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N és P kinyerésének komposzt technológiája iszapból, zöld hulladékból és 
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Mi a technológia célja? 
A Biociclo egy technológiailag fejlett komposztáló üzem, amely a növényi hulladékokat és a szerves 
konyhai hulladékokat természetes aerob folyamatokkal komposztokká alakítja, és olyan termésnövelő 
anyagot állít elő, amely felhasználható a mezőgazdaságban, a palántanevelőkben és a 
veteményeskertekben. 

 
Ki a technológia fejlesztője? 
A fejlesztő az olaszországi Castiglione delle Stiviere székhelyű a Biociclo srl vállalat. A Biociclo srl 2000-
ben alakult három állami vállalat: az INDECAST, a Garda Uno és a Mantua TEA gyógyfürdő közötti 
megállapodás alapján, olyan üzemet hoztak létre, amely kielégítheti a működési területükön keletkező 
szerves hulladék kezelésének szükségleteit, és szabadon piacra vihetik, különösen az általuk előállított 
komposzt forgalmazását. A Biociclo egy olyan komposztálóüzemet irányít, amelynek feladata a növényi 
hulladékok és a szerves hulladékok természetes aerob folyamat révén komposzt formájában történő 
átalakítása, a mezőgazdaságban, az palántanevelőben és veteményeskertben felhasználható 
termésnövelő anyag előállítása. A különleges, nem veszélyes hulladékok kezelése Castiglione delle 
Stiviere-ben történik. 

 
Melyek a technológia előnyei és milyen probléma megoldására alkalmas? Kezelendő problémák: 
A komposzt minősége és a környezeti hatás maximális csökkentése a komposztáló üzem következő 
hónapokra várható minősítési folyamatának célja. 
Fontos projekt a terület és lakói számára, Európa legfejlettebb technológiáinak felhasználásával, a 
szerves hulladék lehető legjobb hasznosításának, ártalmatlanításának és javításának biztosítása a 
körforgásos és fenntarthatóbb gazdaság révén. 
 
A technológia előnyei 
A komposztáló üzem fő előnyei a következők: 
- - A víz újrafelhasználásának hatékonyságának köszönhetően az új üzem jelentősen csökkenti az 
ivóvízfelhasználást és megszünteti a tisztító felé vezető szennyvizet. 
- - A fotovoltaikus rendszer bővítése 300 000 kW / h teljesítményt tesz lehetővé a jelenlegi 190 000 kW 
/ h-val szemben a teljes energia-önellátás felé, mintegy 60 000 kg CO2-kibocsátás csökkentésével a 
légkörben. 
- - A hatékonyabb technológiák használata lehetővé teszi a kiváló minőségű komposzt előállítását 
rövidebb idő alatt, amely alkalmas a szőlőtermesztésben és a kertészetben is. 
- - Az alkalmazott technológiák lehetővé teszik az erőmű hatásainak jelentős javítását. 
- - Az új meteorológiai állomás lehetővé teszi a keletkező kibocsátások folyamatos ellenőrzését. 
- - Az új üzem Európában a legfejlettebb technológiákat alkalmazza, a törvények teljes betartásával, az 
elkövetkező években érvényes paraméterek elfogadásának előrejelzésével. 
- - A teljes gyártási folyamat távvezérelt, és állandó minőségellenőrzésnek vetik alá. 
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Hogyan működik a technológia? 
Az üzemben a következő műveleteket hajtják végre: 
- - városi és nem-veszélyes speciális hulladékok tárolása legfeljebb 6100 m3 (3200 t / év) 
mennyiségig; 
- - kommunális és nem veszélyes speciális hulladék hasznosítása legfeljebb 69 000 t / év (101 538 m3) 
mennyiségben, ebből 14 000 t / év fa hulladék, 
- - cellulóz bázisú és 55 000 t / év rothadó hulladék (szerves hulladék és iszap). 
A tárolást és a kezelést napi két műszakban hajtják végre, 6-tól 18-ig heti 6 nap. 
 
A megengedett legnagyobb kezelési mennyiség 212 t / nap és 69 000 t / év, amelyből 14 000 t / év 
lignocellulóz-hulladék, 55 000 t / év kiválasztott szerves frakció, valamint biológiai és mezőgazdasági 
élelmiszer-iszap. A hulladék befogadása heti 6 nap történik. A hulladék kezelése évi 365 nap folyik. A 
folyamat lényegében a következő kezelésekre oszlik: 
- - a hulladék fogadása zárt területen, amennyiben a rothadó frakciók vannak, és  cellulózfa-hulladék 
esetében egy külső platformon; 
- - a szerves frakció előkezelése a nem kívánt frakciók (műanyagok, fémek stb.) elválasztásával; 
- - cellulózfa hulladék aprítása; 
- - az átvett különféle hulladékok összekeverése a bio-oxidációs kezelésre küldendő mátrix 
előállításához; 
- - a gyorsított bio-oxidáció első kezelése a levegőztetett biocellák belsejében lévő statikus 
halmokban egy kényszerített szellőztető rendszeren keresztül, amelyet úgy terveztek, hogy egyszerre 
fújja és szívja ki a prizmahalmokat; ennek az első szakasznak az időtartama 14 nap; 
- - szkrínelés és műanyag mentesítés (opcionális) 
- - érlelés levegőztetett kamrákban, statikus halmokban, kényszerített szellőztető rendszerrel, 
amelyet kizárólag a levegőnek a halomba történő beszívására terveztek a második szakasz időtartama 
körülbelül 33 nap; 
- -szkrínelés és műanyag mentesítés (opcionális); 
- - az érés befejezésének utolsó szakasza halmokban lévő külső fedett standokon körülbelül 50 napig 
tart; 
- - az előállított komposzt tárolása a külső standokon (ugyanaz, mint az érés). 
Rendszeres karbantartási műveleteket terveznek a biocellák lyukain, levegő befúvók tisztítása, 
valamint az érlelődobozok légszívó rácsainak mechanikus tisztíása, hogy a nyílások szabadon 
maradjanak így a levegő folyamatosan tudjon áramolni. 

 
Lehetőség van a biomassza aprítására is, mielőtt a szitálást végeznének, annak érdekében, hogy 
növeljék a durva hulladék szitálásának hatékonyságát. 
A komposztáló üzletágban a  "vegyes komposztált talajjavítót" és "komposztált talajjavítót iszappal" 
anyagot állít elő. 
Ezenkívül a második rostálás megkezdése után a frissen komposztált talajjavítót szabad forgalomba 
hozatalra tervezik, a 75/2010 törvényerejű rendelet által a forgalomba hozott komposztált talajjavító 
szer minőségére vonatkozó korlátozások betartása mellett. 
A porkibocsátás visszaszorítása érdekében az érési periódus leteltével igyekeznek elkerülni a komposzt 
tömeg mozgását az érési területen, és az eladás ideéig helyben tartan.  
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A folyamatból származó csurgalékvizet, valamint a technológia elfolyó vizét, beleértve a mosási 
területet is, a komposztálási folyamat során és a szerves frakció előkezelésére újrafelhasználják 
 
A szagkibocsátás kezelése a szívórendszeren keresztül történik, amely folyamatosan két 
légtelenítő rendszerbe juttatja a levegőt: vízmosóba és két, összesen 752 m2-es külső bioszűrőbe. 
 
A komposztálón kívül elhelyezkedő két elektromos kabin belsejében, ahol a PLC és a rendszer 
inverterei találhatók, két hűtőberendezést használnak, amelyek mindegyike 3,7 kg R410A-t 
tartalmaz, az ózonrétegre nem káros gázt. 
 
Ezen kívül az elektromos alállomás mellett van egy raktár a normál karbantartási műveletekhez 
használt anyagok tárolására. Az előállított komposzt éves termelése kb. 23 000 t / év, a 
mezőgazdaság, a hobbi és az palántanevelő szektorkban kerül felhasználásra. 
 
Az üzem vízkibocsátása főleg három: 
- az eljárásból és a bioszűrőből, vízmosóból származó csurgalékvíz; 
- elfolyó víz a tranzit területekről és a járműmosó területről; 
- csapadékvíz a tetőkről; 
 
A tetőkről az esővizet az altalaj diszpergáló kútjaiba juttatják. 
Ami a folyamatból származó csurgalékvizet és az elfolyó hulladékot illeti, két külön vezetékbe 
vezetik, melyet mintavevő kutakkal és számlálókkal látnak el.  
Különösen az udvarok vizeit külön gyűjtik össze, és egy gyűjtőgödörbe, majd egy 85m3 űrtartalmú 
földalatti gyűjtőtartályba továbbítják. 
A csurgalékvizek, az első mosóvíz elsősorban a komposztálási folyamatban és az előkezelésénél 
kerül visszakeringtetésre, míg az többletet (vagyis azt, amit nem lehet visszaforgatni) szomszédos 
AQA tisztító telepre vezetik. 
 
A felület kövezett és csak a járművek mozgását és a parkolást (aszfaltozott) szolgálják. A szilárd 
hulladékokat megfelelő méretű területeken tárolják, a komposztálási folyamat során keletkező 
hulladékokat pedig egy meghatározott tárolóhelyeken helyezik el. A feldolgozási területekről 
származó összes csurgalékvizet összegyűjtik és újrafelhasználják a komposztálási folyamat során. 
Az üzemből kilépő hulladékot, az azonosító űrlappal együtt, f küldik el végső ártalmatlanítás és / 
vagy hasznosítás céljából. Amint az 1. ábrán látható, 2020-tól a komposztálási folyamat módosul a 
biocellák előállítása érdekében, és a termék minőségének és mennyiségének növelése érdekében 
közbenső szűrést és egyéb munkafázisokat adnak hozzá. 
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1. ábra: 2020-tól megnő a termék minősége és mennyisége. 
. 

 
 

A technológia milyen hatósági engedéllyel rendelkezik és melyik EU országban?  
A Biociclo-t Mantua (olaszország) tartomány engedélyezte integrált környezetvédelmi engedéllyel n. 
2019.04.16-i PD / 477 (az AIA-t irányító európai irányelv az IPPC 96/61 / CE irányelv, később 
beolvadva a Dir. 2010/75 / IE irányelvbe). 

Mennyibe kerül? 

A hulladék átlagos kezelési költsége komposzt előállításával körülbelül 46 €/ton. 
 
 

További információ: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261 
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