest także powtarzalność pracy
układu hydraulicznego. W badanym na UTP w Bydgoszczy modelu brykieciarki APT 35 firmy
Alchemik zastosowany został oprócz pompy zębatej dodatkowy zawór hydrauliczny, którego
zadaniem jest przekierowanie oleju bezpośrednio na zlew pompy, gdy nie ma wykonywanej pracy
żadne z cylindrów hydraulicznych. Takie rozwiązanie zabezpiecza cały układ przed nadmiernym
obciążeniem i nadmiernym grzaniem, ponieważ w przypadku braku dodatkowego zaworu przy
bezruchu maszyny, pompa podaje maksymalne ciśnienie na siłownik, który wykonuje ostatni ruch
roboczy [4, 8].
Stosowanie tego rozwiązania pozwala dodatkowo na stosowanie dużo mniejszych mocy
zainstalowanych, ponieważ rozruch pompy odbywa się bez oporów, gdyż w momencie rozruchu
cały strumień oleju omija cylindry i blok zaworowy. Jest to szczególnie korzystne w przypadku
niskich temperatur zewnętrznych, gdy olej jest zimny i ma większą gęstość [4].

1. BRYKIET JAKO BIOPALIWO
Brykiet drzewny produkowany jest z rozdrobnionych odpadów drzewnych takich jak trociny,
wióry czy zrębki, które są sprasowywane pod wysokim ciśnieniem bez dodatku substancji
klejących. Niska zawartość wilgoci sprawia, że wartość opałowa brykietów jest wyższa niż drewna.
Dzięki dużemu zagęszczeniu materiału w stosunku do objętości, proces spalania jest stopniowy i
powolny. Brykiet drzewny ma najczęściej kształt walca lub kostki. Technologia produkcji
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brykietów drzewnych była już stosowana przed II wojną światową w Szwajcarii, jednak produkcja
na skalę przemysłową rozwinęła się dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku.
Surowcem do produkcji brykietu z biomasy może być każdy rodzaj rośliny lub odpadów
pochodzenia roślinnego. Największe znaczenie gospodarcze i największą wartość handlową mają
brykiety produkowane z drewna, chociaż jego kaloryczność nie jest najwyższa (ok. 18MJ/kg).
Wyższą kaloryczność ma brykiet wyprodukowany ze słomy rzepakowej o wilgotności nie
przekraczającej 15% - ok. 19MJ/kg. Do przerobu nadają się praktycznie wszystkie rodzaje drewna
i odpadów drzewnych, w tym zrębki i trociny. Brykietowanie następuje w prasach mechanicznych
lub hydraulicznych bez stosowania żadnych substancji wiążących. O kształcie otrzymywanego
brykietu decyduje rodzaj zastosowanej prasy brykietującej. Linie do produkcji brykietu zarówno
mechaniczne, jak i hydrauliczne, oferowane są przez producentów krajowych i zagranicznych.
Na rynku najczęściej spotykane są brykiety w kształcie walca o średnicy do 8 cm. Wynika to z
rodzaju posiadanych brykieciarek przez najliczniejszą grupę producentów. Brykiety tego typu
stosowane są zwykle do spalania w kotłach. Ich długość waha się pomiędzy 4 a 20 cm. Brykiet w
kształcie walca o średnicy 50 lub 53 mm (produkowany w maszynach starszych typów). Ten rodzaj
brykietu produkowany jest w brykieciarkach mechanicznych. Długość brykietu jest niejednolita i
wynosi od kilku do kilkunastu centymetrów, a podstawa walca jest nieregularna.
Brykiet w kształcie walca o średnicy 30 do 80 mm, o regularnej bryle i długości zwykle kilka
do kilkunastu centymetrów. Brykiet taki powstaje poprzez sprasowanie określonej porcji surowca
w brykieciarce hydraulicznej. Jako brykiet kominkowy często stosuje się brykiet w kształcie kostki,
który jest mniej popularny ze względu na wyższe koszty wytworzenia a także na brak możliwości
zastosowania w kotłach z automatycznym podawaniem brykietu.
Można spotkać również brykiety w kształcie wielokąta. Spotykamy tu brykiety o przekroju
kwadratu o boku 7 do 10 cm lub zbliżone w wymiarach brykiety sześcio- czy ośmiokątne
o długościach 25 - 30 cm. Są to najczęściej brykiety bardzo zwarte o dużej gęstości. Waga takiego
brykietu przekracza z reguły kilogram. Pewną ich odmianą są brykiety z otworem
w środku, wytwarzane na brykieciarkach ślimakowych typu Pini-Kay, zwykle o nieco mniejszym
przekroju od 5,5 do 7 cm.
2. METODY BRYKIETOWANIA
Brykietowanie 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).
W procesie prasowania materiałów roślinnych występują znane typy
fizykochemicznych. Podczas tworzenia się brykietu występują w nim następujące siły:

wiązań

-

przyciągania między cząstkami ciał stałych,
powierzchniowe, na granicy rozdziału fazy stałej i ciekłej,
adhezyjne, powstające w warstwie adsorpcyjnej,
spójności, przejawiające się w tworzeniu mostków, występujące przy spiekaniu, zatężaniu
środka wiążącego, stapianiu i krystalizacji rozpuszczonych substancji.

Ze względu na sposób przebiegu procesu zagęszczania możemy wyróżnić następujące metody
brykietowania (rys. 1):
a) Ciągłą – materiał jest podawany i prasowany w płynny oraz ciągły sposób. Takie cechy
posiada brykietowanie np. za pomocą ślimaka. Narzędzie to wykonując ruch obrotowy
wymusza przemieszczanie się surowca wzdłuż swoich wrębów i dalej przez otwartą
komorę, w której na skutek napotkanych oporów zachodzi proces zagęszczania.
b) Impulsową – materiał jest dawkowany i prasowany w niewielkich porcjach w tempie
pracy narzędzia prasującego. Zatem proces zagęszczania materiału odbywa się okresowo,
a budowa powstałego w nim brykietu przyjmuję warstwową strukturę. Metoda ta znajduje
zastosowanie w brykieciarkach stemplowych i rotacyjnych.
c) Jednofazową – odpowiednia ilość materiału, w jednej operacji, poddawana jest procesowi
prasowania, aż do momentu uzyskania gotowego brykietu. Znajduje ona zastosowanie w
prasach stemplowych – hydraulicznych.
d) Kilkufazową – jest to rozbudowana idea prasowania jednofazowego. Dochodzi do niej
jedna lub więcej faz samego prasowania. Obrazowym przykładem jej zastosowania jest
złomowanie (tzw. pakietowanie) karoserii samochodowych na prasach hydraulicznych.

Rys. 1. Uproszczony schemat poszczególnych metod brykietowania.

Brykieciarka walcowa
Brykieciarki tego typu charakteryzuje wysokie ciśnienie prasowania, duża wydajność (liczona
w tonach na godzinę) i sprawność, a także odporność na zużycie narzędzi. Urządzenia tego typu
znalazły zastosowanie przy masowym prasowaniu materiałów drobnoziarnistych o właściwościach

ściernych. Najczęściej są to materiały pochodzenia górniczego występujące w dużych ilościach,
takie jak rudy i koncentraty metali, miał, szlam i pył węglowy.
Ze względu na słabe właściwości wiążące tych materiałów i krótki czas zagęszczania, w celu
łatwiejszego ich brykietowania, dodaje się do nich często lepiszcze najczęściej w postaci
materiałów pochodzenia roślinnego.
W prasach walcowych materiał jest zagęszczany w sposób ciągły między dwoma
synchronicznie i przeciwbieżnie obracającymi się walcami. Dozowanie materiału między walce
odbywa się również w sposób ciągły, najczęściej za pomocą urządzenia ślimakowego, gdzie
następuje także wstępne zagęszczenie materiału.

Rys. 2a. Zasada działania brykieciarki rotacyjnej-walcowej: 1 - mechanizm podawania, 2 - komora wstępnego
zagęszczania, 3 - walec prasujący

Rys. 2b. Przykłady elementów roboczych i kształtów brykietów uzyskanych z brykieciarki walcowej: a kształt kropli, b - kształt siodła

Brykieciarka ślimakowa
Brykieciarka typu ślimakowego prasuje rozdrobniony materiał w sposób ciągły, pod
ciśnieniem przekraczającym 100 MPa i w temperaturach nierzadko przekraczających 200oC. Duże
siły tarcia i temperatury pracy wymuszają zastosowanie na narzędzia bardzo wytrzymałych i
odpornych na ścieranie i temperaturę materiałów (rys. 3a i 3b).

W prasach tych powstają brykiety o najróżniejszych przekrojach, najczęściej okrągłych, ale i
sześciu- i ośmiokątnych, z otworem w środku. Ich średnica oscyluje wokół 60 mm, a długość jest
regulowana przez cięcie bądź łamanie.
Ślimak wykonując ruch obrotowy wymusza ruch surowca wzdłuż swoich wrębów, przez
wszystkie strefy w stronę otwartej komory prasującej. Na skutek napotkanych oporów rośnie
ciśnienie i temperatura (często wspomagana ciepłem płynącym od grzałek) w wyniku czego
zachodzi proces brykietowania. Charakterystyka pracy ślimaka, przy dużych ciśnieniach, powoduje
powstawanie bardzo dużych sił tarcia wewnątrz materiału jak i o powierzchnie narzędzi.

Rys. 3a. Schemat ideowy brykieciarki ślimakowej: 1 - układ łożyskowania, 2 - komora podająca, 3- ślimak
podający, 4 – komora zagęszczająca, 5 - ślimak prasujący, 6 - grzałka

Rys. 3b. Zasada działania brykieciarki ślimakowej: 4a - strefa podawania i odpowietrzania, 4b - strefa
zagęszczania, 4c - strefa wstępnego prasowania, 4d - strefa brykietowania

Brykieciarka rotacyjna - granulator
Maszyny tego typu wytwarzają brykiet w postaci tzw. pelletów (granulek)
o średnicy od kilku do 25 mm. Technologia ta chętnie wykorzystywana jest do wytwarzania
zgranulowanych pasz roślinnych, ale i doskonale sprawdza się przy prasowaniu drobno

rozdrobnionych materiałów lignocelulozowych. Wymaga jednak bardzo dokładnego rozdrobnienia
materiału, w którym nie mogą występować żadne zanieczyszczenia.
Zasada działania pras rotacyjnych polega na cyklicznym przetłaczaniu, rolkami prasującymi,
rozdrobnionego materiału przez szereg cylindrycznych otworów wykonanych w matrycy
(pierścieniowej bądź płaskiej). Materiał wciskany w przelotowe otwory napotyka na opór,
w postaci tarcia, skutkiem czego jest powstawanie ciśnienia i ciepła potrzebnego w procesie
brykietowania.

Rys. 4. Zasada działania granulatora z matrycą pierścieniową: 1 - matryca, 2 - rolka prasująca, 3 - komora
prasująca.

Brykieciarka tłokowa
Brykieciarki tego typu wytwarzają brykiet cylindryczny o ciągłej strukturze. Długość może
być regulowana dodatkowymi elementami tnącymi. Prasy te działają w wyniku pulsacyjnego
oddziaływania tłoczyska na surowiec. Duża częstotliwość obrotów koła zamachowego (150-200
obrotów na minutę) zmusza do solidnego mocowania brykieciarki w celu eliminacji skutków
wibracji. Odporne na wstrząsy korpusy wpływają na ich wielkość i masę urządzenia. Wydajności
tych maszyn mieszczą się w zakresie od kilkuset do paru tysięcy kg/h.
Ze względu na sposób wytwarzania powstały brykiet posiada warstwową strukturę, gdzie
grubość poszczególnych warstw uzależniona od rodzaju prasowanego materiału i wynosi od kilku
do kilkunastu milimetrów. Materiał podawany jest i wstępnie zagęszczany w sposób ciągły, przez
śrubowy mechanizm podający, następnie surowiec jest wybierany i przesuwany cyklicznie, przez
stempel prasujący w stronę komory prasującej. Stempel ten pracuje z dużą częstotliwością (150 ÷
250 cykli na minutę) ruchem posuwisto-zwrotnym poprzez mechanizm korbowodowy napędzany z
silnika elektrycznego. Na osi wału dla zwiększenia momentu pracy umieszczone jest koło
zamachowe. W tulei stożkowej materiał, z każdym uderzeniem stempla przesuwany jest skokowo.
Na skutek działania wysokiego ciśnienia i dużych sił wytwarza się temperatura dochodząca do
150ºC. Po wyjściu brykietu z komory prasującej jest on kierowany do specjalnych kilku lub
kilkunastometrowych prowadnic.

Rys. 5. Schemat ideowy brykieciarki mechanicznej tłokowej (stemplowej): 1 - mechanizm korbowodowy lub
mimośrodowy, 2 - prowadzenie suwaka, 3 - stempel prasujący, 4 - mechanizm podający, 5 - komora
wstępnego zagęszczania, 6 - komora prasująca

Brykieciarka hydrauliczna
Najbardziej popularny typ brykieciarek hydraulicznych to tzw. brykieciarki szczękowe z
otwartą komorą prasowania, w której ścianę do powstania nowego brykietu stanowi poprzedni
brykiet zamykany przez siłownik lub śrubę w tulei dwupołówkowej zwanej popularnie szczękami.
W zależności od zastosowanych zasilaczy hydraulicznych, siłowników i matryc
w brykieciarkach hydraulicznych można uzyskać szeroki wachlarz wydajności i kształtów brykietu.
Zaczynają się one od kilkudziesięciu a kończąc na kilkuset kg/h. Wydajność uzależniona jest
również od właściwości prasowanego materiału (wilgotność, rozdrobnienie, ciężar właściwy).
Brykieciarki te w porównaniu z innymi charakteryzują się względnie małą wagą, cichą pracą a
przede wszystkim płynnością i sterowalnością procesu brykietowania oraz dużo niższym zużyciem
elementów roboczych i przede wszystkim energii elektrycznej przez eliminację tarcia z procesu
zagęszczania. Zastosowanie układu hydraulicznego pozwala regulować stopień sprasowania
brykietu.
Zasada działania brykieciarek hydraulicznych polega na tym, że mechanizm podający napełnia
komorę prasowania materiałem,siłownik hydrauliczny zamyka komorę i wstępnie zagęszcza
surowiec. Następnie większy siłownik hydrauliczny przesuwa stempel prasujący, który z kolei
napiera i prasuje materiał znajdujący się w tulei w kierunku poprzednio sprasowanego materiału,
po osiągnięciu zakładanego ciśnienia brykietowania siłownik hydrauliczny, mechanizmu regulacji
oporu prasowania, pozwala na przepchnięcie brykietowanego materiału w kierunku wylotu w celu
zwolnienia miejsca na następną operację prasowania.

Rys. 6. Brykieciarka typu APTW 100 firmy Alchemik.

3. BRYKIECIARKA WYKORZYSTANA DO BADAŃ
Brykieciarka hydrauliczna APT 35 firmy Alchemik (rys. 7), na której realizowane były
badania, przeznaczona jest do przemysłowego przerobu rozdrobnionego surowca pochodzenia
roślinnego o wilgotności nieprzekraczającej 18%, na brykiet opałowy. Wykorzystana brykieciarka
to tzw. brykieciarka szczękowa z otwartą komorą prasowania, ze względu na to, że ścianę do
powstania nowego brykietu stanowi poprzedni brykiet, którego ruchy są ograniczone przez śrubę
lub tzw. szczęki. Brykieciarka APT 35 przystosowana jest do wytwarzania brykietu w ilości do 30
kg/h. Możliwa jest praca w czasie nie więcej niż 20h na dobę oraz zalecana czystość
brykietowanego materiału przez producenta wynosi do 2% popiołu w gotowym produkcie.

Rys. 7. Zdjęcie poglądowe rozmieszczenia elementów brykieciarki, gdzie: 1 - zbiornik zasypowy połączony z
blokiem prasującym; 2 - zasilacz hydrauliczny; 3 - blok prasujący; 4 - układ sterujący (szafa sterująca).

Urządzenie do aglomeracji biomasy APT 35 składa się z czterech podstawowych elementów
roboczych: zasilacza hydraulicznego, bloku prasującego, układu sterowania elektrycznoelektronicznego oraz zbiornika, który połączony jest z blokiem prasującym przez podajnik
ślimakowy.
Zasilacz hydrauliczny zbudowany jest z dwóch zasadniczych części: zbiornika i nadbudowy.
Podstawą jest zbiornik, na którym leży płyta zamykająca należąca do zespołu nadbudowy. Zbiornik
wykonany jest w postaci spawanej z blach. W ścianie umieszczony jest olejowskaz. Nadbudowa
natomiast jest zespołem realizującym schemat hydrauliczny zasilacza.
Podstawą jest płyta zamykająca zbiornik połączona z nim śrubami. Na płycie zamocowany jest
zespół napędowy pompa-silnik. Dodatkowo mocowane są na niej elementy osprzętu zasilacza tj.
wlew oleju oraz filtr spływowy. Schemat hydrauliczny realizuje blok z aparaturą hydrauliczną. W
zespole pompowym występuje silnik, do którego doprowadzona jest bezpośrednio energia o
napięciu 410V-50Hz, a rozdzielacze zasilane są energią elektryczną o napięciu 24V. Wielkości
charakterystyczne zasilacza hydraulicznego przedstawia tabela 1.
Zasilacz wyposażony jest w zespół napędowy pompa-silnik. Olej w układzie tłoczony jest
przez pompy zębate, do bloku hydraulicznego. Schemat hydrauliczny realizuje blok z aparaturą
hydrauliczną. Nastawianie ciśnienia przeprowadza się za pomocą zaworów przelewowych, a
pomiar ciśnienia odbywa się za pomocą przełącznika manometru bezpośrednio na manometrze.

Tabela 1. Wielkości charakterystyczne zasilacza
Pojemność nominalna zbiornika
Typ pompy
Wydatek pompy
Maksymalne ciśnienie
Moc silnika
Napięcie zasilania
Napięcie zasilania rozdzielaczy
Napięcie zasilania chłodnicy
Rodzaj czynnika roboczego
Filtracja
Nominalna temperatura pracy

V=267dm3
Zębata - PZ3E-16/16-2-2-SLg112M-4,
Wrocław
Q1= 16 l/min
160 bar
5,5 kW
U=410V-50Hz
U=24V
U=410V
Olej hydrauliczny HV46
10μm
50˚C

producent

PZL

Na przewodzie spływowym zainstalowany został filtr zlewowy. Dodatkowo na zasilaczu
zamontowany jest zespół pompowy pracujący z chłodnicą służącą do utrzymania stałej temperatury
pracy oleju. W napędzie zastosowano niestarzejący się olej hydrauliczny VG46 z grupy HLP wg
DIN 51524 cz. 2. Olej powinien mieć klasę czystości 18/15 wg ISO 4406.
Blok prasujący jest układem mechaniczno - siłowym, który składa się przede wszystkim z
siłowników oraz tulei roboczej i jej przedłużenia zwanego szczękami. Pełni funkcję miejsca gdzie
odbywa się bezpośrednia aglomeracja materiału sypkiego. Element ten charakteryzuje się
jednofazową charakterystyką pracy. Oznacza to, że wcześniej ustalona ilość materiału, w jednej
operacji, poddawana jest procesowi aglomeracji, aż do momentu uzyskania gotowej
zbrykietowanej biomasy. Tego typu bloki prasujące znajdują głównie zastosowanie w prasach
stemplowo – hydraulicznych.
Układ sterujący ma za zadanie sterować i kontrolować cały proces brykietowania oraz
zabezpieczać przed przeciążeniami układu hydraulicznego i elektrycznego. Napięcie wejściowe
wynosi 380V, a dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa, w szafie sterowniczej, napięcie
zostało zredukowane do 24V. Funkcję kontrolną nad prawidłowym przebiegiem produkcji
sprawuje sterownik SIEMENS S7, który składa się z modułu zasilacza, procesora CPU, modułów
wejść/wyjść oraz modułów komunikacyjnych i funkcyjnych. Dodatkowo sterownik posiada
wyświetlacz, który informuje o pracy brykieciarki oraz ewentualnych stanach awaryjnych.

4. STANOWISKO POMIAROWE
Podczas przeprowadzania badań procesu aglomeracji biomasy wykorzystany został przyrząd
pomiarowy Serviceman Plus® SCM-155-0-02 firmy PARKER wraz z wyposażeniem (rys. 8).

Rys. 8. Przyrząd pomiarowy Serviceman Plus® model SCM-155-0-02 firmy PARKER.

W trakcie badań użyte zostały następujące czujniki:
a) Czujnik SCPT-400-02-02 (rys. 9) z adapterem SCA-1/2-EMA3 do jednoczesnego mierzenia
ciśnienia i temperatury, charakteryzuje się solidną konstrukcją ze stali nierdzewnej, dzięki
czemu możliwe jest wiele zastosowań w różnych, nieprzyjaznych środowiskach. Czas reakcji
pomiaru za pomocą SCPT-400-02-02 wynosi 1 ms, dokładność ±0,25% pełnej skali, zakres
pomiaru ciśnienia od 0 do 400 bar (czujnik odporny na ciśnienie Pmax=800bar), a zakres
pomiaru temperatury oscyluje w granicach od -25˚C do 105˚C.

Rys. 9. Czujnik SCPT-400-02-02.

b) Czujnik SCP-400-74-02 (rys. 10) służący do pomiaru samego ciśnienia w zakresie od 0 do 400
bar charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, przyłączem technologicznym G 1/4 BSPP oraz
kolorowym pierścieniem, który informuje w jakim zakresie wykonywany jest pomiar ciśnienia.

Rys. 10. Czujnik SCP-400-74-02.

c) Czujnik SCT-150-04-02 (rys. 11) za którego pomocą możliwy jest pomiar temperatury w
zakresie od -25˚C do 125˚C. Może być używany razem z innymi czujnikami przepływu firmy
Parker lub z adapterem portu SCTA-1/4. Dokładność pomiaru wynosi < ± 1% pełnej skali.

Rys. 11. Czujnik SCT-150-04-02.

Wszystkie wyżej wymienione czujniki podłączane były do urządzenia pomiarowego
Serviceman Plus® za pomocą kabla SCK-102-05-12 (5 pin) o długości 3 metrów za
pośrednictwem przyłącza SpeedCon. Sposób podłączenia do urządzenia czujników, przenośnej
pamięci USB oraz kabla USB obrazuje rysunek 12.

Rys. 12. Sposób podłączenia poszczególnych elementów, gdzie: 1 - kable SCK-102-05-12 podłączone do
dwóch równoległych wejść, 2 - pamięć przenośna USB (1 GB), 3 - kabel micro-USB, typ A.

Czujniki zostały podłączone w trzech newralgicznych miejscach brykieciarki. Dwa pierwsze
czujniki zostały zainstalowane bezpośrednio do turbinowego miernika przepływu SCFT-060-0202. Sposób podłączenia obrazuje rysunek 13.

Rys. 13. Sposób podłączenia czujników do turbiny, gdzie: 1 - kable SCK-102-05-12, 2 - czujnik SCP-400-7402, 3 - czujnik przepływu (60 l/min), 4 - turbinowy miernik przepływu SCFT-060-02-02.

Zasada działania turbiny jest następująca: koło turbiny jest napędzane przez strumień
przepływającego oleju. Tak wytworzone częstotliwości przepływającego medium są przetwarzane
przez cyfrowy czujnik. Następnie wynik zostaje przeskalowany na wartość cyfrową, którą można
odczytać bezpośrednio z urządzenia. Ze względu na małe opory hydrauliczne wpływy efektów
przepływów turbulentnych są kompensowane, więc cały układ pracuje przy znikomych stratach.
Oprócz pomiaru ciśnienia, turbina umożliwia precyzyjne określenie wielkości przepływu w
urządzeniach hydraulicznych - daje istotny dowód stanu układu hydraulicznego. Przekrój turbiny
pokazuje poniższy schemat.

Rys. 14. Schemat turbinowego miernika przepływu SCFT-060-02-02 wraz z wymiarami.

Turbina charakteryzuje się prostym montażem, sześcioma różnymi zakresami przepływów aż
do 750 l/min, czasem reakcji poniżej 50 ms, jest odporna na wysokie ciśnienie (do 480 bar),
niskimi oporami przepływu, posiada wbudowane punkty pomiarowe ciśnienia i temperatury oraz
cały układ tj. turbinowy miernik przepływu SCFT-060-02-02 wraz z czujnikami może pracować w
trybie pracy odwrotnej.
Trzeci czujnik pomiarowy SCT-150-04-02, za którego pomocą możliwe były pomiary
temperatury, został zamontowany w bloku prasującym w miejscu bezpośredniej aglomeracji
surowca. Miejsce to jest nieprzypadkowe, ponieważ podczas brykietowania temperatura odgrywa
ważną rolę w procesie dekrystalizacji celulozy oraz hydrolizie hemicelulozy, co powoduje, że
cząstki materiału zostają uplastycznione. Czynniki te potęgują wiążące siły międzycząsteczkowe,
które działają między zewnętrznymi warstwami spajanych ziaren. Miejsce i sposób podłączenia
czujnika przedstawia rysunek 15.

Rys. 15. Sposób podłączenia czujnika temperatury do bloku prasującego, gdzie: 1 - przyrząd pomiarowy
Serviceman Plus®, 2 - czujnik pomiarowy SCT-150-04-02, 3 - gotowy wyrób w postaci brykietu.

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań zostały odczytane za pomocą oprogramowania
komputerowego SensoWin firmy Parker. Program ten pozwala na bezpośrednią komunikację z
urządzeniami pomiarowymi serii Serviceman Plus i przetwornicą częstotliwości SCMA-FCU-600.
Zmierzone wartości zostają odczytane z pamięci urządzenia, a następnie wysłane do komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem SensoWin.
Dane pomiarowe mogą być odczytywane z przenośnego urządzenia pomiarowego na dwa
sposoby: mogą być importowane i przechowywane w pamięci zewnętrznej urządzenia lub mogą
być przesyłane bezpośrednio z miernika do komputera w procesie pomiaru i jednocześnie

wyświetlane na ekranie w trybie „online”. Całe stanowisko do badania i analizy wyników procesu
brykietowania zaprezentowano na rysunku 16.

Rys. 16. Stanowisko do badania i analizy wyników procesu brykietowania biomasy: 1 - zestaw
oprzyrządowania i części dodatkowych firmy Parker, 2 - przyrząd pomiarowy Serviceman Plus®, 3 stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem SensoWin, 4 - zainstalowany czujnik SCT-150-04-02
służący do pomiaru temperatury; 5 - brykieciarka APT 35 firmy Alchemik.

5. WYNIKI POMIARÓW
Badany układ hydrauliczny wykonuje 10 cykli na minutę. Każdy cykl pracy brykieciarki
rozpoczyna się od zerowego ciśnienia, a następnie przy stosunkowo niskim poziomie ciśnienia
siłownik pionowy zamyka komorę prasowania. Kiedy układ sterujący otrzyma sygnał z czujnika,
że komora prasowania jest zamknięta, główny siłownik poziomy (prasujący) zaczyna przesuwać
się do przodu, a siłownik szczękowy zamyka tuleję dwupołówkową stwarzając miejsce oporu nowo
prasowanego brykietu. Siłownik poziomy dociska surowiec tak długo, aż brykiet osiągnie
wcześniej ustalony poziom twardości. O tym parametrze brykietu decyduje nastawa ciśnienia, która
reguluje presostat HED. Ciśnienie prasowania ustala się w zależności od własności brykietowanego
materiału. Gdy ciśnienie w układzie wzrośnie do wartości nastawionej na presostacie, siłownik
szczękowy zostaje otwarty, a siłownik poziomy wypycha sprasowany brykiet z tulei roboczej do
szczęk brykieciarki. Po wypchnięciu brykietu siłownik poziomy i pionowy cofają się do pozycji
wyjściowych, a w czasie tego ruchu następuje dozowanie podajnikiem ślimakowym kolejnej partii
surowca do komory prasowania. Gdy siłownik poziomy cofnie się, czujnik indukcyjny daje sygnał
do sterownika o rozpoczęciu kolejnego cyklu. Cofanie odbywa się na niskim ciśnieniu, ponieważ
praca ta nie wymaga dużej siły. Dlatego powstaje różnica pomiędzy nominalną nastawą pompy, a
faktycznym ciśnieniem roboczym w układzie, które w wyjątkowych sytuacjach rośnie do wartości

nominalnej nastawy pompy. Powoduje to, że silnik elektryczny najczęściej pracuje poniżej
wartości prądu znamionowego, co skutkuje niskim zużyciem energii elektrycznej.
Wszystkie parametry podczas cykli pracy brykieciarki, począwszy od uruchomienia, rozruch,
pracę właściwą, wyłączenie brykieciarki, zostały zarejestrowane za pomocą przyrządów
pomiarowych i zapisane w postaci wykresów w programie SensoWin. Poniżej zostały
przedstawione przykładowe wyniki tych pomiarów (zestawienie zbiorcze przedstawia tabela 2):
Wykres zależności przepływu i ciśnienia od czasu pracy brykieciarki (rys. 17) - pomiar ten
został wykonany za pomocą czujnika SCP-400-74-02 oraz czujnika przepływu (60 l/min), które
zostały podłączone do turbinowego miernika przepływu SCFT-060-02-02. Przeprowadzanie
pomiaru przy jednoczesnym podłączeniu dwóch czujników daje bardzo dokładne i wiarygodne
wyniki, które podczas analizy można ze sobą porównać na jednym wykresie.

Rys. 17. Wykres zależności przepływu i ciśnienia od czasu pracy brykieciarki.

Rys. 18. Wykres zależności temperatury i ciśnienia od czasu pracy brykieciarki.

Wykres zależności temperatury i ciśnienia od czasu pracy brykieciarki (rys. 18) - pomiar ten
został przeprowadzony za pomocą czujnika SCPT-400-02-02 podłączonego do turbinowego
miernika przepływu SCFT-060-02-02.

Rys. 19. Wykres zależności temperatury i przepływu od czasu pracy brykieciarki.

Wykres zależności temperatury i przepływu od czasu pracy brykieciarki (rys. 19) - pomiar ten
został przeprowadzony za pomocą czujnika SCT-150-04-02 podłączonego do bloku prasującego
oraz czujnika przepływu (60 l/min), który usytuowany został w turbinowym mierniku przepływu
SCFT-060-02-02.

Tabela 2. Wielkości charakterystyczne zasilacza.
Badany
parametr
Faza
pracy
brykieciarki

Początek cyklu
(brak ruchów
siłowników)

Ruch siłownika
pionowego w
dół i pierwsza
faza tłoczenia
siłownikiem
poziomym

Osiągnięcie
maksymalnego
poziomu
ciśnienia
ustawionego na
presostacie

Powrót
siłowników do
pozycji
wyjściowych

Pomiar
maksymalnego
ciśnienia
nastawy pompy

Ciśnienie
[bar]

40

do 70

135

do 55

215

Przepły
w
[l/min]

22

22

do 27

25

24

Temperatura [˚C]
(punkt pomiarowy)
Turbina

29-34

29-34

29-34

29-34

29-34

Blok
prasujący

Opis

21,2

Poziom ciśnienia w układzie był
efektem pokonywania oporów na
magistrali, które było niezbędne dla
przesterowania rozdzielaczy.
Przepływ i temperatury na stałym
poziomie.

21,2

Ciśnienie w układzie zaczynało
płynnie wyrastać do poziomu, który
był niezbędny do pokonania oporów
siłowników w wyniku wstępnego
zagęszczania surowca. Przepływ i
temperatury na stałym poziomie.

21,2

Maksymalne nastawione ciśnienie
pracy było osiągane na krótki
odcinek czasu które było niezbędne
do końcowego sprasowania
surowca. Nastawa presostatu była
zależna od rodzaju brykietowanego
surowca. W tej fazie przepływ był
największy, a temperatury
utrzymywały się na stałym
poziomie.

21,2

Ciśnienie w układzie spadało
płynnie do momentu powrotu
siłowników do pozycji
wyjściowych. Przepływ oscylował
w granicach 25 l/min, a temperatury
się nie zmieniały.

21,2

Pomiar wymuszony, poziom
ciśnienia nie uzyskiwany w czasie
normalnej pracy układu, zmierzony
po wyłączeniu zaworu kierującego
olej na zlew układu.

6. PODSUMOWANIE
Badanie oraz projektowanie nowoczesnych linii produkcyjnych małej wydajności do
wytwarzania brykietu może okazać się bardzo pomocne do uzyskania wskaźnika "3x20" przez

Polskę w zakresie przetwarzania na cele energetyczne biomasy. Indywidualne wytwarzanie
brykietu na własne potrzeby może zapewnić nie tylko energetyczną samowystarczalność, ale
przede wszystkim, przez wdrażanie i korzystanie z tego rodzaju odnawialnego źródła energii,
wpływa na rozwój całego systemu ochrony środowiska, co jest procesem pożądanym.
W Polsce obserwowany jest duży wzrost wykorzystania brykietu jako ekologicznego źródła
energii do ogrzewania obiektów mieszkalnych. Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstw rolnych w
Polsce najbardziej rozwojowe wydają się instalacje do wytwarzania brykietu małej i średniej
wydajności. Niezbędne jest opracowanie wytycznych w zakresie procesu wytwarzania brykietu w
tej skali wydajności. Konieczne są również działania optymalizacyjne konstrukcji i parametrów
maszyn do brykietowania biomasy.
Przedstawiony w artykule układ pomiarowy jest innowacyjnym przykładem realizacji zapisów
i analizy pracy brykieciarki hydraulicznej. Dzięki niemu możliwe jest np. optymalizowanie
parametrów pracy brykieciarki dla różnych rodzajów materiałów biomasy.
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