


Maszyny do zaawansowanych systemów produkcji

Etxetar
Maszyny do wytwarzania 
wysoko precyzyjnych części z 
metalu.

Talens
Rozwiązania technologii 
laserowej.

Gaindu
Systemy montażu, 
testowania i automatyki.

Gurutzpe
Wielozadaniowe, ciężkie 
systemu tokarskie.

Macarbox
Produkcja kartonu i systemu 
przetwarzania.

Cyfrowe

Aingura
Rozwiązania IIoT dla 
doskonalenia pracy.

SoC‐e
Rozwiązania systemów 
łączności Ethernet dla 
systemów krytycznych.

Titanium
Bezpieczeństwo 
cybernetyczne przemysłowe.

Ekonek
Rozwiązania do tworzenia 
odwodnionych produktów.

Ezarri
Wysokiej jakości mozaikowe 
szklane produkty

Ikergune
Centrum B+R

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym

Przemysł płytek 
ceramicznych

B&R



REALIZACJA PROJEKTÓW
NA CAŁYM ŚWIECIE

520 pracowników.
41% ze stopniem naukowym.
Duże zdolności inżynieryjne:
Talent & Poświęcenie.



Globalnie
Sieć wsparcia

Szybko i skutecznie
Zawsze, wszędzie.

100 techników na miejscu

Siedziby główne
Grupa INZU  
Centrum usługowe



Pionierscy i ambitni.
Projektowanie w celu 
uzyskania realnego 
wpływu na aktywność.

Rozwijamy przełomowe technologie suszenia w celu
uzyskania nowych proszków i produktów
granulowanych z wysoką wartością dodaną.

Zaangażowani w biznes, przemysł i środowisko, z
rozwiązaniami nieosiągalnymi przy użyciu obecnych
technologii.

O NAS



NOWATORSTWO

Zawsze podążamy poza 
projektowane rozwiązania, 
które wyprzedzają standardy.
Jesteśmy innowatorami i 
współpracujemy.

O nas

ZAANGAŻOWANI

Jesteśmy częścią  grupy INZU 
mocno zorientowaną na klienta i 
skonsolidowaną grupą 
przemysłową, z jednego z 
najbardziej konkurencyjnych 
regionów Europy.

PROWADZENI INŻYNIERIĄ

Jesteśmy firmą inżynierską, 
która dostarcza rozwiązania.



Zapewniamy 
pełny cykl życia 
projektu 
przemysłowego. 

Zbieranie 
informacji

Testy suszenia w 
stacji 

doświadczalnej. 
Rozwój produktów 

suszonych. 

Projektowanie 
przemysłowych 

linii procesowych. 

Budowa i 
uruchomienie 
instalacji. 

Szkolenie załogi.

Pomoc i serwis. 



Nagrody

European Business Awards
for the Environment 2018, 
Vienna (Austria)

Nordic Baltic Drying
Conference 2017, Hamburg
(Germany)

Young innovative
company, 
Irun (Spain)



SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM

Powietrze jest wdmuchiwane do wnętrza palnika
Pulsacyjnego Spalania, wokół komory spalania.
Gdy silnik elektryczny otwiera zawór obrotowy,
powietrze wchodzi do wnętrza komory spalania.

1

Kliknij link, by zobaczyć animację:

https://www.ekonek.eu/en/solutions/p
ulse‐combustion‐drying



SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM

2 Gdy zawór obrotowy zamyka się ponownie, gaz
wchodzi do komory spalania.

Kliknij link, by zobaczyć animację:

https://www.ekonek.eu/en/solutions/p
ulse‐combustion‐drying



SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM

3 Zawór obrotowy otwiera się ponownie, powietrze
wchodzi do wewnątrz i gaz zostaje niezmiernie
szybko zapalony. Generuje to impuls lub falę
dźwiękową, która opuszcza komorę spalania przez
rurę wylotową wraz z ciepłem spalania, z bardzo
dużym przyśpieszeniem.

Zawór obrotowy zamyka się niezwłocznie po
zapłonie i cykl powtarza się.

Kliknij link, by zobaczyć animację:

https://www.ekonek.eu/en/solutions/p
ulse‐combustion‐drying



SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM

Cykl jest powtarzany ponad 100 razy na sekundę.
Oznacza to, że więcej niż 100 impulsów na
sekundę ma miejsce w rurze wylotowej.

4

Kliknij link, by zobaczyć animację:

https://www.ekonek.eu/en/solutions/p
ulse‐combustion‐drying



SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM

Płynny lub pastowaty produkt jest wtryskiwany
przy końcu rury wylotowej przez pojedynczą rurkę
przy niskim ciśnieniu. Pulsacja rozbija płyn na
tysiące kropel. Powstaje gorąca chmura kropel,
która wchodzi do wnętrza komory suszarniczej.

5

Kliknij link, by zobaczyć animację:

https://www.ekonek.eu/en/solutions/p
ulse‐combustion‐drying







PULSE COMBUSTION  DRYINGSUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM



NIŻSZE KOSZTY SUSZENIA

Efektywność energetyczna: 
20‐30% lepsza od suszarni 
rozpyłowych.

NIŻSZE KOSZTY NAPRAW 

Nie ma dysz lub obrotowych 
dysków, które muszą być często 
zmieniane. 

WYSOKA JAKOŚĆ 
KOŃCOWA PODUKTU

Utrzymuje wartości odżywcze 
produktów.

ROZPYLANIE PRODUKTÓW, 
KTÓRYCH NIE MOŻNA 
PRZETOWORZYĆ W 
KONWENCJONALNYCH 
SUSZARNIACH

Można rozpylać produktu o wyższej 
lepkości, wyższym stężeniu lub 
produkty zawierające 
błonnik/suche składniki do 
wielkości kilku mm. 

SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM ‐ KORZYŚCI



MIĘSNE PORDUKTY 
UBOCZNE

Hydrolizaty mięsne, świeże 
mięso, okrawki mięsa, MOM, 
krew lub wnętrzności.
Nowe składniki dla spożycia 
przez ludzi, farmacji lub 
karma dla zwierząt.

RYBNE PRODUKTY 
UBOCZNE

Hydrolizaty rybne, ścinki ryb, 
aromaty rybne jako naturalny 
składnik, cale ryby, żywność z 
morza itp. 

WARZYWA

Drożdże browarnicze, wytłoki, 
Okara, brokuły, oliwki, wody z 
warzyw itp. 

MLECZARSTWO

Mleko, serwatka, permeaty, ser, 
przeterminowane produkty 
mleczarskie itp. 

SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEMZASTOSOWANIE



MIKROGLONY

Możemy rozpylić pasty mikroglonów 
o dużej zawartości suchej masy, 
wytwarzając produkt, który 
utrzymuje wartość odżywczą. 

INNE

Z powodzeniem 
suszyliśmy wysoko 
skoncentrowane roztwory 
poli akrylanów, 
detergentów produktów 
chemicznych itp. 

CERAMIKA I MINERAŁY

Papki o wysokiej suchej masie z 
produktami mineralnymi, tj.: 
węglan wapnia, wodorotlenek 
glinu, cytrynian wapnia, siarczan 
magnezu itp. 
Bardzo drobne produkty z 
wąskim rozkładem wielkości 
cząstek.

ODPADY PEPIERNICZE

Papli z celulozą, węglan 
wapnia, mechaniczna pulpa 
ligniny, melasa itp.

SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM ZASTOSOWANIE



• Wydajność odparowania wody:           
70 kW (70 kg/h wody)

• Elastyczna i wszechstronna dla 
każdego typu produktu. 

INSTALACJA PILOTOWA DO PRÓB I B+R SKUPIONA 
NA PRODUKTACH KLIENTÓW

SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEMZASTOSOWANIE
ZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEMZASTSOWANIE



• Produkt wchodzący: około 1.500 kg/h 
drożdży o zawartości 30% suchej masy.

• Produkt wychodzący: Około  500 kg/h 
drożdży o wilgotności 3%. 

• Odparowanie : 1.000 kg/h wody.

• Powietrze wylotowe: 13.500 Nm3/h

“INSTALACJE POD KLUCZ” DO PRODUKCJI DROŻDŻY 
BROWARNICZYCH. 1000 kW. 

SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM ZASTOSOWANIE



SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEMZASTOSOWANIE



SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEMZASTOSOWANIE

Porównanie proszków drożdży browarniczych:

• Po lewej: suszone na walcach

• Po prawej: suszone na PCD



• Produkt wchodzący: Około 1.675 kg/h 
hydrolizowanego koncentratu białka o zawartości 
40% suchej masy.

• Produkt wychodzący: około 670 kg/h proszku 
hydrolizowanych białek o wilgotności 3%. 

• Odparowanie: 1.000 kg/h wody.

• Powietrze wylotowe: 13.500 Nm3/h o 
temperaturze 105ºC.

INSTALACJA „POD KLUCZ” DO PRZETWARZANIA 
PRODUKTÓW UBOCZNYCH Z RZEŹNI 

SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEMZASTOSOWANIE



SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM  ZASTOSOWANIE



• Minimalne nakłady.

• Oszczędności 20‐30 % energii.

• Rozpylanie produktów, które nie mogą być
rozpylone przez Waszą suszarnię rozpyłową.

• Redukcja kosztów konserwacji.

JEŚLI MASZ SUSZARNIĘ ROZPYŁOWĄ, MOŻLIWE JEST JEJ 
ZAADOPTOWANIE DO TECHNOLOGII PCD

PRZEBUDOWA 
SUSZARNI ROZPY‐
ŁOWEJ NA PCD

KONWENCJONALNA 
SUSZARNIA ROZPYŁOWA



JEŚLI MASZ SUSZARNIĘ ROZPYŁOWĄ, MOŻLIWE JEST JEJ 
ZAADOPTOWANIE DO TECHNOLOGII PCD

PRZEBUDOWA 
SUSZARNI ROZPY‐
ŁOWEJ NA PCD

PULSE COMBUSTION DRYING 

• Minimalne nakłady.

• Oszczędności 20‐30 % energii.

• Rozpylanie produktów, które nie mogą być
rozpylone przez Waszą suszarnię rozpyłową.

• Redukcja kosztów konserwacji.



Referencje

SUSZENIE Z PULSACYJNYM 
SPALANIEM



SUSZENIE 
FONTANNOWE
Przekształca płynne lub pastowate odpady 
organiczne na suche kuliste granulowane 
nawozy

Gorące powietrze wchodzi do wnętrza pionowej
komory suszarniczej od spodu, pionowo do góry.

1

Kliknij link, by zobaczyć animację. :

https://www.ekonek.eu/en/solutions/
spouted‐bed‐drying



Łoże jest wypełnione granulkami tworzącymi
”strugę” cyrkulującą do góry i do dołu.

2

Kliknij link, by zobaczyć animację:

https://www.ekonek.eu/en/solutions/
spouted‐bed‐drying

SUSZENIE FONTANNOWE
Przekształca płynne lub pastowate odpady organiczne na suche 
kuliste granulowane nawozy.



SUSZENIE FONTANNOWE
Przekształca płynne lub pastowate odpady 
organiczne na suche kuliste granulowane nawozy.

3 Gdy płyn dostaje się do komory suszarniczej,
szybko rozprowadzany jest na wszystkich
granulkach, tworząc nowe warstwy, które
wysychają.
Granulki powiększają swój rozmiar, jak również
powstają nowe granulki tak, że ilość granulek
wewnątrz wzrasta.
Wilgotne, ochłodzone powietrze opuszcza
komorę u góry.

Kliknij link, by obejrzeć animację:

https://www.ekonek.eu/en/solutions/
spouted‐bed‐drying



SUSZENIE FONTANNOWE
Przekształca płynne lub pastowate odpady 
organiczne na suche kuliste granulowane nawozy.

Granulki opuszczają komorę suszarniczą z jednej
strony całkowicie wysuszone.
Po rozpoczęciu suszenia nowej partii produktu,
pierwsze partie granulek są złożone z pierwszych
partii produktu oraz nowych partii pompowanego
do suszenia produktu.

4

Kliknij link, by zobaczyć animację:

https://www.ekonek.eu/en/solutions/
spouted‐bed‐drying



SUSZENIE FONTANNOWE



TAKIE JAK HANDLOWE 
NAWOZY MINERALNE

Granulki są całkowicie okrągłe, 
twarde, bez pyłu. Można zrobić 
granulki o średnicy 2‐4mm lun 
mikro granulki o wielkości 0,5‐2,9 
mm. Ma to taką samą formę jak 
większość nawozów mineralnych. 

ELASTYCZNOŚĆ NA RÓŻNE 
ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

Może wykorzystywać ciepło z 
innych źródeł lub wykorzystywać 
różne typy paliw (biogaz, biomasa, 
gaz ziemny …). Można uzyskać 
suszenie w obiegu zamkniętym 
ponownie wykorzystując gazy 
odlotowe i minimalizując 
emisję/zapachy.

POFERMENTY, 
GNOJOWICA, OSAD 
CZYNNY

Można granulować płyny i pasty, 
które zawierają składniki organiczne 
tj. pofermenty, gnojowica, osad 
czynny itp. 

ELASTYCZNOŚĆ DLA 
RÓŻNYCH PRODUKTÓW

Wartość NPK produktu 
końcowego można regulować, 
dodając minerały lub materiały 
organiczne, aby uzyskać bardziej 
handlowy skład dla gospodarstw 
konwencjonalnych lub 
organicznych. 

SUSZENIE 
FONTANNOWE
KORZYŚCI



OSAD CZYNNY I 
NAWOZY NPK .

FRAKCJA STAŁA 
POFERMENTU, 
AMONIAK, SIARCZAN Z 
POFERMENTU, STRUWIT.

POŁĄCZONE GNOJOWICA 
DROBIOWA I NAWOZY NPK.

FRAKCJA STAŁA 
POFERMENTU, STRUWIT I 
KREW.

SUSZENIE FONTANNOWE
ZASTOSOWANIE



Granulki

• Ciągły proces suszenia.

• Naturalny nawóz dodany do organicznego odpadu 
reaguje szybko z materiałem organicznym i uwalnia 
składniki odżywcze powoli.

• Można regulować wartość NPK.

• Bardzo wysoka jakość granulek: sferoidalne, 
wyrównana średnica, twarde(nie powstaje pył w 
workach).

• Unikalny proces zdolny do generowania mikro 
granulek z odpadów organicznych.

SUSZENIE FONTANNOWE
ZASTOSOWANIA



Serwis

Oferujemy pełny zakres usług i 
wsparcie techniczne w celu 
optymalizacji pracy, wydajności i 
trwałości urządzenia.

Maksymalny czas pracy, 
produktywność i jakość.

Minimalne nieplanowane zatrzymania i 
koszty konserwacji

Grupa INZU jest obecna na całym 
świecie, by służyć swoim Klientom. 



ROZWÓJ NOWYCH ODWODNIONYCH 
PRODUKTÓW 

Uzyskujemy nowe składniki żywności, paszy lub
nawozów o wysokiej wartości dodanej z różnych frakcji
produktów lub produktów ubocznych.

Serwis



TESTY SUSZENIA I OPRACOWANIE 
DOSTOSOWANYCH PRODUKTÓW

Oferujemy naszym Klientom pełne testy na produkcie 
na naszej linii pilotowej. Do tego również zmielenie, 
mieszanie lub dozowanie surowców i suszenie na PCD 
lub SBD w celu uzyskania najlepszych cech produktu 
końcowego.

Serwis



PROJEKT I BUDOWA URZADZEŃ SUSZARNICZYCH

Każde urządzenie suszące jest dobierane do różnych 
potrzeb, będąc zaprojektowanym do spełnienia Waszych 
oczekiwań.

Możemy dostarczyć na życzenie instalacje „Pod Klucz” 
włączając przygotowanie produktu, zagęszczanie i 
homogenizację, system suszenia, transport suchego 
produktu i końcowe pakowanie.

Serwis



PRZEMYSŁ 4.0.

Ekonek stosuje technologię Przemysł 4.0 w naszych 
instalacjach w celu zapewnienia najlepszego czasu 
pracy. 

Ekonek współpracuje z firmą Aingura w rozwijaniu 
Przemysł 4.0.  Tak jak Ekonek, firma Aingura jest 
częścią Grupy INZU. 

Serwis



KONSERWACJA

Mając na uwadze utrzymanie Waszej instalacji bez 
zbędnych zatrzymań, oferujemy umowę serwisową z 
planowymi wizytami w Waszych zakładach. 

Możemy zdalnie sterować/obsługiwać maszyny, jeśli 
potrzeba.

Serwis



SZKOLENIE

• Szkolenie szczegółowe

• Szkolenie na miejscu na linii pilotowej Ekonek.

• Plany ciągłych szkoleń.

• Szkolenia praktyczne i teoretyczne.

Serwis



Czy chcesz więcej dowiedzieć się o Ekonek? 

www.ekonek.eu




