
Cum se transformă nămolul de epurare
din generator de costuri în

produs valorificabil cu ajutorul
®tehnologiei de compostare GORE  Cover 
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Nămolurile de la stațiile de epurare sau alte industrii sunt analizate și, în 
funcție de rezultatele obținute, sunt amestecate cu alte deșeuri 
organice, denumite materiale de structură. 

În funcție de ce se dorește a se obține după tratare și ținând cont de 
disponibilul din zonă, materialul de structură poate fi: deșeuri verzi 
(toaletare copaci, deșeuri verzi din parcuri), deșeuri din industria 
lemnului, deșeuri organice din curți și grădini, deșeuri alimentare, 
deșeuri din agricultură si silvicultură, deșeuri organice colectate separat, 
fracția biodegradabilă rezultată după sortarea deșeurilor municipale, 
etc. 

Folosind tehnologia GORE® Cover, nămolul de epurare, împreună cu 
materialul de structură, poate � transformat în produs valori�cabil 
precum compostul de cea mai bună calitate, materiale asemănătoare 
compostului, materiale uscate, igienizate și stabilizate sau combustibil 
derivat din deșeuri (RDF) cu putere calorică ridicată (în cazul în care este 

amestecat cu deșeuri municipale).

Echipat cu o membrană semipermeabilă din ePTFE, un sistem de 
aerare pozitivă și un sistem SCADA de monitorizare și control a 
temperaturii și oxigenului din grămada de deșeuri organice, 
GORE®Cover crează condiții ideale pentru descompunerea aerobă a 
deșeurilor din grămezi, reținând e�cient mirosurile și alte emisii, 
precum praful și compușii organici volatili (COV).

Scopul compostării nămolurilor de epurare este acela de a le 
transforma, printr-un proces biologic, controlat, într-un produs 
valori�cabil, bogat în humus, care este potrivit pentru multe aplicații 
utile în agricultură și silvicultură ca și fertilizator, în sectorul 
îmbunătățirilor funciare, la lucrările de ecologizare a zonelor miniere, 
ca și substrat pentru culturile de ciuperci, in horticultură, la 
stabilizarea taluzurilor, pentru control erozional, în peisagistică, 
pentru uz domestic.

Ü Materialul tratat este igienizat în condiții de siguranță 
(membrana este o barieră foarte e�cientă pentru patogeni);

Ü Instalația poate � folosită 365 zile/an, indiferent de condițiile 
climatice, pentru capacități de la mii la sute de mii de tone/an;

Ü Fiecare proiect este personalizat pentru a se potrivi nevoilor 
clientului astfel încât să ofere cea mai bună soluție la un cost pe 
tonă atractiv;

Ü Raport cost/performanță excelent prin investiție minimă și 
costuri de operare mici;

Ü Eliminarea problemelor create de mirosuri si alte emisii, precum 

praful și compușii organici volatili (COV);
Ü Capacitate de tratare mare pe suprafață redusă, cu implicare 

umană și consum de energie minime;
Ü Tehnologia GORE®Cover nu necesită alte instalații de tratare a 

aerului (bio�ltre sau alte echipamente similare);
Ü E�ciența și pro�tabilitatea instalației este menținută pe toată 

durata de viață prin suport tehnic, service și piese de schimb;
Ü Sistemul  GORE®Cover este foarte ușor scalabil. În cazul creșterii 

nevoii de procesare, capacitatea instalației poate � mărită cu 
ușurință.

Cum transformăm nămolul de epurare din generator de costuri în produs 
valorificabil cu ajutorul tehnologiei de compostare GORE® Cover 

Care sunt beneficiile pe care le aduce sistemul de compostare GORE® Cover?
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