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Technologia odzyskiwania N&P w formie kompostu z odpadów zielonych i żywnościowych 

produkowanego w procesie rozkładu tlenowego przez „BIOCICLO” (ID:261) 

 

Co to za technologia? 

Biociclo to technologicznie zaawansowana kompostownia, przetwarzająca odpady roślinne i kuchenne 

odpady organiczne w kompost, w procesie naturalnego rozkładu tlenowego, otrzymując bionawóz, który 

można stosować w rolnictwie, szkółkarstwie i ogrodach warzywnych.  

 

Kto jest sprzedawcą technologii? 

Sprzedawcą jest firma Biociclo srl, której siedziba znajduje się w Castiglione delle Stiviere MN, we 

Włoszech. 

Biociclo srl powstała w 2000 roku w wyniku porozumienia pomiędzy trzeba przedsiębiorstwami 

publicznymi: INDECAST, Garda Uno i TEA spa of Mantua, które miały na celu utworzenie instalacji mogącej 

sprostać potrzebom przetwarzania odpadów organicznych produkowanych na terenach, gdzie firmy te 

prowadzą działalność, a także znalezienie się na wolnym rynku, dzięki wytwarzanemu produktowi 

(kompost).  Biociclo zarządza kompostownią, gdzie zachodzą procesy przetwarzania – w drodze 

naturalnego rozkładu tlenowego - odpadów roślinnych i organicznych w kompost, dzięki czemu 

otrzymywany jest nawóz, który można stosować w rolnictwie, szkółkarstwie i ogrodach warzywnych. 

Przetwarzanie specjalnych odpadów innych niż niebezpieczne ma miejsce w Castiglione delle Stiviere. 

 

Jakie są zalety technologii i w jakich problemach ma zastosowanie? 

Jakość kompostu i maksymalne ograniczenie wpływu na środowisko to cele procesu kwalifikacji 
kompostowni to główne cele stawiane przed technologią kompostowania na najbliższe miesiące. 
Jest to bardzo ważny projekt dla tego region i jego mieszkańców, kierujący się wykorzystaniem 
najnowszych technologii europejskich, dla zapewnienia jak najlepszego odzysku, utylizacji i poprawy jakości 
odpadów poprzez zmierzanie w stronę zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.   
 
Zalety technologii: 
Główne zalety instalacji wykorzystanej w kompostowni: 
- Dzięki wydajności i ponownemu wykorzystywaniu oczyszczonej wody, instalacja wyraźnie ogranicza 
zużycie wody pitnej. 
- Zainstalowany system fotowoltaiczny pozwala na produkcję 300 000 kW/h w porównaniu z obecnymi  
190 000 kW/h, co pozwoli na pełną niezależność energetyczną i redukcję emisji CO2 do atmosfery o ok. 60 
000 kg. 
- Wykorzystanie wydajniejszych technologii pozwala na produkcję wysokiej jakości kompostu w krótszym 
czasie, odpowiedniego również do stosowania w uprawie winorośli i w ogrodnictwie.  
- Zaadaptowane technologie pozwalają na wyraźną poprawę działania w zakresie wpływu na środowisko.  

- Nowa stacja pogodowa pozwala na ciągły monitoring produkowanych emisji.  

- Instalacja stosuje najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie w Europie, dzięki czemu spełnia 

wszystkie wymogi obecnie i będzie w stanie sprostać regulacjom wprowadzanym w kolejnych latach.  

- Cały proces produkcji podlega zdalnej kontroli jego przebiegu i jakości.  
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Na czym polega stosowana technologia?  

W kompostowni prowadzone są następujące działania:  

- przechowywanie odpadów komunalnych i odpadów specjalnych innych niż niebezpieczne w 

maksymalnej ilości 6 100 m3 (3200 t/rok); 

- odzysk odpadów komunalnych i odpadów specjalnych innych niż niebezpieczne w maksymalnej ilości 

69 000 t/rok (101 538 m3), z tego 14 000 t/rok stanowią odpady drzewne 

- matryce celulozowe i 55 000 t/rok odpadów gnilnych (odpady organiczne i osady ściekowe). 

Przechowywanie i przetwarzanie ma miejsce podczas dwóch zmian w ciągu dnia, od 6 do 18 przez 6 dni 

w tygodniu. 

Proces ten dzieli się na poniższe etapy:  

- odbiór odpadów w zamkniętym pomieszczeniu (dotyczy odpadów gnilnych) oraz na zewnętrznej 

platformie (dotyczy celulozowych odpadów drzewnych); 

- przetwarzanie wstępne frakcji organicznej z oddzieleniem niepożądanych elementów (plastic, metale 

i inne); 

- rozdrabnianie celulozowych odpadów drzewnych; 

- mieszanie różnych frakcji odpadów w celu uzyskania odpowiedniego materiału do obróbki 

biooksydacyjnej; 

- pierwsza obróbka polega na poddawaniu statycznych stert materiału przyspieszonej biooksydacji 

wewnątrz napowietrzonych bio-komór poprzez system wymuszonej wentylacji, zarówno wdmuchujący 

jak i wysysający powietrze; czas trwania tego etapu to 14 dni; 

- podnoszenie jakości materiału poprzez kontrolne przesiewanie i usuwanie plastiku (opcjonalne) 

- dojrzewanie materiału składowanego w stertach w napowietrzanych kontenerach przy użyciu 

systemu wymuszonej wentylacji i wdmuchiwaniu powietrza w sterty; czas trwania tego etapu wynosi 

około 33 dni; 

- faza końcowa zakończenia dojrzewania produktu zachodzi na zewnętrznych okrytych platformach 

gdzie materiał leżakuje na stosach przez około 50 dni; 

- przechowywanie kompostu na zewnętrznych platformach (tych samych, na których dojrzewał). 

Rutynowe prace konserwacyjne przewidziane są dla otworów w bio-komorach służących do 

wyprowadzania powietrza na zewnątrz oraz kanałów doprowadzających powietrze do kontenerów, 

przy pomocy mechanicznej zamiatarki, by oczyścić otwory i umożliwić swobodny przepływ powietrza.  

Istnieje też możliwość rozdrobnienia biomasy przed etapem przesiewania, w celu zwiększenia jego 

wydajności, jeżeli biomasa zawiera twarde odpady. 

Po etapie powtórnego przesiewania, polepszacz gleby w formie świeżego kompostu planowany jest do 

wprowadzenia na rynek, zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez Dekret Legislacyjny 75/2010 

dotyczący jakości polepszaczy gleby na bazie kompostu. 

W celu zmniejszenia emisji kurzu, po zakończeniu etapu dojrzewania kompostu unika się jego 

przemieszczania aż do momentu wprowadzenia na rynek.  
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Odciek powstający podczas całego procesu oraz woda odpływowa z płyt postojowych i obszarów 

tranzytowych, w tym pochodząca ich czyszczenia, są wykorzystywane ponownie w procesie 

kompostowania do wstępnej obróbki frakcji organicznej. Nadmiar wody z pochodzącej z deszczówki 

trafia do przyległej instalacji do oczyszczania biologicznego AQA, a woda z kolejnych opadów (jeśli nie 

zostanie ponownie wykorzystana) trafia do rowu ściekowego. 

Oczyszczanie z nieprzyjemnych zapachów odbywa się poprzez system wsysający powietrze, który 

nieprzerwanie dostarcza powietrze do dwóch systemów redukcji: oczyszczania wodnego i 

zewnętrznych biofiltrów o całkowitej powierzchni 752 m2. 

Wewnątrz dwóch kabin elektrycznych znajdujących się na zewnątrz kompostowni, gdzie znajdują się 

sterowniki PLC i inwertory, są dwa systemy chłodzące, każdy z nich zawierający 3,7 kg gazu R410A – 

nieszkodliwego dla warstwy ozonowej. Dodatkowo, obok stacji elektrycznej znajduje się magazyn do 

przechowywania materiałów wykorzystywanych w pracach konserwacyjnych.  

Roczna produkcja kompostu wynosi około 23 000 ton a sektory-odbiorcy to rolnictwo, ogrodnictwo, 

szkółkarstwo i gospodarstwa domowe.  

W instalacji występują trzy źródła emisji wody:  

- odciek powstający podczas procesu przetwarzania, pochodzący z biofiltra i oczyszczania wodnego; 

- woda odpływowa z płyt postojowych i obszarów tranzytowych oraz z czyszczenia pojazdów; 

- deszczówka z dachów; 

Woda z deszczówki trafia do studni rozprowadzającej wodę w podłożu. 

Do odcieku z całego procesu i wody odpływowej wykorzystywane są osobne linie ze studzienkami do 

pobierania próbek i licznikami. 

Woda zgromadzona z placu zbierana jest osobno i przenoszona do pojemnika zbiorczego oraz 

podziemnego zbiornika o pojemności 85m3. 

Odciek, deszczówka i wody odpływowe z czyszczenia są początkowo wprowadzane do recyrkulacji w 

procesie kompostowania i wykorzystywane we wstępnej obróbce, podczas gdy nadmiar deszczówki i 

wody z czyszczenia przesyłany jest do przyległej instalacji oczyszczającej AQA. 

Powierzchnia jest utwardzona i wydzielone są obszary do poruszania się pojazdów i parkowania 

(utwardzone asfaltem). Odpady stałe przechowywane są na obszarze o odpowiednich rozmiarach, a 

odpady powstające w procesie kompostowania trafiają do konkretnej przestrzeni magazynowej. 

Odciek powstający podczas zachodzących procesów jest w całości powtórnie wykorzystywany. 

Odpady opuszczające kompostownię zaopatrzone są w odpowiednie formularze do identyfikacji i 

przesłane do upoważnionych podmiotów do ostatecznego unieszkodliwienia lub/i odzysku. 

Jak widać na Rys. 1, od roku 2020 proces kompostowania zostanie zmodyfikowany o bio-komory i 

dodatkowy etap kontrolny w celu zwiększenia ilości i jakości wytwarzanego produktu. 
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Rysunek 1. Od 2020 roku zwiększymy ilość i jakość wytwarzanego produktu.  

 

Jakie zezwolenia posiada produkt? 

Biociclo otrzymało pozwolenie na produkcję od Prowincji Mantua oraz Zintegrowane Zezwolenie 

Środowiskowe n. PD / 477 z dnia 16.04.2019 (dyrektywa KE dotycząca AIA to IPPC Directive 96/61 / 

WE, później zmieniona na Dir. 2010/75 / IE). 

 

Ile kosztuje? 

Średni koszt procesu przetwarzania odpadów do produkcji kompostu wynosi około 46 Euro/t. 

 

 

Więcej informacji: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261 
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