
 

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

 

 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

 

Technologie voor N&P-terugwinning uit slib, groenafval en voedselresten door productie van 
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Sleutelwoorden: compost - hygiëne - terugwinning van voedingsstoffen - langzame afgifte - 
aërobe omzetting 

Samenvatting: 

Technologie voor N&P-terugwinning uit 
groenafval en voedselresten door productie van 
compost met het "BIOCICLO" aëroob proces 

Belangrijke feiten: 

 Technologie categorie: aërobe omzetting 

 Input: tuinafval, rottend plantaardig materiaal, voedselresten  

 Output product(en): hoogwaardige compost  

 Beschikbare capaciteit: de gerealiseerde composteerinstallatie is 
in staat om 69.000 t/jaar afval te behandelen. Met name de 
composteerinstallatie produceert 14.000 t/jaar hoogwaardige 
compost. Vanaf 2021 zal het composteringsproces worden 
aangepast om biocellen te produceren en zal er een tussentijdse 
screening en andere werkfasen worden toegevoegd om de 
kwaliteit van het product te verhogen. 

 Focus op geografische gebieden: Italië 

 Technologische status: TRL9 

 Vergunningen EU/lidstaat: De ACM heeft het C.I.C. (Italiaans 
Composteringsconsortium) ontvangen. 

 

Het productieproces wordt gekenmerkt door de volgende fasen. 
Aanvoer 
Organisch en plantaardig afval wordt gescheiden aangeleverd. De voorbehandeling van de organische fractie wordt 
vervolgens uitgevoerd in de overslagafdeling, waarbij de ongewenste fracties (kunststoffen, metalen, enz.) worden 
gescheiden van de organische component met behulp van specifieke apparatuur die "squeezer" wordt genoemd en 
vervolgens de verschillende afvalmatrices worden gemengd in de hoeveelheden die door de schop worden bepaald. 
Behandeling 
Afval ondergaat een aërobe behandeling: de behandeling vindt plaats in een grote afgesloten ruimte in een 
onderdruk omgeving. Het aanzuigsysteem transporteert de in de overdekte structuur aanwezige lucht constant naar 
de buitenfilters van 752 vierkante meter die gezuiverd moeten worden. 
Screening en rijping 
Tijdens deze fase stabiliseert het product en wordt het verrijkt met humusmoleculen. Dit is de behandelingsfase 
(bekend als een uithardingsfase), die wordt gekenmerkt door transformatieprocessen van de organische stof 
waarvan de maximale expressie de vorming van humusstoffen is. 
Distributie 
De compost is klaar voor hergebruik in de landbouw, kwekerij en hobby. De duur van het biologische 
transformatieproces om de compost te verkrijgen is 90 dagen en de versnelde fase van het proces vindt plaats in 28 
geventileerde kisten. De lucht die door de aërobe behandeling wordt aangezogen, wordt gezuiverd, alvorens in de 
atmosfeer te worden gebracht door middel van een dubbele zuiveringsfase: scrubber (het wassen van de lucht met 
waterstralen) en een natuurlijke biofilter. 
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Concurrentiepositie en voordelen: 

 Verminder of elimineer de behoefte aan chemische meststoffen; 

 Bevorderen van hogere opbrengsten van landbouwgewassen; 

 Herbebossing en herstel van wetlands vergemakkelijken door 
verontreinigde, verdichte en marginale bodems aan te passen; 

 Verbeteren van de porositeit van de bodem, de drainage, de 
beluchting en de vochthuishouding en verminderen van verdichting. 

 Helpt buffergronden tegen extreme chemische onevenwichtigheden; 

 Geeft langzaam voedingsstoffen vrij 
 

Competitive Position and Advantage: 

Contact 

Naam: Andrea Mazzon 

Bedrijf: Biociclo s.r.l. 

Website: www.biociclo.it 

E-mail: direzione@biociclo.it 
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