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În România, colectarea separată a deșeurilor
biodegradabile la sursă este abia la început.
Ca urmare a modificărilor legislative recente
din domeniul deșeurilor, atât persoanele fizice
cât și cele juridice au posibilitatea și obligația de a
reduce semnificativ cantitatea de deșeuri generată
separând resturile biodegradabile de deșeurile
reciclabile și de cele mixte. Deșeurile organice,
la nivelul fiecărui județ în parte, pot reprezenta
45-60% din totalul deșeurilor generate. În cele
mai multe cazuri, acestea ajung la depozitele de
deșeuri, unde produc metan, un gaz de 20 de ori
mai nociv decât dioxidul de carbon. Nevoia de a
lua măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în vederea diminuării schimbărilor
climatice globale, ca și necesitatea de a evita
reducerea în timp a stării de fertilitate a solurilor,
au condus la decizia fermă de a colecta separat și
a valorifica aceste deșeuri.
Inoveco S.R.L. este activă în piața tratării
deșeurilor organice de peste 10 ani. Echipele
de specialiști au elaborat cu succes proiecte cu
componența de execuție și operare a instalațiilor
industriale de compostare în mai multe orașe din
România: București, Onești, Mioveni, Târgu Mureș,
Zalău etc. Am pus la dispoziția operatorilor finali
de instalații de compostare echipe de asistență
tehnică pentru instruire și am organizat conferințe
la nivel național pentru a disemina informația
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acumulată de-a lungul anilor către
operatorii de depozite de deșeuri,
entitățile generatoare de deșeuri
organice și instituțiile de învățământ din
domeniul protecției mediului.
În acest spirit, anul acesta am creat
conceptul de CARAVANA COMPOSTULUI.
Inoveco S.R.L. pune la dispoziție o
unitate de compostare mobilă dotată cu
echipamente pre- și post- compostare,
unitate ce poate ajunge oriunde este
necesar pe teritoriul României, la
orice generator de deșeuri care are o
cantitate minimă de deșeu organic
de 120 mc. O echipă de specialiști în
domeniu instalează această unitate
mobilă și accesoriile ei și realizează un
training de două zile, punând la dispoziția
operatorului local manualul de utilizare.
Rezultatele obținute în urma procesului
de compostare vor fi trimise la laborator
de către operator spre analiză. Chiar dacă
în acest moment, la nivel legislativ, nu au
fost încă publicate la noi normele tehnice
privind analizele de laborator care trebuie
realizate ca să fie dovedită obținerea
unui compost de calitate, putem pune la
dispoziție materiale similare transpuse din
legislația din Austria, cea mai avansată
țară din Europa în acest domeniu.
Suntem convinși că prin folosirea acestui instrument inovativ
numit CARAVANA COMPOSTULUI
putem de-monstra în timp real,
oriunde în țară, că se poate obține
compost din deșeuri organice 365
de zile/an, că oricare dintre noi
poate învăța rapid să folosească o
instalație industrială de compostare și că putem reduce la minim
cantitatea de deșeu generată,
transformând-o în compost,
acel fertilizator organic atât de
necesar solului degradat.
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CARAVANA COMPOSTULUI
CE CUPRINDE?
Inoveco S.R.L. propune o tehnologie de compostare cu următoarele componente:
u O unitate mobilă cu membrană
semipermeabilă și aerare pozitivă, cu
senzori de temperatură, de oxigen
și de presiune, ansamblu controlat
printr-un sistem SCADA care va
asigura tratarea diferitelor tipuri de
deșeuri organice în cele mai variate
condiții climatice, cu un control
foarte bun al emisiilor și mirosurilor.
v Pentru procesul de pre-compostare:
un tocător care mărunțește deșeurile
organice astfel încât să ajungă la
dimensiuni de 0-15 cm. Amestecate,
acestea creează spațierea
ideală necesară procesului
de compostare.
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w Pentru procesul de post-compostare:

un ciur care va sorta compostul in
stare brută. Fracția mai mica de 2 cm
poate fi folosită ca fertilizator organic
sau ameliorator de sol, în diverse
aplicații. Fracția mai mare de 2 cm se
va refolosi ca material de spațiere în
următoarele serii noi de compostare.
x Training specializat de folosire a
acestor echipamente.
y Manual de utilizare.
z Asistență tehnică pe toată perioada
desfășurării procesului de compostare.
CE BENEFICII OFERĂ APELUL LA
CARAVANA COMPOSTULUI?
Pentru agenții economici generatori
de deșeuri organice:
 se elimină necesitatea transportării
acestora la o instalație de compostare
industrială sau la depozitul de
deșeuri.
 se reduc emisiile de mirosuri cu circa
97%.
 procesarea deșeurilor poate începe
în aceeași zi cu producerea lor (în
funcție de tipurile de deșeuri și de
volume se realizează rețete
de compostare adaptate
situației).
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 Se contribuie substanțial la reducerea
amprentei de carbon.
 Se contribuie la reducerea costurilor
legate de eliminarea deșeurilor prin
transportarea acestora la depozitele
de deșeuri.
 Procesul de compostare este igienic
și se desfășoară automat, fără producerea de zgomot sau mirosuri.
 Se poate obține compost de calitate
superioară în cel mai scurt timp, sau
scade pur și simplu și este igienizat
volumul de deșeuri.
 Se elimină factorii patogeni în condiții
de siguranță.
 Capacitate de tratare mare în spațiu
restrâns.
 Procesul de compostare este activ
pe toată perioada anului datorită
membranei semipermeabile care
menține în parametri optimi temperaturile de procesare a deșeului
organic.
 Compostul rezultat poate fi folosit
în multiple aplicații: în agricultură, în
zone cu sol deteriorat, în parcuri și
grădini, în sectorul forestier etc.

CUM PUTEȚI BENEFICIA DE O INSTALAȚIE MOBILĂ DE COMPOSTARE?
Vă invităm să vă înscrieți în CARAVANA
COMPOSTULUI la adresa de e-mail:
caravana.compostului@inovecoexpert.ro.
Veți primi informații suplimentare și toate
detaliile pe care le considerați necesare
astfel încât să luați cea mai bună decizie
pentru Dumneavoastră.

HOW TO TRANSFORM BIODEGRADABLE AGRICULTURAL
WASTE FROM COST GENERATORS IN VALUABLE PRODUCTS
WITH THE HELP OF THE MOBILE COMPOSTING INSTALLATION
WITH GORE®COVER TECHNOLOGY

CUM SE
TRANSFORMĂ
DEȘEURILE
BIODEGRADABILE
DIN AGRICULTURĂ DIN
GENERATOARE DE COSTURI
ÎN PRODUSE VALORIFICABILE
CU AJUTORUL INSTALAȚIEI
MOBILE DE COMPOSTARE
CU TEHNOLOGIA
GORE®COVER

Ce sunt deșeurile biodegradabile?
Sunt acele deșeuri care suferă descompuneri
anaerobe sau aerobe. Deșeurile biodegradabile din agricultură pot fi:
n Deșeuri vegetale din agricultură și silvicultură
n Deșeuri de abator, ferme etc; (industria
procesatoare de carne)
n Deșeuri de grajd (dejecții / gunoi de grajd)
n Deșeuri din curți gospodărești
n Deșeuri din industria lemnului
n Deșeuri verzi rezultate din toaletarea
vegetației
Practic, orice deșeu biodegradabil produs în
unitate poate fi transformat în compost.
Cum transformăm deșeurile biodegradabile
din generatoare de costuri în produse
valoriﬁcabile cu ajutorul tehnologiei de
compostare GORE®Cover
Folosind tehnologia GORE®Cover, deșeurile
biodegradabile pot fi transformate în produse
valorificabile, precum compostul de cea mai bună
calitate. Sistemul GORE®Cover crează condiții
ideale pentru descompunerea aerobă a deșeurilor
din grămezi, reținând eficient mirosurile și alte
emisii, precum praful și compușii organici volatili
(COV). Este un sistem simplu, ușor de transportat,
instalat și utilat. Are costuri de operare mici și nu
necesită personal calificat superior pentru operare
(instruirea privind utilarea durează două zile). Cu
tehnologia GORE® Cover, procesul de compostare
durează opt săptămâni (4+2+2), dintre care
primele patru și următoarele două (tratarea
intensivă) pe platformă, sub prelată iar ultimele
două (maturarea), pot fi și în aer liber.

Care sunt beneﬁciile pe care le aduce
sistemul de compostare GORE®Cover?
n Instalația poate fi folosită 365 zile/an,
indiferent de condițiile climatice;
n Raport cost/performanță excelent prin
investiție minimă și costuri de operare mici

n Eliminarea problemelor create de mirosuri și
alte emisii, precum praful și compușii organici
volatili (COV);
n Capacitate de tratare mare pe suprafață
redusă, cu implicare umană și consum de
energie minim;
n Nu este necesară udarea suplimentară pe
durata tratării;
n Materialul tratat este igienizat în condiții
de siguranță (prin tratare se elimină agenții
patogeni și semințele de buruieni);
n Tehnologia GORE®Cover nu necesită alte
instalații de tratare a aerului (biofiltre sau alte
echipamente similare);
n Eficiența și profitabilitatea instalației este
menținută pe toată durata de viață prin
suport tehnic, service și piese de schimb;
n Sistemul GORE®Cover este foarte ușor
măsurabil. În cazul creșterii nevoii de
procesare, capacitatea instalației poate fi
oricât de mare.
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Care sunt beneﬁciile pe care le aduce compostul?
n Compostul realizat înlocuiește fertilizanții și amendamentele;
n Compostul schimbă structura solului și crește retenția de
apă în sol;
n Compostul aerează solul și contribuie la dezvoltarea
circuitului de substanțe nutritive din sol;
n Compostul rezultat este lipsit atât de agenți patogeni cât
și de buruieni;
Elementele componente ale unității mobile de
compostare GORE®Cover
Unitatea mobilă este echipată cu o prelată ce conține o
membrană semipermeabilă din ePTFE, un sistem de aerare
pozitivă (ventilator, țevi de PEID găurite, tuburi ﬂexibile și
racorduri) și un sistem SCADA de monitorizare și control al
temperaturii și oxigenului din grămada de deșeuri organice
(include și calculator + soft licențiat). Unitatea mobilă necesită
racord la alimentarea cu energie electrică (220V, 50Hz, 10A)
și un abonament de date (poate fi achiziționat de la orice
furnizor de servici de telefonie mobilă). Amplasarea instalației
se va face pe orice platformă betonată de minim 16x27m

Utilaje necesare pentru compostare
n Incărcător cu cupă pentru manipularea materialului de
compostat și a compostului;
n Utilaj pentru împrăștiat bălegarul;
n Tocător pentru lemn și resturi vegetale;
n Ciur pentru cernerea compostului (opțional).

n Compostul este hrană pentru organismele din sol
(nematozi, artropozi, fungi, bacterii);
n Efect mai îndelungat decât alți fertilizatori crescând
nivelul humusului din sol;
n Levigatul se poate colecta și folosi, după o diluare
corespunzătoare, ca fertilizant foliar și insecticid;
n Este ideal pentru construcția prin mulcire a solului existent
pentru legumicultură
(pentru instalația propriu-zisă), plus spațiu de manevrare
pentru încărcător.
Notă: În partea opusă containerului sistemului de comandă
și aerare se va prevedea spațiu de manevră (nu necesită
betonare) pentru a putea extrage țevile de aerare din grămadă
(extragerea se face cu tractorul/încărcătorul frontal).
Pe durata tratării instalația nu necesită decât monitorizarea
procesului prin intermediul aplicației soft care include și
eventuale reglaje ce se fac din aceeași aplicație. Pentru etapele
de instalare/dezinstalare a prelatei sunt necesari minim doi
oameni pe teren (prelata nu poate fi manipulată de o singură
persoană).

n Rezultă o economie de (0,1 Euro/kg x 1000kg) x 100t =
10.000 Euro/șarjă;
n În cazul folosirii compostului ca substrat pentru legumicultură, ținând cont de prețul mediu al substratului
de 200Lei/m3 și de faptul că la o șarjă se obțin
aproximativ 150m3 de compost, rezultă o economie de
150m3x200Lei/m3 = 30.000Lei/șarjă;
n Dacă considerăm un numă de minim 6 șarje/an, rezultă o
economie anuală cuprinsă între 30.000 și 50.000 Euro/an
(ținând cont și de costurile de operare ale instalației).

Inoveco SRL
Care sunt beneﬁciile economice pe care le aduce
utilizarea sistemului de compostare GORE Co®ver?
Comparație cu fertilizatorii minerali.
n În funcție de rețetar și de tehnica de cultură (tilt sau no
tilt farming) se utilizează între 20 și 40g/m² de fertilizator
mineral;
n Compostul se utilizează aproximativ în aceleași cantități;
n Costul mediu al fertilizatorilor minerali este de circa 0,1
Euro/kg;
n La o șarjă de compost în instalația mobilă se obțin
aproximativ 100 t de compost (umiditate 45%) ce
pot înlocui cele 100 t de fertilizator mineral;
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