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Készült a Badur Alapítvány kísérleti programjának keretében.
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Bevezető
Ma Magyarországon a megfelelő fűtés biztosítása télen számos családnak, közösségnek okoz anyagi
nehézséget. Ugyanakkor a legtöbb helyen rendelkezésre állnak olyan hulladékok, amelyekből
tüzelőanyag állítható elő. A biobrikett program keretében helyi közösségek megfelelő eszközökkel és
humán erőforrással jó minőségű és elegendő brikettet tudnak előállítani. Amennyiben ez teljesül, az
a háztartások számára alternatív fűtési forrást biztosíthat a téli időszakban, ami megtakarítást
jelenthet a családoknak.
Ebben az útmutatóban a biobrikett-gyártás folyamatával foglalkozunk. A folyamat bemutatása során
minél kisebb befektetésigényű, bárki számára elérhető, első sorban kézi erőt használó megoldásokra
fókuszálunk. Ennek keretében ismertetjük a legalapvetőbb lépéseket, kitérünk a szóba jöhető
probémákra, és bemutatunk különböző megoldási lehetőségeket. Tesszük mindezt annak érdekében,
hogy egy szervezet el tudja dönteni, megéri-e belevágnia e tevékenységbe, és amennyiben igen,
milyen megoldásokkal tudja (hosszú távon is) hatékonnyá tenni azt. Az útmutató nagy mértékben, de
nem kizárólagosan épít a Badur Alapítvány kezdeményezésére 2016 és 2017 során megvalósított
kísérleti program1 tapasztalataira. Ennek keretében az Alapítvány összesen 8 különböző helyszínen
dolgozott együtt helyi partnerekkel, biztosította a brikettgyártáshoz szükséges eszközöket, és kísérte
végig a folyamatot. Jelen útmutató elsősorban helyi szervezeteknek szól, de informális csapatok,
magánszemélyek számára is hasznos lehet. A dokumentum a gyártás módszertanán túl foglalkozik a
releváns kontextussal: többek között a gyártást felvállaló szervezet hátterével, gyártáshoz szükséges
fizikai környezettel, helyi közösség motivációjának felkeltésével és a foglalkoztatás lehetséges
típusaival.
Ezzel a jellel jelöljük az útmutatóban azokat a tippeket, hasznos tanácsokat, jó gyakorlatokat,
melyek alkalmazása növelheti a brikettgyártás hatékonyságát, sikerét.

A gyártás előfeltételei
A bio- vagy más néven papírbrikett gyártás egyszerű technológiával, különösebb szaktudás nélkül
végezhető, de a hatékony és produktív működéshez számos feltételnek, körülménynek adottnak kell
lennie. Fontos emiatt, hogy alaposan felmérjük ezeket, és eldöntsük, megéri-e belekezdeni a
projektbe, várható-e jelentős eredmény. Viszonyításként érdemes figyelembe venni, hogy egy kisebb,
ugyanakkor kevésbé jó szigetelésű családi ház téli fűtése tisztán brikettel nagyjából 10.000 darab
brikettet igényel (napi 80-100 brikett felhasználásával számolva). Kizárólag brikettel való tüzelésen túl
vegyesen, fával kiegészítve is felhasználható ez az alternatív energiaforrás.
A brikettgyártás működtetéséhez elengedhetetlenek az alábbiak:
1. Motivált, elegendő idővel és megfelelő tudással rendelkező csapat (beleértve egy
koordinátori szerepet felvállaló csapattagot, vezetőt);
2. Folyamatosan és megfelelő mennyiségben elérhető alapanyagok (papír- és zöldhulladék);
3. Megfelelő eszközök áztatáshoz, pépesítéshez, préseléshez, szárításhoz;
4. Megfelelő méretű, részben fedett helyiség gyártásra, szárításra, tárolásra (ahol a vízhez,
áramhoz való hozzáférés megoldott).

1

Link: http://www.badurfoundation.org/project-details/bio-briquette-production-pilot.
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Jelen útmutatóban a fenti szempontok mentén részletesen ismertetjük a brikettgyártás folyamatát,
beleértve annak előkészítését is, támpontokat adva a gyártás megtervezéséhez, lebonyolításához és a
hatékonyság maximalizálásához.

Ellenőrző lista
Az alábbi feltételek megléte feltétlenül szükséges a brikettgyártás beindításához, a technológiában
rejlő lehetőségek hatékony kihasználásához. Amennyiben az Ön szervezete, közössége szívesen
foglalkozna brikettgyártással, és elkötelezett az alábbi feltételek megteremtésére, a Badur Alapítvány
készségesen áll rendelkezésre, hogy szakmai tanácsokkal segítse a programot, illetve igény és
lehetőség esetén hozzájáruljon a program eszközbeszerzéseihez.
Kontakt:
 Gulyás Erzsébet, erzsebet.gulyas@badurfoundation.org
 Koppány Judit, judit.koppany@badurfoundation.org

1. HUMÁN ERŐFORRÁS
□ Koordinátor/vezető csapattag – min. heti 1 óra kapacitással rendelkezik, megszervezi a
munkabeosztást, az alapanyagok folyamatos beszerzését és szükség szerint az eszközök
javítását, pótlását.
□ Csapat – min. 2 fő, ideális esetben 3-4 fő, akik májustól-szeptemberig min. heti 5-10 óra
szabad kapacitással rendelkeznek, plusz igény szerint segítő önkéntesek.
2. ALAPANYAG
□ Papírhulladék – folyamatosan, nagyobb mennyiségben biztosított.
□ Zöldhulladék – folyamatosan biztosított, a zöldhulladék használata opcionális, de
nagymértékben javítja a brikett minőségét.
3. ESZKÖZÖK
□ Áztató edények (kádak, hordók, kukák stb.) – ideális esetben 600-900 liter áztató
kapacitással.
□ Pépesítő – lehetőség szerint hordó keverőmixerrel és/vagy betonkeverő.
□ Prés – emelővel, vízelvezető tálcával vagy preferencia szerint egyéb kézi, karos eszköz.
□ Szárításhoz eszközök, helyiség: kb. 5-10 db raklap vagy lehetőség szerint szárításra alkalmas
polcok, épület stb.
□ Kisebb értékű eszközök: vödör, kőműves kanál.
4. HELYSZÍN, ahol biztosított;
□ Gyártási terület – kb. 20-40 m², lehetőleg részben fedett terület, ahol az áram hozzáférés
megoldott, víz biztosított.
□ Tároló – kb. 5-10 m² az alapanyagok, eszközök tárolására.
□ Szárítási terület – min. 10 m², amennyiben a szárítás szabadban történik, ponyva szükséges
a raklapok lefedéséhez eső esetén.
□ Raktározási terület a kész brikettek tárolására - egymásra pakolva min. 5 m², polcos
elhelyezés esetén min. 15-20 m².
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Előkészítés
Gyártási helyszín kiválasztása
Amennyire csak lehetséges, érdemes alaposan meggyőződni a körülmények és feltételek meglétéről.
Amennyiben a gyártásra kijelölt helyszín rendelkezik a kellő adottságokkal, valamint nagyobb
mennyiségű alapanyag is összegyűlt, sokkal nagyobb eséllyel lesz sikeres a vállalkozás. A helyszín
kiválasztása során egyeztetni lehet a gyártás koordinációjáról, a csapattagok kiválasztásáról, a
felelősökről és hatáskörökről is. Kritikus pont, hogy a gyártás feltételeit biztosító döntéshozók is mind
be legyenek vonva és motiváltak legyenek a sikerre. Ennek záloga lehet egy többoldalú megállapodás.
Hasznos lehet még a szervezet lehetőségei alapján számszerűsített termelési célokat, mérföldköveket
is kijelölni.

Kommunikáció, PR
A brikettgyártás népszerűsítése megkezdődhet már az előkészítő fázisban azzal a céllal, hogy felmérje
a helyi közösség igényét és kapacitását a részvételre. Igaz ez mind közfoglalkoztatás, mind önkéntesség
keretében tervezett munkavégzésre.
A promócióba érdemes bevonni a helyi közösségek központi szereplőit, valamint olyanokat, akik
tudnak időt szánni az információ terjesztésére.
Nagyban segítheti a közösség bevonását plakátok, hirdetések kihelyezése. Egy helyszíni bemutató
alkalmával pedig a lakosok megismerhetik a gyártás folyamatát, illetve mintát is kaphatnak a kész
brikettből.

Emberi erőforrás, szervezeti háttér
Tapasztalataink szerint a tárgyi eszközök és alapanyagok mellett kulcsfontosságú eleme a gyártásnak
az emberi erőforrás. A hatékonyságot nagy mértékben befolyásolja a munkatársak motiváltsága és a
gyártáshoz szükséges tudásuk . A Badur Alapítvány munkatársai két éven keresztül követték a gyártást
nyolc különböző helyszínen. A második év tapasztalata azt mutatta, hogy a szükséges technológia
megléte mellett sem tudott hatékony gyártás megvalósulni olyan helyszíneken, ahol nem volt kellő
kapacitással és motiváltsággal rendelkező csapat.
A motivációt többek között a megfelelő kommunikációval, valamint a papír/biobrikett hasznosságának
bemutatásán keresztül lehet növelni. A jó közösség és munkakörnyezet mellett a megtermelt brikettek
egy (a teljesítmény alapján meghatározott) részének kiosztása is motiváló tényező lehet. Szükségesnek
tartjuk még egy koordinátori szerepet felvállaló helyi vezető, csapattag kijelölését is, aki követi, ha
kell irányítja a folyamatot (munkarend beosztása, alapanyagok beszerzése, javítási munkálatok stb.).
A tudás átadása érdekében a gyártást megelőzően érdemes egy, legalább néhány órás képzést tartani
a leendő munkatársaknak, így megelőzve a rossz gyakorlatok berögzülését. A gyártás beindulása után,
a kezdeti időszakban szükség lehet továbbá monitoring látogatás(ok)ra is ennek érdekében.
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A foglalkoztatás lehetséges típusai
Alapvetően 3 fő típusa lehet a foglalkoztatásnak a brikett projektben. A csapattagok részt vehetnek:


Közfoglalkoztottként, ezen belül önkormányzat vagy egyéb szervezet (nemzetiségi
önkormányzat, civil szervezet) alkalmazásában,



Fizetett (teljes-, részmunkaidős vagy alkalmi) alkalmazottként,



Önkéntesként.

A közfoglalkoztatás esetében azért érdemes különbséget tenni önkormányzati és egyéb szervezeti
alkalmazás között, mert előbbi általában nagyobb kapacitással rendelkezik. Az önkormányzat, mint
közfoglalkoztató akár több embert is tud teljes munkaidőben a brikettgyártásra beosztani, míg például
civil szervezetek általában ezt csak feltételesen tudják megtenni. Közfoglalkoztatottak esetén a
bérköltségek nem a szervezetet terhelik, ez pedig növeli a brikett helyi megtérülését. Ezzel szemben
hátrányként jelentkezhetnek szervezeti szinten a közfoglalkoztási program bizonytalanságai.
Amennyiben fizetett alkalmazottak vesznek részt a gyártásban, a reálisan elérhető termelékenység
mellett kijelenthetjük, hogy nem éri meg ezt a tevékenységet folytatni. Az előállított brikett önköltsége
a bérköltséget is beleszámolva
magasabb lesz, mint a tűzifáé. Azonban, ha az egyéb
tevékenységekben adódnak olyan holtidők, amikor brikettgyártás végezhető, ezzel kitöltve az
üresjáratokat, akkor ismét versenyképes lehet a brikett gyártása.
A csapat megszervezése, folyamatos motivációja talán az önkéntes munka esetén a legnehezebb.
Tapasztalataink alapján a mindennapi megélhetést biztosító tevékenységek mellett a helyi közösségek
csekély önkéntes kapacitással rendelkeznek. E nehézségek leküzdésére egy elkötelezett és aktív helyi
koordinátor lehet képes, valamint az, ha kisebb, összetartó közösségek (pl. családok) együtt
vállalkoznak a gyártásra, megosztva maguk között a feladatokat.

Finanszírozás, költséghatékonyság
A „bevételi” oldalon az energiatartalom (égési hatékonyság), illetve az ezzel kiváltott tűzifa
mennyisége, ára áll. Tehát a bevételi oldalt adottságként kell, hogy kezeljük. A brikettgyártás költségeit
ezzel szemben több tényezőn keresztül tudjuk csökkenteni.
Alapanyagok beszerzése
Papírforrásként értelemszerűen a szervezet saját hulladéka az elsődleges, emellett a dolgozókat
ösztönözhetjük otthoni hulladékuk felajánlására. Beszerezhetünk még papírt a helyi kereskedelmi,
vagy egyéb gazdálkodó egységektől, hivataloktól, közintézményektől, vagy szervezhetünk
papírgyűjtést is. Önkéntes gyártás esetén – a legyártott brikettet teljes egészében felajánlva az
önkéntes gyártónak – kérhetjük saját alapanyag beszerzését, használatát.
A zöld/mezőgazdasági hulladékok (az ajánlott fajtákat lásd alább) származhatnak környékbeli
mezőgazdasági telepekről, üzemekből, illetve a fűrészpor, faforgács, fahulladék forrása lehet
fűrészüzem, tüzép, illetve fatelep is.
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Humán erőforrás
A munkaerő státusza legtöbb esetben adottság. Amennyiben sem közfoglalkoztatásból, sem saját
alkalmazásból nem áll rendelkezésre munkaerő/szabad kapacitás, javasolt a brikettgyártás önkéntes
alapon történő megszervezése. Így a gyártást végző személyek maguk rendelkezhetnek a brikettekkel.
Ebben az esetben is fontos azonban a gyártás felügyelete, illetve szükséges a koordináció, a feltételek
biztosítása.
Eszközök
A gépekkel kapcsolatos költségek – amennyiben a Badur Alapítvány által biztosított gépek nem
elérhetők vagy nem elegendők – esetleg pályázati forrásból finanszírozhatók, ám saját költségre is jó
befektetések tekintve hosszú élettartamukat.
Helyszín
A helyszínnel kapcsolatos költségeket a következő fejezetben részletezzük.

Gyártás
Környezet, helyszín
A helyszín adottságaival kapcsolatban nincsenek speciális feltételek, ám néhány szempontot mégis
érdemes figyelembe venni annak kiválasztása, kialakítása során.
A brikettgyártás kiegészítő tevékenysége lehet mind mezőgazdasági, mind kisipari tevékenységeknek.
A legoptimálisabb eset, ha mindkettőt végzik helyben, vagy a közelben.
Maga a gyártás végezhető már nagyjából 20 négyzetméternyi területen is, ám ideálisan az összes
folyamatlépés kb. 40 négyzetméteren végezhető. Ez esetben már elegendő helyünk lesz az áztatáshoz
is, ám nagyobb mennyiségű alapanyag és késztermék elhelyezése még további területet igényelhet.
(Erre min. 5-10 m² raktárhelyiség elkülönítése javasolt). A raktározási igény felméréséhez fontos
figyelembe venni a beszerzés, illetve a kész brikett szétosztásának tervezett ütemét.

Toldon, az Igazgyöngy Alapítványnál szabadtéren történt a gyártás és szárítás. Két-három napnyi szárítás után
felfűzve, fellógatva szárították ki véglegesen. Ezt követően a kész brikettet bedobozolva, „bestócolva”, egymásra
hleyezve raktározták fedett, száraz helyen.
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A Badur Alapítvány által biztosított gépek közül egyedül a pépesítésre használt fúrógép igényel 220Vos áramforrást. Amennyiben ezt a megoldást választjuk 1 db aljzat szükséges. Optimális esetben
esővíz, fúrt kút, vagy vezetékes víz mindenképpen szükséges, ahogyan a szennyezett víz ürítési
lehetősége is. A tapasztalatok szerint kb. két liter víz szükséges egy kilogramm száraz papír
pépesítéshez.
A gyártást érdemes egy napfénytől és esőtől védett helyen végezni, valamint a berendezéseket úgy
elrendezni, hogy az áztatás-pépesítés-préselés-szárítás fázisok minél közelebb helyezkedjenek el
egymáshoz, így csökkentve az anyagmozgatás mennyiségét.

Mátraverebélyen fedett helyiség szolgál mind a gyártásra, mind a raktározásra a Nógrád Megyei Cigány
Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségénél.

Alapanyagok
Papír
Valószínűleg a legtöbb esetben nincs lehetőség az (ingyenes) alapanyag megválasztására, ám a
tapasztalatok szerint a fekete-fehér újság, fekete-fehér nyomtatott papír a legideálisabb. A színesen
nyomtatott papír (pl. reklámkiadvány) nehezebben ázik, és jóval több hamuval és károsanyagkibocsátással ég el. Az általános, háromrétegű kartonpapír a tapasztalatok szerint ugyanúgy
felhasználható, mint más papírtípusok. Jóllehet ez utóbbi több áztatást igényel, nehezebben
pépesedik.

A brikett gyártásnál a papír mennyisége tapasztalatok szerint minimalizálható, tehát közelíthet az 50%hoz, elhagyni viszont nem lehet, mivel a brikett gyártásánál a papír kötőanyagként szolgál. Teljesen
akkor lehet elhagyni, ha a brikett magasnyomású géppel készül, utóbbi esetben azonban jelentősen
megnő az indulási és gyártási költség.
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Zöldhulladék
A brikettbe az égési tulajdonságok javítása érdekében, különböző, növényi eredetű hulladékot,
biomasszát kevernek.
Lehetséges alapanyagok

Ocsú

Fűrészpor

Szalma

Az alábbi táblázatban a legjellemzőbb fajták alkalmazhatóságát vesszük sorra:
Anyag fajtája

Ingyenes
Felhasználás feltételei
beszerezhetőség

Maximális
részarány

Fűrészpor (finom szemcséjű)

Nehézkes

Nem igényel előkészítést

Kb. 30 %

Forgács, durva fűrészpor

Közepes

Nem igényel előkészítést

Kb. 30 %

Ocsú

Közepes

Nem igényel előkészítést

Kb. 50 %

Pelyva

Közepes

Nem igényel előkészítést

Kb. 30 %

Lágy szárúak (szalma, stb.)

Nehézkes

2-3 hónap komposztálás, Kb. 30 %
vagy aprítás és áztatás

A táblázat a Badur Alapítvány partnerei által közölt adatokat, tapasztalatokat tartalmazza. A
fűrészpornak, szalmának jellemzően van másik felvevő piaca is, ezért sok helyen csak fizetségért
cserébe juthatunk hozzá. Az egyes anyagok rendelkezésre állása területenként eltérhet. Az Igazgyöngy
Alapítványnál Toldon például a napraforgó ocsút egy közeli termelő nagy mennyiségben ingyenesen
kiszállította, míg a többi helyszínen nem volt forrása. A lágy szárú növények melléktermékei amellett,
hogy sok helyet foglalnak, külön előkészítést igényelnek. Ennek ellenére, ha ingyenesen rendelkezésre
áll, alternatíva híján megéri alkalmazni.
A maximális részarányt az határozza meg, hogy a préselt brikett (nedves állapotban) mennyire marad
szilárd, kezelhető a szárítás, elhelyezés során. Tapasztalatok szerint 30%-nál több forgács bekeverése
esetén már túl könnyen szétesik szállítás közben.
A zöldhulladékot a már áztatott és pépesített papírhoz érdemes keverni, praktikusan a pépesítés után
egyből ugyanabban a gépben (betonkeverő vagy keverőszáras hordó).
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Folyamat, eszközök
Bár ipari szintű üzemmel jóval hatékonyabb gyártás lenne elérhető, a folyamat bemutatása során
alapvetően a minél kisebb befektetésigényű, bárki számára elérhető megoldásokra fókuszálunk, hisz
ezek biztosítják az egyszerű, emberközeli gyártást. Az alábbi ábra nagy vonalakban mutatja be a
folyamat egyes elemeit, illetve az anyagok hozzáadásának és a víz visszaforgatásának helyeit.

Papír előkészítése
Az előkészítés célja, hogy a papírhulladékból eltávolítsuk az idegen anyagokat, és a daraboláshoz
előkészítsük azt.
A papírhulladékban esetlegesen előforduló, nem eltüzelhető részek (pl. füzetspirál, bőrkötés)
elhelyezésére érdemes egy kommunális hulladékgyűjtőt az előkészítés közelében tartani.
A kiválogatás mellett szükséges még az alapanyag megfelelő méretűre darabolása, ez történhet
kézzel, vágó eszközzel vagy papírdarálóval. Utóbbi esetén, amennyiben a ledarált papír mérete max.
2 cm, nem szükséges annak pépesítése. Alapos áztatás és rövid átkeverés (és a zöldhulladék
hozzáadása) után préselhető. Tehát, minél kisebb méretűre daraboljuk a papírt, annál könnyebb lesz
a pépesítés.

Darabolt papír és karton áztatás előtt.
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Áztatás
A papír áztatásához szükséges: víz és áztató kád/láda/edény.
A vizet érdemes a préselés során felfogni és visszaforgatni, mert a benne maradt cellulóz és
egyéb anyagok javítják a brikett szilárdságát, valamint így csökken a gyártás vízigénye.
Azonban a szennyezett víz pár nap alatt már büdössé válhat, ekkor a vizet le kell cserélni.
A tapasztalatok szerint, kb. két liter víz szükséges egy kilogramm papír pépesítéshez. A színes, fényes
papír nehezebben, a festetlen, illetve karton papír könnyebben, kisebb vízigénnyel ázik. Az üres
áztatóba először a papírt helyezzük be, majd öntsünk rá a papír térfogatának kétszeresével megegyező
vizet, és időnként kissé keverjük, nyomkodjuk át az egészet.
Az áztatás szükséges időtartama függ a papír minőségétől, vastagságától, a pépesítés és a préselés
módszerétől, ám a papír legfeljebb 10 óra alatt kellőképpen fellazul. Amennyiben gépi pépesítést
alkalmazunk ennél kevesebb idő is elégséges lehet. Azonban a hatékonyság, és a kész brikett kellő
szilárdsága érdekében érdemes legalább 3 óráig áztatni az alapanyagot. Jóllehet voltak olyan
visszajelzések a program során, ahol a papír áztatással együtt 1 órán belül a présbe került. Ez
magyarázható a papír minőségével, illetve azzal, hogy a pépesítés betonkeverő használatával is
kiegészült.
A fűrészport, forgácsot nem szükséges áztatni, az egyéb zöld hulladékot pedig igény szerint
komposztálni érdemes.
Az áztatáshoz használt eszközök
Az áztatáshoz többféle eszköz használható: a Badur partnerei között van, aki vaskádat, van, aki
műanyag, malteros ládákat, és van, aki műanyag kukákat használt erre a célra. Érdemes figyelembe
venni a forma kiválasztásánál, hogy az áztatott papírt az áztató eszközből a pépesítőbe kell tenni. Azt
is fontos figyelembe venni, hogy – a nagy vízigény és tökéletlen helykitöltés miatt – ideális esetben
400, de inkább 600-900liter2 áztatókapacitás szükséges.

Lehetséges áztató-edények

A tapasztalatok szerint 400 liter áztató-kapacitás (kb. 4-5 kád) 150 brikett legyártásához elegendő, 30%-os zöldhulladék arány
mellett.
2
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A képen látható malteros láda adatai: 70 x 40 x 30 cm, 90 liter űrtartalom, kb. 2300 Ft/darab (2017-es ár).

Pépesítés, keverés
A pépesítés szükséges mértékéről megoszlanak a vélemények, ahogyan az ideális eszközökről és a
folyamatról is. Értelemszerűen, minél nagyobb a papír aránya, minél kisebb darabokra van tépve és
minél jobban át van áztatva a papír – annál kevesebbet kell pépesíteni.3
A Badur Alapítvány partnerei által használt pépesítő
A Burai Ignác által ajánlott és készített megoldás4 egy 60 literes (Sterk márkájú) műanyag hordóból,
egy azt és a fúrót tartó, billenthető állványból, festékkeverő fúrógépből (PowerPlus 1200W POW1900
márkájú), és pengével kiegészített festékkeverő szárból áll.

E megoldás lényegi eleme a pengés keverőszár, valamint az azt
forgató fúrógép. A sugárirányban ráhegesztett kések a
papírdarabokat 2-3 perc alatt masszává pépesítik. A fúrót szabadon
kézben foghatjuk vagy az álllványba helyezhetjük. Előbbi megoldás
egyrészt erősebb fizikumú kezelőt kíván, másrészt kockázatos a
keverő hordó sérülékenysége miatt – ügyelni kell rá, hogy a forgó
penge ne érjen hozzá a tároló falához, mert kilyukaszthatja azt. Ezzel
szemben a fixen befogott keverő sokkal kisebb sugárban dolgozza
fel a papírt, ezért ebben az esetben törekedni kell rá, hogy a hordó
kb. 2/5-ig legyen feltöltve – a tapasztalatok szerint ez a
legoptimálisabb szint.

Egyes tapasztalatok szerint a pépesítés akár kihagyható: azaz a préselés során kinyert víz (higítás nélkül) elegendő cellulózt
(vagy más ragasztóanyagot) tartalmaz ahhoz, hogy abban kellő ideig áztatott, kisebb méretű papírból pépesítés nélkül brikett
legyen préselhető. Más tapasztalatok szerint jóval hatékonyabb, ha a pépesítés meleg víz hozzáadásával történik. Fontos
azonban, hogy ehhez megújuló vagy máshogyan nem hasznosítható hulladékenergiát használjunk, máskülönben nő a gyártási
költség.
3

4

Link: http://reklamtabla.5mp.eu/web.php?a=reklamtabla.
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Kiegészítő pengék

Ha a fúrógépet kézben tartva, a konzolban nem teljesen fixen rögzítve használjuk, a hordót tetszőleges szintre
lehet tölteni. Ezt szemlélteti a jobb oldali kép.

A keverő használatának befejeztekor érdemes a rajta maradt papírmasszát letisztítani, mert
száradás után igen nehéz eltávolítani azt.
Mivel a keverés technikája, valamint az alapanyagok és az adagolás is eltérő és változó volt
partnereinknél a szezon során, pontos teljesítményadatot nem tudtunk rögzíteni.
Megfigyelések alapján a fixen rögzített megoldással nagyjából 25 liter töltet pépesítése 2-3 percet, a
biomassza hozzákeverése pedig még 1-2 percet vett igénybe. Így folyamatos üzem esetén kb. 150200 db briketthez szükséges masszát állíthatunk elő egy óra alatt.
Mozgatott keverővel, fokozatos hozzátöltéssel kb. 50 liter massza, zöldhulladék bekeverésével együtt
7-8 perc alatt készült el. Ez óránként kb. 200 db brikettnyi massza előállításához elegendő.
Préselés
A préselés célja, hogy az előkészített, bekevert massza víztartalmának nagy része kinyomásra kerüljön,
valamint hogy könnyen kezelhető és tárolható, a tüzeléshez megfelelő méretet és formát kapjon a
brikett.
A préselt brikettekkel kapcsolatos néhány kritérium
A téglatest mérete ne haladja meg a 10x10x16 cm-t. Egyes tapasztalatok szerint a túl nagy brikett
hátránya, hogy égésekor a külsején keletkező hamuréteg gátolja a belső, izzó rész hőleadását. Ezen
felül minél kisebb a brikett, annál könnyebben szárad ki.
A brikettet elég közepes erővel összepréselni. Tapasztalatok szerint a túl tömör anyag
nehezen gyullad meg és ég el, mivel kevesebb levegőt kap az égő felület. Ezen segíthet a
hozzáadott, durvább szemcséjű fűrészpor, pelyva vagy egyéb zöld hulladék is.
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Pontos arány nem került meghatározásra, ám nagyjából a masszát harmadára-felére érdemes
összepréselni.
A Badur Alapítvány partnerei által használt prés5
Ár

Anyag:

prés: 32 000 Ft
vízelvezetős tálca: 10 000 Ft
autó emelő: 4500-5000 Ft
acél

Súly:

kb. 30-40 kg

Elemek:

prés, autó emelő, vízelvezetős tálca lábakkal

Préselt brikettek
száma:

6 db

Töltet térfogata

10 x 16 x 12 cm

(2017-es adatok):

1.92 liter x 6 db, összesen 11.52 liter
Préselt brikett
mérete:

10 x 16 x 5-7 cm

Préselés:

alulról, (hidraulikus) autó emelővel

0.8 - 1.12 liter (nyomóerőtől függően)

A prés használata
A gépet egy ember is tudja működtetni, ám a töltéshez és a kész brikettek elvételéhez egy fő további
segítő csatlakozhat. Az alábbi maximálisan elérhető teljesítmény normál munkatempó, folyamatos
bevitel- és azonnali elvétel esetén, pihenő idő nélkül értendő:


maximális teljesítmény 1 kezelő esetén: 130-150 db/óra, kb. 32 kg/óra brikett (szárítva)



maximális teljesítmény 2 kezelő esetén: 180-200 db/óra, kb. 45 kg/óra brikett (szárítva)

Tereptapasztalataink alapján szokványos teljesítménynek (pihenőidőkkel, normál munkatempóval)
pedig az alábbi tekinthető:


1 kezelő esetén: 30-50 db/óra, kb. 10 kg /óra brikett (szárítva)



2 összeszokott kezelő esetén: 70-90 db/óra, kb. 20 kg /óra brikett (szárítva)
Mivel a préselés az emelő felett történik, a kipréselt víz közvetlenül éri azt. Ez hosszú távon a
tömítéseinek megrongálódásához vezet, ezért érdemes egy műanyag vagy vászon fóliát
erősíteni az emelőre úgy, hogy a víztől megvédje, ám a működtetést ne akadályozza.
Tönkrement tömítést érdemes megpróbálni pótolni (pár száz forintos költség), és az emelőt
hidraulikaolajjal újratölteni (max. 1000 forint).

Ajánlott 4-5 tonnás teherbírású emelőt használni, ám az emelési teljesítményének felét (2 tonna)
elegendő kihasználni, a korábban leírt ideális sűrűség elérése érdekében.
A préselés közben a lyukakon távozó víz elvezetésére érdemes takarólemezeket felszerelni, illetve a
vízelvezető tálcán nagyobb (15-20 mm) lyukat hagyni, hogy az ritkábban tömődjön el.

5

Link: http://reklamtabla.5mp.eu/web.php?a=reklamtabla.

14

Terelőlemezek

Takarólemezek

A prés használatának befejeztekor érdemes a rajta maradt papírmasszát letisztítani, mert
száradás után igen nehéz eltávolítani azt. A melléhulló alapanyag mennyiségét pedig
csökkenthetjük a betöltést segítő terelőlemezek felszerelésével:

Présgépek használat közben.

Szárítás, tárolás
A préselés után a brikettek alapos és gyors szárítása szükséges, azonban ehhez nem használhatunk
költséges energiát, mert az növelné a gyártási költséget, rontaná az energiahozamot. Emellett a 2
hétnél hosszabb száradási idő szinte biztosan a brikett penészedését eredményezi. Habár egyes
tapasztalatok szerint a masszához adott néhány centiliter szalmiákszesz ezt megakadályozza.
A fentiek okán a szárításhoz, és emiatt magához a gyártáshoz száraz idő, és kb. 20 fokos
átlaghőmérséklet szükséges. Így a brikettgyártásra ideálisnak a májustól szeptemberig tartó időszak
tekinthető. Természetesen az időszakos esőzések ellen a száradó brikettek takarása védelmet nyújt,
ám tartósan esős időben a száradás 1-2 hetet is igénybe vehet, míg csapadékmentes időszakban ez
2-3 nap alatt végbe megy.
Igen fontos még a száradó brikettek megfelelő szellőzésének biztosítása, valamint (beltéri szárítás
esetén) a helység folyamatos szellőztetése. A szárítás idejére a legmegfelelőbb hely egy kerti tető alatt
lehet, ahol a légmozgás akadálytalan, és az eső ellen is védelmet nyújt.
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A szárításra jó idő esetén akár a természetes talaj is megfelelő, ám a mozgatást jelentősen
megkönnyíti, ha rendelkezésre állnak raklapok.
Beltéri szárítás esetén az alábbi képeken látható, a brikettekkel lehetőleg minél kisebb felületen
érintkező polcos, vagy függesztékes tárolást alkalmazták a Badur partnerei. A képen látható polcok
dróthálóból készültek, ám lehetséges a brikettek szárítása akár két, párhuzamosan kifeszített drótra
helyezve is.

Az alábbi képeken bal oldalt a helytakarékosság érdekében egymásra helyezett (téglákkal
feltámasztott) raklapokon száradó briketteket láthatunk, míg a jobboldali ezek csapadék elleni
védelmére mutat megoldást.

Egy raklapon hozzávetőleg 60-70 db brikett fér el Természetesen a polcos, vagy más többemeletes
megoldások növelik a rendelkezésre álló területet, ám ezzel egy időben a korlátozott légmozgás miatt
növelik a száradási időt.
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Elosztás, felhasználás
Az elosztás módjához a Gyártás-szervezés fejezetben leírtak adhatnak iránymutatást, emellett
azonban fontos, hogy a brikett felhasználói megkapják a szükséges tájékoztatást is.
A tüzeléstechnikai kérdéseket nem érintve, a leglényegesebb megjegyezni, hogy a legtöbb esetben
abban a tüzelőberendezésben, amiben fával lehet tüzelni, ott brikettel is lehet. Szem előtt kell azonban
tartani, hogy a brikett nehezebben gyullad meg, illetve lassabban adja le a hőt, ezért a kályha
felfűtéséhez tűzifát érdemes használni. A felmelegedett kályhába már akár 1 egység fa mellé 3
egység brikett is adható. A brikett égéshője azonos, vagy akár meghaladja a fáét, de papírtartalma
miatt nagyobb hamutartalommal ég, mint a fa.

1 kg

Brikett
átlag

Fűtőérték

12.355 kJ

Friss fa
(50%-os
nedvességtartalom*)
6.480 kJ

Szezon évében
vásárolt fa (40%-os
nedvességtartalom)
10.440 kJ

Kiszárított fa
(20%-os
nedvességtartalom)
15.120 kJ

A lassabb égés miatt javasolt éjszakára nagyobb mennyiségű brikettet adagolni, amennyiben hosszan
szeretnénk, hogy fűtsön a berendezésünk.
Fontos még kiemelni, hogy a kiszáradt brikett is képes újra átnedvesedni, ezért – a fához hasonlóan –
száraz helyen kell tárolni azt.
A tüzelőanyag minősége mellett természetesen nem hagyható figyelmen kívül a fűtőrendszer állapota,
jellemzői, valamint a fűtött épület energetikai tulajdonságai sem.
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Függelék - Alternatív eszközök
Pépesítés

Betonkeverő
Az egyik legelterjedtebb alternatív pépesítő és keverő eszköz a hagyományos betonkeverő. Toldi
partnerünk, az Igazgyöngy Alapítvány egy Agrimotor B1308FK típusú, 80l-es tölthetőségű gépet
használt, a keverés és pépesítés elősegítésére 3-4 db (törött) téglával a keverődobban. Ezen kívül
érdemes lehet még kiegészítő pengéket felhegeszteni, melyek a papírt (a forgás irányában) elvágják.
Darálógépek
Az élelmiszeriparban elterjedtek a zöldségek, magvak felaprítására szolgáló, különböző darálógépek.
Ezek általában a tartály alján elhelyezett forgó pengével végzik a darabolást, külön leeresztő nyílásuk
nincs. A papír pépesítésére hasonló, ám nagyobb méretű szerkezetek szolgálhatnak, mint például az
alábbi képen látható, régebbi típusú keverőtárcsás mosógép6. Elméletileg gyári állapotban is
megfelelő, ám a forgórész, az üst, valamint a vízelvezetés módosítása hatékonyabbá teheti a
pépesítést.

Míg a fenti megoldás elektromos áramforrást igényel, valamint sok hibaforrást tartalmaz, egy emberi
erővel hajtott gép e hátrányos tulajdonságokkal nem rendelkezik. A Budapesten működő Cyclonomia
műhely7 már készített lábbal hajtható, zöldség-gyümölcsöt (balra), illetve papírt (jobbra) feldolgozó
darálógépet is.

6
7

Link: https://www.youtube.com/watch?v=W7KsefsTfXc
Link: http://cyclonomia.org/
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A papírdaráló gép üstjében a forgó pengét érdemes a könnyebb
tölthetőség és üríthetőség érdekében alul elhelyezni, ehhez az
üstként szolgáló tartály alján egy furat, valamint egy tömített
csapágy szükséges, melybe a forgórész tengelye illeszkedik.
A penge kialakítása többféle lehet, a háztartási kávédarálók
adhatnak ehhez inspirációt:
Kézi erejű pépesítés
Egyik partnerünk tapasztalatai szerint kézi pépesítéssel, esetleg egy kemény felülethez (pl. tégla)
dörzsölve, vagy lábbal taposva is elérhető a megfelelő állag.
Szintén kézi erővel, ám feltehetően hatékonyabban végezhető a pépesítés egy sajtreszelőhöz hasonló
kialakítású, ám nagyobb, 1.5-2 cm lyukméretű lemezhez dörzsölve a papírt. Fontos, hogy amennyiben
éles a felület, használjunk segédeszközt a sérülések elkerülése érdekében.
Préselés
Egy brikettet nyomó, karos prések
Kiskereskedelmi forgalomban könnyen beszerezhetők különböző felépítésű, 1db-os prések. Ezeknek
amellett, hogy kevés helyet foglalnak és viszonylag olcsók, igen alacsony a termelő képességük.
A jobb oldali képen látható termék8 már 3-4000
forintért megvásárolható, ám használata sokkal
nehézkesebb, mint a többi eszközé: a töltés a
keskeny méret, a préselt brikett eltávolítása pedig
a kialakítás miatt időigényes. Gyors munkavégzés
esetén is maximum 40-45 db brikett készíthető
vele óránként.

A bal oldali prés többek között az Ebay brit
aukciós oldalon, 110 font körüli áron szerezhető
be9. Magyarországon egy hasonló, ám nagyobb
és vízelvezetővel nem rendelkező változat
érhető el, kb. 10 ezer forintos áron az
apróhirdető oldalakon. Ezzel már akár 80 brikett
is gyártható óránként, megfelelő anyag- és
szárítóhely rendelkezésre állása esetén.

Csavaros prések
Míg a karos prések egy erőkarral (valamilyen áttételen keresztül) fejtik ki a szükséges nyomóerőt,
addig a csavaros préseknél ez egy csavarmenet segítségével történik. Működési elve nagyon hasonló

8

Link: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GZNOmqA8dXUJ:moose.hu/papirbrikettpres.html+&cd=15&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=opera.
9
Link: http://www.ebay.ie/itm/181693180777.
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a szőlő- és egyéb gyümölcsprésekéhez. Ez általában lassabb összepréselést, ám egyszerűbb kezelést,
nyitást, és kompaktabb felépítésű eszközt eredményez.

A fenti gép előnye, hogy igen olcsó alkatrészekből, komolyabb felszerelés nélkül is összeállítható. Ezen
felül szétszerelve igen kis helyet foglal, és könnyű alkatrészekből áll (pl. PVC cső, kis méretű menetszál
és egyéb fém elemek) is. A képeken látható eszközről bővebb leírás a készítő blogján10 található.
Több brikettet nyomó, karos prések
A karos erőkifejtésű, több brikettet készítő prések egyszerű felépítésűek, nem tartalmaznak bonyolult
műszaki megoldásokat, ugyanakkor megfelelő konstrukció esetén kellő erőt tudnak kifejteni több
(akár négy, nagyobb darab) brikett egyidejű préseléséhez is. Az emelős megoldásokkal szemben
további előnyük, hogy egyrészt egyszerű és gyors a munkafolyamatuk, másrészt a vízelvezetés
hatékonyabban megoldható, és a szerkezetük is ellenállóbb.

A fent látható prés11 jó példája az egyszerű, bárki által megtervezhető és elkészíthető megoldásoknak.
Hegesztési lehetőség hiányában akár csavarkötésekkel is összeállítható. Egy préselési ciklus normál

10
11

Link: http://papirbrikett.blogspot.co.uk/2016/07/papirbrikett-keszites-hazilag.html.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=W7KsefsTfXc
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munkatempó esetén kb. 1 perc 45 másodperc, tehát 4 db-os prés esetén óránként kb. 140 brikett
készíthető ezzel a szerkezettel.
Az alábbi képeken12 egy bonyolultabb felépítésű, ám igen hatékonyan működtethető gép látható. A
préselés a Badur által alkalmazott géphez hasonlóan egy felülről nyitható, alulról dugattyúkkal
nyomott kamrában történik, ám az erőt nem egy alul elhelyezett emelő, hanem egy forgattyús
mechanika fejti ki. Mivel ez a prés tetején támaszkodik meg, az ajtóra nem szükséges zárószerkezet.
Emellett az ajtó nyitása, és a kész brikett kiemelése is ugyanazzal a szerkezettel történik, így a munka
egyszerű mozdulatsorral végezhető.

1

2

3

Ezzel a préssel egy fő is képes lehet 40 másodperces ciklusidőre, azaz óránként 90*2=180 darab (nagy
méretű brikett) előállítására. Másfajta kamra kialakítással egyszerre több, kisebb térfogatú tégla is
készíthető, így a teljesítmény ennek többszöröse is lehet.

12

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OafxYrtJTHU
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Források, hasznos linkek
Brikettgyártás - további útmutatók:
Feldmár Nóra, Hulladékból fűtőanyagot – mintaprogram az ország egyik legszegényebb
falujában, http://ciganymisszio.reformatus.hu/v/Felmdmar-hulladekbol-futoanyagotPapírbrikett, http://papirbrikett.blogspot.co.uk/2016/07/papirbrikett-keszites-hazilag.html
Varga Illés Levente, Papírbrikett, http://vargailles.archi.hu/index.php/kompromisszum/141papirbrikett
Út a jövőbe, Fa helyett papirbrikettel is lehet fűteni, ráadásul ingyen van…,
http://utajovobe.eu/hirek/hulladek/4201-fa-helyett-papirbrikettel-is-lehet-futeni-raadasulingyen-van?highlight=WyJicmlrZXR0Il0=
Égési tulajdonságok, https://www.youtube.com/watch?v=rBy-X0iCRXM
Gépkészítők:
Prés és pépesítő, Burai Ignác, http://reklamtabla.5mp.eu/web.php?a=reklamtabla
Karos prés, Nagy József, https://www.youtube.com/watch?v=OafxYrtJTHU
Karos prés, Hegyi György, https://www.youtube.com/watch?v=UI13W5NjG8s
Keverőlapátos mosógép pépesítő, kézi prés, Ladislav Jeřábek,
https://www.youtube.com/watch?v=W7KsefsTfXc
Index brikettgyártás fóruma,
http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=0&na_step=500&t=9177193
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