
Závod na zpracovávání biologicky
rozložitelného odpadJ| - Ostrava 70120í8

l,]ak ádánís od

Závod společnosti lNGEA recyklace, s. r. o., je zařízení
k úpravě a využití biologicky rozložitelného odpadu
(BRO) a pro navazující výrobu produktů (výrobků)
z takto předupravených bioodpadů. Společnost začala
zařízení provozovat v roce 2015 v průmyslové zóně
BorsodChem lVCHZ v Ostravě.
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Zařizení pracuje na bázi intenzifikace
kompostovacích pochodů, kterými

může zpracovat větší množství při-
jatého bioodpadu a dosáhnout tak
nejmodernějšími známými technolo-
giemi Lepšího materiálového využití.

Napomáhá tak vracet organické látky

do koloběhu v přírodě,

Celkové uznatelné náklady na realizaci
pro]ektu (20]3 -20]a), jehož cí|em bylo
,,ybudování závodu na úpravu BRO, či-

nily 83 333 331 Kč Na tuto částku při-

scé y íond Evropské unie - 42 499 999

K. (51 9ó), sržp čn _ 7 500 000 Kč (9 9,6)

a společnost lNGEA recyk ace, 5. r, o, -
33 333 332 Kč (40 9i)

Roč" i crojektovaná kapacita zařizeni

.e r2 ]00 tun zpracovávaných BRO,

<e.ec 1a c.c sk]adování pomocných

:-..,, r, meziproduktú a produktů

.e cak 8C 000 tun, Vzh]edem k těm-

:o hodnotám a k výši skutečného
n-nožství zpracovávaných BRO patří

Závod na zpracovávání BRO v Ostra-
,,,é mezi největší zařízení tohoto typu
(n,OZna ]e V Lli ne]Vetsl).

Provozovatelé po zahájení provozu

zařízení prohlásili:,,Díky kooperaci
s našimi partnery se snažíme navyšo-

vat množství bioodpadu, které zkom-
postujeme tak, aby nemuselo skončit
na skládkách. Myslíme dopředu, v 21.

století by bioodpad měl být zdrojem,

tím tak reflektujeme západoevrop-
skou politiku odpadového hospodář-

ství a nakládání s odpady."

Technolog ie kompostován í
Pro zpracováváni bioodpadů, je
jicrž nelvl,šši podíi tvoří vytřiděný
b o og cky roz oz telný komunálni
odpad (BRKO), dáIe odpady z vo-

dohospodářských zařízení - kaly
z ČOV, sed]menty a da|ší odpady
včetně 9astroodpadů, je využívána
kombinace dvou typů technologie
kompostován í:

l/ primární íáze - řízená termofilní
fermentace v uzavřených boxech,

l|/ sekundární fáze - kompostová-
ní v pásových hromadách na volné
ploše.
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cena za uložení 5urovin

bez DPH (Kďt)bez dopravy

Reglstrace kornpostU dIe Zák,

č, 156/1998Sb. o hnojivech

lVnožství kompostu dodanél,c
na zemědě]skou půdl iírc<

BRKo
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600490 dIe poptávky
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: . ,:: ., uzavřených boxech

,..:,"ýci hromadách na

provozovatel INGEA re€ykla(e, §. r. o.

K g www.komunalweb.cz

Kapaclta kompostárny (Vro()

t\4nožství Vyrobeného
kompostu (t/rok)

Druh výrobku

Cena výrobku bez DPH

bez DPH (Kďt)bez dopravy
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Svoje pro kompostouartígastroodpadú (fermentor EWA, míchací stroj SEKO)

ZakLaclaní pá-souých hromad na uolné ptoše

Rízena termoJíLní aerobníJermentace - soustaua sedmi
,fermentačních boxú (púdorysný rozměrJermentační boxu 3O, 5 x 5,6 m,
konstrukční uýškaboxu 5 m, uýška zauóžena surouinamí 2 m,
pracot,ní objemJermentačního boxu 34O až 68O m")

1, část plochy (20 000 m') - vodohos-

podářsky zabezpečená, 5 asfaltobeto-

noVým povrchem,

2. čá5t plochy (19 000 m') je zpevně-

ná, s povrchem asfaltorecyklátovým.

Dešťové vody a výluhové štávy z do-

zrávajících kompostů (dále vody)

z uvedených ploch jsou zachycovány

v obvodovém žlábku a jsou svedeny

do tří záchytných jímek, které jsou

umístěny bezprostředně vedle kom-

postovacích ploch. Skladovací kapacita

jímek je 1660 m3, konstrukce jímek- že-

lezobetonová, Zachycená voda je ří-

zeně odváděna trubkovým systémem

přes homogenizační zařízení do hlav-

ní čistírny BorsodChem t\4CHZ.

Jednotlivé technologické krokyl
1) fermentát (meziprodukt uiroby kom-

postu) je na volné ploše zakládán do

pásou.ých hromad lichoběžníkového

průřezu (výška asi 1,8 m, šířka základ-

ny 3,8 m), pro manipulaci se surovina-

mi je využívián čelní kolor4í nakladač

Caterpillar 938H;

2) provzdušňování založených pásorných

hromad je zajišťováno překopáváním

(zhruba 1x za tři §ídny) samojízdným

Proséudní lampostu - mobtlní
btlbttouý třídič Terra Setect T4E
(uýkonnost max. 7OO m3 /h)

Euidetrce přijímaných surouín -
silnični most ní nqj ezdou d u dha
s uóžíuostí 6O OOO kg

překopávačem kompostu BACKHUS

17,43, jehož pracovní prostor je - šíř-

ka 3,8 m a r,nýška 2,2 m; četnost překo-

pávání je závislá mimo jiné i na tep-

lotě surovin uvnitř pásouich hromad,

pokud teplota přesáhne 65 "C, jsou

pásové hromady překopány, teploty

uvnitř hromad se měří tyčor4l,m zapi-

chovacím teploměrem ručně;

3) konečnou operací je prosévání vy-

robeného kompostu pomocí bub-

nového třídiče Terra 5elect T4E

s velikostí otvorů síta 50 x 50 mm;

E www.komunalweb.cz
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