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Brykiety wêgla z biomas¹ s¹ ekologicznym ród³em energii i s¹ coraz czêciej
stosowane w procesie wytwarzania energii cieplnej zarówno w elektrociep³owniach,
jak i w gospodarstwach indywidualnych. Produkowane obecnie brykiety zawieraj¹
mia³ wêgla kamiennego, brunatnego, koksu oraz biomasê w postaci trocin, torfu, s³omy lub innych surowców. Brykiety takie wytwarza siê bez ¿adnych dodatków lub z
dodatkiem materia³ów wi¹¿¹cych. Czêsto stosowanymi lepiszczami s¹ skrobia, cukier, ³ug sodowy, szk³o wodne, wapno, gips i wiele innych. Dodatki te nie tylko wi¹¿¹
drobnoziarnist¹ strukturê materia³ów sk³adowych brykietów, ale tak¿e przyczyniaj¹ siê
do zwiêkszenia ich w³aciwoci mechanicznych [1].
Do brykietowania mieszanek wêglowo-biomasowych mo¿na stosowaæ zarówno
prasy stemplowe jak i walcowe. Brykieciarki walcowe s¹ znacznie wydajniejsze od
stemplowych i maj¹ szersze zastosowanie tam, gdzie powinna byæ zachowana ci¹g³oæ produkcji. Prasy stemplowe natomiast maj¹ zastosowanie do okrelenia w³aciwoci brykietów w warunkach laboratoryjnych, a tak¿e w przemys³owej produkcji
wyrobów w niewielkich seriach. Mieszanka przeznaczona do scalania na prasach musi
byæ odpowiednio przygotowana. Poszczególne sk³adniki trzeba dobraæ w okrelonych proporcjach, dodaæ lepiszcze, nastêpnie dok³adnie wymieszaæ oraz dosuszyæ
masê do okrelonej wilgotnoci [4].
Brykiety wêgla z biomas¹ przeznaczone do spalania w kot³ach powinny charakteryzowaæ siê wysokim efektem energetycznym. Ich odpornoæ mechaniczna musi byæ
dostosowana do warunków transportu i sk³adowania, przy czym w³aciwoci mechaniczne powinny byæ zachowane w okresie sezonowania. W przypadku transportu w
odkrytych pojemnikach brykiety powinny cechowaæ siê dodatkowo wysok¹ wodoodpornoci¹.
Wyniki dotychczasowych prac dowiadczalnych oraz prób eksploatacyjnych dotycz¹cych wykorzystania brykietów wêgla z biomas¹ stwierdzaj¹, ¿e jako paliwo energetyczne spe³niaj¹ one normy ochrony rodowiska, szczególnie w zakresie niskiej
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emisji szkodliwych substancji do atmosfery [58]. Masowa produkcja brykietów wymaga jednak¿e opracowania kryteriów okrelaj¹cych wysok¹ i powtarzaln¹ jakoæ tych
wyrobów. W tym celu wykonuje siê stosowne badania dowiadczalne. Niniejsze opracowanie przedstawia sposoby wykonania oraz wyniki badañ w zakresie okrelenia w³aciwoci mechanicznych brykietów wêgla z biomas¹ z dodatkiem melasy jako lepiszcza.

MATERIA£ BADAWCZY
Okrelono w³aciwoci mechaniczne brykietów uzyskanych z mia³u wêgla kamiennego pochodz¹cego ze l¹skiej kopalni oraz trocin pochodz¹cych z obróbki drzew
liciastych  dêbu i buku. Lepiszczem dodawanym do mieszanki by³a melasa, bêd¹ca
ubocznym produktem otrzymywanym podczas rafinacji cukru. Melasa wystêpuje w
postaci gêstej cieczy o ciemnobr¹zowym zabarwieniu i w naturalnej postaci trudno siê
miesza z materia³em sypkim, dlatego te¿ zastosowano roztwór wody z melas¹. Wybór
tego lepiszcza sporód wielu innych uzasadniony jest wynikami autorskich badañ brykietowania materia³ów drobnoziarnistych, które potwierdzi³y korzystny wp³yw melasy
na w³aciwoci mechaniczne brykietów. Istotny te¿ by³ fakt, ¿e nie stwierdzono zwiêkszenia szkodliwych emisji w procesie spalania brykietów z melas¹ w porównaniu do
próbek kontrolnych [1].
Zgodnie z zaleceniami wêgiel oraz trociny rozdrabniano do momentu uzyskania
próbek analitycznych o wielkoci ziarna poni¿ej 0,425 mm [9]. Rozdrobnione surowce posiada³y du¿¹ objêtoæ oraz nisk¹ gêstoæ nasypow¹, przy czym gêstoæ biomasy wynosi³a przeciêtnie 80 kg/m3, podczas gdy wêgla wynosi³a ok. 880 kg/m3 [3].
Biomasê jako surowiec energetyczny okrelaj¹ nastêpuj¹ce parametry i charakterystyczne w³aciwoci [2]:
l wartoæ opa³owa, MJ kg1
l zawartoæ wody  wilgotnoæ, %
l temperatura spalania, °C
l temperatura topnienia popio³u, °C
l gêstoæ usypowa, kg m3
l gêstoæ, kg m3
l objêtoæ w³aciwa, m3 kg1
l wspó³czynnik koncentracji energii, MWh m3
l potencja³ energetyczny, GJ ha3
l rozmiar cz¹stek (uziarnienie).
Wartoæ opa³owa biomasy zale¿y cile od jej wilgotnoci. Brykiety z drewna
liciastego o wilgotnoci 3,814,1% posiadaj¹ wartoæ opa³ow¹ 16,920,4 MJkg-1
[6]. Podstawowe sk³adniki chemiczne wêgla kamiennego oraz biomasy s¹ takie same.
Poszczególne pierwiastki i zwi¹zki chemiczne wystêpuj¹ jednak w odmiennych udzia³ach. Udzia³ popio³u w spalanym drewnie kszta³tuje siê na poziomie 2% i jest znacznie
ni¿szy ni¿ ze spalania wêgla. Zawartoæ czêci lotnych natomiast jest znacznie wy¿sza
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w biomasie ni¿ w wêglu  kszta³tuje siê na poziomie powy¿ej 80% wag. Zawartoæ
wêgla pierwiastkowego w biomasie jest na poziomie typowym dla zwi¹zków organicznych i kszta³tuje siê w granicach od 35 do 50%. Zawartoæ tlenu wynosi ok. 40%
i jest znacznie wiêksza, ni¿ w przypadku wêgla. Udzia³ za wodoru mieci siê w granicach 4-5%. Z ekologicznego punktu widzenia du¿e znaczenie ma niewielka zawartoæ
siarki  niemal 10 razy mniejsza ni¿ w wêglu.
Do badañ przygotowano brykiety o ró¿nym udziale wagowym biomasy w stosunku do wêgla: 10%, 15%, 20% oraz 25%. Wykonano te¿ brykiety kontrolne z samego
wêgla oraz biomasy. Wilgotnoæ próbek wynosi³a od 6% do 12%. Zawartoæ roztworu melasy w roli lepiszcza (okrelona na podstawie badañ [1]) wynosi³a ok. 8%. Badano brykiety wie¿e oraz sezonowane.

METODYKA BADAÑ I STANOWISKA BADAWCZE
Wêgiel drobnoziarnisty nale¿y do materia³ów wykazuj¹cych s³ab¹ podatnoæ na
scalanie w prasach do brykietowania. Po¿¹dane s¹ wiêc dzia³ania maj¹ce na celu zmianê w³aciwoci materia³u. W dotychczasowych badaniach procesu scalania materia³ów drobnoziarnistych istotn¹ rolê odgrywa³y czynniki zwi¹zane z przygotowaniem
materia³u [1, 4].
Przygotowanie materia³u do brykietowania obejmowa³o rozdrabnianie, mieszanie
sk³adników oraz dosuszanie do okrelonej wilgotnoci. Do rozdrabniania wykorzystano m³ynek elektryczny Ze wzglêdu na istotne ró¿nice w w³aciwociach fizycznych
wêgla i materia³ów w³óknistych do rozdrabniania stosowano dwa typy m³ynków 
udarowy do wêgla oraz m³ynek no¿owy (tn¹cy) do biomasy.
Do mieszania sk³adników zastosowano laboratoryjn¹ mieszarkê elektryczn¹,
a nastêpnie przeprowadzono dosuszenie termiczne do okrelonej wilgotnoci. Badania wilgotnoci wykonano przy pomocy laboratoryjnej wagosuszarki firmy KETT
typu FD-620 (rys. 1). Urz¹dzenie umo¿liwia pomiar wilgotnoci z dok³adnoci¹
±0,1% w zakresie temperatur 50195 °C, przy czym zadana temperatura suszenia
wynosi³a 100 °C.
Przygotowan¹ mieszankê brykietowano wykorzystuj¹c laboratoryjn¹ prasê hydrauliczn¹ PHR-20. Maksymalny nacisk jednostkowy stempla wynosi ok. 35 MPa, za
przemieszczenie stempla 200 mm. rednica trzpienia stempla z gniazdem mocuj¹cym
wynosi 40 mm (rys. 2).
Opracowano i wykonano specjalny zespól formuj¹cy do brykietowania odpadów
drobnoziarnistych sk³adaj¹cy siê z matrycy i stempla (rys. 3), Matryca (2) umo¿liwia
uzyskanie brykietów o walcowym kszta³cie (rys. 4). Stosowanie przeciwstempla (3)
ma na celu uzyskanie bardziej równomiernego rozk³adu naprê¿eñ. Sprasowany wyrób
opuszcza matrycê w jej dolnej czêci po usuniêciu przeciwstempla i podstawy (4)
oraz wypchniêciu za pomoc¹ stempla (1). Istnieje mo¿liwoæ szybkiej wymiany matryc i stempli w celu uzyskania brykietów o innych wymiarach i kszta³tach.
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Rys. 1. Wagosuszarka FD-620

Rys. 2. Prasa hydrauliczn¹ PHR-20
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Rys. 3. Schemat konstrukcyjny zespo³u
formuj¹cego: 1  stempel, 2  matryca,
3  przeciwstempel, 4  podstawa
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Rys. 4. Kszta³t i wyniary próbki badawczej
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Scalano porcje materia³u o masie 1718 g przy nacisku jednostkowym stempla od
20 do 35 MPa, a wysokoæ uzyskanego brykietu odpowiada³a w przybli¿eniu 2/3
rednicy (rys. 4).
W³aciwoci mechaniczne brykietów okrelono poprzez odpornoæ na zrzut grawitacyjny oraz wartoæ si³y ciskania niszcz¹cej brykiet. Odpornoæ brykietu na zrzut
grawitacyjny ocenia siê poprzez procentowy ubytek masy po co najmniej trzykrotnym
zrzuceniu partii brykietów z wysokoci 2,0 m na stalow¹ p³ytê. Po ka¿dym zrzucie przesiewano próbki przez sito o rozmiarze oczek wiêkszym ni¿ dopuszczalny minimalny wymiar
brykietu. Odpornoæ brykietu na zrzut oblicza siê z nastêpuj¹cego wzoru [4]:

.
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%
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gdzie: B  masa brykietów przed zrzutem [kg],
Bz  masa pozostaj¹cego na sicie nadziarna [kg].
Wartoæ si³y ciskania niszcz¹cej brykiet okrelono eksperymentalnie w ten sposób, ¿e ciskano umieszczony miêdzy p³askimi powierzchniami urz¹dzenia badawczego walcowy kr¹¿ek, a¿ do momentu zniszczenia jego struktury. Badania przeprowadzono wykorzystuj¹c maszynê wytrzyma³ociow¹ ZWICK Z100. Umo¿liwia ona
ci¹g³y pomiar nacisków i przemieszczeñ stempla, rejestruj¹c dane w pamiêci komputera. Dane na wydruku prezentowane s¹ w formie tabeli oraz wykresu, ponadto przedstawione s¹ podstawowe parametry statystyczne.

ANALIZA WYNIKÓW BADAÑ
Wyniki badañ przedstawiaj¹ wp³yw wybranych parametrów na w³aciwoci mechaniczne brykietów. Analizowano takie parametry jak: udzia³ biomasy, wilgotnoæ mieszanki
biomasy z wêglem i lepiszczem, nacisk prasy formuj¹cej brykiety oraz czas sezonowania. Przyk³adowe dane do analiz przedstawiono w tabeli 1 i 2 oraz na rys. 5.
Tabela 1. Wp³yw analizowanych parametrów na odpornoæ grawitacyjn¹ na zrzut
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Tabela 2. Wartoæ si³y ciskania niszcz¹cej brykiet w zale¿noci od analizowanych parametrów
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Rys. 5. Przebieg si³y ciskania wybranej partii brykietów

Dane przedstawione w tabeli 1 pokazuj¹, ¿e w wiêkszoci przypadków odpornoæ grawitacyjna na zrzut osi¹ga³a wartoæ powy¿ej 90%, któr¹ uznano jako wymagane minimum. Odpornoæ ta jest niewystarczaj¹ca przy scalaniu materia³u o wilgotnoci powy¿ej 10%. Stwierdzono, ¿e wilgotnoæ mieszanki powinna zawieraæ siê w
granicach od 6 do 9%.
Wysok¹ odpornoæ brykietów uzyskano stosuj¹c nacisk prasy 30 oraz 35 MPa,
przy czym przy wiêkszej wartoci nacisku uzyskuje siê wiêkszy stopieñ zgniotu, wiêc
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w efekcie wartoci odpornoci s¹ wy¿sze. Ma to szczególne znaczenie gdy zwiêkszymy udzia³ biomasy w brykietach. Dane wskazuj¹, ¿e dla 25%-go udzia³u biomasy
uzyskuje siê wyroby o zmniejszonej odpornoci (jednak¿e na granicy minimum), natomiast poprzez zwiêkszenie wartoci si³y nacisku uzyskuje siê wyroby o wysokiej odpornoci na zrzut.
Zauwa¿ono, ¿e w próbach zrzutu grawitacyjnego wiêksz¹ odpornoæ wykaza³y
próbki spadaj¹ce na powierzchniê zaokr¹glon¹, a mniejsz¹, gdy spada³y na krawêdzie
lub czêæ p³ask¹. Potwierdza to s³usznoæ konstruowania takiej matrycy i stempla,
aby brykiety pozbawione by³y ostrych krawêdzi i p³askich cian.
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 2 stwierdzono, ¿e brykiety uzyskane z samego wêgla posiadaj¹ znacznie ni¿sz¹ wytrzyma³oæ na ciskanie od brykietów z dodatkiem biomasy. Stosowanie biomasy wp³ywa wiêc na wzrost wytrzyma³oci mechanicznej brykietów. Analizuj¹c uzyskane dane zauwa¿ono, ¿e maksymalna
wartoæ si³y ciskania jest nieco wy¿sza dla brykietów z 20%-ym udzia³em biomasy, a
ni¿sza dla 25%-ego udzia³u biomasy przy zastosowaniu tej samej si³y nacisku prasy
(wynosz¹cej 30 MPa). Uzasadnione jest zatem stosowanie wy¿szych nacisków prasy
w przypadku ciskania materia³u zawieraj¹cego wiêkszy udzia³ biomasy.
Prezentowane w tabeli 2 dane potwierdzaj¹ tak¿e zasadnoæ sezonowania brykietów. Brykiety sezonowane charakteryzowa³y siê wiêksz¹ wytrzyma³oci¹ na ciskanie ni¿ wie¿e. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e w okresie trzech tygodni ich wytrzyma³oæ na ciskanie wzrasta, jednak sezonowanie w d³u¿szym czasie jest niekorzystne. Wyrane zmniejszenie wytrzyma³oci na ciskanie wystêpuje po 60 dniach
sezonowania brykietów.
Analizuj¹c przebieg krzywych pokazanych na rysunku 5 zaobserwowano trzy fazy
procesu ciskania brykietów. W pocz¹tkowej fazie niewielki przyrost si³y ciskaj¹cej
powoduje du¿e zbli¿enie ruchomych szczêk maszyny wytrzyma³ociowej, pomiêdzy
którymi znajduje siê badana próbka. Spowodowane to jest znaczn¹ porowatoci¹
brykietów. W etapie tym wystêpuje proces ciskania, a wiêc wzajemne zbli¿enie drobnoziarnistych sk³adników struktury brykietu. Druga faza procesu charakteryzuje siê
stopniowym wzrostem si³y a¿ do wartoci maksymalnej, gdzie nastêpuje zniszczenie
próbki. W ostatniej fazie nastêpuje dalsza destrukcja próbki przy ³agodnym zmniejszaniu siê wartoci si³y ciskania. Wynika st¹d, ¿e badane wyroby posiadaj¹ dobre
w³aciwoci plastyczne. Rezultaty badañ potwierdzaj¹ wiêc, ¿e zastosowany rodzaj
lepiszcza przyczynia siê do polepszenia zarówno w³aciwoci mechanicznych jak i
plastycznoci brykietów.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Opracowana metoda wytwarzania brykietów z wêgla i biomasy z dodatkiem melasy jako lepiszcze umo¿liwia uzyskanie wyrobów o wysokiej jakoci ze wzglêdu
na du¿¹ wytrzyma³oæ mechaniczn¹. Wykazano, ¿e zwiêkszenie masowego udzia³u
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biomasy nie powoduje znacznego obni¿enia wytrzyma³oci brykietów. Uzyskanie wysokich wartoci odpornoci na zrzut grawitacyjny oraz wytrzyma³oci na ciskanie w
du¿ym stopniu zale¿y od wilgotnoci mieszanki, nacisków stempla prasy, a tak¿e
okresu sezonowania brykietów. Stwierdzono, ¿e brykiety wykazuj¹ wystarczaj¹c¹
wytrzyma³oæ nawet w postaci wie¿ej, jednak korzystne jest ich sezonowanie przez
okres 2 do 4 tygodni.
Na podstawie wyników badañ przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski:
1. W procesie przygotowania mieszanki do brykietowania istotny jest dobór okrelonych proporcji sk³adników oraz dosuszenie jej do dowiadczalnie wyznaczonego
zakresu wilgotnoci.
2. Dodatek melasy jako lepiszcza istotnie wp³ywa na wzrost w³aciwoci mechanicznych oraz na zwiêkszenie plastycznoci brykietów.
3. Zwiêkszenie udzia³u biomasy wymaga zwiêkszenia nacisku prasy, wzrasta wiêc
zu¿ycie energii i koszt wytworzenia brykietów.
4. Wyniki badañ parametrów wytrzyma³ociowych potwierdzi³y mo¿liwoæ uzyskania brykietów nadaj¹cych siê do wykorzystania przemys³owego.
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Streszczenie
W publikacji przedstawiono wyniki badañ w³aciwoci mechanicznych brykietów wêgla
kamiennego z biomas¹ drzewn¹ oraz dodatkiem melasy jako lepiszcza. Opisano w³aciwoci
materia³u badawczego sk³adaj¹cego siê z surowców odpadowych. Przedstawiono proces przygotowania materia³u do brykietowania obejmuj¹cy rozdrobnienie i wymieszanie sk³adników
oraz doprowadzenie mieszanki do okrelonej wilgotnoci. Badano wp³yw wybranych parametrów procesu scalania w prasie stemplowej na w³aciwoci mechaniczne brykietów. Analizowano takie parametry jak: udzia³ biomasy w mieszance z wêglem i lepiszczem, wilgotnoæ mieszanki, nacisk prasy formuj¹cej oraz czas sezonowania. Wyniki potwierdzi³y mo¿liwoæ uzyskania brykietów o wysokiej jakoci. Posiadaj¹ one odpowiednie w³aciwoci mechaniczne oraz
wysok¹ wartoæ opa³ow¹ co kwalifikuje je do wykorzystania w przemyle energetycznym.

STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES OF COAL-BIOMASS BRIQUETTES
Summary
This publication presents the results of investigations into the mechanical properties of
mineral coal briquettes from charcoal and biomass together with molasses as an adhesive.
The properties of the material investigated, consisting of raw waste material, are described.
The process for preparing the material into briquettes comprised of crumbled and mixed
constituents, together with the specific reduction of moisture of the mixture, are presented.
The effect of the selected parameters of the consolidation process in the pressing stamp on
the mechanical properties of briquettes is investigated. Analysis was made of such parameters as: contribution of the biomass in the mixture of charcoal and adhesive, moisture in the
mixture, press pressure on the formation, and seasoning. The results confirm the possibility
of utilizing high quality briquettes. They possess mechanical properties and high value combustible fuel which qualifies them for utilization in industrial energy.
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