
Kompostownia  
MPO Toruń
Kompostowanie i stabilizacja 
odpadów biodegradowalnych 
w systemie BIODEGMA

Rodzaj instalacji: 

Przepustowość:

Zakres prac Sutco:

Czas realizacji:

Inwestor/Użytkownik:

Instalacja intensywnego kompo-
stowania oraz biologicznej sta-
bilizacji odpadów komunalnych 
biodegradowalnych w bioreak-
torach w systemie zamkniętym 
BIODEGMA

23.000 Mg/rok

Projekt  technologiczny, produk-
cja, kompletacja, dostawa, mon-
taż, rozruch, szkolenia, pozwo-
lenie zintegrowane oraz serwis  
i opieka porealizacyjna

Styczeń 2013 - grudzień 2013

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczysz-
czania Sp. z o.o. w Toruniu



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

: Opis procesu
Instalacja biologicznej stabilizacji tlenowej odpadów frak-
cji 0-80 mm, w oparciu o statyczny system BIODEGMA, 
została zaprojektowana i wykonana w celu umożliwienia 
przetworzenia ok. 23.000 Mg rocznie odpadów biodegra-
dowalnych frakcji 0-80 mm mechanicznie wydzielonych  
w sortowni.

Odpady po wydzieleniu w sicie bębnowym na instala-
cji do sortowania są transportowane do jednego z reak-
torów instalacji do stabilizacji. Po napełnieniu danego 
modułu zostaje on szczelnie zamknięty i rozpoczyna się 
proces intensywnej stabilizacji, z aktywnym cyklicznym 
napowietrzaniem oraz możliwością nawilżania materiału  
wg potrzeb. Stabilizacja odbywa się w zamkniętym reakto-
rze z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie 
się nieoczyszczonego powietrza do atmosfery w oparciu 
o zastosowanie membrany Gore Box Cover, która przy od-
powiedniej oraz sprawdzonej konstrukcji dachów reakto-
rów zapewnia utrzymanie stałego klimatu oraz skuteczną 
redukcję odorów.  Przebieg procesu jest monitorowany  
w systemie wizualizacji i sterowania. Po zakończeniu fazy 
intensywnej w zamkniętym reaktorze, proces dojrzewania 
odbywa się w pryzmach otwartych. Po zakończeniu pełne-
go cyklu stabilizacji odpady uzyskują wymagany prawnie 
poziom stabilizacji i mogą być przesiewane w celu odzysku 
kompostu gorszej jakości.

: Charakterystyka instalacji BIODEGMA
• uproszczony proces zapełnienia modułu przez operatora łado-

warki, który może efektywnie usypywać pryzmę do komposto-
wania wypełniając przestrzeń określoną przez żelbetowe ściany 

• w pełni zamknięty i szczelny system
• prosty sposób zamykania i otwierania kompostowanej pry-

zmy – automatyczne otwieranie dwuskrzydłowego dachu 
połączone z prostym ręcznym otwieraniem bram 

• brak problemów z eksploatacją zimową, przymarzaniem 
membrany do betonu, zabrudzeniem, obsługą związaną  
z rozwijaniem i zwijaniem membrany

• system nawilżania materiału umieszczony wewnątrz modułów
• bezpieczne i higieniczne warunki dla obsługujących instalację
• praktyczny brak bezpośredniego kontaktu z odpadami,  

odciekami, zanieczyszczeniami
• gwarancja uzyskania wymaganych parametrów stabilizacji 

– zgodnie z rozporządzeniem ws. MBP, potwierdzone ba-
daniami na każdej oddanej (do użytku) instalacji w Polsce  
na podobnym strumieniu odpadów

• możliwość prowadzenia fazy dojrzewania w pryzmach otwar-
tych na placu lub w pryzmach pod przykryciem membrano-
wym z aktywnym napowietrzaniem (dojrzewanie intensywne)

• rozwiązanie technologiczne i wyposażenie wielokrotnie 
sprawdzone w podobnych warunkach eksploatacyjnych na 
oddanych do użytku i funkcjonujących instalacjach w Pol-
sce wykonanych dla inwestorów publicznych i prywatnych

• niskie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne pozycjo-
nują technologię BIODEGMA jako ekonomiczną, skuteczną  
i wielokrotnie sprawdzoną w warunkach polskich instalację 
do biologicznej stabilizacji odpadów.


