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Bio-QZ Nowa Generacja

Wszechstronny, skuteczny i wytrzymały
w przygotowaniu substratu



Nowa konstrukcja i liczne udoskonalenia 

dla doskonałego przygotowania substratu

 Kompaktowa konstrukcja

Jeszcze łatwiejsza
obsługa serwisowa
Bio-QZ nowej generacji jest teraz do-
stępny w nowoczesnej i kompaktowej 
wersji o stabilnej konstrukcji w następu-
jących rozmiarach: 900 mm, 1 200 mm i 
1 600 mm. Głównym celem producenta 
było usprawnienie obsługi rozdrabnia-
cza. Oprócz znacznego powiększenia 
otworu rewizyjnego ułatwiony został 
również dostęp do systemu opróżnie-
nia rozdrabniacza, pasa napędowego 
oraz kół pasowych. Dodatkowo wymiana 
płyt ściernych wewnątrz urządzenia jest 

teraz znacznie łatwiejsza. Dalsze ulep-
szenia samej geometrii układu rozładun-
kowego pozwalają na płynne przejście 
rozdrabnianego materiału przez maszy-
nę bez żadnych blokad. Ponadto układ 
uszczelniający został wzmocniony dla 
zwiększenia ochrony rozdrabniacza.    

Tajemnica sukcesu Bio-QZ tkwi przede 
wszystkim w jego wewnętrznym me-
chanizmie. Do klasycznych łańcuchów 
ANDRITZ MeWa proponuje teraz wiele 
dodatkowych elementów przyśpieszają-

Bio-QZ rozdrabniacz łańcuchowy z przepływem poprzecz-
nym „cross-flow” robi wrażenie na klientach od ponad 
10 lat, rozdrabniając różnego rodzaju materiały takie jak: 
żywność w opakowaniach, odpady organiczne, rośliny 
energetyczne i przygotowując z nich idealny substrat do 
procesu fermentacji w biogazowniach.    

cych i rozdrabniających dla optymalnego 
przygotowania substratu. W połączeniu 
wszystkie te elementy tworzą unikato-
wy, całościowy system. W zależności od 
rodzaju materiału i pożądanego efektu, 
kolejne udoskonalenia rozdrabniacza 
zapewniają zdecydowanie dłuższą jego 
żywotność. W wyniku tego, każdy roz-
drabniacz Bio-QZ okazuje się być niepo-
wtarzalny, a klient otrzymuje najlepsze 
z możliwych optymalne rozwiązanie, 
dopasowane do jego indywidualnych po-
trzeb.

Zalety

 � Duży otwór rewizyjny 
 � Obrotowo montowana pokry-

wa wyładowcza 
 � Kompaktowa konstrukcja
 � Łatwa wymiana płyty
 � Nowe, lepsze uszczelnienia
 � Zespół kompaktowych łożysk 
 � Różne prędkości obrotowe i 

narzędzia rozdrabniające dla 
różnych materiałów

 � Możliwe opcje dodatkowe w 
celu wydłużenia eksploatacji

 Różne narzędzia rozdrabniające  Zaciśnięte płyty ścierne
mocowane śrubowo, 
lepsze uszczelnienia 

 Pokrywa wyładowcza  
montowana obrotowo



Różnorodność zastosowań 
dla optymalnych rezultatów 

Siła tkwi w różnorodności 
Bez względu na to, czy przetwarzamy 
żywność w opakowaniach, odpady orga-
niczne, czy gastronomiczne lub rośliny 
energetyczne takie jak kukurydzę i sko-
szoną trawę, pełne ziarno żyta, kiszonki 
roślinne lub mieszankę kolb kukurydzy, 
wszechstronność Bio-QZ czyni ją tak 
cenną. Bio-QZ przetwarza trudną w za-
gospodarowaniu skoszoną trawę, podob-
nie jak obornik koński, krowi czy kurzy 
- w sposób szybki i skuteczny. Elastycz-
ne narzędzia wewnątrz rozdrabniacza 
Bio-QZ pozwalają uzyskać jednorod-

ny substrat, który wyjątkowo korzystnie 
wpływa na istotne czynniki w produkcji 
biogazu.

Po zastosowaniu Bio-QZ, produkcja 
gazu fermentacyjnego oraz czas fermen-
tacji są krótsze, całkowita wydajność 
gazu w bioreaktorze jest zdecydowanie 
większa, a efektywność ekonomiczna 
całej instalacji wyższa.
Wszelkie obce wtrącenia, takie jak np. 
opakowania po żywności, są oddzielane 
od materiału organicznego i z łatwością 
usuwane w następnym etapie.

Materiał wejściowy
 � Odpady organiczne
 � Kiszonka kukurydziana/z 

traw, skoszona trawa
 � Obornik koński, krowi, kurzy
 � Odpady z ubojni
 � żywność w opakowaniach 
 � Buraki cukrowe

Kiszonka 

kukurydzia-

na

Buraki 

cukrowe

Skoszona 

trawa

Obornik 

krowi i 

koński

Opakowana 

żywność
Komunalne 

odpady or-

ganiczne

Odpady z 

ubojni

Bio-QZ 900 

55/75 do 6 t/h do 6 t/h do 3 t/h do 2 t/h do 4 t/h do 5 t/h do 3 t/h

Bio-QZ 1200 

75/90 do 10 t/h do 15 t/h do 5 t/h do 3 t/h do 6 t/h do 10 t/h do 5/th

Bio-QZ 1600 
132/160 do 20 t/h do 30 t/h do 10 t/h do 8 t/h do 10 t/h do 20 t/h do 8 t/h

 Wydajność uzależniona jest od rodzaju i składu materiału wejściowego, mocy napędowej oraz trybu pracy.  

 Odpady organiczne                     Zasoby odnawialne  Obornik koński  żywność w opakowaniach 
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Bio-QZ w biogazowni
Większa stabilizacja procesu i 
szybsza produkcja biogazu
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Kompletny system Bio-QZ

ANDRITZ MeWa oferuje kompletną 
linię technologiczną, od załadowania 
materiału wejściowego aż po jego roz
drobnienie w celu ostatecznego zasilenia 
komór fermentacyjnych. Poszczególne 
etapy procesu mogą być sterowane za 
pomocą interfejsu lub zintegrowane z 
istniejącym, elektronicznym system ste-
rowania biogazowni. W takim przypadku, 
układ kontrolny dostosowany jest do indy-
widualnych warunków każdego zakładu. 
Istniejące już biogazownie również 

mogą być łatwo udoskonalone, dzięki 
urządzeniom Bio-QZ wykorzystując swój 
potencjał gazowy w sposób bardziej 
efektywny.

Zalety procesu 

rozdrabniania w Bio-QZ

 � Większa wydajność
 � Szeroki zakres zastosowania 
 � Zdecydowanie krótszy czas 

reakcji w komorze fermentacyjnej
 � Większa wydajność biogazowni 

dzięki szybkiej produkcji biogazu
 � Łatwe oddzielenie wtrąceń opa-

kowaniowych od materiału orga-
nicznego w kolejnych etapach 
przetwarzania

 � Bardziej stabilny proces 
reakcji, o połowę zmniejszony 
czas mieszania 

 � Substrat homogeniczny gotowy 
do zasilenia bioreaktora

 � Elementy pływające rozkładają 
się szybciej

 � Odporny na części metalowe i 
kamienie

 � Tani w eksploatacji dzięki wyeli-
minowaniu noży tnących

 � Korzyści dla kogeneracji oraz 
elektrowni odnawialnych źródeł 
energii

 � Zastosowanie we wszystkich 
sprawdzonych systemach poda-
wania suchego i płynnego

 � Łatwy w zainstalowaniu w już  
istniejących zakładach
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