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Зміст

1. Огляд обробки відходів 

2. Механічно-біологічна обробка (МБО) 

3. Механічно-біологічна стабілізація (МБС) 

4. Обробка біологічних відходів з систем МБО або збір біовідходів 

5. Депонування
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⇒ З 01.06.2005 всі побутові відходи або комерційні відходи (побутового 
складу) перед депонуванням мусять бути попередньо оброблені 
(зменшення сировини, яка може розкладатися - Інертизація)

Джерело метану

Правова основа (Німеччина)

1. Огляд обробки відходів



4www.bn-umwelt.de

Сортування за фракціями  
(Метал, скло, папір, 
упакування, біовідходи, 
пластик, електронні відходи)

ресайклінґ

Несортований 
залишок

Термічна обробка (моно згоряння)

Залишки Чорні / кольорові 
метали

EBS (сурогатне паливо)

EBS електростанція

вугільна/буровугільна електростанція

виробництво цементу

Зола / Шлак

Енергія

ЕнергіяПолігон Полігон Ресайклінґ матеріалів

Механічно-біологічна обробка (МБО)

Збір та Транспортуваннязмішані побутові 
відходи

Ресайклінґ матеріалів

1. Огляд обробки відходів

Чорні / кольорові метали
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Біологічна Обробка 
(Компостування /ферментація / біологічна 

стабілізація)

Несортовані побутові відходи

Подрібнення, гомогенізація, обробка, відокремлення 
вторсировини та висококалорійна фракція

Зменшення маси шляхом біологічних процесів 
розкладання або через біологічну сушку, інертизація 
фракції, що підлягає захороненню, виробництво біогазу 
(виробництво енергії)

Чорні метали Кольорові метали

RDF паливо (EBS) Біологічна фракція

Механічна Обробка 
(Подрібнення , проціджування, 
відокремлення, окремі фракції 
такі як метал, пластик, папір)

Механічно-біологічна обробка (МБО)
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Подрібнення

Балістичний сепаратор 
(сортування за 
щільністю)

Проціджування

Попереднє 
сортування

Механічна обробка

2   Механічно-біологічна обробка (МБО)
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повітряний 
класифікатор 

(за крупністю)

сепаратор залізних 
частинок

Магнітний 
сепаратор для 

кольорових металів

Інфрачервоний 
сепаратор

2   Механічно-біологічна обробка побутових відходів

Механічна обробка
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Технічний Концепт

3   Механічно-біологічна стабілізація (MБС)

▪ Горизонтальний бункер, глибокий 

бункер 

▪ Подрібнення 

▪ Сушка бл. 5 днів 

▪ Проціджування, огляд, сортування, 

розділення металів 

▪ Гранулювання 

▪ Погрузка

Zerkleinerung

Abfall

Biologische
Trocknung

Metallabtrennung,
automatische und 

händische Sortierung

mineralische 
Bestandteile

gereinigtes
Wasser

Ersatz-
brennstoff

Brennstoff-
konfektionierung

gereinigte
Abluft

Metalle
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Баланс маси, вихід 

3   Механічно-біологічна стабілізація (MБС)

Інертний матеріал

Сухий стабілат
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Склад палива/ сухий стабілат

3   Механічно-біологічна стабілізація (MБС)
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Використання сухого стабілату

3   Механічно-біологічна стабілізація (MБС)

▪ Цементна промисловість 

▪ Електростанції  

▪ ТЕЦ

Цементний завод в Рюдерсдорф / Німеччина

Електростанція Шварце Пумпе / 
Німеччина

ТЕЦ  паперової фабрики в Айзенхюттенштатт / Німеччина
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Біологічна обробка органічних часток відходів

Компостування  
(аеробна обробка)

Бродіння  
(аеробна обробка)

Сухе і вологе бродіння 
(Одно- та 

багатоступеневе)
Біогас

Знезараження

Зневоднення

Аеробна обробка

Стічна вода

Вихлопний 
газМатеріал для захоронення / 

використання в сільському господарстві 
або ландшафтному будівництві

Інтенсивне гниття 
(закрита система: 
тунель, коробка)

Вентиляція, 
Зрошення, 
Конвертувати Додаткове гниття  

(відкрита система)

Вихлопний 
газ

4 Обробка біологічних відходів з систем МБО або збір 
біовідходів
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Відкритий бурт-компостування

Аеробна обробка: Компостування

Система для бурту

4 Обробка біологічних відходів з систем МБО або збір 
біовідходів



14www.bn-umwelt.de

Аеробна обробка: Бродіння

Бродіння

Біошлам

Біогаз

Звалище
Додаткове 
гниття

Сільське г-тво

Обробка

Продукція біометану Паливо

Когенераці́йна 
установка

Електрична та 
теплова енергія

✱

4 Обробка біологічних відходів з систем МБО або збір 
біовідходів
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5 Депонування

Залишки для депонування

Механічно-
біологічне 

стабілізація (МВС)

Механічно-
біологічне обробка 

(МБО)

Інертний матеріал (скло, 
мінерали тощо)

Біологічно стабілізована 
органічна фракція

Установки з спалювання 
відходів/ електростанція, 
що працює на відходах

Окремі зібрані 
мінеральні відходи 
(наприклад, грунт, 
щебінь, азбест)

Зола, шлак Мінерали



Дякую за Вашу увагу!

BN Umwelt GmbH 

D-18146 Rostock   

  Petridamm 26 

+49 (0) 381 / 63712-30  
+49 (0) 381 / 63712-34 
office@bn-umwelt.de 

www.bn-umwelt.de

Abfall  
Waste 

Anlagenbau 
Plant construction 

Energie 
Energy 

Hochbau 
Building construction 

Infrastruktur 
Infrastructure 

Wasser 
Water

http://www.bn-umwelt.de

