
Wprowadzenie
Biopaliwa sta³e odgrywaj¹ dominuj¹c¹ rolê w pozyskiwaniu energii ze Ÿróde³ 

odnawialnych. Brakuje szerokiego wykorzystania gatunków roœlin uprawianych 
celowo z przeznaczeniem na energiê. 
W pracy zaproponowano wykorzystanie gorczycy bia³ej, jako nowego materia³u 
energetycznego. Biomasê opa³ow¹ stanowi³yby roœliny gorczycy zebrane i 
wysuszone wraz z nasionami i nastêpnie zgranulowane w postaci peletu. 
Gorczyca jest roœlin¹ oleist¹ uprawian¹ g³ownie na nasiona wykorzystywane do 
produkcji musztardy lub na zielon¹ masê, jako nawóz. Z uwagi na niekorzystny 
¿ywieniowo sk³ad chemiczny oleju zawartego w nasionach gorczycy 
(nieprzydatnoœæ spo¿ywcz¹) ma³e wymagania glebowo-klimatyczne i niski 
poziom nak³adów na uprawê gorczycy, korzystnym rozwi¹zaniem mo¿e byæ 
zastosowanie jej, jako biopaliwa. 

Wniosek
W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, ¿e gorczyca bia³a mo¿e byæ 

wykorzystana na cele energetyczne w postaci peletu przeznaczonego do 
spalania. 

Wyniki

Uzyskany pelet gorczycowy, posiada³ wy¿sz¹ wartoœæ opa³ow¹ ni¿ 
produkowany ze s³omy zbó¿ z uwagi na znajduj¹ce siê w jego sk³adzie 
oleiste nasiona, których ciep³o spalania wynosi³o 23,8 MJ/kg. Niekorzystn¹ 
cech¹ uzyskanego peletu by³a wysoka zawartoœæ popio³u wynikaj¹ca ze 
sposobu zbioru roœlin gorczycy metod¹ koszenia na pokosy, przy której 
roœliny ulega³y zanieczyszczeniu gleb¹, co wystêpujê równie¿ przy zbiorze 
s³omy zbó¿ w czasie belowania materia³u na polu.
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Pelet ze s³omy gorczycowej z nasionami
jako biomasa energetyczna

Tabela. Podstawowe cechy peletu gorczycowego, s³omy zbo¿owej i drewna iglastego 

Prezentacja i udzia³ w konferencji finansowane przez NCBiR w ramach projektu PBS3/A8/31/2015, badania wykonano w 
Laboratorium Biomasy Energetycznej Centrum Badawczo-Innowacyjnego, Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Metodyka
Gorczycê bia³¹ w okresie dojrza³oœci pe³nej, skoszono kosiark¹ listwow¹ na 

pokosy, które po dosuszeniu zebrano w postaci prostopad³oœciennych kostek z 
zastosowaniem prasy kostkuj¹cej. Sprasowany materia³ roœlinny (s³oma razem z 
nasionami) zosta³ rozdrobniony na rozdrabniaczu do kostek, a nastêpnie 
zgranulowany na prasie granuluj¹cej peleciarce PP 120 B firmy QTECK z matryc¹ 
o œrednicy otworów 6 mm. Otrzymany pelet gorczycowy porównano z peletem  ze 
s³omy zbo¿owej i z trocin drewna,  okreœlaj¹c podstawowe cechy. 

Zbiór gorczycy metod¹ pokosowania

Kostka olejos³omy gorczycowej Przechowywanie zebranego materia³u.

Pelet w przekroju

Linia peletuj¹ca w Instytucie Agrofizyki PAN

Cechy 

Materia³ Wilgotnoœæ 

% 

Ciep³o 
spalania 

MJ/kg 

Zawartoœæ 
popio³u 

% 

Gorczyca bia³a 6,6 17,8 6,32 

S³oma zbo¿owa 3,7 16,4 7,25 

Trociny drewna 
iglastego 

6,5 18,4 0,40 

 

Uprawa gorczycy bia³ej na cele energetyczne

Pelet z gorczycy bia³ej
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