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Анотація. В роботі представлені результати калориметричного аналізу  

теплотворної здатності паливних брикетів та пелет з відходів 

сільськогосподарської продукції. 
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Abstract. In this article the results of calorimetric analysis the fuel briquettes 

and pellets combustion value from agricultural produce wastes are presented. 
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Вступ. В основі технології виробництва паливних гранул, як і паливних 

брикетів, лежить процес пресування під температурою висушених і 

подрібнених відходів деревообробного та лісопильного виробництва (тирси, 



стружки, тріски, деревного борошна та пилу) та агробіомасси (соломи, 

лушпиння, сіна, очерету і т.п.). 

Деревні паливні гранули (пелети) − це невеликі циліндричні пресовані 

вироби діаметром 4…12 мм, завдовжки 20…50 мм. Паливні брикети мають 

більші розміри й легшу технологію виготовлення, і так само як пелети не 

містять ніяких штучних зв'язувальних речовин, крім натурального лігніну, що 

міститься в клітинах рослинних відходів. Тому такі види палива вважають 

екологічно безпечними, а низька вартість у порівнянні з дизпаливом або 

опаленням електрикою зумовлює їх широке використання в системах 

індивідуального опалення з використанням твердопаливних котлів. 

Якість брикетів та пелет в значній мірі залежить від вологості вихідної 

суміші, оптимальний показник якої для досягнення найкращих механічних 

характеристик має бути >10%. Але головний показник якості – це теплотворна 

здатність цих видів палива. 

Основний текст. Визначення теплоти згоряння проводилось для зразків 

продукції, представленої в табл. 1, у вигляді паливних брикетів та пелет. 

Калориметричний аналіз включає визначення вищої та нижчої теплоти 

згоряння за методикою, регламентованою ДСТУ ISO 1928:2006 [1], зольності 

згідно з ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012 [2] та вологості згідно з ДСТУ EN 14774-

2:2012 [3]. З кожного зразка було відібрано частку, по якій визначена вологість 

у стані поставки, іншу частку зразка подрібнено та підсушено в лабораторних 

умовах протягом щонайменше 3 діб до повітряно-сухого стану. З подрібненого 

та підсушеного матеріалу відібрано аналітичні проби для вимірювань теплоти 

згоряння та зольності, а залишок використовувався для визначення вологості 

аналітичної проби.  

Дослідження теплотворної здатності проби відбувалось в процесі її 

спалювання під тиском 2,5…3,0 МПа в атмосфері кисню в калориметричній 

бомбі БКУ-2, розміщеній в тепловому блоці сучасного безводного калориметра 

для вимірювання теплоти згоряння палива моделі КТС-4 [4].  



Узагальнені результати вимірювань та розрахунків властивостей продуктів 

переробки відходів сільськогосподарської продукції у вигляді брикетів та пелет 

наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати калориметричного аналізу паливних брикетів та пелет 

 
 

На сьогодні в Україні не існує стандартів на пелети, тому більшість 

виробників орієнтуються на західні стандарти. В табл. 2. зведено основні 

характеристики пелет, нормовані європейськими стандартами. 

 



Таблиця 2 

Нормовані характеристики паливних пелет 

Норми якості Одиниці 
вимірювання 

DIN 
Plus 

EN  
plus-A1 

EB  
plus-A2 

EN-B DIN 
51731 

ONorm M 
7135 

Теплота 
згоряння  

МДж/кг ≥18 ≥16,5 ≥16,5 ≥16,0 ≥18 17,5-19,5 

Вологість  % ≤10 ≤10 ≤12 
Зольність  % ≤ 0,5 ≤ 0,7 ≤ 1,0 ≤ 3,0 − − 

 

Висновки. Аналіз результатів калориметричних досліджень (табл. 1) 

показує, що брикети і пелети українського виробництва за основними 

показниками якості відповідають європейським стандартам. Теплота згоряння 

брикетів на 5…10% вища , ніж пелет з тієї ж сировини, але використання пелет 

надає можливість автоматизації роботи твердопаливного котла. 
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