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Zakład MBP o wysokim stopniu zaawansowania technolo-
gicznego i technicznego jest odpowiedzią na współczesne 
uwarunkowania prawne. Zakład taki umożliwia:

 – skuteczne wydzielenie frakcji biodegradowalnej oraz jej 
ustabilizowanie zgodnie z obowiązującymi wymagania-
mi – korzyścią jest nie tylko spełnienie kryteriów eko-
logicznych, ale również uzyskanie wymiernych efektów 
ekonomicznych w postaci redukcji kosztów składowania, 

 – maksymalne wydzielenie frakcji surowcowych, w tym pa-
pieru, tworzyw sztucznych z podziałem na podstawowe  
 
 
 

 
 
 
 
 
komponenty (m.in. folia, PET wg różnych kolorów, HDPE), 
opakowań wielomateriałowych oraz metali żelaznych i nie-
żelaznych – co pozwala legitymować się nie tylko wysokim 
wskaźnikiem odzysku surowcowego, ale również uzyskać 
wysokie efekty ekonomiczne w postaci rynkowej wartości 
produktów surowcowych,

 – wydzielenie frakcji wysokokalorycznej o żądanych parame-
trach – co daje korzyść w postaci redukcji masy odpadów 
kierowanych na składowisko i obniżenie kosztów zagospo-
darowania tej frakcji.

MBP PGO Eko Mazury
Mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie odpadów

Rodzaj instalacji: 

Przepustowość:

Zakres prac Sutco:

Czas realizacji:

Inwestor/Użytkownik:

Wielofunkcyjna w pełni automa-
tyczna instalacja do segregacji 
odpadów komunalnych pocho-
dzących z różnych systemów 
zbiórki z automatycznym wydzie-
leniem 12 frakcji materiałowych 
oraz pre-RDF. Instalacja do inten-
sywnego kompostowania i bio-
logicznej stabilizacji odpadów 
komunalnych w systemie dyna-
micznym BIOFIX

Sortownia: 35.000 Mg/rok
Kompostowania: 21.000 Mg/rok

projekt technologiczny, produk-
cja, dostawa, montaż, rozruch, 
szkolenia, serwis

2010 – 2012

PGO Eko Mazury Sp. z o.o.

: Cechy instalacji MBP o wysokim stopniu 
zaawansowania



: Opis procesu sortowania
Odpady dostarczane do hali sortowni są wyładowywane 
w obszarze przyjęcia, a następnie kierowane za pomocą 
ładowarki do kanałowej stacji nadawczej bądź do rozry-
warki worków. Podane w taki sposób na linię technolo-
giczną odpady kierowane są w pierwszej kolejności do 
kabiny preselekcji, gdzie wysegregowane są duże folie  
i karton, odpady balastowe utrudniające pracę instalacji 
oraz szkło. Następnie strumień odpadów jest kierowany 
do sita bębnowego, które odsiewa frakcję drobną 0-100 
mm kierowaną dalej do procesu biologicznej stabiliza-
cji. Z frakcji tej wydzielane są metale żelazne. Strumień 
pow. 300 mm jest zawracana systemem przenośników 
do obszaru przyjęcia, gdzie odbywa się jej rozdrobnienie  
i ponowne podanie na ciąg technologiczny. Frakcja  
100-300 mm odsiana w sicie bębnowym kierowana jest 
do separatora metali żelaznych, a następnie do pierw-
szego separatora optycznego wydzielającego pozy-
tywnie tworzywa sztuczne. Są one transportowane do  
separatora balistycznego. W nim następuje podział two-
rzyw na frakcje 2D oraz 3D, które skierowane są do ko-
lejnych separatorów optycznych, pozytywnie wydziela-
jących PET, PE/PP, Tetra, Folie.

Każda z wydzielonych frakcji tworzyw jest następnie 
kierowana do kabiny sortowniczej, gdzie odbywa się jej  
manualne doczyszczenie lub rozsortowanie.
Strumień niewydzielony przez pierwszy separator 
optyczny – tworzyw jest skierowany systemem prze-
nośników w obszar działania separatora optycznego  
papieru. Pozytywnie wydzielony papier trafia następnie 
do kabiny sortowniczej celem doczyszczenia i rozsorto-
wania. Pozostałość po separatorze optycznym papieru 
jest skierowana do kolejnego separatora optycznego 
frakcji wysokokalorycznej. Reszta trafia do wydzielenia 
metali nieżelaznych, a pozostałość – do stacji załadunku 
balastu.

: Opis procesu komposto-
wania i biologicznej stabili-
zacji frakcji podsitowej
Zastosowany w pełni zautomatyzowany, wysoce wydajny, 
dynamiczny system kompostowania i biologicznej stabilizacji 
odpadów BIOFIX umożliwia niezależne przetwarzanie odpa-
dów organicznych pochodzących z selektywnej zbiórki  i me-
chanicznie wydzielonej frakcji 0-100 mm zawierającej odpady 
biodegradowalne. Frakcja drobna 0-100 mm przeznaczona do 
intensywnej stabilizacji jest uwolniona od odpadów zawie-
rających metal i kierowana systemem przenośników do hali 
intensywnego kompostowania. 

Tam przy pomocy dynamicznego systemu BIOFIX materiał zo-
stanie automatycznie podany do hali przetwarzania. W hali 
następować będzie automatyczne przerzucanie, napowie-
trzanie i nawadnianie materiału umożliwiające najbardziej 
skuteczną stabilizację lub kompostowanie odpadów.
Kiedy proces zostanie ukończony, materiał zostanie automa-
tycznie wyładowany z hali systemem przenośników i podany 
na plac dojrzewania.

: Cechy charakterystyczne 
systemu Biofix

 – proces intensywnego kompostowania przebiega w zamknię-
tej hali o konstrukcji żelbetowej,

 – proces przebiega w tunelach kompostujących, które unie-
możliwiają mieszania się odpadów organicznych pochodzą-
cych z selektywnej zbiórki z frakcją wydzielaną z odpadów 
komunalnych zmieszanych,

 – kompostowany materiał jest przerzucany co 3-4 dni, umoż-
liwia to jego rozluźnienie, lepszy przepływ powietrza oraz 
nawilżenie materiału, 

 – automatyczny system wentylacji w oparciu o system ssąco-
-tłoczący.

W zależności od składu materiału wejściowego zastosowany 
dynamiczny system kompostowania tunelowego umożliwia wy-
tworzenie pierwszej jakości kompostu lub masy biologicznie 
ustabilizowanej znajdującej zastosowanie przy rekultywacji.
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