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Kapacita závodu: s celkovou kapacitou 150 000 ton ročne bude mať
závod jednu z najväčších produkcií biopalív v Rusku a Európe.
Vybavenie:  Technologické vybavenie závodu bolo navrhnuté a dodané
poprednými európskymi výrobcami "na kľúč".
Zdrojová základňa: 4.5 milióna ton lignínu ležiaceho blízko závodu 
a dostatok počas 12 rokov plynulej produkcie peliet.  
Lignínové plelety sú ohodnotené o 20 - 25% vyššie v porovnaní 
s drevenými pleletami vzhľadom na vyššiu výhrevnú hodnotu.
Nezávislé laboratóriá potvrdili kľúčové fyzikálne a biochemické
vlastnos� lignínu a jeho schopnos� pele�zácie. 
Odbyt: vysoký dopyt po priemyselných peletách zo strednej
a severozápadnej Európy ako aj narastajúci dopyt v Rusku.
Cieľový zákazníci: spoločnos� so širokou spotrebou a elektrárne, 
ktoré používajú priemyselné pelety ako palivo na výrobu tepla a energie.

 

 

Momentálny stav
•   Financovanie úverov a vlastného imania je plne zabezpečené
•     Všetky požadované povolenia pre výstavbu závodu sú na mieste
•     Hlavné stavbné zmluvy sú podpísané
•     Stavebné práce napredujú
•     Uvedenie závodu do prevádzky je naplánované na 3. kvartál 2014 Kľúčové �nancovanie

Celková inves�cia počas obdobia výstavby EUR41,9 mln 

Vlastné imanie EUR11,6 mln 

Obligačné financovanie EUR30,3 mln 

Umiestnenie závodu: závod je umiestnený na severovýchode Ruska,
v Onege v Archangeľskej oblas�.
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Infraštruktúra závodu Umiestnenie závodu v Onege

Infraštruktúra a plán závodu

Suroviny Umiestnenie skladovacích miest lignínu

 Projekt je implementovaný na výrobnú časť pôvodného 
 hydrolyzačného závodu v Onege. Priemyselná oblasť pokrýva
 12 hektárov. Prenájom pozemku je na 49 rokov.

 Výrobná časť má všetky nevyhnutné prevádzkové časti 
 a infraštruktúru, zahŕňajúc železnicu, kanalizáciu, vodu a elektrifikáciu. 

 Tiež sa tam nachádzajú budovy a hydrolyzačné zemné stavby, 
 z ktorých jedna časť bude zbúraná a ostatné zrekonštruované
 alebo ponechané tak.

 

 Uskladnenie surovín je organizované otvoreným spôsobom 
 na pripravených  miestach vo výške až 1m. Vzdialenosť od výrobnej
 časti k skladisku lignínu: 3 km

    Zásoby projektových surovín sú umiestnené na dvoch skladovacích 
 miestach:

-  Oblasť č. 1 má približné rozmery 650 x 640 m a obsahuje približne 

    4,2 milióna kubických metrov lignínu
-  Oblasť č. 2 má približné rozmery 350 x 70 m a obsahuje približne
    77,2 tisíc kubický metrov lignínu

    Podľa testov, celková váha zásob hydrolýzového lignínu v rámci 
 projektu je približne 4,5 milión a ton surového materiálu.
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Krátky historický prehľad hydrolyzačného závodu v Onege

     Kvôli spracovaniu odpadového reziva z píly v Onege, v roku 1940 začala výstavba Onegského hydrolyzačného závodu.
Výstavba bola čoskoro pozastavená kvôli vypuknutiu 2. svetovej vojny. V roku 1944 sa výstavba obnovila.
     V septembri 1954 bol Ongegský hydrolyzačný závod spustený do prevádzky. Kapcita závodu bola  3 milióny litrov
etanolu ročne. Závod bol opakovane modernizovaný a produkcia alkoholu sa do roku  1984 zvyšovala o 5 miliónov litrov
etanolu ročne.
     Kvôli zmenám v zákonoch upravujúcich predaj liehovín v roku  1993, a  tiež kvôli vysokej energetickej náročnosti výroby
etanolu z odpadového reziva sa stala nevýnosnou. Závod sa zatvoril a vyhlásil bankrot v roku 2005. 

Celkový pohľad na závod po zatvorení:

Teraz bez emisií a produkcie odpadu
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 Stav projektu 
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 Zmluva s vedúcim integrátorom (Alligno Maschinenexport GmbH), ktorý vytvoril návrh na kľuč, 
  dodal a dohliadal na inštaláciu výrobného vybavenia, bola podpísaná, prvý súbor vybavenia bol

       vyrobený a odoslaný;  
    Bola vykonaná nezávislá štúdia surovín  a technológií na výrobu peliet, prvý súbor vybavenia bol

      vyrobený a odoslaný; 
 Návrh a výstavba

Technológia

 

    Dokumentácia návrhu bola pripravená hlavným návrhárom závodov "MacroPlan" (LLC) a úspešne 
  prešla preskúmaním odbornými autoritami;
  Boli získané nevyhnutné špecifikácie a povolenia projektu (vrátane elektrifikácie, dodávky vody

      a kanalizácie)

 Pripravila sa lokalita závodu, vrátane demolácie existujúcich budov a zemných stavieb
       v dezolátnom stave;

 Získané stavebné povolenie (hlavné povolenie pre stavebné práce v Rusku)

 Bola podpísaná zmluva s hlavným konštruktérom EPC;

 Odbyt a logistika

     Bol podpísaný predbežný súhlas s predajom konečných produktov;

     Boli analyzované hlavné dopravné trasy pre konečné produkty;
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Umiestnenie novej výrobne založenej v časti pôvodnej oblasti Ongegského hydrolyzačného závodu
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Súčasný stav výstavby 



February 2014 

1.   Hromadenie lignínu v skladovacej oblasti (skrátka lignínu) 
2.   Preprava zo skladovacej oblasti nákladnými autami (~4 km)

od závodu.
3.   Vykládka v závode do automaticky plniaceho sila a hrubé

opracovanie (preosievanie) aby sa odstránili veľké kusy.
4.   Surovina sa naplní do bubnového sita  

5.   Sušenie 

6.   Separácia (“ľahké čistenie”) 

7.   Peletizácia 

8.   Uskladnenie hotových peliet so síl
9.   Balenie hotových peliet do veľkých vriec alebo mäkkých
       kontajnerov 

Workflow 
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Výrobná linka (Rozloženie váh)

Input lignin MC [ % ]:  →→→→→ →→→ 60%

Output from the dryers lignin MC  [ % ]: →→→→ 12% 22,0

Infeed lignin weight [ t/h ]: 50,9

Rejected after the drum screener [ %, t/h ]:  →→→→→ 5%

Lignin weight after the screener [ t/h ] 48,4 2,90 F1

Infeed lignin weight [ t/h ]: 29,04 4,62 F2

Weight of water in output from the dryers lignin[ t/h ]: 2,64 12,22 F3

Weight of the evaporated water [t/h ]: 26,40 2,26 F4

Weight of the oven dry lignin  [t/h ]: 19,36 22,0

Weight of lignin out of the dryers [t/h ]: →→→ 22,0

Working time [ h ]: 7 700 20,26

Prduction capacity per year [t]: 154 000

50,9 2,3 F4

2,5 t/h (rejct.) 11,1 F3

to the dryers 48,4 4,2 F2

2,6 F1

Input 20,3

2,64

Recalculation of waste after the initial MC in PAL: 3,8

Equipment
Fractions 

distribution
Waste

Clean

lignin
Tonns

Hamatec F1 [4-10мм] 13,18% 8,80% 91,20% 2,64 1,1 0,3 0,4 2,5 PELLETS

Air Grader F2 [2-4мм] 21,01% 8,80% 91,20% 4,22 2,5

Wind Sifter F3 [0.25-2 мм] 55,56% 8,80% 91,20% 11,1

Fine (dust-like) fraction F4 [<0.25 мм] 10,25% →→→→→→ →→→→→ 2,3 WASTE [ t/h ]:

100,00% 20,3 4,3

1,7

Output

20

Dryer 3

Dryer 1

Screener

Press
4 pc.

Air Grader

Dryer 4

Dryer 2

Hammermil

Dry lignin silo

Wind Sifter

Hamatec
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Manažment

  Boli zriadené projektové úrady v Moskve a Onege; 

  Najalo sa jadro projektovej skupiny v Moskve
a Onege (vrátane generálneho riaditeľa, 

    konštrukčného riaditeľa, finančného riaditeľa atď.); 

  Boli vytvorené podnikové riadiace orgány (vrátane
    predstavenstva a dozornej rady); 

  Bola vypracovaná vnútorná politika spoločnosti; 
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Vzdialenosti Mapa 
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Moscow 

Arkhangelsk Onega 

Russia 

Km 

Moscow-Arkhangelsk 1.300 

Arkhangelsk- Onega 240 

Onega – Arkhangelsk sea port 300 

Arkhangelsk- sea port-Antwerpen 3.622 

Arkhangelsk- sea port-Liverpool (South East UK) 3 .744 

Arkhangelsk- Kosice по Ж/Д 
 

3.200 

Slovakia 

UK 

Lithuania 
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Popis 

 

 9. Balenie hotových peliet do veľkých vriec alebo mäkkých kontajnerov 

 Palivové pelety sú balené vo veľkých vreciach alebo 
         mäkkých kontajnereov (MK-14-10)  

 Jeden kontajner môže obsahovať okolo 9 ton peliet 

 Kontajnery su nakladané na železničné vozne
         (5 kusov/vozeň)

 Momentálne vyvíjame alternatívny spôsob prepravy, 
         aby sme zvýšili kapacitu nakladania až na 65 ton 
         na vozeň.
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SurovinaLigninínové pelety

Produkcia 
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Hlavné vybavenie 

Hromadenie lignínu v skladovacej oblasti a doprava nákladnými autami do závodu

 Pásové rýpadlo Liebherr R 934 C Litronic 

Objem lyžice: 1,80 м³ 

 

 

 kĺbový sklápač Volvo A40F s bočným nástavcom pre transport
   "ľahkých" materiálov s nízkou hustotou
Prevádzková váha: 31.000 kg 

Objem – 39.000 kg (42,3 m3) 

 

 

 Kolesový nakladač Liebherr L556 II 

Prevádzková váha: 10.600 kg 

Objem lyžice: 4,0 м3 

 

 

 4 x trucks MAN TGS 26.440 6X4 BLS-WW s nápravami 

Váha nákladu:  28.360  kg 

Objem: 41 ca.m3 

Celková váha zásob hydrolyzovaného lignínu v rámci projektu je približne 4,5 milióna ton spracovateľného materiálu
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Celkový prehľad
 

Lignínové pelety

15 

Popis výrobku  




