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Alap adatok: 

 
 

 

 Technológia kategória: aerob fermentálás 
 Bemenő anyag: udvari vágás, rothadó növényi 

anyagok, ételmaradékok 

 Végtermék: magas minőségű komposzt  

 Kapacitás: megvalósított komposztáló üzem 69 000 t / év 

hulladék kezelésére alkalmas. A komposztáló üzem 14 000 t / év 

kiváló minőségű komposztot termel. 2021-től a komposztálási 

eljárást módosítják, és közbenső szűrést és egyéb 

munkafázisokat adnak hozzá a termék minőségének javítása 

érdekében. 

 Földrajzi terület: Olaszország 

 Technológia státusza: TRL9  

EU/Tagállami engedély: ACM a C.I.C. (Olasz Kompostáló Konzorcium) engedélyével rendelkezik 
 

 A technológia összefoglalása:  
 

A gyártási folyamatot a következő szakaszok jellemzik. 
Hulladék bejuttatása 
A szerves és növényi hulladékokat külön szállítják. Ezután a szerves frakció előkezelését az átvételi részlegen hajtják 
végre, a nem kívánt frakciókat (műanyagok, fémek stb.) elválasztva a szerves komponenstől egy speciális "préselő" 
berendezés segítségével, majd a különböző hulladékmátrixokat a meghatározott mennyiségben összekeverjik a 
gumírozott lapáttal. 
Kezelés 
A hulladék aerob kezelésen megy keresztül: a kezelés nagy zárt térben, depressziós környezetben történik. A 
szívórendszer folyamatosan továbbítja a fedett szerkezetben lévő tisztítandó levegőt a 752 négyzetméteres külső 
szűrőkbe. 
Szűrés és érlelés 
Ebben a fázisban a termék stabilizálódik és humuszmolekulákkal dúsul. 
Ez a kezelési fázis (gyógyító fázis néven ismert), amelyet a szerves anyag átalakulási folyamatai jellemeznek, a 
humuszanyagok képződésével. 
Disztribúció 
A komposzt újra felhasználható a mezőgazdaságban, az óvodában és a hobbi területén. 
 
A komposzt előállításához szükséges biológiai átalakítási folyamat időtartama 90 nap, a folyamat gyorsított fázisa 28 
szellőztetett dobozban zajlik. 
Az aerob kezelési részleg által beszívott levegőt megtisztítják, majd egy két lépcsős szakasz: a mosó (a levegőt 
vízsugarakkal mossa) és a természetes biofilter után a légkörbe engedik. 

 
 
 

N és P kinyerésének komposzt technológiája iszapból, zöld 
hulladékból és élelmiszermaradványokból „BIOCICLO” aerob 
fermentációs eljárással 
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 Versenyképesség és előnyök:  

 
- Csökkenti vagy megszünteti a műtrágya szükségességét; 
- A mezőgazdasági növények magasabb hozamának 

elősegítése; 
- Az erdőfelújítás és a vizes élőhelyek helyreállításának 

megkönnyítése a szennyezett, tömörített és marginális 
talajok javításával; 

- Javítja a talaj porozitását, a vízelvezetést, a levegőztetést 
és a nedvességtartó képességet, és csökkenti a tömörödés 
mértékét 

- Segíti a talajokat a rendkívüli kémiai egyensúlyhiányokkal 
szemben  

- Lassan szabadítja fel a tápanyagokat 

Kapcsolat 

Név: Andrea Mazzon 

Cég: Biociclo s.r.l. 

Web: www.biociclo.it 

e-mail: direzione@biociclo.it 
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