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Instalații de compostare destinate tratării deșeurilor biodegradabile
cu membrană semipermeabilă și aerare pozitivă



Cine suntem?

Valorile noastre

INOVECO a fost înființată în 1993, compania oferind o gamă larga de produse și
servicii inovatoare, alături de oameni bine pregătiți și un management
performant. Ne implicăm în permanență în protejarea mediului înconjurător.
Pentru fiecare decizie pe care o luăm, punem în balanță atât riscurile și avantajele
pe termen scurt, cât și cele pe termen lung. Menținerea acestui echilibru conduce
la creșterea firmei și garantează că soluțiile noastre sunt cele mai potrivite atât
acum, cât și în viitor. 

Profesionalism Calitate Eficiență Integritate

Eligibilitate Durabilitate Loialitate Inovare



Viziunea noastră

Misiunea noastră Inovam industria construcțiilor cu fiecare proiect finalizat, contribuind cu
profesionalism și bună credință la dezvoltarea durabilă a societății.

Viziunea firmei noastre are la bază finalizarea la timp și într-un mod
profesionist a fiecărui proiect în parte prin oferirea de soluții eficiente care sunt
adaptate perfect cerințelor clienților noștri. Ne dorim să devenim un partener
de încredere în dezvoltarea proiectelor de construcții, utilizând resursele
naturale în mod responsabil și minimizând impactul nostru asupra mediului.



Descriere sistem

Funcțiile
membranei
ePTFE la
compostarea
biosolidelor

Prelata laminată 

Materialul laminat este componenta
centrală a sistemului

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

Structura membranei asigură
acesteia proprietăți semipermeabile
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De ce funcționează atât de bine membrana?

Moleculele de aer/gaz pot trece prin membrană (porii
acesteia sunt de 700 de ori mai mari)

Apa este reținută de membrana ePTFE (porii sunt de
20000 de ori mai  mici decât cea mai mică picătură de
apă)

La nivel microscopic, membrana are structură
tridimensională
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Funcțiile
membranei
ePTFE la
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biosolidelor

Prelata laminată oferă un control excelent al mirosurilor, eliminând
necesitatea utilizării unui biofiltru. Condensul de pe partea interioară a
prelatei conduce la un efect de “perie umedă”.

Protecție contra intemperiilor (sistem închis)

Controlul umidității = climat ideal pentru procesul biologic

Managementul apei (separare între levigat și apa de ploaie)

Rol de biofiltru = controlul eficient al mirosurilor și al emisiilor

1.

2.

3.

4.

FUNCȚII



Descriere sistem

Elemente
componente

1.Unitate de control
2.PC
3.Greutate pentru fixare membrană
4.Sonda de temperatură
5.Senzor de oxigen
6.Mecanism de rulare membrană
7.Ventilator
8.Membrana
9.Sistem pentru drenaj levigat
10.Canale de aerare prin pardoseală
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Procesul de
tratare în opt
săptămâni
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Funcțiile
membranei
ePTFE la
compostarea
deșeurilor
organice

Acceptarea fără rezerve în industrie ca o tehnologie fiabilă

Sistemul cu membrană semipermeabilă și aerare pozitivă reprezintă astăzi
o tehnologie de ultimă oră

În edițiile curente ale European BAT/BREF privind controlul emisiilor
relaționate cu deșeurile organice, se face referire la această tehnologie
folosind sintagma “sistem închis cu membrană semipermeabilă”

Sistemul GORE® Cover asigură un proces foarte eficient de  descompunere
biologică

Funcționarea sistemului este dovedită în multe stații de tratare a deșeurilor
organice distribuite la nivel global
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Cum se
definește
calitatea
compostului?

Definirea calității compostului este diferită de la o țară la alta.  De exemplu 

clasificarea in clase“Clasa A– C”(Austria) sau  “Rottegrad” (Germania). 

Conținut de umiditate final (aprox. 35%)

Testare pentru Salmonella și E-Coli

Realizarea igienizării (14 zile la temperaturi > 55°C sau 7 zile la > 65°C sau 3 zile 
la > 75°C)
Prezența fosforului și a nutrienților în compost

Să fie sub nivelul maxim acceptat de metale grele

Să fie sub nivelul maxim acceptat de săruri

Să aibă un preț competitiv
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Proiecte de
referință în
România

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

Parte a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Mureș, Stația  de
Tratare mecano-Biologică Sânpaul are ca scop procesarea deșeurilor 
 municipale solide din Județul Mureș.

Reducerea cantității biodegradabile depozitate, stabilizare
Stabilizarea și igienizarea produsului final
Produs final: material stabilizat pentru acoperire zilnică a
depozitului – 32.490t/an

OBIECTIVE
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Proiecte de
referință în
România

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

Parte a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Sălaj, Stația de
Tratare mecano-biologică Dobrin are ca scop procesarea deșeurilor municipale
solide din Județul Sălaj.

Reducerea cantității biodegradabile depozitate, stabilizare
Stabilizarea și igienizarea produsului final
Produs final: material stabilizat pentru acoperire zilnică a
depozitului 

OBIECTIVE
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Proiecte de
referință în
România

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

Parte a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Tulcea, Stația de
Tratare mecano-biologică Mihai Bravu are ca scop procesarea deșeurilor
municipale solide și a deșeurilor verzi din Județul Tulcea.

Reducerea cantității biodegradabile depozitate, stabilizare
Stabilizarea și igienizarea produsului final
Produs final: produs asemănător compostului – 18.514t/an și
compost de cea mai bună calitate – 1.246t/an

OBIECTIVE
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Proiecte de
referință în
România

Onești, jud. Bacău, Stație de transfer, 35.000t/an,
Stație de Sortare, 14.000t/an, Stație de Compostare,
8.500t/an

Instalația de compostare este destinată procesării deșeurilor organice separate
la sursă precum și a deșeurilor verzi colectate pe teritoriul  județului Bacău.

Produs final: compost de cea mai bună calitateOBIECTIVE
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Proiecte de
referință în
România

Stație de tratare mecano-biologică, Curtea de
Argeș, jud. Argeș, 12.621t/an deșeuri verzi și deșeuri
organice solide

Parte a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Argeș, Stația de
Tratare mecano-biologică Curtea de Argeș are ca scop procesarea deșeurilor
deșeurilor verzi și a deșeurilor organice solide din Județul  Argeș.

Reducerea cantității biodegradabile depozitate, stabilizare
Stabilizarea și igienizarea produsului final
Produs final: produs asemănător compostului și compost
de cea mai bună calitate

OBIECTIVE
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Proiecte de
referință în
România

Mioveni, Argeș, România, capacitate 200 m3
biosolide + deșeuri  verzi, proiect pilot în funcțiune
din Septembrie 2016

Validarea tehnologiei  pentru compostarea nămolurilor de
la stațiile de epurare din România ca și soluție  viabilă
pentru reintroducerea nămolului în natură pe ușa din  față
Centru de pregătire pentru cei ce doresc să învețe tehnica
compostării în sisteme închise cu membrană
semipermeabilă și  aerare forțată

OBIECTIVE
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Proiecte de
referință în
lume

Kirchbichl, Austria, 14.000 t/an biosolide + deșeuri
alimentare, în  funcțiune din 2009

Mărirea capacității păstrând aceeași suprafață
Mirosurile trebuie controlate foarte strict din cauza
plângerilor venite din partea vecinilor
Îndeplinirea celor mai înalte cerințe ale standardelor
privind compostul existente în Austria

OBIECTIVE
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Proiecte de
referință în
lume

Kirchbichl, Austria, 14.000 t/an biosolide + deșeuri
alimentare, în  funcțiune din 2009

Nu au mai existat reclamații privind mirosurile din partea
vecinilor
Calitatea compostului obținut este în clasa A (Austria = cel
mai înalt standard din CE)
Compostul este vândut cu prețuri cuprinse între 12,5 și 15
€/m3
Economia obținută la eliminarea nămolului este de
aproximativ 32 €/t (2014) datorită procesului de compostare

Rezultate 
din 2014
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Proiecte de
referință în
lume

Moncton, Canada, 20.000t/an biosolide + deșeuri
verzi, în  funcțiune din 2005

Să găsească o metodă de valorificare a biosolidelor
Să folosească o tehnologie simplă și flexibilă ce poate
funcționa în condițiile drastice generate de iernile
canadiene
Compostul obținut să fie pretabil utilizării nerestricționate

OBIECTIVE
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Proiecte de
referință în
lume

Moncton, Canada, 20.000t/an biosolide + deșeuri
verzi, în  funcțiune din 2005

În prezent tratează 20.000t/an de nămol în 8 celule 
Compostul produs este vândut ca “Gardener’s Gold”, Clas-A
Au construit un sistem subteran de recuperare a căldurii
din  grămezi pentru a genera apă caldă la 45°C.

REZULTATE
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Proiecte de
referință în
lume

Fervosa, Spania, 20.000 t/an biosolide + deșeuri
alimentare + gunoi  de grajd, în funcțiune din 2004

În 1992 au început afacerea cu compostarea gunoiului de grajd
Amplasamentul este la doar 700m de cel mai apropiat oraș
În 1995 au adăugat biosolide și alte materiale organice. Au avut
probleme cu mirosurile
Timp de 9 ani au încercat să rezolve situația în diverse moduri
În 2004 au implementat acest sistem cu rezultate excepționale

ISTORIC
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Proiecte de
referință în
lume

Los Angeles County sanitation District (LACSD),
USA, 200.000 t/an - biosolide + deșeuri verzi, în
funcțiune din 2016

Necesitatea conformării cu legislația foarte strictă din
California  privind limitele maxime ale emisiilor de compuși
organici volatili  precum și reducerea patogenilor
Să folosească o tehnologie viabilă din punct de vedere 
 economic pentru eliminarea nămolului
Tehnologia aleasă să fie scalabilă având în vedere
previziunea de a crește capacitatea de la 200.000t/an până
la 1.000.000t/an

OBIECTIVE
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Proiecte de
referință în
lume

Los Angeles County sanitation District (LACSD),
USA, 200.000 t/an - biosolide + deșeuri verzi, în
funcțiune din 2016

În prezent tratează 200.000 t/an de nămol în 72 celule,
proces de tratare de 8 săptămâni
Compostul produs este de Clasa-A conform standardelor
USA
Treptat capacitatea va crește până la ținta de 1.000.000t/an
în cinci etape a câte 200.000t/an

REZULTATE



Detalii de contact
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