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Ecogi teknologien er udviklet med henblik på behandling af kildesorteret organisk 
dagrenovation (KOD) og de fleste typer organisk affald fra erhverv og industri. Teknologien er 
er udviklet med henblik på håndtering af affald med højt indhold af ikke organiske 
komponenter såsom fødevareemballager, blød og hård plastik mm. Anlægget er designet med 
robuste komponenter, så det kan modstå de store udfordringer, som især dagrenovation 
byder på. I det følgende flowdiagram refererer numrene i parentes til procesflowet i figur 1 
nedenfor:  

Med en gummiged fødes affaldet som modtaget til en fødebeholder (1) med indbygget snegl i 
bunden. Sneglen har udover at aflevere affaldet til den efterfølgende snegletransportør også 
til formål at åbne affaldet, så det fylder mindre, hvorved den efterfølgende pulpningsproces 
effektiviseres.   

Under fyldningen af pulperen blandes affaldet med overskudsvand fra fortykkeren (6). 
Pulpningen varer i 12 - 15 minutter alt efter hvilken type affald der behandles, og hvilken recept 
operatøren har valgt. Omrøringen i pulperen forårsages af en rotor i bunden, som er forsynet 
med vendbare/ udskiftelige slidsegmenter.   

Efter endt pulpning åbner et spjæld i pulperudløbet, og den pulpede masse tømmes ned i 
separatoren under tilsætning af teknisk vand. Samtidig starter separatorrotoren, og den rå 
biopulp med 8-12% tørstof pumpes over i råpulptanken, der fungerer som buffertank for den 
efterfølgende fortykker (6). Rejekten bliver tilbageholdt i separatoren af separatorens 
roterende vinger og en hulplade med 6 mm huller.  
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Når pulperen er helt tømt, lukkes 
spjældet og pulperen fyldes igen 
(2). Samtidig begynder 1. 
vasketrin (4), hvor rejekten skylles 
med teknisk vand. Dette 
vaskevand ledes til en anden tank 
med tynd pulp, som genbruges i en 
efterfølgende separationssekvens  
I andet vasketrin skylles rejekten 
efter med rent vand for at udnytte 
mest muligt af det organiske 
indhold.  

Når 2. vasketrin er tilendebragt 
åbnes et spjæld i bunden af 
separatoren, og vand drænes, 
først i en dræningssnegl, dernæst 
i en skruepresse til et tørstof på ca. 
50%. (5). Den tørrede rejekt 
transporteres til et lager eller en 
container, hvorfra det transpor-
teres til et forbrændingsanlæg 
eller et centralt sorteringsanlæg 
for genanvendelse. 

Fra råpulptanken pumpes råpulpen til en fortykker, som er en slags skruepresse. Her afvandes 
den rå biopulp til det ønskede tørstofindhold, som 
typisk vil være omkring 17%, hvis pulpen 
efterfølgende skal transporteres. Overskuds-
vandet fra afvandingen ledes til pulpervandstanken 
og genanvendes i en efterfølgende pulpning.  

Den færdige biopulp ledes til færdigpulptanken (7), 
hvorfra den bliver sendt til biogasanlægget. 

 

 

 


