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Popis technologického procesu práce zariadenia:  

Odpady sa mechanicky spracovali drvením a triedením pomocou drviča odpadu KOMPTECH 
TERMINATOR 3400 SPEZIAL. Drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL je jedno 
hriadeľový pomaly bežiaci drvič s elektrickým pohonom a vynášacím dopravníkom, s max. 30 
ot/min drviaceho valca, ktorý slúži na prvotné drvenie odpadu. Drvič má pevný hrebeň s plynulým 
nastavením rezacej medzery. Pracuje na princípe hydraulického pohonu drviaceho valca 
s automatickou reguláciou výkonu a plynule nastaviteľnými otáčkami valca. Odpad sa do 
pracovného priestoru drviaceho valca dostáva z pIniacej násypky. Súčasťou drviča je hydraulicky 
poháňaný vynášací dopravník, ktorý zabezpečuje dopravu rozdrveného odpadu z pracovného 
priestoru drviča na ďalšie spracovanie. Výkon drviča je max. 50 I/hod. Technologické parametre 
linky počítajú s výkonom 23 I/hod.  
Kovy a kovové zlúčeniny sú z materiálového toku po rozdrvení odpadu separované 
a odstraňované pomocou magnetického separátora umiestneného nad vynášacím dopravníkom 
z drviča odpadu.Pracovná šírka separátora je 930 mm, pracovná dĺžka 1200 mm. Magnetický 
separátor je umiestnený priečne ku dopravníku. Pohon separátora je zabezpečený 
prostredníctvom elektromotora. Rýchlosť dopravného pásu je 2,4 m/s. Kovy vytriedené na 
magnetickom separátore linky sú sklzom zvedené do palety umiestnenej pod separátorom na 
skladovacej ploche veľkosti 3m2. Po jej naplnení je výmena palety realizovaná za pomoci 
vysokozdvižného vozíka (VZV), alebo iným vhodným spôsobom. Palety s vytriedenými 
nevhodnými zložkami na vstupe dopravníka sú odvážané pomocou VZV. 

Stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC: Rozdrvený a kovov zbavený odpad 
sa pásovým dopravníkom dopraví k stacionárnemu diskovému separátoru, ktorý pracuje na 
princípe preosievania odpadu. Materiál je dopravovaný k vretenám s členitými oceľovými diskami, 
ktoré pracujú na doskovom sitovom princípe. Pohyblivú pláštové rúrky umiestnené medzi diskami 
zamedzujú prichytávaniu a blokujú protipohyb odpadu. Z odpadu je odseparovaná organická 
frakcia. Dĺžka doskového sita je 4 400 mm, šírka 1 280 mm. Rozstup osi vretien je 304mm. Je 
poháňaný dvoma motormi s kužeľovým prevodom. Rozsah otáčok je 37 — 148 ot/min. Má 
reťazový pohon medzi diskami prostredníctvom reťazí s puzdrami a dvojitými reťazovými kolesami. 
Reťaze sú opatrené krytom z oceľového plechu šírky 2 mm. 
výkonnosť separátora je 45 t/hod. Priemer otvorov doskového sita je 60 mm. V tejto linke sa 
spracováva 22,5 t/hod. 

Pásový dopravník: Slúži na prepravu odpadu od stacinárneho diskového seprátora do 
balistického separátora o dĺžke 14 m a širke 1,2 m pri kvalite pásu EP400/3 3:1. 

Balistický separátor KOMPTECH BRINI PMK 61-3: 
Separátor pri činnosti využíva princíp zotrvačnosti. Je poháňaný prevodovým motorom. Slúži na 
separáciu jemnej frakcie. Ma voľné nastavenie sklonu roviny. Uhol nastavenia je závislý od 
zloženia vstupného materiálu. Sitové otvory sú 10 mm. Ma vibračný žľab, násypku materiálu, 
zhadzovacie zariadenie pre ťažkú, ľahkú a preosiatu frakciu. Ľahká frakcia prepadáva na skladovú 
plochu jemnej frakcie o rozlohe 26 m2. 

Pásový dopravník 2: Slúži na prepravu ťažkej frakcie z balistického separátora sko skladovej 
plochy pre ťažkú frakciu o rozlohe 55 m2, dĺžke 15,7 m a šírke 1 m pri kvalite pásu EP400/3 3:1 

Pásový dopravník 3: Slúži na prepravu odpadu od balistického separátora do jemného drviča 
odpadu RASOR TYPE 5400 dĺžke 12,2 m a šírke 1m pri kvalite pásu EP400/3 3:1 

Jemný drvič odpadu KOMPTECH RASOR TYPE 5400: Slúži na jemné dodrvenie suroviny 
zbavenej neželaných látok. Materiál je dopravovaný do pracovného priestoru drviča 3 dopravnými 
ozubenými kolesami priemeru 400 mm. Pracuje na princípe motora v segmentovom prevedení 
vybavenom špeciálnymi drážkami pre vkladanie rezacích nožov. Obsahuje 3x24 kusov rezacích 
nožov otočných o 180˚, aluviálne zasúvanie do rotora. Priemer pracovného rotora je 1000 mm, 
dĺžka rotora je 1320 mm. Priemer oka sitového koša je 40 mm. Výstupným produktom je drvená 
druhotná surovina veľkosti 40 mm. Výkon drviča je max. 7t/hod pri hmotnosti vstupného materiálu 
100kg/m3. 

Pásový dopravník 4: Slúži na prepravu RFF paliva z jemného drviča odpadu RASOR TYPE 5400 
na skladovú plochu paliva o rozlohe 140 m2, dĺžke 10,2m a šírke 1m pri kvalite pásu EP400/3 3:1. 

 


