
INSTALACJA MBP 
DLA PUK W CIECHANOWIE

RODZAJ INSTALACJI
Wielofunkcyjna, w pełni zautomatyzowana instalacja do segregacji 

odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie  
pochodzących z różnych systemów zbiórki, z automatycznym  

wydzieleniem kilkunastu frakcji surowcowych, na poziomie  

>80% ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych na linię.

CZAS REALIZACJI
2014 – marzec 2015 

INWESTOR/UŻYTKOWNIK
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Ciechanowie

KOMPLEKSOWE I NOWOCZESNE 
ROZWIĄZANIE SUTCO DO SORTOWANIA  

I KOMPOSTOWANIA ODPADÓW  
KOMUNALNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ  

DALSZEJ ROZBUDOWY

ZAKRES PRAC SUTCO-POLSKA
Projekt technologiczny, produkcja, kompletacja, dostawa,  

montaż, rozruch, szkolenia, serwis, opieka porealizacyjna.

PRZEPUSTOWOŚĆ
Sortownia: ponad 15 Mg/h  

Kompostownia: >20.000 Mg/rok



Instalacje technologiczne zakładu MBP w Woli Pawłowskiej 
zostały zaprojektowane i wykonane dla Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Ciechanowie przez firmę Sutco-Pol-
ska i są jednymi z najnowocześniejszych instalacji tego typu 
w  Polsce. Zastosowane innowacyjne rozwiązania technolo-
giczne, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem firmy 
Sutco,   umożliwiają wielowariantowe przetwarzanie odpa-
dów komunalnych zmieszanych jak i odpadów selektywnie 
zebranych pochodzących z różnych systemów zbiórki.

Instalacja do sortowania odpadów w Woli Pawłowskiej po-
zwala na maksymalny odzysk surowców przeznaczonych 
do  recyklingu oraz frakcji wysokokalorycznej jako kompo-
nentu do produkcji paliwa alternatywnego, a co się z tym wią-
że - na minimalizację strumienia odpadów kierowanych na 
składowisko. Wysoki stopień odzysku jest możliwy do  osią-
gnięcia dzięki zastosowaniu wielokrotnie sprawdzonych 
na rynku polskim, spełniających wymogi BAT (best available 
technology) technologii i zastosowaniu najnowocześniej-
szych urządzeń takich jak: separatory optyczne, separatory 
metali Fe i Ne, separator balistyczny oraz innych rozwiązań, 
pozwalających na automatyczne wydzielenie zadanych frak-
cji materiałowych. Hala sortowni połączona jest funkcjonal-
nie z instalacją do kompostowania i biologicznej stabilizacji 
w  systemie statycznym Biodegma, gdzie trafia wydzielona 
na sicie bębnowym frakcja organiczna. 

W wersji podstawowej (wykonanej) linia technologiczna zo-
stała wyposażona w 4 separatory optoelektroniczne, 1 sepa-

rator balistyczny, 2 separatory metali żelaznych oraz 1 sepa-
rator metali nieżelaznych. Zgodnie z założeniami Inwestora,  
zarówno instalacja do  sortowania jak również stabilizacji 
zostały zaprojektowane w taki sposób, aby inwestycja mogła 
być realizowana etapami oraz aby możliwe było jej doposa-
żenie w celu pełnej automatyzacji procesów sortowania oraz 
zapewnienia jeszcze wyższej wydajności i efektywności Za-
kładu.

ZAKŁAD MBP W WOLI PAWŁOWSKIEJ K. CIECHANOWA 

OPIS PROCESU SORTOWANIA:

Odpady dowożone do Zakładu wyładowywane zostają w ob-
szarze przyjęcia, skąd za pomocą ładowarki kołowej poda-
wane są na nadawę, która kieruje je do kabiny wstępnej se-
gregacji, gdzie wydzielane są m.in. odpady niebezpieczne 
i gabarytowe. 

Następnie odpady zostają podzielone na następujące frak-
cje granulometryczne: 

 < 80 mm (frakcja drobna)

 80-340 mm (frakcja średnia)

 > 340 mm (frakcja nadsitowa)

Frakcja drobna, po automatycznym wydzieleniu metali, tra-
fia do boksu na zewnątrz hali i dalej do procesu stabilizacji/
kompostowania w systemie statycznym Biodegma. 

Frakcja średnia w pierwszej kolejności zostaje skierowa-
na w  pole działania separatora optycznego wydzielającego 
z  niej tworzywa sztuczne. Frakcja średnia pozbawiona two-
rzyw sztucznych podawana jest na separator optyczny pa-
pieru oraz separatory metali Fe i Ne. Z pozostałej frakcji, przy 
pomocy separatora optycznego, zostaje wydzielona frakcja 
wysokokaloryczna lub też wydzielony strumień odpadów 
kierowany jest do dalszych zautomatyzowanych procesów 
odzysku tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne wydzielone z frakcji średniej trafiają 
do  separacji balistycznej w celu podziału na frakcję płaską- 
lekką oraz ciężką- przestrzenną, która trafia w pole działania 
separatora optycznego umożliwiającego wydzielenie zada-

nych frakcji m.in. PET, PE, PP. Wszystkie wydzielone na insta-
lacji w  sposób automatyczny frakcje kierowane są do kabin 
sortowniczych w celu ich doczyszczenia.

Frakcja nadsitowa >340 trafia na przenośnik kierujący ją 
do kabiny sortowniczej, w celu podziału na poszczególne ro-
dzaje surowców, balast, oraz komponenty do produkcji pali-
wa alternatywnego.
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CECHY INSTALACJI DO KOMPOSTOWANIA  
I BIOLOGICZNEJ STABILIZACJI  
W SYSTEMIE BIODEGMA: 

 uproszczony proces zapełnienia modułu przez operatora ładowarki, 
który może efektywnie usypywać pryzmę do kompostowania wypeł-
niając przestrzeń określoną przez żelbetowe ściany, 

 w pełni zamknięty i szczelny system,

 prosty sposób zamykania i otwierania kompostowanej pryzmy  –  auto-
matyczne  otwieranie  dwuskrzydłowego  dachu połączone z prostym 
ręcznym otwieraniem bram, 

 reaktory wykonane z materiału wytrzymałego na uszkodzenia mecha-
niczne i zapewniające szczelność prowadzenia procesu,

 brak  problemów  z  eksploatacją  zimową,  przymarzaniem membrany  
do  betonu,  zabrudzeniem,  obsługą  związaną  z rozwijaniem i zwija-
niem membrany,

 system nawilżania materiału umieszczony wewnątrz modułów,

 bezpieczne i higieniczne warunki dla obsługujących instalację, prak-
tyczny  brak  bezpośredniego  kontaktu  z  odpadami, odciekami, zanie-
czyszczeniami,

 gwarancja uzyskania wymaganych parametrów stabilizacji –  zgodnie  
z  rozporządzeniem  ws.  MBP,  potwierdzone  badaniami na każdej od-
danej (do użytku) instalacji w Polsce  na podobnym strumieniu odpa-
dów,

 możliwość prowadzenia fazy dojrzewania w pryzmach otwartych  
na  placu  lub  w  pryzmach  pod  przykryciem  membranowym z aktyw-
nym napowietrzaniem (dojrzewanie intensywne),

 rozwiązanie  technologiczne  i  wyposażenie  wielokrotnie sprawdzone 
w podobnych warunkach eksploatacyjnych na oddanych  do  użytku  
i  funkcjonujących  instalacjach  w  Polsce wykonanych dla inwestorów 
publicznych i prywatnych,

 niskie  koszty  inwestycyjne  oraz  eksploatacyjne  pozycjonują techno-
logię BIODEGMA jako ekonomiczną, skuteczną  i wielokrotnie spraw-
dzoną w warunkach polskich instalację do biologicznej stabilizacji od-
padów.

RECYCLING 
TO WARTOŚĆ DODANA
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