do biomasy drzewnej i odpadów rolniczych
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PrezeNTaCja
Początki naszej firmy sięgają 1990 roku, kiedy jako jedno z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw w Słowenii zajęliśmy się
sprzedażą i dystrybucją paliw stałych. W Bioles Horizont d.o.o., pierwszym przedsiębiorstwie prywatnym i wielokrotnym zdobywcy
nagrody Gazela w dziedzinie dostaw energii, staramy się oferować wszystkim, nawet najbardziej wymagającym klientom, wyroby i
usługi najwyższej jakości. Bardzo dobry wynik sprzedażowy stawia nas wśród wiodących przedsiębiorstw z północno-wschodniej
Słowenii.
zgodnie z trendem ekologicznym rozszerzyliśmy nasz program o prasy brykietujące do biomasy drzewnej i odpadów rolniczych.
Nasz ukierunkowany na przyszłość i technologie program brykieciarek do biomasy stawia środowisko przed biznesem. Nasze
brykieciarki złożone są z prasy typu TrN/BaT oraz zasobnika z mechanicznym dozownikiem. Nasze prasy zwiastują zieloną epokę,
ponieważ drogie i szybko wyczerpujące się paliwa kopalne, takie jak gaz ziemny, węgiel, lignit, paliwo diesel itp., zamieniamy na
korzystne cenowo i alternatywne paliwo. W ten sposób odpady rolnicze, leśne i komunalne przekształcamy w brykiet z biomasy.
dzięki nieustannej innowacyjności i rozwojowi technologicznemu stworzyliśmy doskonałe maszyny do produkcji brykietu, co
stanowi nasz wkład w ochronę przyrody i środowiska, jako że zastosowanie maszyn do brykietowania biomasy zmniejsza zawartość
dwutlenku węgla, będącego skutkiem emisji przemysłowych itp.

Wizja

MiSja

“Będziemy skutecznym i społecznie odpowiedzialnym
przedsiębiorstwem, skupionym na zadowalaniu nabywców
- specjalistą z wyjątkowo zadowolonymi kupcami.” Bioles
Horizont dostarcza jakościowe, ekonomiczne i czyste metody
ogrzewania, jednocześnie troszcząc się o zadowolenie klientów.”

“Podejmując się sprzedaży naturalnych źródeł energii,
zobowiązaliśmy się tworzyć zdrową, czystą i bezpieczną
teraźniejszość i przyszłość dla naszego i globalnego
społeczeństwa.”

zOBOWiĄzaNi WOBeC jaKOŚCi
zobowiązani jesteśmy oferować doskonałe maszyny brykietujące, które spełniają międzynarodowe normy jakościowe. z tego
powodu stosujemy zaostrzone systemy kontroli jakości i procedury testowe. Nasz dział kontroli i zapewnienia jakości z uwagą
czuwa nad całym procesem produkcyjnym, bezpośrednio od zakupu surowców do wysyłki produktów końcowych. abyśmy
mogli zagwarantować sprawne działanie, parametry jakościowe i wydajnościowe wszystkich maszyn są testowane w naszym
wewnętrznym laboratorium testowania jakości.

2

www.briquettepress.eu

PrOjeKT GO GreeN
Paliwo to podstawa każdego przemysłu, a czyste środowisko to największa troska
naszego społeczeństwa. Każdego roku stykamy się z milionami ton odpadów rolniczych
z biomasy, poddawanych nieefektywnej utylizacji lub spalanych luzem, w wyniku czego
zanieczyszczane jest powietrze. Te odpady można poddać recyklingowi i zapewnić
odnawialne źródło energii poprzez sprasowanie odpadów z biomasy do postaci brykietu
o wysokiej gęstości bez dodawania żadnego spoiwa. Paliwo z recyklingu jest korzystne
dla środowiska, gdyż chroni źródła naturalne. Wielu ludzi nie wie, że recykling zapobiega
globalnemu ociepleniu, które bezpośrednio wpływa na klimat na świecie.
Nie ma lepszego projektu niż czerpać zyski z odpadów rolniczych i leśnych, chronić
globalne środowisko i produkować zieloną energię.
dzięki prasie brykietującej pozyskujemy energię odnawialną z odpadów. Przyjazne dla
środowiska paliwo wytwarzane jest z odpadów rolniczych, leśnych i przemysłowych.
Naszym surowcem są odpady z tych źródeł, a produktem końcowym jest brykiet.
Głównym założeniem maszyny jest produkcja biopaliw z odpadów rolniczych, które
są przeważnie nieefektywnie utylizowane lub spalane luzem, przez co zanieczyszczają
powietrze. Wymienionych odpadów nie można całkowicie zutylizować, można je
natomiast wykorzystać jako odnawialne źródło energii poprzez przerobienie odpadów z
biomasy na brykiet o dużej gęstości. Można to osiągnąć dzięki maszynie brykietującej i
produkcji brykietu, który dostarcza nam energii. Można by rzec, iż głównym założeniem
tego projektu jest zapewnienie, przy jednoczesnych niskich kosztach, czystej energii.
Surowcem do obróbki w prasie brykietującej są odpady. Maszyna wymaga od 40 do
90 KM (koni mechanicznych), w zależności od modelu. Miejsce, w którym umieszczona
będzie maszyna, musi mieć co najmniej 1000 metrów kwadratowych, potrzebnych do
pracy oraz składowania materiału.
Niepotrzebne są żadne specjalne grunty czy magazyny, do prawidłowej produkcji i
składowania wystarczy jedynie odpowiednie stanowisko.
Prasa zamienia biomasę o niskiej gęstości w biomasę o wysokiej gęstości, tj. w brykiet,
bio-węgiel lub biały węgiel. Brykiet otrzymujemy z odpadów rolniczych lub leśnych,
które można skutecznie wykorzystać jako najlepszy zamiennik któregokolwiek paliwa
kopalnego (węgiel lub drewno), jak również można je stosować do różnych rodzajów
obróbki cieplnej.
Żywotność (możliwość rozwoju): rentowność produkcji brykietu jest bardzo wysoka,
ponieważ zapotrzebowanie na energię rośnie z dnia na dzień, podczas gdy dostawy
naturalnych paliw kopalnych są ograniczone. Oprócz tego władze indyjskie zapowiedziały
szereg inicjatyw, mających wesprzeć projekt montażu pras brykietujących, ponieważ
cały świat skupia się obecnie na rozwoju alternatywnych źródeł energii. W przemyśle
na całym świecie promuje się odnawialne źródła energii. To doskonała inwestycja,
która zwróci się po około 2 (dwóch) latach. Nie zanieczyszcza środowiska i nie stanowi
żadnego zagrożenia. To przyjazny dla środowiska odnawialny projekt z dziedziny zielonej
energii.
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brykietowania
Brykiet z biomasy to przyjazne dla środowiska, odnawialne,
ekonomiczne i niekonwencjonalne źródło energii, które nie
zawiera smogu. Brykiet jest w 100% naturalny, nie zawiera
dodatkowych spoiw, co oznacza, że do jego produkcji nie
zastosowano chemikaliów czy siarki.
Brykiet z biomasy cechuje wysoka gęstość specyficzna rzędu
1200 kg/m3 i gęstość nasypowa 800 kg/m3 , w porównaniu
z 60 do 180 kg/m3 sypkiej biomasy. dzięki swej gęstości i
kompaktowości brykiet doskonale nadaje się do przewożenia
na większe odległości.
W porównaniu z sypką biomasą lub drewnem, koszty
załadunku, rozładunku i transportu brykietu są niższe. Poza
tym, dzięki wielkości i formie brykietu, do jego przechowywania
potrzebne jest o wiele mniej miejsca, co czyni go łatwym do
składowania.

Poza tym, że brykiet to tańsza alternatywa dla paliw
konwencjonalnych, przyszłość brykietowania biomasy jest
jeszcze jaśniejsza dzięki dostępności dużych ilości odpadów
rolniczych. Świadomość i popyt na brykiet z biomasy rośnie
i coraz więcej przedsiębiorstw z różnych sektorów odkrywa
zalety brykietowania.
Bardzo ważnym jest fakt, iż rządy wielu państw zrozumiały
znaczenie biomasy jako tańszego i bardziej przyjaznego dla
środowiska alternatywnego źródła energii. rządy wspierają
przetwarzanie biomasy wprowadzając ulgi podatkowe i zachęty
finansowe. Te działania pomagają zwiększyć zastosowanie
biobrykietu jako alternatywnego źródła energii odnawialnej.
z uwagi na to, że projekt zwraca się już po dwóch latach,
inwestycja weń jest co najmniej atrakcyjna.

Brykiet może wytwarzać intensywniejsze ciepło niż inne paliwa.
Większą wydajność można przypisać niskiej wilgotności i
wysokiej gęstości brykietu.
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SUPer 65

SUPreMe 75

jUMBO 90

65 mm prasa brykietująca

75 mm prasa brykietująca

90 mm prasa brykietująca

Pierwszy model, który opracowaliśmy i
z którym wstąpiliśmy na drogę doskonałości i nowinek technologicznych, to
Super 65, przeznaczony do produkcji
brykietu o średnicy 65 mm przy minimalnych kosztach operacyjnych. Wykonanie tego modelu umożliwia średnią
wydajność produkcyjną przy minimalnych odpływach kapitałowych.

Nasze wybitne modele Supreme 75
to idealny wybór dla producenta,
który szuka maszyny o wydajności od
800 do 1000 kg/h, a nie jest jeszcze
gotowy na zakup modelu jumbo 90.
Ta maszyna współpracuje również z
młynem bijakowym (rozdrabniacz),
który rozdrabnia surowiec na drobne
kawałki, odpowiednie do końcowej fazy
brykietowania.

jumbo 90 to wyjątkowy i wiodący
produkt w naszym portfelu. Wyróżnia
go technologia cięcia, zapewniająca
maksymalną
wydajność.
Ten
innowacyjny produkt jest bardzo
wydajny jeżeli chodzi o koszty, stoi
również na najwyższym poziomie
technicznym.

Wszystkie elementy
elektryczne pochodzą od
firmy SIemens.

Najwyższa wydajność
produkcyjna do 1800 kg/h
surowców.

Ciężka konstrukcja w
standardowym wykonaniu.

Akceptowalna wielkość
surowców: do 25 mm bez
młyna bijakowego.

Wykonanie ze specjalnym
systemem czujników,
wskazujących temperaturę
maszyny.

Poszczególne syreny
systemu alarmowego
informują o mniejszych i
większych problemach z
maszyną.

System z prostym
sterowaniem umożliwia
oszczędność kosztów
produkcyjnych.

Niezawodne pyłoszczelne
wykonanie głównych
elementów.

Wytwarza brykiety o
wysokiej gęstości i
średnicy 60, 75 lub
90 mm.
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zaŁĄCzNiKi
Spis standardowego wyposażenia, części i części zamiennych, dostarczonych
razem z Państwa prasą brykietującą.
CZĘŚĆ-A

CZĘŚĆ-B

Na jednostkę główną prasy brykietującej
składają się:

jednostka do operowania materiałem:

Obudowa, koło dozujące, wał korbowy,
pałka, listwa i tłok;
silnik elektryczny z plastikowym paskiem;
system smarowania z filtrem;
pompa olejowa z silnikiem trójfazowym i
manometrem;
ślimak dozujący ze standardową przekładnią
eleCON NU 5 i 10 KM (1440 obr./min.) i
dodatki;
części rezerwowe, takie jak trzpień, matryca
stożkowa, wpinane szczęki, dzielona patryca i
uszczelka olejowa;
uchwyt matrycy i zapinka obręczowa;
uchwyt do zamocowania matrycy;
dźwig z kołem pasowym
(wydajność 2 Mt / Tn);

6m Sześciometrowy ślimak transportowy z
grubością ślimaka 5 mm.
reduktor (eleCON 3,54 - NU) z 3 HP silnikiem
elektrycznym
zsuwnia, pasek zmienny i pasek klinowy do
kontroli prędkości

CZĘŚCI ZAMIENNE
Części zamienne dostarczone razem z prasą
JUMBO 90:
ubijak: 4 szt.
matryca stożkowa: 4 szt.
uchwyty: 10 szt.
dzielona matryca: 3 szt.

Główne gniazdo z liniami chłodzącymi
(łączna długość 10 m);

uszczelka olejowa (do rączki, tłok, ubijak,
dozownik): 2 komplety

51 Hz elektryczny panel sterowania z
elementami do sterowania maszyną;

ślimak: 1 + 1 szt.

czujniki elektryczne (uchwyt matrycy, tuleja
tłoka, system olejowy);

uchwyt trzpienia: 2 szt.

dozownik: 1 + 1 szt.

podstawowe śruby, itd.;
podstawowy kanał głównego silnika;
silniki indukcyjne, elektryczne panele
sterowania i części (Marka: SieMeNS).

JUMBO 90

SUPREME 75

SUPER 65

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wydajność produkcyjna (w zależności od surowców)

średnio 1.200 - 1.800 kg/h

średnio 800 - 1.000 kg/h

średnio 700 - 800 kg/h

Wielkość produktu końcowego

90 mm średnica

75 mm średnica

65 mm średnica

Długość brykietu

od 100 mm do 350 mm

od 100 mm do 350 mm

od 100 mm do 350 mm

Forma produktu końcowego

Cylindryczna

Cylindryczna

Cylindryczna

Wielkość surowca

Do 25 mm

Do 15 mm

Do 10 mm

Trociny (około)

1.500 do 1.700 kg/h

800 do 950 kg/h

700 do 800 kg/h

Słoma (około)

1.000 do 1.200 kg/h

650 do 750 kg/h

600 do 700 kg/h

Materiał włóknisty z łodyg trzciny cukrowej(około)

1.000 do 1.300 kg/h

600 do 750 kg/h

450 do 550 kg/h

Łupiny orzechów ziemnych (około)

1.800 do 2.500 kg/h

800 do 1000 kg/h

700 do 900 kg/h

Pozostałe oraz mieszanina surowców (około)

1.200 do 1.800 kg/h

750 do 950 kg/h

600 do 700 kg/h

Gęstość masy wejściowej

140 do 200 kg/m3

140 do 200 kg/m3

140 do 200 kg/m3

Zawartość wilgoci

8-12%

8-12%

8-12%

Ciśnienie brykietowania (brykietowanie bez spoiw)

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

Wymagana jest moc przyłączeniowa

91 HP/ 68 kW

70 HP / 53 kW z młynem

65 HP / 49 kW z młynem

Praktycznie zastosowane ampery

75 - 85 Amp (około)

60-70 Amp (około)

55-60 Amp (około)

Średnie zużycie energii

30 - 40 jednostek/h

28- 32 jednostek/h

26- 28 jednostek/h

WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA

PARAMETRY PRACY

ENERGIA / MOC ELEKTRYCZNA
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zaMieŃ OdPadY Na PaliWO dzięKi NaSzYM

prasom do produkcji brykietu
Dzięki innowacyjnemu podejściu w dziedzinie odnawialnych źródeł energii jesteśmy krok przed
pozostałymi podmiotami na rynku. Oferujemy paliwo, stanowiące alternatywę dla gazu ziemnego,
węgla, lignitu, paliwa diesel i wielu innych, jako że zapasy tych paliw w najbliższej przyszłości będą
maleć. Stosujemy nowe technologie brykietowania bez spoiw, dzięki której przetwarzamy organiczne
odpady rolnicze na brykiety z biomasy bez użycia chemikaliów.

Postępuj ekologicznie,
postaw na ekologię dzięki naszej prasie do produkcji brykietu!

Autoryzowany przedstawiciel w Europie:

Bioles Horizont d.o.o.
Korčetova ulica 5
2000 Maribor
Słowenia
tel: +386 5 909 66 03
e-mail: info@bioles-horizont.si
www.briquettepress.eu
www.bioles-horizont.si

