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PROTECHNIKA 

Jesteśmy polską firmą produkcyjną. 

 

Posiadamy 20 lat doświadczenia. 

 

Nasza firma działa w obszarze ochrony środowiska, 
gospodarki odpadami, recyklingu, przetwórstwa biomasy, 
rolnictwa i leśnictwa. 

 

Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej kadrze jesteśmy w 
stanie sprostać stawianym przed nami wyzwaniom.  
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Najnowsze rozwiązania 
technologiczne.  

Zaawansowane rozwiązania 
zorientowane na zmieniające 
się potrzeby użytkownika jak 
również odpowiedzialność za 
środowisko.  

Połączenie ekonomii i 
ergonomii użytkowania.  

To wszystko odzwierciedla się 
w naszej filozofii: Protechnika 
- pasja tworzenia. 

 

PASJA TWORZENIA 
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Dla branży komunalnej, przetwarzania 
odpadów oferujemy : 

• Brykieciarki RDF 

• Sita dyskowe 

• Perforatory 

• Separatory powietrzne i magnetyczne 

• Rozrywarki worków 

• Młyny frezowe 

• Rozdrabniacze/kruszarki: jednowałowe, 
dwuwałowe, czterowałowe 

• Podajniki taśmowe i ślimakowe 

• Granulatory 

Oraz: 

• Części eksploatacyjne do wszystkich typów 
rozdrabniaczy (takie jak noże stałe i 
ruchome, sita, matryce) 
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Niedawno rozpoczęliśmy budowę nowego zakładu produkcyjnego 
wraz z biurami, który będzie jednym z najnowocześniejszych w 
Europie. Pozwoli on nam dalej się rozwijać i poszerzać ofertę wraz 
z rosnącymi wymaganiami rynku. 
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Innowacje i rozwój 



Jesteśmy partnerem przemysłowym projektu BIOZIN –  w 
ramach którego opracowywany jest innowacyjny biofiltr. 
 

Liderem konsorcjum jest Politechnika Warszawska – 
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska.  
 

Jest to rozwiązanie nowatorskie, nie stosowane w skali 
przemysłowej, pozwalające na optymalizację parametrów 
eksploatacyjnych i efektów ograniczenia emisji, a 
jednocześnie przyczyniające się do lepszego wykorzystania 
surowców odpadowych zgodnie z modelem gospodarki o 
obiegu zamkniętym. 

52. Zjazd KFDZOM Zakopane 2018  

PASJA TWORZENIA 

Innowacje i rozwój 



Jesteśmy aktywnym członkiem Klastra 
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. 
 
Tworzą go m.in. polskie 
przedsiębiorstwa świadczące pełny 
zakres usług z zakresu 
zagospodarowania większości 
kategorii odpadów na terenie całego 
kraju. 
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Wchodzące w skład Klastra instytucje naukowe i nowoczesne 
centra badawczo-rozwojowe proponują szeroki wachlarz usług 
badawczych z zakresu rozpoznania składu chemicznego i 
zagospodarowania odpadów, odzysku materiałowego i 
energetycznego. 

Innowacje i rozwój 



To opatentowane rozwiązanie, opracowane  przez Grzegorza 
Kowalczyka – właściciela Protechniki, stanowi jedyny w Europie 
patent niskokosztowego zagęszczenia frakcji nadsitowej, jak 
również podsitowej z jednoczesną możliwością zagospodarowania 
odwodnionych osadów ściekowych, których zagospodarowanie 
również jest problemowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty stosowanej dotychczas 
technologii zagęszczania 
RDF/SRF opartej na 
dostępnych konwencjonalnych 
technologiach (granulowanie) 
są niewspółmiernie wysokie w 
stosunku do opracowanej przez 
Protechnikę technologii.  
 

 Brykieciarka RDF – BM 3000 EX 
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Innowacyjna technologia zagęszczania RDF/SRF 



 Zalecane parametry RDF 

 Frakcja nadsitowa: 0-50 mm 

 Kod: 19 12 10, 19 12 12 

 Wilgotność: do 20% 

Temperatura: min. 20 C 

 

 

  

 

Gęstość nasypowa: 650 kg/m3 

Wilgotność: do 20% 

Wartość energetyczna: 19-23 GJ/t 

 

Parametry produktu 
wyjściowego 
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 Niskie koszty 
Nieprzerwanie trwają prace nad 
optymalizacją kosztów produkcji, 
które już i w tym momencie są 
zaskakująco korzystne w 
stosunku do istniejących. 

W technologii konwencjonalnej 
koszt wytworzenia 1 Mg to ok. 
120 zł,  zaś w technologii 
Protechnika koszt wytworzenia 1 
Mg wynosi ok. 20 zł. 
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Paliwo nie wymaga specjalnych 
warunków składowania i 
zapewnia niższy koszt 
transportu.  
Technologia z powodzeniem 
jest wykorzystywana w skali 
przemysłowej  - a od końca 
ubiegłego roku - w instalacji w 
woj. pomorskim. Uzyskiwany 
produkt jest powtarzalny i 
uzyskuje zagęszczenie o 
parametrach 650 kg/1m3.  

 

 Korzyści 



Nasze realizacje:  
RIPOK w Kędzierzynie Koźlu 

Inwestycja gmin członkowskich 
Związku „Czysty Region”, 
związana z rozbudową 
Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Kędzierzynie-
Koźlu.  

Zakład może przetwarzać 42 
tysiące ton odpadów 
komunalnych zmieszanych i 4 
tysiące ton odpadów zbieranych 
selektywnie. 

Część wyposażenia hali sortowni 
dostarczyła  nasza firma. 
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Wyposażyliśmy instalację w prasę belującą, sito dyskowe, 
separator powietrzny, stół podawczy oraz rozrywarkę 
worków. 

 

Są to urządzenia całkowicie polskiej produkcji, będące owocem 
wieloletniej pracy inżynierskiej oraz doświadczenia zdobytego na 
trudnym krajowym rynku 
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 Nagrody i wyróżnienia 
Złoty medal Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu 2017 

Złoty medal Targów EKOTECH w Kielcach 2018 
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 Dziękuję za uwagę, zapraszam do kontaktu 

 

Grzegorz Kowalczyk 
właściciel 

tel.: +48 607 980 010 
tel./fax: +48 25 798 97 20 

info@protechnika.com  
www.protechnika.com 
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