
Prezentácia projektovej stavby závodu
na produkciu peliet regiónu Onega
v objeme 150 tisíc ton ročne 

VYUŽITIE ODPADU Z HYDROLÍZOVEJ PRODUKCIE



Aktualita projektu

Globálny nárast industrializácie viedol k zvýšeniu uhlíkových emisií do atmosféry a následne
ku globálnemu zhoršeniu životného prostredia na celej planéte.

Jeden zo spôsobov ako redukovať uhlíkové emieie je nahradiť celý objem spotreby tradičných 
uhlíkových palív alternatívnymi palivami.

Táto situácia viedla k zvýšeniu spotreby palív z biomasy dôsledkom je stabilný nárast cien 
pre tento typ paliva (10 - 15% ročne)
www.Energy.eu - Európsky energetický portál

Európsky analytici zaznamenali rovnomerný nárast v závislosti na priemerných drevených peletách 
v období rokov 2000 - 2010 s nárastom spotreby 20 - 30% za rok.
EUBIA - Európska asociácia biomasového priemyslu
PELLETS @ LAS - www.pelletsatlas.info ny.url



 Schválenie Kyotského protokolu európskymi krajinami.
 Schválenie enviromentálneho zákona - "Zelenej knihy " v EÚ.
 Schválenie ekonomických stimulov a pokút (poplatok za 1 tonu CO2 emisí je 28 až 38 €)
 Rozvoj globálneho obchodovania s limitmi pre uhlíkové emisie. Palivá z biomasy

sa stanú komoditami.
 Systematický prechod elektrární v Európe na palivá z biomasy, aby sa redukovali 
        uhlíkové emisií. 

Aby sa vyriešil tento enviromentálny problém, svetové spoločenstvo prialo niekoľko opatrení,
pre podporu efektívneho prechodu elektrární na alternatívne palivá.

Táto situácia v obchode s biopalivami potvrdzuje efektívnosť projektu na výstavbu závodu 
v meste Onega v  Archangeľskej oblasti na produkciu priemyselných drevených peliet za účelom 
predaja konečného produktu na energetickom trhu krajín EÚ.



Surovina je voľne uložená vo vzdialenosti troch kilometrov 
od priemyselnej časti. Objem zásobníka suroviny 
je 8 mil. ton.

Surovina je odpadom po výrobe hydrolýzou z malých 
roztrúsených drevených pilín. Vlhkosť obsahu - 55%
Odhadovaná cena za  1 tonu suroviny je 12 € 

Konečný produkt  - priemyselné pelety
Ø-8 mm, L-8-15 mm, hustota masy, 0,7-0,85 t/m3, 
hustota  materiálu, 1.1 t / m 3



Bilancia spotreby a produkcie peliet v Európe v roku 2011



Nárast produkcie a dopyt po peletách na energetickom trhu EÚ

Nárast dopytu po priemyselných peletách



Nárast dopytu po peletách v Európe

Nárast produkcie peliet v Európe

Nárast dopytu po priemyselných peletách



Umiestnenie priemyselnej oblasti



.
Umiestnenie skládky suroviny



.
Prepravné trasy priemyselných peliet



Vykladanie hotovej produkcie



Naši partneri

Spoločnosť KAHL – celosvetový líder v produkcii zariadení
www.kahl.de

SpoločnosťUNITECNA GmbH – integrátor projektu
na podmienky CIP  Onega regiónu www.UNITECNA.com
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