
 
PENTRU PIAȚA DIN ROMÂNIA

TEHNOLOGII 
DE COMPOSTARE

Stație de tratare mecano-biologică, Mihai 
Bravu, jud. Tulcea, 40.000t/an - deșeuri 

municipale solide și deșeuri verzi

Stație de tratare mecano-biologică, Dobrin, 
jud. Sălaj, 32.230t/an - deșeuri municipale 

solide

LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

Stație de tratare mecano-biologică, 
Sânpaul, jud. Mureș, 65.000t/an - deșeuri 

municipale solide
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Delia Duican
Director Departament Tehnologii și Echipamente 
pentru Agricultură și Mediu
E: delia.duican@inovecoexpert.ro     
M: 0752 010 890

Ing. Ioan Corneliu Hențiu
Director Adjunct Departament Tehnologii și 
Echipamente pentru Agricultură și Mediu
E: ioan.hen�u@inovecoexpert.ro     
M: 0752 010 935
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DESCRIEREA SISTEMULUI

SISTEMUL BIG HANNA PENTRU COMPOSTAREA LA SURSĂ TEHNOLOGIA CU MEMBRANĂ SEMIPERMEABILĂ

Sistemul Big Hanna a fost inventat de suedezul Torsten Hul�n și este pe piață încă din 1991. Prima unitate a fost 
pusă în funcțiune într-o zonă rezidențială în vecinătatea orașului Gothenburg din Suedia. În prezent, la nivel 
global, sunt peste 800 de instalații în peste 35 de țări.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

CE TIPURI DE DEȘEURI SE POT COMPOSTA?

Deșeuri alimentare 
Ü crude sau gă�te
Ü mâncare neconsumată
Ü resturi alimentare rezultate de la prepararea mâncării
Ü legume, fructe, pâine, lactate, pește, carne, ouă
Ü cafea (inclusiv filtre de cafea)
Deșeuri verzi moi (ușoare) tocate
Pungile compostabile marcate “HOME” – Compostabil acasă

AVANTAJELE SISTEMULUI BIG HANNA

Ü Proces natural de compostare
Ü Consum foarte mic de energie
Ü Fără substanțe chimice sau inocul de bacterii
Ü Timpul de tratare în cilindru este de 6-10 

săptămâni

Ü Durată de viață echipament de peste 20 de ani
Ü Potrivit pentru zonele dens populate
Ü Instalat în interior sau exterior
Ü Golire automată - schimbați doar sacul pentru 

compost

Ü Deșeurile sunt alimentate în  composter 
împreună cu 10-20% (la masă) material 
absorbant

Ü Procesul biologic ce are loc în composterul Big 
Hanna reduce deșeurile  alimentare cu până la 
90%

Ü 100kg deșeuri alimentare și peleții adăugați 
generează  aproxima�v 20-30kg de  compost 
de calitate, bogat în nutrienți și micro-
elemente, prietenos cu  mediul înconjurător

DESCRIEREA SISTEMULUI

Tehnologia GORE® Cover este cea mai performantă tehnologie de compostare din lume, cu peste 150 de 
instalații localizate în peste 20 de țări, tratând 10.000 tone de deșeuri organice pe zi, 365 zile pe an. Tehnologia 
oferă o soluție eficientă pentru tratarea durabilă a diferitelor �puri de deșeuri organice în cele mai variate 
condiții clima�ce cu un control foarte bun al emisiilor și mirosurilor. 

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

CE TIPURI DE DEȘEURI SE POT COMPOSTA?

Ü Deșeuri verzi
Ü Deșeuri organice colectate separat
Ü Fracția umedă din deșeurile municipale solide
Ü Nămoluri provenite de la stațiile de epurare
Ü Dejecții animaliere provenite de la fermele de vaci, porci, păsări, etc.

AVANTAJELE TEHNOLOGIEI CU MEMBRANĂ SEMIPERMEABILĂ

Ü Instalația poate fi folosită 365 zile/an, indiferent 
de condițiile clima�ce 

Ü Raport cost/performanță excelent prin inves�ție 
minimă și costuri de operare mici 

Ü Eliminarea problemelor create de mirosuri si alte 
emisii

Ü Capacitate de tratare mare pe suprafață redusă, 
cu implicare umană și consum de energie minim

Ü Nu este necesară udarea suplimentară pe durata 
tratării 

Ü Materialul tratat este igienizat în condiții de 
siguranță 

Ü Tehnologia nu necesită alte instalații de tratare a 
aerului (biofiltre sau alte echipamente similare) 

Ü Acest sistem de compostare este foarte ușor 
scalabil

Ü Membrana microporoasă ePTFE produsă este 
laminată între două straturi de material țesut cu 
rezistență mecanică mare și stabilitate la UV. 

Ü Structura membranei asigură acesteia proprietăți 
semipermeabile. 

Ü Prelata laminată oferă un control excelent al 
mirosurilor, eliminând necesitatea u�lizării unui 
biofiltru. 

Ü Condensul de pe partea interioară a prelatei 
conduce la un efect de “perie umedă”.
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