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Wielofunkcyjna w pełni automatycz-
na instalacja do segregacji odpadów 
komunalnych pochodzących z różnych 
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wydzieleniem 12 frakcji materiałowych 
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: Opis procesu przetwarzania
W pełni zautomatyzowana linia technologiczna sortowania 
odpadów komunalnych zmieszanych oraz pochodzących  
ze zbiórki selektywnej o wydajności 90.000 Mg/rok wraz  
z zintegrowaną automatyczną instalacją biologicznej  
stabilizacji w dynamicznym systemie BIOFIX o przepusto-
wości 37.000 Mg/rok stanowi jeden z najnowocześniej-
szych układów technologicznych w Polsce zastosowanych  
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów  
komunalnych. Celem zastosowanych rozwiązań technolo-
gicznych w obszarze sortowania odpadów jest maksyma-
lizacja wydzielenia frakcji surowcowych przeznaczonych  
do recyklingu oraz zminimalizowanie wielkości strumienia 
odpadów kierowanych do składowania. 

Odpady zmieszane lub zebrane selektywnie w pierwszej  
kolejności kierowane są do kabiny wstępnej segregacji, 
gdzie wydzielane jest szkło, duże folie i kartony oraz frakcje 
balastowe. Dalej odpady kierowane są do sita bębnowego,  
w którym wydzielana jest frakcja drobna (do 80 mm), średnia 
(80-300 mm) oraz gruba (>300 mm). Odpady frakcji drobnej 
(<80 mm) są kierowane w obszar działania separatora metali 
żelaznych, a następnie systemem przenośników są transpor-
towane do kompostowni. Biologiczna stabilizacja odbywa 
się w hali w systemie zamkniętym BIOFIX. W trakcie załadun-
ku odpady są nawilżane i automatycznie kierowane do odpo-

: Charakterystyka
• Kompleksowa instalacja MBP przygotowana do realizacji  

celów w gospodarce opadami na 2020 rok
• Zautomatyzowana sortownia o wydajności 90.000 Mg/rok 

zintegrowana z zautomatyzowaną instalacją stabilizacji  
odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym  
BIOFIX (37.000 Mg/rok)

• Maksymalizacja odzysku: nawet do ponad 90 % frakcji  
surowcowych zawartych w odpadach zmieszanych odzy-
skanych jako frakcje materiałowe kierowane do recyklingu 
oraz jako frakcja wysokokaloryczna o zadanych parametrach  
jakościowych

• Minimalizacja odpadów kierowanych na składowisko po pro-
cesie MBP: poniżej 40% ze strumienia na początku procesu

• Instalacja dostosowana do ewentualnej dalszej rozbudowy  
w zakresie zmieniających się potrzeb

• Najlepsza dostępna i wielokrotnie sprawdzona w Polsce 
technologia MBP odpowiadająca na aktualne wymagania 
prawne – rekomendowana dla średnich i dużych miast

wiedniego tunelu, w którym będą przetwarzane. Proces stabili-
zacji przebiega w systemie dynamicznym, tj. z automatycznym 
przerzucaniem, nawilżaniem, napowietrzaniem, a następnie 
wyładunkiem poza obszar hali. Dalsza, finalna obróbka odpa-
dów odbywa się na placu dojrzewania. Zastosowany system 
jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań dedykowanych 
dla stabilizacji odpadów komunalnych i charakteryzuje się 
dotychczasowym wielokrotnym zastosowaniem w warunkach 
polskich oraz szeroką elastycznością procesową czasu retencji 
do wymaganych parametrów końcowych stabilizacji. 
Frakcja średnia (80-300 mm) jest kierowana do odpowiednio 
zaprojektowanego układu urządzeń sortujących, składają-
cego się z separatora balistycznego, sześciu separatorów 
optycznych, separatorów metali żelaznych i nieżelaznych,  
za pomocą których zostają kolejno automatycznie wydzielane 
poszczególne frakcje materiałowe kierowane do recyklingu, 
jak również frakcja wysokokaloryczna o zadanych parame-
trach jakościowych. Wszystkie wydzielone rodzaje materiałów 
przeznaczonych do recyklingu kierowane są do układu kabin 
sortowniczych, w których kontrolowana jest ich jakość, nastę-
puje doczyszczenie poszczególnych strumieni oraz dodatkowy 
rozdział (np. wg kolorów). Strumień pozostały po wydzieleniu 
odzyskanych frakcji stanowi balast, a jego udział strumieniu 
odpadów podawanych na wejściu do procesu sortowania jest 
na poziomie do 10 proc.
Frakcja gruba (>300 mm) po wydzieleniu w sicie, jest kiero-
wana do rozdrobnienia do wielkości 200-300 mm, a następnie  
ponownego podania na linię sortowniczą.


