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BIODEGMA GmbH

• Engineering

• Komposzttelepek építése

• Mechanikai-biológiai telepek 
építése

• Telepek felszerelése

Tervezés és berendezésgyártás

Cégcsoport

BEM Umweltservice GmbH

•Biohulladék hasznosítása

• Ipari hulladékkezelés

•magas fűtőértékű frakciók 
hasznosítása  

Telepek üzemeltetése és 
hulladékhasznosítás



2. Eljárási folyamatok és felhasználási területeik bemutatása

Zárt rendszerek

Nyitott 
rendszerek

Teljes 
áramlású

Részleges 
áramlású

Statikus 
rendszerek

Dinamikus 
rendszerek

Száraz erjesztés Nedves erjesztés

Komposztálás/stabilizálás Erjesztés

Aerob kezelés Anaerob kezelés



Teljesen automata rendszerek az 
épületekben

Dinamikus rendszerek:

Prizmás komposztálás:

+ zárt rendszerek
+ szagfogó és redukció bioszűrő segítségével
+ folyamatellenőrzés
+ nagy kapacitás
- magas energiaköltségek
- magas karbantartási költségek
- magas befektetési költségek

-> csak akkor ésszerű, ha a telep kapacitása > 40.000 
t/a

Üzemeltetési költségek: 80 – 100 €/t (incl. capex)



Teljesen automata rendszerek az 
épületekben

Cellás komposztálás:

Dinamikus rendszerek:

+ zárt rendszerek
+ szagfogó és redukció bioszűrő segítségével
+ folyamatellenőrzés
+ nagy kapacitás
- magas energiaköltségek
- magas karbantartási költségek
- magas befektetési költségek

-> csak akkor ésszerű, ha a telep kapacitása > 35.000 
t/a

Üzemeltetési költségek: 70 – 100 €/t (incl. capex)



Dinamikus rendszerek:

Prizmás komposztálás:

+ flexibilitás a kezeléskapacitás tekintetében
+ alacsony energiaköltségek
+ alacsony karbantartási költségek
+ alacsony befektetési költségek
- szagkibocsátás
- folyamatellenőrzés
- területigény
- akceptancia

-> a telep helyétől függően (távolság lakott területtől) széles 
körben bevethető különböző kapacitások esetében

Üzemeltetési költségek: 20 – 45 €/t (incl. capex)



Statikus rendszerek:

Konténer típusú 
komposztálás:

+ zárt rendszer
+ szennylégkezelés
+ folyamatellenőrzés
+ flexibilitás
- alacsony kezelési batch
- magas logisztikai ráfordítások
- magas karbantartási költségek
- téli üzem

- > csak < 15.000 t/a kapacitásnál használható
Üzemeltetési költségek: 45 – 60 €/t (incl. capex)



Részben vagy teljesen automatizált 
rendszerek

Statikus rendszerek:

Alagút típusú rendszer:

+ zárt rendszer
+ szennylégkezelés
+ folyamatellenőrzés
+ flexibilitás a telepkapacitás tekintetében
- kivitelezési ráfordítások
- energiakötségek
- magas karbantartási költségek

-> 15.000 t/a feletti kapacitás esetén használható
Üzemeltetési költségek: 60 – 85  €/t (incl. capex)



Tunnel solution

Covered windrow box

Covered windrow

Statikus rendszerek:

Membrán komposztálás:

+ zárt rendszer
+ szennylégkezelés
+ folyamatellenőrzés
+ flexibilitás a telepkapacitás tekintetében
+ alacsony energiaigény
+ alacsony karbantartási költségek
+ alacsony befektetési költségek

-> 5.000 és 150.000 t/a közötti kapacitás esetén használható
Üzemeltetési költségek: 30 – 45  €/t (incl. capex)



BIODEGMA GmbH

•23 év tapasztalat szemipermeábilis 
membrános (Gore® Cover) biológiai 
hulladékkezelő üzemek tervezésében és 
kivitelezésében

•Több, mint 65 üzem különböző éghajlati 
övekben

•Összességében a BIODEGMA telepek több, 
mint 1.300.000 t hulladékot kezelnek évente



BIODEGMA GmbH



BIODEGMA GmbH

Energiafelhasználás: 3-7 kWh/t Input

Karbantartási ráfordítások beleértve a szemipermeábilis 
membránok cseréjét hatévente: 1,00-1,60 €/t Input

Alacsony erőforrás-felhasználás = kicsi szénlábnyom



BIODEGMA GmbH

• Fischer, Sihler: Geruchsminderung durch seimpermeable Planenabdeckung bei der 
Mietenkompostierung, University of Stuttgart; August 1995

•Michael Kühner: Preiswerte Kompostierung unter semi-permeablen Planenabdeckungen im 
Vergleich zu etablierten aeroben Abfallbehandlungsverfahren. Dissertation Universität 
Stuttgart, April 2000

• Lohmeyer, Bächlin, Rühling: Abschätzung von Geruchsemissionen aus 5 Anlagentypen, 
Pilotstudie im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, 
August 2002

•Gewitra mbH: Ermittlung der Emissionssituation bei der Verwertung von Bioabfällen; 
UFOPLAN des Umweltbundesamtes; August 2007-September 2008

Tudományos segédletek a szemipermeábilis membrán 
szagredukciójának témájában:



Hogyan készíthetünk magas minőségű 
komposztot?



A komposztálás nem csak a technológián, hanem az eljáráson is múlik

Felvilágosítás, 
mérések

• Lehetőleg fajtatiszta mérés

Hulladékátvéte
l

• Minőségellenőrzés input

• Durva szennyezőanyagok első kiválasztása

Komposztálás

• Lehetőleg kevés aprító munkafolyamat 
magas szennyezőanyag-tartalomnál

Finomtisztítás

• Rostálás

• Légáramos szétválasztás

• Kőszűrő



Felvilágosítás, 
mérések

•Lehetőleg fajtatiszta mérés

Gyűjtőrendszerek: 

Ellenőrzés gyűjtő- vs. lerakórendszerek

Műanyagzsák helyett papírzsák!!

Ne gyűjtsünk kövezetlen talajon azért, hogy elkerüljük a kövek 
véletlen begyűjtését!

Minőségellenőrzés

Felvilágosító munka hulladékkezelési tanácsadás formájában



Hulladékátvétel

• Minőségellenőrzés input

• Durva szennyezőanyagok első kiválasztása

Gyűjtő- és lerakórendszereknél is

Durva szennyezőanyagok kézi kiválogatása
(Műanyagzsák, üveg, lom, fertőzött fa stb.)



Komposztálás

• Lehetőleg kevés aprító munkafolyamat magas 
szennyezőanyag-tartalomnál

Aprítógép:

Lassú üzemű vs. Gyors üzemű

Komposztprizmák áthelyezése:

Homlokrakodó vs. Komposztkeverő gép



Finomtisztítás

• Rostálás

• Légáramos szétválasztás

• Kőszűrő

Mobil szitálógép légáramos szitával kombinálva (Forrás: Komptech, Ausztria)



Finomtisztítás

• Rostálás

• Légáramos szétválasztás

• Kőszűrő

Mobil szitálógép kőszűrővel kombinálva (Forrás: Komptech, Ausztria)



Köszönöm figyelmüket!


