
 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network • www.nutriman.net 
NUTRIENT RECOVERY TECHNOLOGY Info Sheet 

 

 

Projekt otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy nr 818470 
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Krótki opis 

TECHNOLOGIA ODZYSKIWANIA N&P W FORMIE 

KOMPOSTU Z ODPADÓW ZIELONYCH I 

ŻYWNOŚCIOWYCH PRODUKOWANEGO W PROCESIE 

ROZKŁADU TLENOWEGO PRZEZ „BIOCICLO” 

Główne cechy: 

 Kategoria technologii: rozkład tlenowy  

 Materiał wsadowy: skoszona trawa, odpady roślinne, 
żywnościowe 

 Produkt(y) wyjściowy: wysokiej jakości kompost 

 Przepustowość/Zdolności produkcyjne: kompostownia ma 
zdolność przetwarzania 69 000 ton odpadów rocznie, przy 
czym produkuje 14 000 ton/rok wysokiej jakości kompostu. 
Od roku 2021 planowana jest modyfikacja procesu w celu 
utworzenia bio-komór i dodania etapu kontrolnego oraz 
innych elementów podnoszących jakość produktu.  

 Obszar geograficzny: Włochy 

 Status technologii: TRL 9  

 Zezwolenia na obszarze UE/państw członkowskich: ACM  
otrzymało zezwolenie od C.I.C. (Włoskie Konsorcjum 
Kompostowe) 

Proces produkcji składa się z poniższych etapów: 
Wkład 
Odpady organiczne i roślinne dostarczane są osobno. W dziale transferu następuje wstępne przetwarzanie frakcji 
organicznej, podczas którego oddzielane są od niej niepożądane elementy (plastik, metale, itp.) przy użyciu narzędzia 
nazywanego "wyciskarką" , a następnie materiały odpadowe są ze sobą mieszane z zachowaniem odpowiednich 
proporcji.  
Przetwarzanie 
Odpady poddawane są rozkładowi tlenowemu, który ma miejsce w dużych rozmiarów zamkniętej przestrzeni pod 
ciśnieniem. System pobierania stale wymienia powietrze przenosząc je do oczyszczenia w zewnętrznych filtrach o 
powierzchni 752 metrów kwadratowych. 
Kontrola i dojrzewanie 
Podczas tego etapu następuje stabilizacja produktu i wzbogacenie o cząsteczki humusowe. Jest to faza przetwarzania 
(znana jako leżakowanie), którą charakteryzuje proces przekształcania substancji organicznej w substancje humusowe 
(próchnicę). 
Dystrybucja 
Kompost jest gotowy do wykorzystania w rolnictwie, szkółkarstwie i uprawach przydomowych. 
Długość procesu przemian biologicznych, w wyniku których powstaje kompost to 90 dni, a przyspieszona faza tego 
procesu odbywa się w 28 wentylowanych pojemnikach. Powietrze wciągane podczas fazy rozkładu tlenowego jest 
oczyszczane zanim zostanie uwolnione do atmosfery w podwójny sposób: przez czyszczarkę wypłukującą 
zanieczyszczenia za pomocą dyszy wodnych oraz przez naturalny biofiltr. 
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NUTRIENT MANAGEMENT AND NUTRIENT RECOVERY THEMATIC NETWORK  
  

www.nutriman.eu 

Zalety technologii 

 Zmniejsza lub eliminuje zapotrzebowanie na nawozy chemiczne; 

 Pozwala uzyskać większe plony upraw; 

 Wspomaga zalesianie i odbudowę terenów podmokłych, poprzez 
uzdatnianie gleb zanieczyszczonych, ubitych i marginalnych; 

 Poprawia porowatość gleby, drenaż i napowietrzenie, zdolność 
utrzymania wilgoci oraz zmniejsza ryzyko ubijania (kompaktowania) 
gleby; 

 Pomaga chronić gleby przed nierównowagą substancji chemicznych; 

 Powoli uwalnia składniki odżywcze. 
  

Competitive Position and Advantage:  

Kontakt 

Imie i nazwisko: Andrea Mazzon 

Firma: Biociclo s.r.l. 

Strona internetowa: www.biociclo.it 

e-mail: direzione@biociclo.it 


