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Samojezdna przerzucarka do
pryzm kompostowych
łatwy dostęp dzięki
opuszczanej kabinie

łatwa obsługa zapewniona dzięki
obszernym pomostom serwisowym

bęben przerzucający
o dużej średnicy

wysoka trakcja dzięki
podwoziu kołowemu lub
gąsienicowemu

ZagŁosuj
na nasz produkt
www.zlotymedal.mtp.pl

moc
max szerokość tunelu
max przekrój pryzmy
wydajność

242 kW / 330 KM
5000 / 5300 mm
~ 7.8 m2
do 4000 m3/h

Różne opcje:
przystawka do wyrzutu bocznego,
system nawadniający, system neutralizujący odory, itp.
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POSTĘP W PARZE Z
DOŚWIADCZENIEM
Nowy model samojezdnej przerzucarki do kompostu Topturn
X55 jest gotowy. Gotowy? Nie do końca. Nadal brakuje
fachowych uwag i komentarzy po próbach eksploatacyjnych
przeprowadzonych przez doświadczonego fachowca, które
posłużą do końcowych usprawnień.
Z ponad 5000 godzin przepracowanych w
kabinie przerzucarki do kompostu Topturn X53,
Stefan Wieder jest idealnym kandydatem do
wykonania tego zadania. Co więcej Stefan Wieder
przeprowadza próbę eksploatacyjną w idealnym
miejscu, gdyż odpowiada za proces suszenia
frakcji organicznej odpadów w mechanicznobiologicznym zakładzie utylizacji odpadów UDB
w miejscowości Oberpullendorf w Austrii. Przy
gęstości 900-1000 kg/m³ kompost składający się
z resztek odpadów jest ciężki w obróbce.

Pryzma kompostowa musi być przerzucana dwa
razy w tygodniu, co przekłada się na 5-6 godzin
przerzucania dziennie. Stefan Wieder zasiadł
za kierownicą w kabinie nowej przerzucarki do
kompostu X55, aby przez kilka miesięcy prowadzić
eksploatację próbną maszyny, aby przekonać
się na ile dobrze dział badawczo-rozwojowy
Komptechu poradził sobie z opracowaniem
nowego modelu. Dla maszyny oznacza to ciężką
pracę dzień po dniu, lecz dla naszych techników
oznacza pozyskanie to pozyskanie bezcennych
informacji w krótkim czasie.
PRÓBA EKSPLOATACYJNA PRZERZUCARKI
DO KOMPOSTU

Pokrywy boczne przekształcają się w
przestronne platformy serwisowe.
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Głównych zmian dokonano w kabinie przerzucarki
do kompostu Topturn X. Zespół badawczorozwojowy producenta zadał sobie wiele trudu,
aby zamienić kabinę w komfortowe miejsce pracy.
Czy operator maszyny ma dobrą widoczność
wokół siebie? Czy pulpit sterowniczy znajduje się
we właściwym miejscu? Czy wentylator nadmuchu
układu klimatyzacji nie dmucha zbyt mocno?
Czy fotel na amortyzatorach jest wygodny? Są
to ważne szczegóły, które można wyłapać przy
dłuższej eksploatacji. Intensywna komunikacja

pomiędzy użytkownikiem a technikami
przeprowadzającymi próby eksploatacyjne,
będącymi łącznikiem z projektantami
umożliwia wyeliminować potencjalne miejsca
problematyczne w maszynie, zanim wejdzie do
seryjnej produkcji. Na przykład, drzwi, których
zamykanie wymaga nadmiernego wysiłku.
OTWARCIE PRZERZUCARKI TOPTURN!
Lecz Stefan Wieder nie jest tylko operatorem
przerzucarki do kompostu Topturn. Odpowiada
również za jej utrzymanie w ruchu oraz
eksploatację, w związku z czym zwraca szczególną
uwagę na jej serwisowanie. "Filtr powietrza,
filtr oleju – wszystko w zasięgu ręki i mogę je
wymienić na stojąco."
Jest to dość spektakularny widok, gdy za
naciśnięciem przycisku pokrywy boczne
przekształcają się w przestronne platformy
serwisowe. Rozkładają się schodki z poręczami, a
wszystkie punkty serwisowe są łatwo dostępne.

"DOSTĘP SERWISOWY JEST
NAPRAWDĘ DOBRY."
Stefan Wieder, Umweltdienst Burgenland GmbH
Stefan Wieder nie może powiedzieć ani jednego
złego słowa o najważniejszym kryterium jakim
jest wydajność. Tak naprawdę to dostrzega zalety.
"Maszyna posiada bardzo dużą moc napędu.

Testy obciążeniowe nowego modelu przerzucarki do kompostu Topturn X55: przy obróbce ciężkich
odpadów, Stefan Wieder przerzuca znacznie ponad 1000 metrów sześciennych odpadów na godzinę.

Nowy model przerzucarki do kompostu
Topturn jest większy i cięższy od poprzednika,
więc ma również lepsze parametry jezdne.
To dobrze, ponieważ używamy przerzucarki w
wersji wyposażonej w boczną przystawkę do
przerzucania kompostu tak więc maszyna musi
ciągnąć duży ładunek."
Stefan Wieder uważa również, że maszyna jest
lepiej wyposażona, aby radzić sobie w skrajnych
przypadkach. "Poprzedni model nie do końca
sobie radził z ciężkim kompostem, przerzucanym
przy pomocy przystawki bocznej, pyłem oraz
wysokimi temperaturami, które panują u nas
w lecie. Lecz z nowym układem chłodzenia
nowa maszyna nie będzie miała ograniczeń w
dyspozycyjności" – mówi Stefan Wieder, który
już wyrobił sobie bardzo dobre zdanie o nowym
modelu przerzucarki do kompostu X55.
ZASTOSOWANIE NOWEJ PRZERZUCARKI
TOPTURN
Dla Rudolfa Haidera, Dyrektora Zakładu
Utylizacji Odpadów UDB największe znaczenie
ma dyspozycyjność maszyny. "Aby nasz zakład
mógł pracować z wykorzystaniem pełnych
mocy musimy wszystkie procesy zaplanować
bardzo dokładnie, jeden po drugim, a koszty
operacyjne utrzymywać na możliwie jak
najniższym poziomie. Niezawodna maszyna
o przewidywalnych kosztach eksploatacyjnych
stanowi tego dużą część - mówi Dyrektor Haider.

On wie o czym mówi – wraz ze swoim kolegą
Helmutem Löfflerem przekształcił zakład w jeden
z największych zakładów uzdatniania odpadów
w Austrii.
"Byliśmy bardzo zadowoleni z przerzucarki do
kompostu Topturn X53 oraz serwisu Komptech.
Teraz, kiedy poprzedni model już się zestarzał
chcemy go wymienić na nowy.
Oczywiście uważnie słucham tego co moi
pracownicy mają mi do powiedzenia" - mówi
Dyrektor Haider. W efekcie jest to źródłem
motywacji, aby próbować testować jeszcze
bardziej intensywnie.

www.umweltdienst.at

Umweltdienst Burgenland GmbH
Oberpullendorf, Austria
Profil działalności:
Utylizacja odpadów socjalno-bytowych, odpadów
komunalnych z przedsiębiorstw oraz odpadów
przemysłowych
Regionalny partner autoryzowanych systemów
zbiorki opadów (odpady opakowaniowe, baterie itd.)
Zakłady utylizacji:
1 zakład do segregacji mechaniczno-biologicznej opadów
2 systemy do kompostowania
1 składowisko odpadów

Umweltdienst Burgenland GmbH

Czechy
Niemcy

Wiedeń
Oberpullendorf

AUstria
Węgry

Szwajcaria
Słowenia

Przychody: 30 mln euro
Włochy

Chorwacja
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Zwycięzca wyścigu
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wyścigu

Artykuł z
okładki

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o.
LITWA

polska

Warszawa
BIAŁORUŚ

Biała Podlaska
Niemcy

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
są zwycięzcą II edycji konkursu „Weź udział w wyścigu!”
organizowanego przez firmy Agrex-Eco i Komptech. „WODKAN” został nagrodzony za najlepszy projekt kompostowni
otwartej zrealizowany w latach 2011 – 2013 z wykorzystaniem
technologii i maszyn produkcji firmy Komptech (Austria).
Spółka AGREX-ECO dostarczyła
do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Białej Podlaskiej 4
maszyny: rozdrabniacz wstępny
TERMINATOR 3400, przerzucarkę do
pryzm kompostowych TOPTURN X53,
przesiewacz bębnowy z separatorem
powietrznym i balistycznym MAXX
INTEGRAL i rozdrabniacz do biomasy
CRAMBO 3400. Projekt „Budowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów
dla regionu Biała Podlaska” jest
wspólnym przedsięwzięciem Gminy
Miejskiej Biała Podlaska i spółki
komunalnej BWiK „WOD-KAN” Sp.
z o.o., której gmina zleciła jego
przygotowanie i realizację w 2008 roku.
„Jedną z przyczyn, które powodowały
nami jako firmą wodociągową,
żeby zająć się odpadami i podjąć
się budowy zakładu, to to że na
oczyszczalni ścieków są produkowane
osady ściekowe - odpady, które jak
twierdzi Unia Europejska mogą
jeszcze być zagospodarowane rolniczo,
ale docelowo będą musiały być
zagospodarowane w inny sposób. ”

mówi Janusz Bystrzyński, Dyrektor
ZZO w Białej Podlaskiej. Projekt
był współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko i ma przyczynić się do
zmniejszenia różnic społecznych i
gospodarczych pomiędzy obywatelami
Unii. „Kiedy w 2010 przyznano nam
dofinansowanie z UE wybraliśmy sposób
budowy zakładu zgodnie z tzw. Żółtą
Książką (FIDIC), czyli w trybie zaprojektuj
i wybuduj i takie też było postępowanie
przetargowe. Pierwszy przetarg nie
został rozstrzygnięty, gdyż oferty
znacznie przekraczały nasze możliwości
finansowe. W drugim przetargu
podzieliliśmy tym razem całą inwestycję
na poszczególne segmenty, oddzielnie
przeprowadzając postępowanie na
dostawę maszyn i urządzeń mobilnych,
a oddzielnie na roboty budowlane.
Firma Agrex-Eco wygrała przetarg, gdyż
miała najlepsze warunki przetargowe,
cenowe i gwarancyjne i dlatego
została naszym dostawcą maszyn”

Czechy
UKRAINA

SŁOWACJA
Austria

Węgry

RUMUNIA

mówi Janusz Bystrzyński. „Maszyny
produkcji firmy Komptech spełniają
rolę do jakiej zostały przewidziane
i to jest ich największą zaletą. Nie
zastanawiamy się czy inne byłyby
lepsze tylko je eksploatujemy. Musimy
przyznać, że spełniły one wszystkie
wymagania opisane w przetargu
w zakresie wydajności i jakości
uzyskiwanego materiału, co szczerze
powiedziawszy nie często się
zdarza u innych dostawców maszyn”
– kontynuuje Janusz Bystrzyński.
„Jeśli będziemy potrzebowali jeszcze
tego typu maszyn mobilnych to na
pewno będziemy chcieli skorzystać z
firmy Agrex-Eco” – dodaje. Realizacja
projektu „EKO CITY Biała Podlaska” jest
jednym z elementów realizowanej przez
Prezydenta Miasta i Spółkę „WOD-KAN”
idei miasta przyjaznego mieszkańcom,
funkcjonującego w harmonii ze
swym otoczeniem, gdzie dąży się do
maksymalnego wykorzystania energii
odnawialnej odzyskiwanej w procesach
ujmowania wody, oczyszczania ścieków
oraz zagospodarowania odpadów.
PRAKTYKA
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DOKĄD ZMIERZA
SEKTOR ENERGII
ODNAWIALNEJ?
Artykuł z
okładki

Niepewna przyszłość sektora energii odnawialnej w Europie

Ostatnio Komisja Europejska przedstawiła plan działań w
zakresie energii odnawialnej do 2030 roku. Grupy obrotu
energią ostro skrytykowały to co nazwały "ukłonem w kierunku
dużych spółek energetycznych".
Ostatnio Komisja Europejska przedstawiła plan
działań w zakresie energii odnawialnej do
2030 roku. Najważniejsze postanowienia są
następujące:
a) obowiązkowa redukcja emisji gazów
cieplarnianych o 40 procent (do poziomu z
1990 roku) do 2030 roku
b) w całej Unii Europejskiej przynajmniej 27
procent energii musi pochodzić z odnawialnych
źródeł energii (OZE) do 2030 roku (lecz bez
wyznaczania celów krajowych)
c) zwiększona efektywność (w tym przypadku
również bez konkretnych celów)
d) tworzenie konkurencyjnych, przystępnych
cenowo, bezpiecznych systemów energii.
W tym przypadku plany działania dla państw
członkowskich zostały tylko zaproponowane,
natomiast nie mają charakteru obligatoryjnego.
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DO AKCJI WKRACZA PARLAMENT
EUROPEJSKI
Parlament Europejski chce ustanowienia bardziej
ambitnego celu tj. obowiązkowej redukcji emisji
gazów cieplarnianych o 40 procent do 2030 roku.
Europosłowie skrytykowali propozycję Komisji
nazywając ją "krótkowzroczną i za mało ambitną”.
"DWUSTOPNIOWY CEL JEST NIEOSIĄGALNY"
Tak jak można się było spodziewać duże koncerny
energetyczne z dużym zadowoleniem przyjęły
propozycję Komisji, natomiast stowarzyszenia
energii odnawialnej, nie zostawiły na niej suchej
nitki, krytykując dosłownie wszystko.
Dla Heinza Kopetza, Prezesa World Biomass
Association (Światowego Stowarzyszenia
Biomasy), 40 procentowa redukcja emisji gazów
cieplarnianych to "sensowny cel na poziomie
minimalnym”. Według niego, jeżeli mamy
uniknąć katastrofy klimatycznej, to emisje gazów
cieplarnianych muszą spaść o co najmniej 50
procent do 2035 roku, oraz że propozycja Komisji
nt. energii odnawialnej jest "niezrozumiałym
ukłonem wobec lobby energetyki jądrowej w

Anglii, Francji oraz jeszcze w kilku innych krajach”.
Ponadto powiedział, że takie stanowisko
powoduje, że Komisja Europejska jest
"ogólnoświatowym hamulcem dla najważniejszej
technologii przyszłości”, oraz że spowoduje to, że
dwustopniowy cel stanie się nieosiągalny.
W RĘKACH LOBBY ENERGETYKI
JĄDROWEJ?
Energetyka wiatrowa również nie ma nic
dobrego do powiedzenia na temat propozycji
Komisji Europejskiej. Stefan Moidl z IG Windkraft, austriackiego stowarzyszenia energetyki
wiatrowej powiedział:
"Obecnie proponowane wytyczne odnośnie
państwowych dotacji na ochronę środowiska,
podobnie jak cele do 2030 roku, sprawiają
wrażenie frontalnego ataku na sektor energetyki
odnawialnej. Jednocześnie komisarz unijny
Günther Oettinger powiedział, że ogromne
dotacje dla brytyjskich elektrowni jądrowych
“zasługują na przeanalizowanie”.
Można mieć tylko nadzieję, że zostanie coś
zrobione, aby promować energię odnawialną.
Wynik tej rundy debaty polityki energetycznej stoi
pod znakiem zapytania.

KRAINA GWIAZD
Szwajcaria charakteryzuje się szczególnie dużym
zagęszczeniem ciemnozielonych przesiewaczy
gwiaździstych firmy Komptech. Krótki opis
naszego najnowszego Klienta spółki Wiedag w
Oetwil nad Jeziorem Zuryskim. 

Christoph Hess jest "Lordem biomasy".

PRAKTYKA
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Christoph Hess jest Dyrektorem Naczelnym w
firmie Wiedag Recycling und Denomie AG. Wstaje
wcześnie rano. "Mój dzień roboczy zaczyna się
o 5 rano i zazwyczaj kończy się dopiero o 18.00
lub 19.00 wieczorem" – mówi Dyrektor Hess o
swoim napiętym grafiku pracy. Zakład, którym
zarządza w miejscowości Oetwil, znajduje się 25
kilometrów na południowy-zachód od Zurichu,
przerabia około 20,000 ton odpadów zielonych
oraz 10,000 ton odpadów drewnianych rocznie.
Zakład również utylizuje drewno wyrzucone na
brzeg rzek.
KONCENTRACJA NA
PRZETWARZANIU BIOMASY
"Przetwarzanie biomasy na paliwo stało się ważną
częścią naszej działalności, oprócz kompostowania
i fermentacji beztlenowej" – mówi Dyrektor Hess.
Jest to spowodowane tym, że wiele ciepłowni
w Szwajcarii zgłasza duży popyt na paliwa. Po
początkowym procesie rozdrabniania, drobna
frakcja (0-60 mm) odpadów jest kierowana do
fermentacji beztlenowej, natomiast większa
frakcja jest wykorzystywana jako paliwo.
Wysokoobrotowy rozdrabniacz, który był
dawniej stosowany, produkował więcej drobnej
frakcji niż było potrzeba, więc miało to sens by
dodać do cyklu produkcyjnego rozdrabniacz
wolnoobrotowy. "Nowy rozdrabniacz Komptech
Crambo Direct z bezpośrednim napędem w pełni
nas przekonał o swoich zaletach" – wypowiada
się Dyrektor Hess o jednej z nowych maszyn
eksploatowanych w jego firmie. Przy stosowaniu
tego rozdrabniacza zamiast 30 -40 %, tylko 20
% materiału jest przekazywane do fermentacji
beztlenowej jako drobna frakcja.
Po rozdrobnieniu materiał jest przesiewany na
stacjonarnych, dwufrakcyjnych przesiewaczach
gwiaździstych Multistar 2-SE. Firma Wiedag jest
ich użytkownikiem od jakiegoś czasu i jest bardzo
z nich zadowolona.

PRZESIEWACZE
GWIAŹDZISTE MULTISTAR

PRZESIEWACZ GWIAŹDZISTY JAKO
GŁÓWNA TECHNOLOGIA
"Ponieważ tak bardzo byliśmy zadowoleni
ze stacjonarnego przesiewacza Multistar,
to kolejnym logicznym krokiem był zakup
przesiewacza mobilnego" – dodaje Dyrektor Hess,
mówiąc o nowym przesiewaczu Multistar L3 oraz
efektywnych usługach serwisowych zapewnianych
przez GETAG, szwajcarskiego dystrybutora firmy
Komptech.

"Stosując mobilne przesiewacze zyskujemy
dodatkową elastyczność w momencie gdy
zmieniają się warunki rynkowe" – wyjaśnia
dyrektor Hess. "Co więcej maszyna nie ma
sobie równych jeśli chodzi o przesiewanie
rozdrobnionego drewna. Poprzednio po prostu
rozdrabnialiśmy używane drewno, ładowaliśmy
je i odsyłaliśmy. Teraz gdy mamy mobilny
przesiewacz gwiaździsty to możemy wytwarzać
określone produkty."
Drobna frakcja (0-15 mm) jest wysyłana do
cementowni jako paliwo, natomiast średnia
frakcja (15-150 mm) jest używana jako paliwo w
postaci biomasy lub jako surowiec do produkcji
płyt wiórowych, w zależności od jakości. Frakcja
nadwymiarowa jest rozdrabniana i zawracana
do cyklu przetwarzania. "Dzięki ofercie
uwzględniającej różne produkty udało nam
się zwiększyć udział w rynku i zbliżyliśmy się
do mojego celu, którym jest wyprodukowanie
sprzedawalnego produktu z dowolnych
odpadów."
Ponieważ działalność ta opiera się na szerokich
podstawach, pozytywnie nastawiony Christoph
Hess patrzy z ufnością w przyszłość: "To co robimy,
robimy lepiej niż inni." Wygląda na to, że jest to
nawet kilka rzeczy.

"Z mobilnym przesiewaczem gwiaździstym wytwarza się określone produkty."

10
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PYTANIE DO YVANA GREPPERA

Yvan Grepper
CEO GETAG AG

Dlaczego jest tak wiele przesiewaczy gwiaździstych w Szwajcarii ?
Największą przyczyną tego stanu rzeczy jest ich wysoka elastyczność. Aby uzyskać różne rozmiary
cząstek wystarczy zmienić szybkość obrotów gwiazdek zamiast jak to jest w sitach bębnowych
wymieniać cały bęben.Ustanowiliśmy szereg punktów usługowych wyposażonych w kompaktowe
maszyny mobilne. Również maszyny stacjonarne cieszą się dużym powodzeniem ze względu na
niewielkie rozmiary i wysoką wydajność. Szwajcarskie kompostownie mają bardzo wysokie wymagania
odnośnie jakości, które są z łatwością spełniane przez sita gwiaździste firmy Komptech.

Wiedag Recyling und Deponie AG/
J. Grimm AG
NIEMCY

ZURYCH

SZWAJCARIA

Liechtenstein

Oetwil
am See

Austria

FRANCJA

WŁOCHY

Dyrektor Naczelny: Christoph Hess
Pracownicy: 50
Materiały
20,000 ton odpadów zielonych
10,000 ton odpadów z drewna
Drewno niesione i wyrzucane na brzeg
przez rzeki
Stosowane technologie
Fermentacja beztlenowa (system
wytwarzania gazu z kompostu
“Kompogas”)
Przetwarzanie biomasy
Działalność transportowa
Zbiórka odpadów
Kontenery na odpady
Składowisko odpadów:
Materiały obojętne, reaktor, resztki
www.grimm.ch
PRAKTYKA
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Najlepsze
rozwiązanie
Modernizacja istniejącego zakładu jest często trudnym
zadaniem. Komptech wielokrotnie potwierdził swoje możliwości
w tego typu projektach. Jednym z ostatnich z nich był projekt w
Grudziądzu, w Polsce.
Zakład Gospodarki Odpadami
w Zakurzewie zlokalizowany jest
około 15 km od centrum miasta
Grudziądz, na gruntach dawnego
poligonu wojskowego. Po przejęciu
Zakładu, ówczesnego Składowiska
Odpadów, przez Miejskie Wodociągi
i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
w Grudziądzu Zarząd Spółki
dokonał oceny potencjału istniejącej
instalacji oraz możliwości dalszego
funkcjonowania obiektu.
W celu zapewnienia jego bieżącego
funkcjonowania koniecznym
było dokonanie niezbędnych
inwestycji. Umożliwienie jednak
12
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jego długoletniego eksploatowania
oraz wypełnienie roli - bycia
regionalną instalacją przetwarzania
odpadów komunalnych, jaką
wskazano mu w Planie Gospodarki
Odpadami Województwa Kujawsko
- Pomorskiego, wymagało
zrealizowania gruntownej
modernizacji. Zakres oraz koszty
przedsięwzięcia były tak znaczące,
iż Zarząd Spółki podjął decyzję o
aplikowaniu o środki zewnętrzne
na ten cel. W listopadzie 2010
roku zostało przyznane mu
dofinansowanie na Modernizację
Składowiska Odpadów w Zakurzewie

ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. W efekcie
końcowym w Zakurzewie będzie
funkcjonować, oprócz istniejącej linii
do sortowania, również instalacja
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów oraz
produkcji paliwa alternatywnego.
Firma Agrex-Eco dwukrotnie stawała
do ogłaszanych przez Spółkę
postępowań o udzielenie zamówień
publicznych i dwukrotnie jej oferta
została uznana za najkorzystniejszą.
W ramach ww. przetargów firma
Agrex-Eco dostarczyła do Zakładu
cztery maszyny produkcji firmy
Komptech (Austria): Crambo 5000
Diesel, Topturn X53, Maxx Integral
oraz Mashmaster 1300SE.
„Zastosowane urządzenia
firmy Komptech w procesie

RIPOK w Zakurzewie
LITWA

Zakurzewo
Warszawa
BIAŁORUŚ

polska

Niemcy

Kompost najwyższej jakości.

kompostowania odpadów
biodegradowalnych usprawniają
oraz przyspieszają zachodzące
procesy biologiczne, a uzyskiwany
produkt w postaci środka
poprawiającego właściwości gleby
jest najwyższej możliwej jakości.”
– mówi Jakub Dreszler, Kierownik
Sekcji Biologicznego Przetwarzania
Odpadów.
„W Zakurzewie w najbliższym
czasie planujemy dalszy rozwój
zakładu, szczególnie w zakresie
zagospodarowania odpadów
biodegradowalnych.
Z uwagi na bardzo dobre osiągi
maszyn firmy Komptech zarówno
pod względem eksploatacyjnym, jak
i funkcjonalnym żywimy nadzieję na
dalszą owocną współpracę z firmami

Agrex-Eco i Komptech, również
w zakresie wymiany doświadczeń
naszych firm związanych z procesem
kompostowania odpadów.” –
kontynuuje Jakub Deszler.

Czechy
UKRAINA

SŁOWACJA
Austria

Węgry

RUMUNIA

Agrex-Eco i Komptech dzielą się swoim doświadczeniem.

PRAKTYKA
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GOTOWY
DO PRACY
Axtor 6010 jest gotowy wyznaczać nowe standardy. Lecz zanim
maszyna wejdzie do sprzedaży, musi dowieść swoich możliwości
w trudnych testach porównawczych.
Od momentu wprowadzenia na rynek
rozdrabniacz Axtor był jedną z najbardziej
elastycznych maszyn na rynku do rozdrabniania
biomasy. Ilekroć materiał nadawał się
do wysokoobrotowego rozdrabniania, to
wysokowydajny rozdrabniacz Axtor 8010 dowodził
swojej wszechstronności. Teraz będzie mieć
młodszego brata - nowy rozdrabniacz Axtor 6010.
Przy tej samej funkcjonalności, lecz bardziej
zwartej konstrukcji, przy mocy rzędu
590 KM, model Axtor 6012 został zaprojektowany
specjalnie dla średnich i dużych wydajności.
NOWICJUSZ NA WYSOCE
KONKURENCYJNYM RYNKU
Oczywiście na rynku tym nie ma tylko jednego
producenta, więc jest tylko jeden sposób, aby
dowiedzieć się kto dostarcza najlepsze produkty
na potrzeby tej branży – przy pomocy testu
porównawczego.

W przypadku maszyny konkurencyjnej wybraliśmy
maszynę dobrze znanego niemieckiego
producenta, którego pomarańczowy kolor
jest znany w branży. Jest to wysokoobrotowy
rozdrabniacz, najbardziej masywny model,
który może się pochwalić mocą 600 KM i który
był powszechnie stosowany przez wiele lat.
Przetestowaliśmy obydwie maszyny w typowych
zastosowaniach. Oprócz takich parametrów jak
wydajność i zużycie, przenalizowaliśmy "czynniki
miękkie" – wygoda użytkowania przez operatora
oraz łatwość wykonywania ustawień dla różnych
zadań, a także kosz sita oraz wymiana ostrzy.
DUŻE OBJĘTOŚCIOWO ODPADY ZIELONE
JAKO PAPIEREK LAKMUSOWY
Znaczenie efektywnego podawania materiału
staje się od razu zrozumiałe przy zastosowaniu
rozdrabniacza do chyba najbardziej powszechnego
zadania jakim jest rozdrabnianie odpadów
zielonych.

O tej porze roku odpady zielone składają się
głównie z dużych i zdrewniałych konarów drzew i
krzewów. W przypadku pomarańczowej maszyny
konkurenta materiał często nie był dobrze
podawany, co zmuszało operatora do aktywnego
popychania materiału. Operator stracił cierpliwość
przy małym kłączu, które nie chciało wejść do
komory podawczej i wrzucił je do zasobnika
przy pomocy chwytaka. (W takich momentach

INFORMACJE O MODELU AXTOR 6010

WYDAJNA PRACA
Duży obszar wsadowy, aktywne przyjmowanie
materiału, efektywna geometria cięcia oraz
wiele innych szczegółów, które powodują, że
Axtor jest bardziej wydajny od konkurencyjnych
maszyn, w niektórych przypadkach nawet o
40 %.
14
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JEDNA MASZYNA, DWIE FUNKCJE
Innowacyjna konstrukcja pozwalająca
zmieniać ostrza powoduje, że Axtor jest
zarówno wysokowydajnym rozdrabniaczem,
jak i rasowym rębakiem, który bez problemu
zrębkuje kawałki drewna po długości. Posiada
również najlepsze zabezpieczenie przed
materiałami niepożądanymi.

NISKA EMISJA
Silnik został wyposażony w najnowszy układ
oczyszczania spalin (zgodny z normą emisji
Euro IV /Tier 4f), można konserwować go z
ziemi i został bardzo dobrze wyciszony, więc
maszyna jest bardzo cicha w czasie pracy.

WYŻSZOŚĆ POD WZGLĘDEM
SZCZEGÓŁÓW
WYNIKI ZASTOSOWAŃ, ODPADY ZIELONE
Wydajność (t/h)

Konkretne zużycie (l/t)

0,90

80

0,80

70

0,70

60

0,60

40
30
20
10

0,50

Porównanie z
konkurencją

50

0,40
0,30
0,20

Axtor 6010

1,00

90

Axtor 6010

100

Porównanie z konkurencją

1,10

0,10
0

0

Duże różnice wystąpiły w rozdrabnianiu
odpadów zielonych: Gdy przeanalizujemy
wydajność mierzoną masą materiału, to Axtor
6010 był o 60 procent bardziej wydajny niż
konkurencja, natomiast zużył o 40 procent
mniej paliwa na jednostkę produktu.

WYNIKI ZASTOSOWAŃ, KORA
Wydajność (t/h)

Konkretne zużycie (l/m3)

Rozdrabnianie lub zrębkowanie - nowy Axtor jest gotowy do obu.

50

0,04
0,02
0

Różnice w rozdrabnianiu kory:
Przy wydajności o 22 procent wyższej
i przy zużyciu paliwa o 19 procent
niższym, Axtor ponownie wygrał również
w tej konkurencji. Co więcej maszyna
konkurencji nie zapewniła jakości
produktu, której oczekuje rynek.

WYNIKI ZASTOSOWAŃ, ODPADY DREWNA
Wydajność (m3/h)

Konkretne zużycie (l/m3)

250
200

50

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10

Porównanie z
konkurencją

150
100

W obydwu maszynach, zmiana koszy
rozdrabniacza, aby dalej okorowywać drzewa,
odbywała się bezproblemowo, a neutralny stoper
pokazał, że nawet w przypadku pomarańczowego
konkurenta proces był nieco szybszy.
Natomiast materiał wyjściowy to już zupełnie
inna historia. W tym przypadku ponownie
pomarańczowa maszyna konkurencji nie
zapewniała korze pożądanego kształtu wiórów do
użycia jako mierzwy do przykrycia gleby.

0,06

Porównanie z konkurencją

100

0,08

Axtor 6010

150

Porównanie z
konkurencją

0,10

200

Axtor 6010

0,12

250

Axtor 6010

Praca z rozdrabniaczem Axtor pozwoliła
operatorowi uspokoić się i razem z maszyną
stworzył jeden zespół:
operator wkładał materiał do zasobnika, a
Axtor robił resztę. Stałe ostrza rozdrabniacza
pozwalały osiągać pożądany kształt wiórów po
rozdrobnieniu, a także powodowały znaczącą
różnicę w wydajności, która była prawie 60 procent
wyższa, natomiast specyficzne zużycie energii było
prawie o 40 procent niższe.

Pomarańczowy rozdrabniacz konkurencji jest
solidną, niezawodną maszyną, lecz nieco
przestarzałą. Nie spełnia wymagań rynku biomasy.
To z kolei jest atutem rozdrabniacza Axtor 6010,
który zapewnia najwyższą wydajność zarówno w
przypadku rozdrabniania, jak i zrębkowania.
Maszynie Axtor 6010 dajemy zielone światło na
wejście na rynek jako kolejna maszyna spod znaku
green efficiency® (ekologiczna wydajność).

0,14

300

Porównanie z
konkurencją

MNIEJ KŁOPOTU,
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

PODSUMOWANIE

0,16

350

Axtor 6010

można zrozumieć dlaczego producent mówi, aby
stać koło maszyny w bezpiecznej odległości.)
Bęben obracający się do góry ze swobodnie
kołyszącymi się ostrzami kruszącymi pracuje jak
młyn młotkowy i rozdrabnia materiał na włókna.
Na potrzeby kompostowania to wcale nie jest źle,
natomiast jest to mniej pożądane, gdy składnik
drewniany jest przeznaczony na sprzedaż jako
biopaliwo.

Jeżeli chodzi o obróbkę drewna odpadowego to
obydwie maszyny “szły łeb w łeb”, lecz do tego
celu Axtor był wyposażony w ostrza swobodne.
Zmiana oprzyrządowania Axtora z ostrzy stałych na
ostrza swobodne czyni z niej prawdziwą maszynę
wielozadaniową.

0,18
400

0

W przypadku drewna odpadowego,
obydwie maszyny osiągnęły zbliżone
wyniki, przy bardzo dobrej wydajności
znacznie powyżej 230 m3/h oraz przy
niskim konkretnym zużyciu paliwa
(0,31 l/m3).
INNOWACJE
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6 POWODÓW DLACZEGO POKOCHASZ NOWEG
Axtor jest jedną z najbardziej elastycznych maszyn do przetwarzania biomasy.
W trybie szybkiej pracy rozdrabniacza, z ostrzami swobodnymi, maszyna
produkuje materiały na potrzeby kompostowania. Przy pracy wolnoobrotowej,
gdy ostrza są zamocowane na stałe, maszyna produkuje paliwo w postaci
biomasy wykorzystywanej w ciepłowniach i kotłowniach.
Wysokowydajny rozdrabniacz Axtor 8012 ma teraz młodszego brata model
Axtor 6010. Oto jego podstawowa charakterystyka: silnik diesla o niskim
poziomie emisji spalin, zabudowany pod podłogą w łatwo dostępnym miejscu
do serwisowania, szeroka komora podawcza z dynamicznym chwytaniem
materiału oraz prześwit wynoszący 850 mm. Maszyna Axtor 6010 może być
zabudowana na przyczepie 3 osiowej, na naczepie lub samojezdnym podwoziu
jezdnym.

01

ROZPOCZNIJ
PODAWANIE

Duża platforma podawcza o wymiarach
5,7 x 1,4 m z mocnym przenośnikiem
łańcuchowym oraz odchylnym zasobnikiem

02

ŻÓŁTA MOC

Silnik CAT® C15 590 KM, ulokowany
pod podłogą w miejscu łatwo
dostępnym do serwisowania

16
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03

DUŻY OTWÓR
PODAWCZY

Aktywne chwytanie materiału, przy dużym
otworze podawczym (wymiary: 1450 mm
szerokość, 850 mm wysokość)

NOWOŚĆ

GO AXTORA

06

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

Odpady zielone, kora, pnie drzew,
drewno zużyte – wydajność do 300 m3
na godzinę

05
WŁAŚCIWA FRAKCJA
04 ZAWSZE
(WIELKOŚĆ ROZDROBNIENIA)

OD ROZDRABNIANIA
DO RĄBANIA

Zmień ostrza z wygodnego położenia
roboczego, przełącz prędkość i możesz
dalej pracować!

Prosta wymiana kosza rozdrabniacza
poprzez wychylenie go do tyłu

INNOWACJA
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Johann Schirmbeck jasno widzi swoją dalszą drogę.

JASNE JAK SZKŁO
Rozdrabniacz Terminator w firmie Johann Schirmbeck Glasrecycling
GmbH w miejscowości Schierling koło Regensburg, w Bawarii otrzymał
nietypowe zadanie – recykling szkła bezpiecznego (bezodpryskowego)
i poradził sobie z dużą pewnością siebie.
Jednym z zastosowań szkła bezpiecznego są
szyby samochodowe. Jeśli kamień uderzy w
szybę samochodową lub coś innego stłucze
szkło, to pasażerowie pojazdu są bezpieczni i
chronieni przed ostrymi kawałkami latającego
szkła, ponieważ szyba pęknie, ale nie
roztrzaska się w drobny mak. Dzieje się tak
dlatego, że szybka jest klejona z dwóch tafli
szkła, a pomiędzy nimi jest wkładana mocna,
elastyczna folia z tworzywa sztucznego. Proces
wstępnego laminowania odbywa się w prasie
walcowej z użyciem dwóch lub więcej tafli
szkła oraz folii z tworzywa sztucznego, którym
zazwyczaj jest poliwinylobutyral (PVB) lub
kopolimer etylenu z octanem winylu (EVA).
Po zakończeniu wstępnej laminacji całość jest
wkładana do autoklawu, gdzie zostaje na stałe
sklejona w warunkach wysokiej temperatury
i ciśnienia. Johann Schirmbeck, Dyrektor
Naczelny Grupy Schirmbeck zaczął się zajmować
recyklingiem szkła przez przypadek. "W firmie
Johann Schirmbeck GmbH zajmowaliśmy się
18
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wszystkim, co miało coś wspólnego z częściami
samochodowymi od 1986 roku. Dotyczyło
to również szkła samochodowego, co nam
podsunęło pomysł, aby zająć się recyklingiem
szkła." Nie był to zły pomysł, ponieważ firma
znajduje się w pobliżu trzech "metropolii
samochodowych" tj. Regensburg, Ingolstadt
oraz Monachium, co dało Schirmbeckowi
świetną okazję do przetestowania pomysłu.
Oprócz szkła płaskiego oraz szkła naczyniowego,
obecnie firma swoje wysiłki koncentruje
na płatkach z PVB, pochodzących ze szkła
bezpiecznego. Dyrektor Johann Schirmbeck
wyjaśnia: "Współczesne szyby samochodowe
są wspaniałe i niezbędne, lecz jest niezmiernie
ciężko oddzielić tafle szkła i folię, aby można
było zastosować recykling każdego materiału
oddzielnie. Należy dokładnie wiedzieć co się
robi, posiadać odpowiednie zamaszynowanie
oraz doświadczenie, aby uzyskać czysty materiał
do oddzieleniu, gdyż jest to bardzo ważne dla
procesu recyklingu o wysokiej jakości."

W praktyce
Schirmbeck
Glasrecycling GmbH

ROZDRABNIACZ TERMINATOR
WNOSI NOWĄ JAKOŚĆ
Szkło przechodzi proces trójetapowy. Najpierw
w procesie wstępnej redukcji następuje zgrubne
oddzielenie szkła od folii . Następnie folia jest
rozdrabniana, a następnie przesiewana na
sicie, aby wyłapać drobinki szkła, gdyż drobinki
szkła nadal są przyczepione do folii. Dyrektor
Johann Schirmbeck wyjaśnia: "Z powodu
składu chemicznego folii, ma ona nieprzyjemną
własność bardzo szybkiego grupowania
się przy zetknięciu z powietrzem. Nawet w
przypadku naszych wielokołowych ładowarek,
ciężko jest ściągnąć ładunek folii ze sterty
wstępnie rozdrobnionej folii i załadować ją do
rozdrabniacza."
W tym momencie przydaje się mobilny
rozdrabniacz Terminator. "Przetestowaliśmy
go w Austrii, natychmiast nabraliśmy do niego
przekonania" – mówi Schirmbeck.
Będący wolnoobrotowym, jednowałowym
rozdrabniaczem Terminator z łatwością

NOWOŚĆ
Terminator:
XXF rozdrabniacz o
bardzo dużej skali rozdrabniania

JESZCZE BARDZIEJ ROZDROBNIONY
– JESZCZE LEPSZY

Przesiewacz bębnowy Mustang pozwala przesiać rozdrobnioną folię pochodzącą z bezpiecznego szkła.

radzi sobie z tym mocnym, a jednocześnie
elastycznym materiałem. Korekta hydrauliczna
szczeliny tnącej rozdrabniacza pomiędzy
bębnem a przeciwgrzebieniem pozwala
wyregulować stopień rozdrobnienia zgodnie
z potrzebami przetwarzania na późniejszych
etapach procesu. Przesiewania rozdrobnionej
folii dokonuje się na kolejnej maszynie, którą jest
przesiewacz bębnowy Mustang wyposażony w
bęben 20 mm. Nadmiarowa frakcja jest wysyłana
do spalania jako odpad, natomiast frakcja 0 - 20
mm jest przesyłana do dalszego przetwarzania.
Tutaj odzyskiwana jest folia PVB w postaci
płatków, które są zawracane do cyklu
produkcyjnego i wykorzystywane ponownie jako
surowiec.

Jeżeli chcielibyśmy wyprodukować szkło z
surowców pierwotnych to należałoby zużyć około
25 procent więcej energii niż przy topieniu
szkła odpadowego, tak więc jasno widać, że
recykling szkła to nie tylko odpowiedzialność
za środowisko – to również właściwy sposób
postępowania. I tą właśnie ścieżką podąża
Johann Schirmbeck. Miła jest również
świadomość, że firma Komptech pomaga mu
w recyklingu szkła przy pomocy rozdrabniacza
Terminator oraz przesiewacza bębnowego
Mustang.

Schirmbeck Glasrecycling GmbH
Morze Bałtyckie

Morze Północne

Holandia

Berlin
Polska

Belgia

Niemcy

Czechy

Schierling

Francja

Monachium
Liechtenstein
Szwajcaria

Rozdrabnianie to pierwszy krok w przetwarzaniu
prawie każdego rodzaju odpadów, niezależnie
od tego czy przeznaczonego do przetwarzania
czy na paliwo. Celem jest uzyskanie określonego,
jednorodnego przepływu materiału z
nadmiarowymi długościami do dalszego
przesiewania i oddzielania. Coraz częściej pojawia
się również wyzwanie uzyskania gotowej do spalania
ziarnistej masy zaledwie w czasie jednorazowego
procesu rozdrabniania. Nowy rozdrabniacz,
XXF o bardzo dużej skali rozdrabniania, zwany
Terminatorem, został zaprojektowany z myślą o
realizacji powyższych celów. Rozdrabniacz ten
posiada układ montowania sprawdzonych zębów
do bardzo drobnego rozdrabniania oraz nowy układ
ostrzy, który koncentruje całą siłę rozdrabniania
na zaledwie jednym ostrzu w danym momencie.
Precyzyjne cięcie jest wspomagane przez nowo
opracowany przeciwgrzebień ze szczeliną tnącą
wynoszącą 2 mm, co daje efekt bardzo drobnej
frakcji, na przykład przy rozdrabnianiu opon.
ZALETY
» spójna wielkość cząstek przy
dużej skali rozdrobnienia
» duża siła rozdrabniania nawet w
przypadku trudnych materiałów
» łatwiejsza wymiana zębów w bębnie
» niższe koszty części zużywających się
» nowe zastosowania

Firma Schirmbeck Glasrecycling GmbH została założona w Schierling w 1992 roku, jako
pierwsza firma zajmująca się recyklingiem szkła płaskiego w Bawarii. Na początku przy
zatrudnieniu 10 pracowników oraz dwóch samochodów ciężarowych przetwarzała od 5
do 7 ton rocznie, lecz z czasem zatrudnienie wzrosło do około 200 pracowników, a flota
zwiększyła się do 85 samochodów ciężarowych, a jej zakłady znajdują się w Schierling
oraz Immendingen w Niemczech oraz w Kraubath an der Mur w Austrii.
Firma przetwarza około 400,000 ton szkła rocznie.
W Schierling stosowany jest jeden z najbardziej nowoczesnych procesów do recyklingu
szkła płaskiego i naczyniowego w całych południowych Niemczech i Szwajcarii.
Dwie dodatkowe linie do recyklingu szkła naczyniowego oddano do eksploatacji w
Schierling oraz w Kraubath w marcu 2007 roku. Produkt końcowy wysyłany jest to
producentów szkła, natomiast odrzuty są odpowiednio neutralizowane przez firmy
zajmujące się gospodarką odpadami.
www.recycling.schirmbeck.com
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DOPIERO
WESZŁY NA RYNEK.

NOWOŚĆ

Ułatwione rozdrabnianie
i zrębkowanie: Axtor 6010
Uniwersalny rozdrabniacz

Mniejsze zużycie paliwa, większa moc:
Dwuwałowy rozdrabniacz do biomasy
Crambo direct

Perfekcyjna konstrukcja:
przerzucarka do kompostu
Topturn X

NEw MUStang:
Nemus 2700
przesiewacz bębnowy

Oczywiście nie jesteśmy jedyni na świecie, którzy
przyczyniają się do ochrony środowiska. Mimo, to
jesteśmy bardzo dumni z naszych rozwiązań w
zakresie przetwarzania odpadów i biomasy!

www.greenefficiency.com | www.komptech.com | www.agrex-eco.pl

