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БИОЭНЕРГЕТИКАБИОЭНЕРГЕТИКА

На ринку деревних гранул зростає усві-
домлення значущості високої якості 
продукції. Майже будь-яку відновлю-

вальну сировину можна гранулювати і в та-
кій формі подавати на подальшу обробку.

У порівнянні з іншими продуктами дере-
вина не  має сильних власних зв’язувальних 
властивостей, як, наприклад, крохмалевміс-
ні комбікорми. Антифрикційні властивості 
також не особливо виражені. Тому всередині 
пресувальних каналів матриці дуже швид-
ко виникає висока сила тертя, яка потрібна 
для компактування навіть такого продукту 
з низькими в’яжучими властивостями. При 
цьому слід звернути увагу на істотні відмін-
ності в  переробці різної деревини залежно 
від вмісту в  ній смоли. Для пресування де-
ревини твердих порід, такої як бук або дуб, 
потрібно докласти більше зусиль, ніж для 
деревини м’яких або хвойних порід. Зусилля 
пресування веде до «питомої витрати енер-
гії», що при обробці деревини становить від 
50 до 60 кВт/год.

Зважаючи на високий опір тертя і низь-
кі зв’язувальні сили деяких порід деревини, 
дуже важливим процесом є попереднє кон-
диціонування, тобто первинна обробка про-
дукту безпосередньо перед пресуванням. 
Тому в даному випадку істотну роль відігра-
ють вологість продукту та його температура, 
а також ступінь подрібнення. Для підвищен-
ня вологості продукту доцільно додавати 
воду — частково у вигляді пари, а перед гра-
нулюванням деревину деякий час витрима-
ти, щоб волога увібралася в продукт.

Передумовою для оптимальної експлуа-
тації обладнання є рівномірне завантаження 
преса, достатнє попереднє подрібнення, го-
могенність продукту та вологість близько 12 %.

Повна лінія переробки включає можли-
вість подрібнення продукту за  допомогою 
дробарки, безперервний проточний змішу-
вач для введення пари і води та кондиціонер 
тривалої дії для витримки перед гранулю-
ванням.

Уже майже сто років компанія Kahl за-
ймається розробками в  цій галузі та може 
запропонувати досконалу технологію, що 
дозволяє виготовляти гранули з відмінними 
властивостями згоряння:

 ◆ чисте нарізання; 
 ◆ відсутність пилу; 
 ◆ відмінне компактування. 

Міцна конструкція та висока експлуата-
ційна готовність обладнання забезпечують 
економічне виробництво.

Лінії гранулювання Kahl вже багато де-
сятиліть з успіхом використовуються для 
пресування органічних продуктів з різно-
манітним розміром часточок, показниками 
вологості та насипною вагою. Обладнання 
постійно вдосконалюється виробником сто-
совно продуктивності та економічності.

Послуги компанії:
 ◆ консультації та підтримка, починаючи з 

вашої ідеї, узгодження, проектування, інжи-
ніринг, введення в експлуатацію та сервісна 
підтримка (гарантійна і післягарантійна);

 ◆ компанія поставляє заводи «під ключ» 
у галузі виробництва біопалива та утилізації 
відходів;

 ◆ для проведення тестувань із сировиною 
на заводі Kahl функціонує дослідна установка.

Можливості використання пресів 
Kahl для гранулювання:

 ◆ відходи деревини (стругальна стружка, 
тріска, тирса, деревний та шліфувальний пил);

 ◆ солома;
 ◆ інша біомаса.

  УСТАНОВКИ ГРАНУЛЮВАННЯ 
ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ KAHL 
Amandus Kahl здійснює виробництво 

пресів-грануляторів з привідною потуж-
ністю від 3 до 400 кВт. Усього пропонується 
11 різних типорозмірів. Діапазон продуктив-
ності більшості установок — від 1,5 до 8 т/год 
на  1  прес. Лінії до  40  т/год передбачені для 
промислового виготовлення гранул.

Висока якість гранул = висока насип-
на вага = краща якість горіння 

З огляду на  різноманітність можливо-
стей (різні вихідні продукти і розміри уста-
новок) компанія проектує та розраховує 
лінії індивідуально за  бажанням замовника, 
виходячи з продуктивності та місцевих умов.

  ПРЕСИ ВИСОКОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ФІРМИ KAHL 
Продукт продавлюється через матрицю 

за  допомогою бігунів і формується у  джгути, 
що обрізуються ножами на потрібну довжину.

ОСОБЛИВОСТІ ГРАНУЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ 
ДЕРЕВИНИ — КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ВІД KAHL

  Приклад установки для гранулювання деревних відходів з бігунковим подрібнювачем 
і сушаркою стрічкового типу
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Наш погляд на забезпечення якості:
 ◆ головка бігунків з направляючими щит-

ками — для точного розподілу сировини;
 ◆ відрізний пристрій  — для гладкого 

кантування та зменшення кількості тонкої 
фракції;

 ◆ упор головки бігунків — для оптималь-
ного налаштування бігунків і матриці;

 ◆ великі підшипники  — більший термін 
служби  — менше витрат, пов’язаних зі зно-
шенням елементів.

Переваги гранулятора Kahl: 
 ◆ завантаження сировини у вільному па-

дінні; 
 ◆ велика внутрішня камера для легких 

продуктів; 
 ◆ 3–6  роликів для ефективного прокату-

вання; 
 ◆ глибоко висвердлені матриці з хромис-

тої сталі; 
 ◆ обрізний пристрій, що плавно регулюєть-

ся і забезпечує рівномірну довжину гранул; 
 ◆ солідна підшипникова опора в  області 

бігунків та редуктора; 
 ◆ вельми масивна конструкція; 
 ◆ спокійний хід завдяки низьким обертам 

і швидкості бігунків; 
 ◆ черв’ячний вал для прямої передачі сил 

з високим коефіцієнтом корисної дії; 
 ◆ захисне циркуляційне мастило. Можли-

вість охолодження під час експлуатації; 
 ◆ великий вибір типів для будь-якої по-

становки завдання. Потужність приводу 
до 400 кВт; 

 ◆ гнучкість при комплектації пресуючих 
інструментів, їх швидка заміна; 

 ◆ тривалий термін служби і рентабель-
ність. 

  СУШИЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
СТРІЧКОВОГО ТИПУ 
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ 
Для дбайливого сушіння деревної тир-

си і тріски компанією розроблено спеціальні 
стрічкові агрегати, що забезпечують:

 ◆ оптимальну якість сировини; 
 ◆ економічну експлуатацію. 

Установки, що збираються за  індивіду-
альним замовленням з модулів, здійснюють 
конвективне сушіння теплим повітрям. 

Завдяки інтелектуальній системі регу-
лювання стрічкові сушарки з тканою стріч-
кою Kahl забезпечують якість сушіння при 
коливаннях кліматичних умов і вологості. 
Стрічкові агрегати Kahl працюють відповід-
но до  вимог за  допомогою навколишнього 

повітря або циркуляційного повітря темпе-
ратурою до 200°C. Спеціальне виконання до-
помагає уникнути викидів і вибуху пилу.

Ткана стрічка з особливого синте-
тичного матеріалу служить не  лише для 
транспортування, але є і фільтром для очи-
щення відпрацьованого повітря. Сушильні 
установки призначаються також для ви-
сокої продуктивності при автоматичному 
режимі роботи.

Переваги сушильної установки 
стрічкового типу:

 ◆ низька температура робочого повітря 
< 110 °C; 

 ◆ можливість використання наявного 
теп ла з інших процесів; 

 ◆ дбайливе сушіння деревної тирси, що 
не викликає потемніння сировини. 

  ПІДГОТОВКА СИРОВИНИ ДЛЯ 
ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ ГРАНУЛ 
Стружка, тирса, деревні обрізки та інша 

штучна біомаса на бігунковому подрібнюва-
чі Kahl піддаються дбайливому й екологічно 
чистому подрібненню:

 ◆ з мінімальною витратою енергії; 
 ◆ при безшумній роботі; 
 ◆ відповідно до  норм вибухонебезпеч-

ності; 
 ◆ без аспірації, циклону, фільтрів і систем 

відпрацьованого повітря. 

  ОПТИМАЛЬНЕ ПОДРІБНЕННЯ 
СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ
Подрібнювачі пропонуються з продук-

тивністю в діапазоні від 1 до 20 тонн на годи-
ну. Подрібнювати можна як сухі, так і вологі 
деревні відходи.

На бігунковому подрібнювачі Kahl роз-
щеплюється волога тріска категорій G30  і 
G50. Установка займає невелику виробничу 
площу. Можна відмовитися від подальшого 
тонкого подрібнення на звичайній молотко-
вій дробарці.

Усі основні машини лінії 
гранулювання (бігункові, мо-
лоткові подрібнювачі, сушар-
ки стрічкового типу, преси-
гранулятори, охолоджувачі) 
виготовляються на  заводі 
компанії в  м. Райнбек, непо-
далік Гамбурга.

Тут також знаходиться 
дослідна установка, де мож-
на проводити тестування 
з  гранулювання різних видів 
сировини.

  ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО — 
ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ!
Amandus Kahl здійснює виробництво 

ліній гранулювання приблизно з 1925  року. 
Компанія підтримує своїх клієнтів техобслу-
говуванням і сервісною підтримкою протя-
гом усього терміну служби обладнання, а це, 
як правило, десятиліття! До послуг замовни-
ків власний технічний сервіс компанії (а  та-
кож підтримка на місці від компанії Інволд — 
офіційного представника Kahl в Україні).

Завдяки найсучаснішій техніці управ-
ління і регулювання компанія все більше 
використовує можливості дистанційного 
техобслуговування своїх установок через 
модемний зв’язок та Інтернет.

Amandus Kahl витримує високі вимоги 
до  якості свого обладнання! Висока якість 
гранул, тривалий термін служби та швидка 
заміна матриці забезпечують популярність 
установок Kahl по всьому світу. 




