
     

 

 

Łuków, 29 listopada 2019 

 

Oferta na linię do produkcji paliwa alternatywnego RDF w 

formie pelletu TYTAN ONE 

 

 PROTECHNIKA Łuków Sp. z o.o. wprowadza do oferty innowacyjną linię do produkcji 

paliwa alternatywnego RDF w formie pelletu TYTAN ONE.  

Linia składa się z trzech integralnych podzespołów. Pierwszy z nich służy do 

przygotowania surowca do granulacja. Jest to część susząco-rozdrabniająca a w jej skład 

wchodzą: dozownik wapnia -CaO, suszarnia o mocy 0,6 MW, generator impulsów (higienizacja), 

młyn frezowy, cyklon wraz ze śluzą podcyklonową i zbiornikiem buforowym z układem 

mieszająco-podającym. 

Druga część podzespołów należących do linii tworzy podzespół aglomeracyjny. 

Zadaniem tej części linii za pomocą wysokiego ciśnienia i podwyższonej temperatury jest 

aglomeracja przygotowanej frakcji. Elementami podzespołów są: podajnik ślimakowy i 

granulator wraz z kondycjonerem. Tutaj granulowanie będzie przebiegać przy zastosowaniu 

hartowanych w innowacyjny sposób matrycach.  

Trzecia, ostatnia część linii tworzy podzespół chłodząco-stabilizujący. Odpowiada on za 

schłodzenie uzyskanego granulatu oraz jego przesianie i odpylanie. W jego skład wchodzą: 

przesiewacz, schładzalnik poziomy oraz stacja odpylająca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

1. Podzespół susząco-rozdrabniający - służy przygotowaniu surowca do granulacji, składający 

się z: 

1.1. Dozownik wapnia - CaO 

1.2. Suszarnia o mocy 0,6 MW   

1.3. Generator impulsów (higienizacja) 

1.4. Młyn frezowy 

1.5. Cyklon 

1.6. Śluza podcyklonowa 

1.7. Zbiornik buforowy z układem mieszająco-podającym 

2. Podzespół aglomeracyjny przeznaczony do aglomeracji przygotowanej frakcji pod wpływem 

wysokiego ciśnienia i podwyższonej temperatury. Podzespół tworzą: 

2.1. Podajnik ślimakowy 

2.2. Granulator wraz z kondycjonerem (granulowanie będzie przebiegać przy zastosowaniu 

hartownych w innowacyjny sposób matrycach). 

3. Podzespół chłodząco-stabilizujący odpowiedzialny za schłodzenie uzyskanego granulatu oraz 

jego 

przesianie i odpylenie. W skład podzespołu wchodzą: 

3.1. Przesiewacz pelletu /granulatu 

3.2. Schładzalnik poziomy 

3.3. Stacja odpylająca 



     

 

 

1.1. Dozownik wapnia – CaO 

 

 
 

Opis: 

Zbiornik wapna z dozownikiem wykonany jest ze stali nierdzewnej i składa się z trzech 

podstawowych elementów: części załadunkowej, zintegrowanego dozownika wapna, schodów 

obsługowych. 

 

 

Sposób działania:  

Napełnianie zbiornika odbywa się po przez klapę umieszczoną w górnej części zbiornika. 

Opróżnianie zbiornika odbywa się automatycznie za pomocą spiralnego dozownika wapna który 

transportuje wapno w zadane miejsce. 

 

Wyposażenie: 

Część załadunkowa (zbiornik) wykonana jest z blachy nierdzewnej. Zbiornik 

wyposażony jest w stopy umożliwiające zakotwienie go do posadzki. W górnej części zbiornika 

znajduje się pokrywa serwisowa przykręcana na śruby oraz pokrywa dozowania wapna 

zamocowana na zawiasach. W celu umożliwienia czynności obsługowych zgodnie z wymogami 

BHP zbiornik jest doposażany jest  w schody z pomostem umożliwiającym prawidłowe 

dozowanie wapna do urządzenia. Konstrukcję zaopatrzono w stopnie antypoślizgowe oraz 

barierkę zabezpieczającą przed przypadkowym wypadnięciem z podestu. W celu transportu 

wapna w zadane miejsce, zbiornik wyposażony jest w zintegrowany dozownik wapna. 

 

Wyposażenie opcjonalne: 

• hermetyczna obudowa do zasypywania wapna, 

• rękawice manipulacyjne, 

• wizjer inspekcyjny, 

• wentylator kanałowy z filtrem. 



     

 

 

Parametry Techniczne : 

Pojemność zbiornika 0,3 – 3,0 m3 

Długość dozownika wapna do 3 m 

Przepustowość dozownika do 1 m3/h 

Napęd [motoreduktor] 0,25 – 0,75 kW 

 

 

1.2. Suszarnia o mocy 0,6 MW   

 

 

 

Przeznaczenie 
Recykling i odzysk energii z odpadów oraz biomasy są coraz bardzo istotnym elementem  

w gospodarce odpadami, a także w globalnym zaopatrzeniu w energię. Nasza 

niskotemperaturowa suszarnia na odpady jest idealnym rowiazaniem do wstępnej obróbki RDF, 

SRF, komunalnych odpadów stałych, biomasy i osadów ściekowych. System recyrkulacji 

powietrza, jak również możliwość generowania ciepła wymaganego z biomasy, znacznie 

zmniejszają koszty operacyjne i ślad węglowy. Suszarnia jest niezbędnym urządzeniem w linii 

Tytan One dla odpadów o wilgotności większej niż 18%. Dla wilgotności mniejszej niż 18 % 

można zrezygnować z procesu suszenia, przy tej wilgotności proces pelletowania/ granulowania 

będzie prawidłowy. 

Opis 

Materiał wejściowy jest wprowadzany bezpośrednio do leja (wymagany jest przenośnik 

taśmowy do ciągłego podawania). Przenośnik ślimakowy równomiernie rozprowadzają materiał 

na pasie suszącym. W komorze suszącej materiał jest wystawiony na działanie ogrzanego 

powietrza (aktywny ruch ssania ciepłego powietrza, w temperaturze 60 ° C, generowany przez 



     

 

generator ciepła / wymiennik). Proces recyrkulacji powietrza jest generowany przez wentylator 

wyciągowy zasysający powietrze spod taśmy.  W środku komory suszącej znajduje się mikser, 

który zapewnia równomierne wysuszenie warstwy materiału (ręczna regulacja wysokości i 

kontrola prędkości).. 

Schemat zasady działania 

  

 

Fig. 1. Suszarnia taśmowa – schemat zasady działania. 
 
Charakterystyka techniczna 

a) Komponenty są zbudowane ze stali ocynkowanej i kwasoodpornej; 

b) Suszarnia taśmowa może być instalowana wewnątrz i / lub na zewnątrz; 

c) Komora susząca jest izolowana wełną mineralną, aby zminimalizować straty ciepła 

d) Zaprojektowane w modułach (sekcje);co pozwala na jej szybką rozbudowę. 

e) Automatyczna regulacja prędkości taśmy. 

f) Regulowana wysokość warstwy materiału na taśmie suszącej 40 -140 [mm] 

g) Wydajność 6 Mg/h 

Cechy charakterystyczne 

 



     

 

 

1.3. Generator impulsów (higienizacja) 

 

Jest urządzeniem poprawiającym higienizację pelletu, brykietu. Poprzez generowanie 

impulsów elektrycznych odziaływujących na przechodzący prze generator strumień 

produktu. Element ten jest wbudowany w system podawania surowca, wbudowany w 

brykieciarkę. Urządzenie zapewnia podniesienie stopnia higienizacji do 97-100 % 

 

 

1.4. Młyn frezowy 

 

MŁYN FREZOWY MV 

Model 
Noże 

Przestrzeń 
krusząca 

 
Moc 

zainstalowana 

Wydajno
ść (kg/h) 

Obroty 
(obr/min) Stałe 

Obrotow
e 

MV-
450x900 

4 8 900x450xΦ 450           75 kW Do 1000 510 

 

Młyny frezowe/nożowe mielą tworzywa sztuczne miękkie i twarde, kable miedziane, gumę oraz 

drewno. Charakteryzują się wysoką sprawnością, stabilnością podczas pracy oraz możliwością 

rozdrabniania nawet najtrudniejszych odpadów dzięki unikalnemu układowi noży. 

Cechy młynów frezowych/nożowych: 

• młyny frezowe/nożowe MV przeznaczone są do rozdrabniania tworzyw sztucznych. 
Doskonale rozdrabniają PP, PVC, gumę, PA, PET, drewno oraz folię, 

• wytrzymała i niezawodna obudowa, 

• system smarowania łożysk zapewnia cichą i stabilną pracę, 

• system awaryjnego wyłączenia oraz napęd zapobiegający przed przeciążeniem, 

• bezpieczna praca w szczególności podczas czyszczenia ostrzy, 

• unikalny system mocowania noży wykonanych ze stali wysokogatunkowej pozwala z 
łatwością rozdrabniać wszelkie plastikowe materiały, 

• możliwość regulacji noży, ostrzenia oraz ponownego użycia noży, 

• sito oraz pojemnik na rozdrobnioną masę zaprojektowane są w taki sposób aby 
czyszczenie ich było proste, 

• regulowane podkładki zapewniające stabilność podczas pracy, 

• chłodzona komora tnąca posiadająca możliwość podłączenia obiegu cieczy chłodzącej. 

 



     

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

1.5. Cyklon 

 

Cyklon służy do oddzielenia surowca od nadmiaru powietrza generowanego przez młyn. W 

górnej części znajduje się otwór wlotowy i wylotowy. Do otworu wlotowego podłączany jest 

młyn. Powietrze wraz z surowcem, dzięki odpowiedniej konstrukcji cyklonu, zaczyna wirować. 

Powietrze wydostaje się otworem wylotowym i kierowane jest na stację odpylającą, surowiec 

osypuje się do dołu. W dolnej części znajduje się wylot rozdrobnionego surowca.  

 

 

 



     

 

 

1.6. Śluza podcyklonowa 

 

Śluza obrotowa służy do objętościowego dozowania materiałów sypkich występujących w 

postaci różnego rodzaju pyłów, proszków, rozdrobnionych trocin z przestrzeni w których może 

występować różnica ciśnień powietrza. Śluza ma zastosowanie przede wszystkim do 

opróżniania zgromadzonego materiału z cyklonów, rozładunku silosów i zbiorników, odbioru 

materiału z rozdrabniaczy, odsiewaczy jak również w układzie transportu pneumatycznego. 

Zasada działania: Transportowany materiał dostaje się przez górny otwór wlotowy obudowy i 

wypełnia grawitacyjnie komorę ograniczoną łopatkami wirnika a obudową. Następnie w wyniku 

obrotu wirnika komora ta zostaje zamknięta. Doza materiału transportowana jest do dolnej 

części śluzy gdzie poprzez otwór wylotowy następuje opróżnienie komory. Łopatki wirnika 

szczelnie przylegają do obudowy zapobiegając przedostawaniu się powietrza z przestrzeni 

znajdującej się nad otworem wlotowym śluzy. Wymiary (dł/szer/wys) 550/300/350 [mm]. Moc 

zainstalowana 0,75 kW. 



     

 

 

1.7. Zbiornik buforowy z układem mieszająco-podającym 

 

Zbiornik buforowy służy do gromadzenia surowca. Zastosowane mieszadło gwarantuje 

swobodne osypywanie się surowca do podajnika ślimakowego umieszczonego w na dnie wzdłuż 

zbiornika. Zbiornik ten przystosowany jest do różnych surowców i do maszyn o różnej 

wydajności dzięki możliwości płynnej regulacji prędkości podawania. Wydajność zbiornika 

dostosowana do wydajności granulatora. Pojemność ~1,5m3 

 

 

 



     

 

 

2.1. Podajnik ślimakowy 

Przenośniki ślimakowe są urządzeniami służącymi do transportowania pyłów z urządzeń 

odpylających i różnego rodzaju zbiorników magazynujących, takich jak: np. silosy, bufory. Mogą 

transportować różne pyły od bardzo miałkich i drobnoziarnistych do ziaren o dużej granulacji. 

Transport pyłów może odbywać się w poziomie lub pod kątem 

  

Parametry produkowanych przez nas przenośników ślimakowych: 

od 150mm do 600mm 

od 1000mm do 12 000mm 

wydajność od 1m3/h do 60m3/h(w zależności od parametrów frakcji oraz ciężaru 

właściwego)Przenośniki ślimakowe najczęściej przeznaczone były do transportu materiałów 

sypkich takich jak: pył, wapno, trociny jak również do transportu mułu węglowego. Zabudowa w 

korycie umożliwiają łatwy dostęp do przenośnika, lepszą kontrolę nad trasą transportu, 

ewentualnie łatwiejszy dostęp przy transporcie problemowych materiałów. 

 

Przykładowe przenośniki ślimakowe 

wyprodukowane w naszej firmie: 

• przenośniki ślimakowe do transportu 

węgla do zasypu zbiorników przy 

piecach w kotłowni 

• przenośniki ślimakowe do dozowania 

cementu w zakładzie betoniarskim 

• przenośniki ślimakowe do transportu 

zrębków drewnianych przy produkcji 

biopaliw 

• przenośniki ślimakowe do transportu 

pyłu, wiór oraz trocin dla przemysłu 

drzewnego 

• przenośniki ślimakowe do transportu 

materiału rozdrobnionego w 

urządzeniach do recyklingu 

(rozdrabniacze, kruszarki, młyny) 

• przenośniki ślimakowe ze stali 

nierdzewnej używane do podawania 

surowców przeznaczonych do 

produkcji wyrobów spożywczych 

• podajnik ślimakowy ze stali 

kwasoodpornej do użycia w zakładach 

chemicznych 

  

 

W zależności od zapotrzebowania nasza firma może wykonać podajnik wg projektu 

dostarczonego lub parametrów wymagalnych 



     

 

 

2.2. Granulator wraz z kondycjonerem (granulowanie będzie przebiegać przy zastosowaniu 

hartownych w innowacyjny sposób matrycach). 

 

W granulatorze zainstalowano 2 silniki elektryczne napędu głównego o łącznej mocy 110 kW, 

które napędzająca za pomocą pasków klinowych duże żeliwne koło. Do koła przykręcana jest 

duża, masywna matryca w kształcie pierścienia z wykonanymi w niej otworami stożkowo-

walcowymi. Po wewnętrznej części matrycy toczą się dwie rolki przeciskając surowiec przez 

otwory. W zależności od rodzaju peletowanego surowca wymagane są różne ustawienia poprzez 

regulację docisku rolek do matrycy. Nad maszyną zainstalowane są dwa podajniki ślimakowe. 

Zastosowanie ich pozwala na dokładne i optymalne dozowanie surowca do mechanizmu 

granulującego. Urządzenie wyposażone jest w kondycjoner parowy. Jest to ogromna zaleta 

dająca możliwość pracy maszyny prawie na każdym surowcu. 

 

Typ PR-110 000 

Wydajność [t/h] do 1,5 

Napęd matrycy [kW] 2 x 55 

Napęd ślimaka kondycjonera [kW] 1,5 

Napęd kondycjonera [kW] 3 

Napęd ślimaka wprowadzającego [kW] 1,5 

Średnica peletu [mm] 6, 8, 10,12 

Średnica wewnętrzna matrycy [mm] 450 

Ilość wałków [szt.] 2 

Wymiary: długość/szerokość/wysokość [mm] 2540/2300/2250 

Waga [kg] 4000 

 



     

 

 

 

 

 



     

 

 

 

Podstawowe wymagania co do surowca: 

- wilgotność 16-18% 

- frakcja (wielkość) 2-3 mm 

 

 

 

 

 



     

 

 

3.1. Przesiewacz pelletu /granulatu 

 

Przesiewacz peletu umożliwia precyzyjne rozsiewanie materiałów sypkich oraz ich podział na 

frakcje zgodnie z potrzebami. 

Parametry: 

- pokład przesiewający 1200 x 2400 mm 

- element wibrujący osadzony na sprężynach z silnikiem elektrowibracyjnym do pracy ciągłej 

- regulowana moc wibracji 

- wydajność dostosowana do granulatora 

 



     

 

3.2. Schładzalnik poziomy 

 

Poniższe urządzenie jest chłodnicą przenośnikową pracującą w układzie poziomym. Jest ona 

dostarczana w zestawie z 1 wentylatorem i cyklonem. Chłodnice posiadają regulację czasu 

chłodzenia. Ich główną zaletą jest niewielkie kruszenie suszonego materiału oraz możliwość 

instalacji w niskich halach produkcyjnych. 

Chłodnice te są sprawdzonymi i niezawodnymi urządzeniami o wydajności do 1500 kg/h.  

W zestawie znajduje się również cyklon z odstojnikiem na pył powstały podczas schładzania 

peletu. Moc zainstalowana około 4 kW. Finalny produkt może się różnić od prezentowanego 

poniżej. 

 

 



     

 

3.3. Stacja odpylająca. 

 

Stacja odpylająca oczyszcza powietrze wydostające się cyklonu. Budowana jest z stosunkowo 

lekkiej i zarazem mocnej konstrukcji Zastosowane wysokiej jakości płótna na worki odpylające 

powodują iż powietrze jest bardzo dokładnie oczyszczone a zarazem przepustowość płócien nie 

powoduje zakłóceń pracy cyklonu. W znajdujących się na dole dwóch workach osadza się 

oddzielony pył i kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Warunki zapłaty 

Zaliczka w wysokości 40% płatny w dniu zamówienia, 50% przed wydaniem z magazynu, 

pozostałe 10% po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru. 

Czas realizacji 

Czas realizacji zadania do uzgodnienia. 

Ważność oferty  

Ważność 30 dni od daty złożenia oferty  

 

Zapraszam serdecznie do współpracy, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Mam nadzieję, że nasza oferta będzie dla Państwa atrakcyjna i będziemy oczekiwać na 

zamówienie. Dziękujemy 

 


