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Biomasa
Produkcja paliwa z odpadów drewnianych i biomasy
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Zadanie

Biomasa odgrywa znaczącą rolę w uniezależnieniu się od 
paliw kopalnych i przejściu na energię odnawialną.
Ambitny cel Unii Europejskiej na rok 2020 brzmi: od tego 
roku 20% zapotrzebowania energii będzie pochodzić z 
odnawialnych źródeł, z czego więcej niż jedna czwarta z 
biomasy. Główny nacisk kładzie się tu naturalnie na sposób 
wytwarzania prądu i ciepła, ale również na wytwarzanie 
paliw alternatywnych.
Mając na uwadze nasze motto „Technologia dla lepszego 
środowiska” mamy zamiar pracować nad praktycznym 
spełnieniem tego wyzwania i tym samym włączamy 
przetwórstwo biomasy jako jeden z najważniejszych celów 
rozwojowych naszej firmy.
Nasza kompetencja leży tutaj w przetwarzaniu drewnianej 
biomasy do celów energetycznych – w szczególności 

rozdrabnianie i dalsze konfekcjonowanie w wartościowe 
paliwo. Obok peletu z odpadów tartacznych i zrębków 
drzewnych istnieją również inne materiały, nadające 
się do sensownego wytwarzania paliwa pod względem 
ekonomicznym i przemysłowym.
Stosując właściwą technologię, gotowe paliwo może być 
wytwarzane z korzeni, drewna dryfującego, odpadów 
zielonych (z pielęgnacji ogrodów i parków) oraz 
nieprzetworzonych odpadów drewnianych – wszystkie te 
materiały również mogą przynosić dochody. Tym sposobem 
przedsiębiorcy, którzy specjalizowali się w gospodarce 
odpadami mogą stać się teraz dostawcami energii. 
Naszą rolą jest wynalezienie maszyn i koncepcji najbardziej 
efektywnych dla tej dynamicznie rozwijającej się gałęzi 
rynku.
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Korzenie
Pozostałości pozrębkowe

Odpady zielone
Ścinki krzewowe
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Nieprzetworzone odpady drewniane
Drewno dryfujące 
Palety

Odpady zielone, pnie drzew bądź korzenie – Komptech ma 
właściwe rozwiązanie dla każdego z tych surowców.

Produkcja paliwa z biomasy drewnianej i odpadów zielonych 
Jesteśmy święcie przekonani, że mocne wolnoobrotowe 
rozdrabniacze, elastyczne sita gwiaździste oraz tam gdzie są 
wymagane wydajne przerzucarki skutecznie sprawdzają się w 
wytwarzaniu paliw odnawialnych.

Przygotowanie pozostałości pozrębowych
Forest to nazwa specjalnej wersji rozdrabniacza do drewna 
CRAMBO, idealnie nadającego się do tego zadania. Posiada 
on takie cechy jak: podwozie na naczepie, żuraw podający i 
separację frakcji drobnej.

Produkcja zrębków drzewnych
Komptech wprowadza na rynek najnowszą generację 
mobilnych rębaków pod nazwą CHIPPO, które spełniają 
wszelkie potrzeby użytkowników.

Komptech Gmbh
Komptech jest wiodącym, międzynarodowym dostawcą 
technologii i urządzeń oraz systemów biologicznego i 
mechanicznego przetwarzania odpadów stałych oraz 
biomasy. Gama produktów Komptech to ponad 30 
różnego typu maszyn stosowanych w kluczowych fazach 
nowoczesnej obróbki odpadów – rozdrabnianiu, separacji 
i przetwarzaniu biologicznym. Zwarte i kompleksowe 
rozwiązania służące realizacji różnych zadań mogą być 
kreowane poprzez połączenie maszyn z naszej oferty z 
produktami uznanych innych producentów, gdy zachodzi taka 
potrzeba. Dzięki swoim biurom projektowym w Niemczech i 
w Austrii, firma Komptech Anlagenbau GmbH bierze pełną 
odpowiedzialność za realizacje projektów na całym świecie. 
Zawsze koncentrujemy się na innowacyjnej technologii i 
rozwiązaniach, które maksymalizują korzyści Klienta.

WiedZa specjalistycZna
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Produkcja paliwa z odpadów drewnianych i biomasy

Wsad
Praktycznie każdy materiał należący do kategorii biomasy 
drzewnej można uznać za materiał wsadowy. Proces ten jest 
szczególnie skuteczny dla obróbki korzeni, luźnych i gęstych 
pozostałości z lasów, powalonych drzew i drewnianych 
odpadów zielonych – które są ogólnie dostępne bez żadnych 
kosztów lub osiągalne z minimalnym nakładem pracy. 
Składowanie w całości lub po wstępnym rozdrobnieniu 
przyczynia się do zmniejszenia wilgotności materiału.

Rozdrabnianie
Zastosowanie CRAMBO wyposażonego w system bio-cięcia 
daje przy rozdrabnianiu dobre wyniki. Materiał nie przejdzie 
obszaru rozdrabniania dopóki wielkość frakcji nie dopasuje 
się do rozmiaru otworu, czyli ilość rozdrobnionego materiału 
w pożądanej wielkości cząstek nie będzie maksymalna. Nie 
ma żadnych dodatkowych pozostałości drobnych części, a 
wszystkie są zredukowane do minimum. Za pomocą otworów 
w ekranie o rozmiarze oczek od 150 do 180 mm osiągnięty 
jest doskonały stosunek wydajności i stopnia rozdrabniania.

proces
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biomasa z odpadów 
drewnianych:
korzenie
odpady zielone
nieprzetworzone odpady 
drewniane i inne

rozdrabnianie przesiewanie

frakcja przydatna do
 produkcji paliwa

frakcja gruba

frakcja średnia

frakcja drobna

• zastosowanie do prawie każdego rodzaju biomasy drzewnej

• elastyczność procesu z powodu zastosowania 
 uniwersalnych maszyn

• szeroki asortyment produktów dla każdego wymogu jakości

• produkcja energii odnawialnej z odpadów

frakcja podsitowa 
(drobna)
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Rozdrabniacz do drewna CRAMBO
Rozdrabniacz dwuwałowy CRAMBO roz-
drabnia drewno wszelkiego rodzaju oraz 
odpady zielone do pożądanego rozmiaru 
frakcji. Wolnoobrotowe wały z narzędzia-
mi rozdrabniającymi minimalizują powsta-
wanie drobnej frakcji, emisję pyłu i hałasu 
oraz są odporne na elementy zanieczysz-
czające. Wielkość uziarnienia można ła-
two regulować dzięki wymiennym koszom 
sitowym. Napęd hydrauliczny z kontrolą 
obrotów zależną od materiału wsadowego 

od wilgotności materiału oraz unikalna ela-
styczność, jeśli chodzi o zmianę rozmiaru 
przesiewanej frakcji to najważniejsze ce-
chy sit gwiaździstych MULTISTAR. Spek-
trum technologii mobilnej rozciąga się od 
prostego pokładu gwiaździstego EASY-
STAR, aż do aż do przesiewaczy trzyfrak-
cyjnych MULTISTAR M3 i L3 oraz dwufrak-
cyjnych M2 i L2, mobilnych przesiewaczy 
gwiaździstych, aż do wysokowydajnych 
maszyn przesiewających XL i XXL.

zapewnia maksymalne wykorzystanie wy-
dajności silnika. Zakres mocy wynosi od 
242 do 429 kW, odpowiednio do wydajno-
ści sięgającej do 100 t/h. Mobilność urzą-
dzenia zapewniają trzy typy podwozia: pod 
urządzenie hakowe, przyczepa trójosiowa i 
podwozie gąsienicowe z napędem hydrau-
licznym.
  
Sita gwiaździste MULTISTAR
Separacja na trzy frakcje w jednym trybie 
operacyjnym, efektywna praca niezależnie 

Przesiewanie
Technologia przesiewania gwiaździstego firmy Komptech to 
najlepsza droga do produkcji paliwa. Frakcja drobna, średnia 
oraz gruba generowana jest w jednym cyklu operacyjnym. 
Przykład wartościowego paliwa generalnie reprezentowany 
jest przez frakcję średnią. 
Podczas przebycia trasy przesiewającej wszelkie zanie-
czyszczenia przylegające do materiału są skutecznie odłą-
czane przy pomocy obracających się gwiazd. Szczególnie 
ważne jest to w przypadku pozostałości pozrębowych i ko-
rzeni, gdyż gwarantowane jest odseparowanie od przydatnej 
wysokoenergetycznej frakcji ziemi, piasku i kamieni stano-
wiących frakcję drobną. Frakcja gruba powstaje z materiałów 
nadmiarowych i ponownie poddawana jest rozdrobnieniu.

Produkt
Wielkość uziarnienia produkowanego bio-paliwa jest ustala-
na zgodnie ze standardem zrębka drzewnego G100 (Norma 
M7133) i bez problemów nadaje się do zastosowania w elek-
trowniach i elektrociepłowniach na biomasę, posiadających 
odpowiednie systemy podające i ruszty spalające.

KlucZoWe Komponenty
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Produkcja paliw z odpadów zielonych

W celu wygenerowania użytecznej część paliwowej ze świe-
żych zielonych odpadów, z frakcjami liści lub trawy, proces 
biologicznego rozkładu stosowany jest w formie komposto-
wanego. Zgrubne rozdrabnianie przy użyciu CRAMBO pro-
dukuje materiał wysoce napowietrzony z dużą zawartością 
porów. TOPTURN przerzucarka trójkątnych pryzm, obraca 
materiał utrzymując intensywny proces gnicia. Część zielona 
ulega rozkładowi, a reszta gromadzi się w postaci drobnych 
frakcji. Biologiczny rozkład w temperaturze do 70 ° C, wraz 
z odparowaniem wody w czasie przerzucania, powoduje wy-
sychanie materiału. Ten proces jest zatrzymywany po około 
dziesięciu dniach, a następnie materiał jest przesiewany. 
Drobne i większe frakcje oddzielane są od siebie w jednym 
procesie, za pomocą przesiewania uzyskiwane są precyzyj-
nie zdefiniowane wielkości cząstek. 
Drobne frakcje są kompostowane dalej i stosowane jako na-
wozy i środki ulepszające glebę. W porównaniu do czyste-
go kompostowania, opłacalność wzrasta z tytułu wyższych 
wpływów za paliwo, niższe koszty operacyjne uzyskiwane 
są, w wyniku pracy z mniejszą ilością materiału, zwiększenia 
przepustowości systemu i krótszego czasu przetwarzania.

proces
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odpady zielone
(z trawą i liśćmi)

rozdrabnianie przesiewanie 
frakcja przydatna do
 produkcji paliwa

frakcja nadsitowa

frakcja średnia

kompostowanie

intensywne 
kompostowanie z 

przerzucaniem frakcja drobna
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Rozdrabniarka CRAMBO
Inteligentny system obejmujący kosze 
klasyfikujące oraz wały rozdrabniające z 
wymiennymi zębami zapewnia efektywne 
rozdrabnianie przy każdym zadaniu, gwa-
rantując najwyższe poziomy wydajności.

Przerzucarka pryzm kompostowych 
TOPTURN X
Urządzenie TOPTURN serii X oferuje 
technologię przerzucania pryzm na naj-

oddzielane są przez przesiewanie, metale 
przez magnesy, a kamienie poprzez sepa-
rator dla frakcji toczącej, w razie potrzeby. 
Operacja ta ma miejsce bezpośrednio na 
sicie, a jeśli wymagania dla czyszczenia są 
wyższe, poprzez kombinację z mobilnym 
separatorem pnumatycznym Hurrikan i/lub 
oddzielnym separatorem kamieni.

wyższym poziomie: napęd kołowy lub gą-
sienicowy, duży, hydraulicznie napędzany 
bęben przerzucający oraz łatwość użytko-
wania gwarantują najlepsze wyniki pracy.

Separatory: MULTISTAR i HURRIKAN
Ciągłe czyszczenie przez opatentowany 
system Cleanstar zapobiega przyleganiu 
materiału i adhezji mokrego surowca. 
Wielkość cząsteczek jest zmienna i zależy 
od prędkości obrotowej gwiazd. Tworzywa 

KlucZoWe Komponenty

• prosty proces, łatwy do kontrolowania

• produkcja kompostu i paliwa z biomasy

• mniejsze zapotrzebowanie na energię prowadzi do 
 obniżenia kosztów operacyjnych

• dodatkowe dochody w nowym obszarze działalności

• kaskadowy wzrost wydajności instalacji
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Przygotowanie pozostałości z lasu do obróbki

Pozostałości z lasu
W celu osiągnięcia ambitnych celów wykorzystania biomasy, wcześniej 
niewykorzystane pozostałości z lasów muszą stać się elementem naszej 
struktury paliw w przyszłości. „Pozostałości z lasu” jest to zbiorcza nazwa 
dla drzew i gałęzi, które są gromadzone podczas pozyskiwania drewna 
oraz korzeni, które powstają podczas wycinki. Łącznie z korzeniami, „po-
zostałości z lasów” stanowią około jednej trzeciej całkowitej masy drewna i 
są stawiane na równi z wiórami drewnianymi zgodnie z prawem i zasadami 
pozyskanej dotacji. Wadą „pozostałości z lasów” jest wysoka objętość w 
porównaniu do swojej wagi, oraz różnorodność materiału i tym samym me-
tod produkcji, a także zanieczyszczenia w postaci kamieni, piasku i gleby.

Przygotowanie
Mając na uwadze, że transport niepociętego materiału powinien być ogra-
niczony do minimum, rozdrabnianie materiału powinno odbywać się jak 
najbliżej oczyszczonego miejsca. Jednak ze względu na obecność sub-
stancji zanieczyszczających oraz czas wykonywania prac, możliwe jest 
używanie tylko wolnoobrotowych maszyn, które dodatkowo gwarantują 
wysoką jakość uzyskanego produktu. 
Tak więc do całego przedsięwzięcia potrzebne są niezależne, mobilne i 
technologicznie zaawansowane maszyny.

FaKty
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pozyskiwanie drewna  

transport przy pomocy forwardera

transport przystosowaną ciężarówką przetwarzanie przy pomocy CHIPPO 500

obszar zrębkowania

miejsce obróbki 
przy lesie

obróbka wstępna przy pomocy CRAMBO Forest

zakład obróbki biomasy
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Idealny sprzęt
Korzystanie z systemu modułowego CRAMBO w wersji z bio-
cięciem, zamontowanym na trzyosiowej lub czteroosiowej 
naczepie, z obrotowym nadwoziem zapewnia – jeżeli są takie 
wymagania. Ładowanie umożliwia żurawik z chwytakiem. 
CRAMBO jest wykorzystywany głównie w terenie  w pobliżu 
lasów. Wystarczy wyłączyć zabezpieczenia, rozłożyć 
przenośniki taśmowe i urządzenie jest gotowe do użycia. 
Połączenie żurawika i obrotowego nadwozia wysoki 
stopień elastyczności podczas ładowania i rozładunku 
rozdrobnionego materiału. Wszystko jest pod kontrolą 
operatora, od pozycjonowania kilkutonowego urządzenia do 
pełnego wykorzystania jego funkcji. Wszystko mieści się w 
komorze rozdrabniania – korzenie, pnie drzew lub gałęzie – 
wszystko zostanie rozdrobnione.
Przy użyciu (opcjonalnego) zintegrowanego separatora 
cząstek drobnych, igły i zanieczyszczenia zostają od razu 
odseparowane. Paliwo z biomasy jest rozładowane poprzez 
przenośnik taśmowy CRAMBO i transportowane do kotłowni.

KlucZoWe Komponenty

• wysoka wydajność i uniwersalność zastosowania

• odporność na zanieczyszczenia dzięki niskiej prędkości  
 obrotowej wałów

• system szybkiej wymiany koszy klasyfikujących i narzędzi

• doskonały sprzęt do pracy: praktyczna maszyna na
 ciężarówce

KlucZoWe elementy
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Produkcja zrębków 

Wysoko jakościowe zrębki
Zrębki drewniane wykorzystywane są jako rodzaj biopaliwa 
od kilku lat. Wysoki popyt na systemy ogrzewania zasilane 
biomasą spowodował rozwój technologii spalania, jednak 
w tym samym czasie wzrosły wymagania stawiane jakości 
paliw. Obecnie występuje coraz większy popyt na wysoko 
jakościowe zrębki drewniane zgodne ze standardem G30 lub 
G50 (zgodnie z ÖNORM M7133), które charakteryzują się 
precyzyjnym cięciem i niskim poziomem drobnej frakcji.

chippo
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Seria CHIPPO 
Pod nazwą CHIPPO firma Komptech startuje z nową gene-
racją rębarek o najwyższej wydajności i jakości produktu. 
Po udanym debiucie CHIPPO 510 napędzanym ciągnikiem, 
asortyment produktów o średniej i wysokiej mocy został roz-
szerzony. Połączenie uniwersalności, dużej mobilności, wy-
sokiego komfortu pracy, efektywności kosztowej i naszych 
zdolności przyczyniło się do powstania CHIPPO 5010 C – 
gdzie napęd dostarczany jest bezpośrednio ze specjalnego 
3-osiowego samochódu ciężarowego (MAN). 
Jako najmocniejsza maszyna, nowa CHIPPO 7010 C repre-
zentuje rębaki o wysokiej mobilności i wydajności, posia-
da duży zakres ruchu przenośnika, a po zamontowaniu na 
4-osiowym samochodzie ciężarowym zapewnia najwyższą 
przepustowość z własnym napędem o mocy 700 KM – zdat-
nym do obróbki nawet grubych pni drzew. Wymóg ten jest 
również doskonale spełniony przez CHIPPO 5010 C w śred-
nim zakresie wydajności. Wspólną cechą wszystkich maszyn 
jest aktywny system podawania materiału, regulacja pręd-
kości bębna i możliwość wyboru systemu opróżniania przez 
dmuchawę lub przenośnik taśmowy.
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KlucZoWe Komponenty

• aktywne zasilanie z prekompresją poprzez dwa poziome 
 i dwa pionowe bębny zasilające,

• dwie zasady rozdrabniania: wysoka wydajność cięcia   
 do przycinania oraz niższa prędkość skrawania
  z większym momentem obrotowym do pni drzew,

• doskonała jakość produktu dzięki dużej średnicy bębna 
 (Ø 1050 mm) i wstępnej regulacji szczeliny tnącej 
 (do 25 mm),

• zintegrowany system ostrzenia sprzętu dla zmniejszenia 
 nakładów prac serwisowych,

• inteligentne połączenie otwierania i zamykania osłony 
 podczas wrzucania do zasobnika,

• wybór rozładunku:
  - przenośnik taśmowy, dla oszczędności energii i   
       ochrony jakości produktu,
  - elastyczne i precyzyjne rozładowanie przez dmuchawę o 
    zmiennej prędkości obrotowej,

• masywna konstrukcja dla najwyższej stabilności i niezawodności.
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Technology for a better environment

Komptech GmbH
Kühau 37
A-8130 Frohnleiten
[t]  +43 3126 505 - 0
[f]  +43 3126 505 - 505
[e] info@komptech.com

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

Agrex-Eco Sp. z o.o.
ul. Puławska 469
02-844 Warszawa
[t] +48 22 644 03 05
[f] +48 22 649 08 51
[e] info@agrex-eco.pl

Pracujemy dla natury


