
KOMPLEKSOWA INSTALACJA MBP  
DLA ZUO W ELBLĄGU 

MBP ZUO ELBLĄG
Rodzaj instalacji: 
Kompleksowa instalacja MBP. Wielofunk-
cyjna w pełni zautomatyzowana instalacja 
do segregacji odpadów komunalnych 
pochodzących z różnych systemów zbiórki 
z automatycznym wydzieleniem zdefinio-
wanych frakcji materiałowych. Instalacja 
intensywnego kompostowania oraz biolo-
gicznej stabilizacji odpadów komunalnych 
w bioreaktorach w systemie zamkniętym 
BIODEGMA.

Przepustowość: 
Sortownia: 70.000 Mg/rok (2 zmiany) 
Kompostownia: 28.000 Mg/rok

Zakres prac Sutco: 
projekt technologiczny, produkcja, dostawa, 
montaż, rozruch, szkolenia, serwis

Czas realizacji: 2010–2012
Rozbudowa I - linia RDF: 10.2012 – 12.2012
Rozbudowa II: 06.2015 – 10. 2015

Inwestor/Użytkownik: 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu

 a wielofunkcyjność: możliwość segregacji  
odpadów komunalnych zbieranych w różno-
rakich systemach zbiórki

 a wysokie poziomy odzysku – do recyklingu 
trafia ponad 50 % tworzyw (z podziałem na  
rodzaje), papieru i metali, do składowania 
jest kierowana minimalna ilość odpadów

 a skuteczna stabilizacja frakcji podsitowej

 a niezawodność – zastosowane rozwiązania zo-
stały wielokrotnie sprawdzone w podobnych 
warunkach eksploatacyjnych w oddanych do 
użytku i funkcjonujących instalacjach w Pol-
sce i w Europie

 a optymalna relacja efektów ekonomicznych  
i ekologicznych do kosztów eksploatacyjnych

 a nowoczesność – zastosowane rozwiązania 
technologiczne spełniają wymogi najlep-
szych dostępnych technologii (BAT)

 a możliwość rozbudowy, modernizacji i dopo-
sażenia instalacji

 a wielowariantowość segregacji: możliwość 
optymalizacji i dostosowania procesu segre-
gacji do bieżących potrzeb – możliwość efek-
tywnej segregacji odpadów zmieszanych jak 
również odpadów zbieranych selektywnie  
w różnych systemach zbiórki

 a możliwość prowadzenia segregacji pozytyw-
nej lub negatywnej celem maksymalizacji  
poziomów odzysku surowców,

 a wysoki poziom automatyzacji polegający na 
automatycznym wydzieleniu jednorodnych 
rodzajów frakcji materiałowych tworzyw,  
papieru, metali żelaznych i nieżelaznych

 a automatyczne systemy podawania frakcji 
drobnej do instalacji biologicznej stabiliza-
cji, frakcji wysokokalorycznej do instalacji  
produkcja paliwa oraz balastowej do stacji 
załadunku kontenerów,

 a indywidualny projekt układu technologicz-
nego w oparciu o istniejące uwarunkowania 
inwestycyjne i lokalizacyjne

ZALETY ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH
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Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów 
jest zintegrowana z zautomatyzowaną instalacją do  
segregacji. Odpady frakcji 0-80 mm wydzielane w sicie 
bębnowym w obszarze sortowni są transportowane 
systemem przenośników do boksu buforującego, skąd 
za pomocą ładowarki kierowane są do bioreaktorów - 
modułów instalacji stabilizacji tlenowej.

Instalacja o przepustowości rocznej 28.000 Mg w sys-
temie BIODEGMA umożliwia:

 a stabilizację frakcji podsitowej wydzielonej z odpa-
dów komunalnych zmieszanych,

 a przetwarzanie odpadów biodegradowalnych zbiera-
nych selektywnie,

 a kompostowanie odpadów zielonych zbieranych 
selektywnie.

System intensywnej stabilizacji BIODEGMA jest sys-
temem zamkniętym, z aktywnym napowietrzaniem 
i zabezpieczeniem przed przedostawaniem się nie-
oczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery.
Proces biologicznej stabilizacji / kompostowania  
odpadów komunalnych został przewidziany do realizacji  
w trzech fazach:
Faza I – stabilizacja intensywna z pełną automatyczną 
kontrolą przebiegu procesu,
Faza II – dojrzewanie intensywne z aktywnym napo-
wietrzaniem i pod przykryciem, które zabezpiecza  
materiał przed czynnikami zewnętrznymi oraz znacznie 
redukuje przedostawanie się substancji złowonnych 
do otoczenia,
Faza III – dojrzewanie w pryzmach na wolnym powie-
trzu (o ile jest konieczne).

Aby zapewnić realizację głównego celu instalacji, tj. 
minimalizacja deponowania odpadów na składowisku 
zastosowane zostały urządzenia, które pozwalają na 
wyodrębnienie następujących frakcji materiałowych:
Frakcja drobna (0-80 mm) układem przenośników jest 
kierowana pod pole działania separatora metali żela-
znych, celem ich wydzielenia i skierowania do kabiny 
doczyszczania. Dalej frakcja 0-80 mm jest kierowana 
do boksu buforującego przed załadunkiem do modu-
łów intensywnej stabilizacji w systemie statycznym 
BIODEGMA.
Frakcja gruba pow. 300 mm zostaje skierowana do 
rozsortowania w analogiczny sposób jak frakcja średnia 
80-300 mm. Istnieje możliwość podania frakcji grubej 
bezpośrednio do kabiny sortowniczej. Odpady frakcji 
średniej 80-300 mm systemem przenośników podawa-
ne są w obszar działania separatora magnetycznego. 
Wydzielone metale żelazne kierowane są do kabiny 
sortowniczej celem doczyszczenia.

Następnie odpady frakcji 80-300 podawane są do  
separatora optycznego mieszaniny tworzyw sztucznych. 
Wydzielone tworzywa sztuczne (za wyjątkiem PCV) i kar-
toniki po napojach kierowane są do separatora balistycz-
nego, gdzie następuje ich podział na tworzywa płaskie, 
lekkie (2D) oraz tworzywa ciężkie, toczące się (3D).

Frakcja lekka tworzyw jest kierowana do separatora 
optycznego folii. Frakcja wydzielona pozytywnie przez 
separator optyczny folii PE jest obecnie (po moder-

nizacji w 2015 r.) kierowana na dodatkowy separator 
optyczny, którego zadaniem jest doczyszczenie folii PE. 
Folia PE wydzielona w wyniku dwustopniowego sorto-
wania jest kierowana do kabiny sortowniczej celem 
przeprowadzenia finalnej manualnej kontroli jakości. 

Wydzielona na separatorze balistycznym frakcja 
3D tworzyw sztucznych zostanie skierowana na  
separator optyczny (zabudowany w 2015 roku), który 
ma za zadanie wydzielenie frakcji PET mix lub innej  
w zależności od ilości i wariantu pracy (np. PET danego 
koloru) i podanie wydzielonej frakcji do kabiny głów-
nej celem doczyszczenia lub rozsortowania. Frakcja 
pozostała po wydzieleniu przez pierwszy separator 
optyczny zostanie skierowana na kolejny separator 
optyczny wydzielający dany rodzaj tworzyw 3D (np. 
PET danego koloru lub PE/PP lub inne). Pozytywnie 
wydzielone tworzywa danego rodzaju są kierowane do 
kabiny sortowniczej celem rozsortowania lub doczysz-
czania, a pozostałość jest przekazana do trzeciego 
separatora optycznego tworzyw 3D wydzielającego 
np. PE/PP i kartoniki po napojach, które następnie 
kierowane są do kabiny sortowniczej. Pozostałość po 
separacji optycznej tworzyw 3D jest kierowana na linię 
do produkcji RDF’u.

Strumień odpadów nie wydzielony przez pierwszy  
separator optyczny (tworzyw) jest podawany do separa-
cji metali nieżelaznych, które po wydzieleniu są następ-
nie poddawane doczyszczaniu w kabinie sortowniczej.

Budowa instalacji MBP dla ZUO Sp. z o.o. w Elblągu  
została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia „Racjona-
lizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja 
składowisk w Elblągu” i oddana do użytku w roku 2012. 
Głównym celem budowy instalacji było ograniczenie do 
minimum ilości deponowanych odpadów na składowi-
sku przy założeniu maksymalnego odzysku odpadów 
surowcowych kierowanych do recyklingu. W roku 2012 
została przeprowadzona rozbudowa linii sortowniczej  
o ciąg urządzeń umożliwiających produkcję oraz analizę 
on-line paliwa alternatywnego z frakcji wysokokalorycz-
nej wydzielonej w wyniku procesu sortowania. W roku 
2015 została przeprowadzona kolejna modernizacja, 
której celem było zwiększenie odzysku frakcji surowco-

wych – poprawa jakości surowców przeznaczonych do 
odsprzedaży i dostosowania ich do wymogów odbiorców 
końcowych, zmiana sposobu dozowania frakcji wysoko-
energetycznej dostarczonej z zewnątrz w celu uzyskania 
wysokiej jakości paliwa alternatywnego oraz zwiększenie 
przepustowości na odcinku segregacji materiałów prze-
strzennych 3D do min. 30%. 

Zastosowany układ przesiewania odpadów umożliwia 
skuteczne wydzielenie frakcji biodegradowalnej celem 
poddania jej dalszym procesom biostabilizacji. Taki 
proces automatycznej segregacji oznacza że w rezul-
tacie na składowisko trafia minimalna ilość odpadów.

Pozostały strumień odpadów jest skierowany do 
separatora optycznego papieru, którego celem 
jest wydzielenie papieru i kartonu. Pozytywnie 
wydzielona frakcja papieru i kartonu jest przekazy-
wana do kabiny sortowniczej celem doczyszczenia  
i rozsortowania. Pozostałość nie wydzielona przez  
separator optyczny papieru jest skierowana pod kolej-
ny separator optyczny frakcji wysokokalorycznej, która 
po wydzieleniu jest kierowana na linię do produkcji 
RDF’u lub też możliwe jest skierowanie wydzielonych 
przez ten separator optyczny tworzyw sztucznych  
do separacji balistycznej, celem zwiększenia poziomów 
odzysku materiałowego tworzyw sztucznych

Pozostałość po segregacji frakcji 80-300 mm jest kiero-
wana do automatycznej stacji załadunku balastu.

Linia technologiczna do wytwarzania paliwa alterna-
tywnego umożliwia rozdrabnianie i analizę on-line 

parametrów paliwa wytwarzanego z frakcji wysoko-
kalorycznej wydzielonej w wyniku procesu sortowania  
odpadów. Układ do wytwarzania paliwa alternatywne-
go jest wyposażony w dodatkowy przenośnik bunkrowy 
(urządzenie buforujące i dozujące odpady podawane  
do rozdrabniacza), rozdrabniacz końcowy, system 
analizy parametrów paliwa alternatywnego on-line 
oraz system załadunku boksów wydzielonych przez 
ściany oporowe celem tymczasowego buforowania 
wytworzonego paliwa alternatywnego. 

Wynikiem automatycznej segregacji jest: skutecz-
ne wydzielenie frakcji 0-80 mm, która jest następnie 
kierowana do instalacji intensywnej biologicznej stabi-
lizacji w systemie statycznym BIODEGMA, maksymali-
zacja wydzielenia frakcji surowcowych kierowanych do 
recyklingu, minimalizacja balastu po przetworzeniu na 
linii technologicznej.
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CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

OPIS PROCESU BIOLOGICZNEJ STABILIZACJI

OGÓLNY OPIS NAJISTOTNIEJSZYCH PROCESÓW SORTOWANIA


