
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
PRZETWARZANIA ODPADÓW

www.sutco.pl

Sutco-Polska Sp. z o.o.
40-241 Katowice
ul. Hutnicza 10

Tel.: +48 32 73 03 800 
Fax: +48 32 73 03 801
sutco@sutco.pl

: Stabilizacja odpadów 
biodegradowalnych
Stabilizacja odpadów biodegradowalnych następuje  
w dynamicznym systemie tunelowym Biofix. Celem proce-
su jest stabilizacja, czyli redukcja związków organicznych 
oraz minimalizacja emisji substancji szkodliwych na wy-
sypisku oraz redukcja ilości i objętości odpadów kierowa-
nych na składowisko.

Przetworzony mechanicznie strumień odpadów biode-
gradowalnych trafia do tuneli kompostujących. Mate-
riał przerzucany jest za pomocą przerzucarki Biofix.  
W trakcie przerzucania następuje ponowne rozdrobnie-
nie materiału oraz redukcja masy i objętości.  Materiał 

wyjściowy z tuneli kompostujących zostaje automatycznie 
odprowadzany na przenośnik zbierający oraz wyładowczy 
obrotowy skąd trafi w zależności od potrzeb do procesu 
dojrzewania.

System wentylacji działa tu analogicznie jak w przypadku 
kompostowania odpadów organicznych. Powietrze wyloto-
we z hali mechanicznego przetwarzania odpadów zostaje 
zbierane i doprowadzane do hali biologicznego przetwarza-
nia. Powietrze wylotowe z hali biologicznej stabilizacji tra-
fia do nawilżacza powietrza, następnie do biofiltra w celu 
dezodoryzacji.

BIOFIX
Kompostowanie oraz 
mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie odpadów
w systemie dynamicznym

Dynamiczny system kompostowania tunelowe-
go BIOFIX - dzięki modułowej budowie - umoż-
liwia niezależne kompostowanie odpadów 
organicznych pochodzących z selektywnej 
zbiórki oraz mechanicznie wydzielonej frakcji 
zawierającej odpady biodegradowalne. 

W zależności od rodzaju materiału wejściowego  
zakłada się:

 – uzyskanie wysokiej jakości kompostu w 
przypadku odpadów zbieranych selektyw-
nie bądź

 – stabilizację - redukcję odpadów biodegra-
dowalnych - w przypadku przetwarzania 
frakcji mechanicznie wydzielonej z odpa-
dów komunal-nych bądź odpadów komunal-
nych pozostałych. 



: Kompostowanie odpadów 
organicznych
Odpady są dowożone samochodami do zakładu. Po ich zważe-
niu, zarejestrowaniu ciężaru, rodzaju i pochodzenia odpadów 
składowane są w odpowiednim miejscu w hali przyjmowania 
odpadów. Następnie odpady transportowane są ładowarką 
kołową do stacji nadawczej wyposażonej w dekompaktor. Za-
daniem dekompaktora jest rozluźnienie strumienia odpadów 
oraz równomierne rozprowadzanie go na przenośniku wzno-
szącym. 
Kolejno odpady ciągiem przenośników trafiają do sita bęb-
nowego. Frakcja nadsitowa po wydzieleniu metali żelaznych 
trafia do kabiny sortowniczej, gdzie manualnie wysortowane 

: Przetwarzanie odpadów 
biodegradowalnych w sys-
temie Biofix
Po procesie sortownia odpadów komunalnych oraz podczas 
wydzielenia możliwych surowców wtórnych pozostaje frakcja 
odpadów biodegradowalnych, które mogą ulec biologiczne-
mu przetworzeniu na instalacjach Sutco w systemie Biofix. 
Przetwarzanie polega tu na stabilizacji, redukcji substancji 
organicznych przy jednoczesnym oszczędzaniu powierzchni 
wysypiska oraz minimalizacji emisji substancji szkodliwych.
Przykładowy uproszczony proces stabilizacji odpadów biode-
gradowalnych wydzielonych z odpadów komunalnych został 
przedstawiony na schemacie. Dostarczane odpady biodegra-
dowalne podawane są ładowarką kołową na stację nadawczą 
i stamtąd trafiają do sita bębnowego. Frakcja nadsitowa, z 
której w kabinie sortowniczej manualnie wydzielone zostają 
materiały przeszkadzające, podawana jest do rozdrabniacza.
Odpady gabarytowe podawane są bezpośrednio do rozdrab-
niacza. Rozdrobniony materiał poddany zostaje działaniu 
separatora powietrznego, gdzie wydzielona zostaje frakcja 
lekka o wysokiej wartości kalorycznej, która następnie zosta-
je zbelowana i może trafić do dalszego przetworzenia. Pozo-
stały strumień „ciężki” zostaje zmieszany z frakcją podsitową 
i po wydzieleniu metali żelaznych trafia do sita bębnowego 
mieszającego.
W sicie bębnowym mieszającym strumień odpadów podlega 
homogenizacji i w ten sposób zostaje przygotowany do biolo-
gicznej stabilizacji w tunelach.

Czas, przez jaki stale napowietrzany materiał pozostaje w tunelu 
zależy od tego, jaki stopień rozkładu chcemy uzyskać. Po upły-
wie ok. 2 - 3 dni materiał przerzucany jest przerzucarką BIOFIX. 
W czasie intensywnego kompostowania, materiał zostaje wielo-
krotnie przerzucany przebywając drogę od początku do końca tu-
nelu. Krotność przerzucania uzależniona jest od długości tuneli.

Przerzucarka BIOFIX pomiędzy tunelami porusza się za pomocą 
urządzenia do poprzecznego przemieszczania, a w tunelu prze-
mieszcza się po specjalnych szynach – prowadnicach zamocowa-
nych na ścianach każdego tunelu. Przy pierwszym cyklu przerzu-
cania przerzucarka przemieszcza się przez pusty tunel do jego 
początku, gdzie znajduje się pierwsza partia materiału. Walec 
przerzucający, znajdujący się nieco nad podłogą tunelu, wjeżdża 
w materiał z odpowiednią prędkością. Za pomocą wznoszącego 
przenośnika zgrzebłowego materiał zostaje przerzucony do tyłu. 

zostają identyfikowalne odpady problemowe i balast. Następ-
nie strumień odpadów może zostać skierowany do mieszarko-
-rozdrabniarki.

Podsitowie uprzednio poddane działaniu separatora magne-
tycznego kierowane może być do mieszarko-rozdrabniarki lub 
bezpośrednio do tuneli. Do mieszarko-rozdrabniarki podawa-
ne są również odpady zielone - materiał strukturalny. Materiał 
strukturalny po uprzednim rozdrobnieniu podawany zostaje ła-
dowarką kołową do stacji nadawczej.

Mieszarko-rozdrabniarka – skonstruowana specjalnie dla odpa-
dów organicznych, zielonych, zapewnia optymalne wymieszanie 
i rozdrobnienie odpadów, z możliwością dodania wody i finalnie 
uzyskanie jednolitego materiału przeznaczonego do procesu 
kompostowania. W przypadku przetwarzania frakcji mechanicz-
nie wydzielonej z odpadów komunalnych niesegregowanych w 
celu jej stabilizacji nie stosuje się mieszarko-rozdrabniarki. 
Kolejno materiał transportowany jest systemem  przenośników 
do poszczególnych tuneli usytuowanych w hali intensywnego 
kompostowania.

Proces kompostowania w systemie BIOFIX przebiega w betono-
wych tunelach w zamkniętej hali. Ilość tuneli jest zależna od ilo-
ści materiału przeznaczonego do kompostowania oraz jakości 
kompostu, jaki chcemy uzyskać na wyjściu. Każdy tunel kom-
postujący jest podzielony na 4 pola i wyposażony w specjalną 
betonową podłogę, umożliwiającą stałe napowietrzanie  oraz 
odprowadzanie wody procesowe. Materiał w poszczególnym tu-
nelu przerzucany jest przerzucarką BIOFIX, która wyposażona 
jest w  urządzenie służące do jej poprzecznego przemieszczania 
pomiędzy tunelami.

Za pomocą przejezdnego przenośnika załadowczego materiał 
przeznaczony do kompostowania doprowadzany jest do spe-
cjalnego automatycznego systemu napełniania tuneli kompo-
stujących, składającego się z mostu załadowczego oraz prze-
jezdnego rewersyjnego przenośnika załadowczego. System ten 
zapewnia równomiernie napełniane wybranych pierwszych pól 
w poszczególnych tunelach. Wysokość nasypowa materiału w 
każdym tunelu kontrolowana jest przez czujnik poziomu wypeł-
nienia.
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Przerzucarka BIOFIX podczas przerzucania zapewnia dalsze 
rozdrobnienie, rozluźnienie, jak i homogenizację. W trakcie 
przerzucania materiał w razie potrzeby może zostać dodat-
kowo nawilżony, przy wykorzystaniu m.in. wody procesowej. 
Kiedy przerzucarka dojedzie do początku tunelu nastąpi prze-
rzucenie materiału o średnio ok. 5,5 m do tyłu, tym samym 
zostaje zwolnione miejsce w obszarze załadunku, które może 
następnie zostać wypełnione odpadami.
Następnie przerzucarka z podniesionym walcem oraz przeno-
śnikiem zgrzebłowym przejeżdża na koniec tunelu. Tak nastę-
puje przerzucanie poszczególnych partii kompostowanego 
materiału. Po przejściu danej partii przez cały tunel nastę-
puje jej wyładunek również przy wykorzystaniu przerzucarki 
BIOFIX. Przerzucarka kieruje daną partię materiału na prze-
nośni zbierający, który transportuje ją dalej na zewnątrz hali 
do obszaru doczyszczania bądź dojrzewania kompostu.




