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АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ТВЕРДОГО ПАЛИВА
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БРИКЕТИ ШАЙБИ (ЛИСТИ)

Пресування – самий поширений спосіб виготовлення твердого палива на основі 
відходів  рослинного  походження.  Головна  мета  –  збільшити  питому  щільність 
горючого матеріалу для покращення його термодинамічних характеристик.

У пресуванні рослинних матеріалів розрізняють два принципово різні підходи – 
«сухе»  (шнекове)  брикетування  та  «вологе»  (саманне)  пресування.  «Сухе» 
брикетування досягається дією великого тиску (понад 500 кг/см2) та закріпленням 
часток  лігніном,  який  міститься  у  деяких  видах  рослинних  відходів.  Цей  вид 
пресування не  придатний для більшості  сільськогосподарських відходів,  так  як 
вони у своєму складі майже не містять лігніну. У цьому випадку до агропілет та 
брикетів додають синтетичний лігнін або інші природні та штучні в’яжучі.

«Мокрий» спосіб пресування рослинних відходів заснований на здатності деяких 
природніх  матеріалів  (целюлоза  паперу,  крохмаль,  пептидні  розчини,  глини) 
утворювати  стійкі  в’язкі  водні  суміші  з  рослинними  відходами  навіть  при 
низькому стиску (від 21 кг/см2).

Виготовлення  твердого  палива  за  саманною  технологією  не  потребує  великих 
капіталовкладень  та  може  бути  реалізованим  власними  силами  членів 
домогосподарства.



ПРОСТИЙ ОДНО ВАЖІЛЬНИЙ РУЧНИЙ ПРЕС 
ДЛЯ РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ

Важільні преса давно та широко використовують для стискання,  пресування та 
брикетування  різноманітних  матеріалів  рослинного  (природного)  походження. 
Цей дизайн пресів простий та дешевий (≈ 10 Євро) у виготовленні та надійний у 
використанні. Прес можна виконати з будь-якого придатного матеріалу. Сила, яку 
розвивають  преса  цього  дизайну  залежить  від  довжини  важеля.  У  середніх 
розмірах пресу не перевищує 2000 кг.

Назва деталі Кіл-сть Розмір, мм
А Опора пресу 2 440×140×38
B Опора важеля 1 140×90×38
C Важіль пресу 1 750×40×25
D Станина 1 610×140×38
E Підпорка 1 180×90×38
F Опора прес-форми 2 20×76×50 з проймою 6×18

Далі наведено лінійну специфікацію для основних деталей пресу цього дизайну.



Лінійна специфікація деталей простого важільного пресу
дизайн від Easy Biopress Series (www.home.fuse.net/engineering)

Для  простої  фіксації  прес-форми  у 
робочому місці та для зручного виходу 
брикету  використовують  спеціальні 
опори з проймами

У  стандартному  варіанті  прес-форма 
складається  з  перфорованої  форми, 
основи  та  поршня.  Для  виготовлення 
паливних  брикетів  рекомендується 
використовувати прес-плунжер.
Прес-форми  виготовляють  з  металу, 
деревини,  фанери,  РЕТ-тари,  ПВХ-
труби або фторопласту



РУЧНИЙ ПРЕС З ПІДВІСНИМ МОСТОМ 
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ

Ця компактна  модифікація  пресу 
розроблена  групою  інженерів 
Engineers Without Borders (Lee 
Hite, Dr. Zan Smith, Ron Gorley) із 
Цинциннаті  для  легкого 
пресування  та  брикетування 
рослинної  сировини  у  домашніх 
умовах.

Використання  конструкції 
підвісного  мосту  дозволяє 
зменшити розмір конструкції у 2,5 
рази  та  витрату  матеріалів  на 
40 %. 

Цей прес розвиває силу стискання 
до 2500 кг.

Цей  дизайн  дозволяє  виготовити 
прес як з металу, так і з деревини 
40 мм×100 мм.

Собівартість ≈ 13…16 Євро.

Назва деталі Кіл-сть Розмір, мм
Рекомендована фурнітура: 

4 металеві болти 
10 мм×140 мм та 2 металеві 

болти 10 мм×180 мм з 
фіксуючими гайками та 

подвійними шайбами для 
кріплення опор пресу до 

станини та рухомих частин 
підвісного мосту.

А Передня опора 2 510×40×100
B Опора мосту 2 725×40×100
C Підвісний міст 1 710×40×100
D Станина 1 760×40×100
E Важіль пресу 1 710×40×100
F Боковик станини 2 560×40×100
G Підвіс мосту 2 200×40×40
H Стабільна консоль 1 760×40×40
J Передня опора 1 360×40×100
K Задня опора 1 260×40×100

Для  більшої  стабільності  рекомендовано  з’єднати  станину  та  два  боковики  12 
саморізними шурупами, по 6 шурупів на кожний боковик. Далі наведено лінійну 
специфікацію для кожної з деталей пресу





ТИПОВІ КОНСТРУКЦІЇ ПРЕС-ФОРМ РУЧНИХ ПРЕСІВ 
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ

(за матеріалами порталу спільноти інженерів www.leehite.org)

Принципово  розрізняють  два  типи 
паливних  брикетів  –  суцільні  та  
з  фасонним  отвором.  Кожен  з  цих 
типів  має  свої  переваги  та  недоліки, 
які  залежать  від  типу  котлу 
спалювання.

Форма  перерізу  брикету  (кругла, 
квадратна  або  інша)  не  мають 
принципового  значення  та  залежать 
від дизайну вашої прес-форми.

Суцільні  брикети  прості  у 
виготовленні  та  зберіганні,  мають 
кращі механічні властивості. Брикети з 
фасонним отвором швидше висихають 
та мають кращі показники газифікації і 
горіння.

У  пресуванні  суцільних  брикетів 
використовують  поршні  різної 
конструкції, а для брикетів з фасонним 
отвором  –  плунжери.  У  домашніх 
умовах  виготовити  поршень  набагато 
легше, аніж складну систему плунжера 
з направляючою.

Для виробництва прес-форми, поршня 
або  плунжера  використовують 
різноманітні  матеріали.  Найбільш 
дешевими  та  поширеними  є  прес-
форми  з  ПВХ-труби  або  фанери. 
Форми  з  металу  та  фторопласту  є 
найбільш  надійними,  проте  їх 
виготовлення  (перфорація)  вимагає 
великої кількості часу та ресурсів.

Гарною  альтернативою  є  форми, 
виготовлені з деревини. Вони можуть 
бути  як  перфоровані  (до  2 мм),  так  і 
прорізані до (1,5 мм).

http://www.leehite.org/


ТЕПЛОТВОРНА ЗДАТНІСТЬ РІЗНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

ВИКОПНІ ВИДИ ПАЛИВА ДРОВА ДЕРЕВИНИ

назва МДж/кг кКал/кг назва МДж/кг кКал/кг
Буре вугілля 14,7 3500 Сосна 15,5 3700

Кам’яне вугілля 29,3 7000 Ялина 15,7 3750
Коксове вугілля 31,4 7500 Бук 15,0 3580

Антрацит 31,0 7400 Ясень 15,1 3600
Природний газ 33,8 8300 Рубінія-п.а. 14,8 3530

Дизельне паливо 42,7 10200 Тополь 14,7 3500
Мазут 41,0 9800 Дуб 15,2 3630
Торф 12,2 2900

ВІДХОДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

назва МДж/кг кКал/кг назва МДж/кг кКал/кг
Кора сосни 15,5 3700 Гній сухий 5,0 1200
Гілки сосни 13,8 3300 Х/б тканина 16,1 3850

Шишки сосни 14,6 3500 Водорості 10,5 2500
Лоза винограду 14,0 3350 Костра льону 15,9 3800
Солома пшениці 15,2 3600 Жмих цукровий 16,0 3830
Солома ячменю 15,6 3700 Макулатура 16,6 3950

Бадилля 
кукурудзи

12,2 2900
Опале листя 

каштану
9,7 2300

Початок 
кукурудзи

14,3 3400
Опале листя 

тополя
12,1 2900

Лушпиння 
соняшнику

17,0 4070
Опале листя 

липи
11,9 2850

Бадилля 
соняшнику

15,8 3800
Опале листя 
рубінії-п.а.

10,3 2440

Костра льону 15,9 3800 Жмих цукровий 16,0 3830

У  таблицях  наведена  середні  технологічні  значення  теплотворної  здатності 
матеріалів без врахування впливу гігроскопічного зволоження та перезволоження. 
Для обчислення теплоти спалювання у кВт за годину необхідно теплотворну 
здатність у МДж/кг поділити на 0,036.

Матеріали посібника підготовлено групою активістів 
проекту GreenPeople природоохоронних інженерів 
Дніпропетровського відділення НЕЦУ, 
укладач Сорока Максим

dvnecu@gmail.com
+3 (096) 669 48 77
www.fb.com/dvnecu


