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• Metode ����i instala����ii moderne de prelucrare a de����eurilor • Metode ����i instala����ii moderne de prelucrare a de����eurilor 
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Valorificarea superioar� a de�eurilor solide urbane, 
imperativ pentru o lume mai curat� logo hereimperativ pentru o lume mai curat�
Necesitatea unui management 
modern al de����eurilor����
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Managementul de����eurilor este 
suma tuturor m�surilor necesare 

����

����

����

suma tuturor m�surilor necesare 
pentru tratarea, reutilizarea ����i 
reciclarea de����eurilor cu cât mai 
���� ����

����

reciclarea de����eurilor cu cât mai 
pu����ine efecte nedorite, ����inându-se 
cont de toate punctele de vedere 
ecologice ����i economice”. 

���� ����

ecologice ����i economice”. 
(Prof. Rudolf Braun, ETH Zürich)
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Noile evolu�ii pe plan mondial influen�eaz� în mod 
semnificativ managementul actual �i viitor al de�eurilor: logo heresemnificativ managementul actual �i viitor al de�eurilor:

• legisla�ia de protec�ia mediului devine tot mai sever�:• legisla�ia de protec�ia mediului devine tot mai sever�:
o Consemn�m sfâr�itul a�a zisei „salubriz�ri low-lewel” –

colectarea la gr�mad� �i depunerea integral� pe deponii
(chiar dac� acestea sunt ecologice);(chiar dac� acestea sunt ecologice);

o condi�iile economice cadru sunt tot mai bune pentru
tehnologiile de valorificare ale de�eurilor;tehnologiile de valorificare ale de�eurilor;

-
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• cre�terea continu� a pre�ului combustibililor
fosili �i globalizarea: 

logo here
o influen�eaz� pregnant pia�a interna�ional� de materii

prime �i combustibili;
o Europa este un continent cu resurse s�race de

materii prime;materii prime;
o industria european� este în mare m�sur�

dependent� de importul acestora;
o cererea de materii prime �i combustibili fosilio cererea de materii prime �i combustibili fosili

cre�te, iar resursele se reduc;
o pe termen mediu �i lung aceast� cerere va conduce la

o cre�tere tot mai accentuat� a pre�ului care se poate

�

o cre�tere tot mai accentuat� a pre�ului care se poate
ob�ine pentru combustibilii secundari rezulta�i din
de�eurile menajere, adic� la condi�ii economice tot
mai bune pentru valorificarea acestora sub forma de
combustibil secundar.

7

�

combustibil secundar.



Add your 
logo herelogo here

• dezvoltarea actual� �i viitoare a tehnicii:
o pune la dispozi�ie procedee noi �i tot mai performante de producere

a unor materiale reciclate sau a combustibililor secundari dea unor materiale reciclate sau a combustibililor secundari de
calitate superioar� cu consum de energie �i emisii nocive cât mai
reduse;

o Cerin�a Parlamentului European: trebuie luate m�suri concrete
����

o Cerin�a Parlamentului European: trebuie luate m�suri concrete
pentru cre����terea capacit��ii concuren�iale a materiilor prime �i
combustibililor secundari, prin interzicerea treptat� a depunerii
de�eurilor – chiar �i inerte – pe deponii, ajungându-se astfel, în mod

����

de�eurilor – chiar �i inerte – pe deponii, ajungându-se astfel, în mod
treptat, la stadiul dorit, numit „zero waste” (Zero de����euri).
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logo here„MANAGEMENTUL DE�EURILOR” se transform� logo here„MANAGEMENTUL DE�EURILOR” se transform� 

în „MANAGEMENTUL RESURSELOR”

• � eficien�a gestion�rii resurselor este premisa 
capacit��ii de competi�ie a viitorului

• � economia de�eurilor este una dintre • � economia de�eurilor este una dintre 
componentele principale ale eficien�ei 
gestion�rii resurselor, din care combustibilii
secundari rezulta�i din de�euri ocup� un loc secundari rezulta�i din de�euri ocup� un loc 
prioritar.
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Conceptul „Zero de����euri” (Zero Waste)
” Zero de����euri” este o sintagm� ce reprezint� o filozofie unitar�:

���� ����

logo here” Zero de����euri” este o sintagm� ce reprezint� o filozofie unitar�:
o începe de la evitarea de����eurilor în procesul de produc����ie:

� procesul de produc�ie trebuie s� produc� cât mai pu�ine de�euri;
� produsele în sine trebuie s� con�in� cât mai pu�ine componente

����

�&%�!$�

� � �

� produsele în sine trebuie s� con�in� cât mai pu�ine componente
neutile (în general ambalaje) 

o continu� cu valorificarea direct� a de����eurilor:
� se elimin� din de�euri frac�ia caloric�, care devine 

�

����

�!��$%'%�!$�

�"��%&"�)	:	
���%#��&�)

����

� �

combustibil secundar, �i materialele direct reciclabile
o Se încheie cu prelucrarea ����i  valorificarea final�:

� prin compostare se ob�ine biogaz
� folosit la producere de energie electric� �i termic�;

�

�$����$!$������%�
&!��$%'%�!$��'%�!�(

��!��2�"%�	;�<�&��%�	
 �	<&�#"3=	���%#&�

�

����

�

� folosit la producere de energie electric� �i termic�;
� prin uscare se ob�ine din nou combustibil secundar
� cantitatea de materiale nereutilizabile /  nereciclabile 
/ nevalorificabile se reduce la minim (în cazul ideal la zero).

�

 �	<&�#"3=	���%#&�
�����%&�)	�&	��%!&�)	>	
��!<�2�&<&�	2���� "%?	
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/ nevalorificabile se reduce la minim (în cazul ideal la zero).
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Conceptul „Zero de����euri” schimb� direc�ia tehnologiei, a
strategiei economice �i a inova�iilor sociale �i va

� �

���� �

strategiei economice �i a inova�iilor sociale �i va
conduce la:
o cre�terea responsabilit��ii produc�torului;
o trecerea la o etap� nou� în managementul ra����ional

� �

� �

o trecerea la o etap� nou� în managementul ra����ional
al resurselor, din care fac parte �i de�eurile ca surs�
de materii prime ����i de combustibili secundari;

���� ����

����

� �

de materii prime ����i de combustibili secundari;
o protejarea s�n�t�����ii umane ����i a mediului

înconjur�tor.

@@
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• Prelucrarea / valorificarea p�r����ii de cca. 50 % 
din de����euri (materialele organice ����i inerte în 

���� ����

logo here

����

din de����euri (materialele organice ����i inerte în 
amestec = „refuzul”, care r�mâne dup� 
trecerea prin sta����ia de sortare a de����eurilor)  
prin:

�

���� ����

� compostarea componentei organice /
biologice / vegetale din sta�ie, la care se
adaug� de�eurile vegetale din parcurile �i
gr�dinile cet��enilor Municipiului �i zonei

�

�

� �

gr�dinile cet��enilor Municipiului �i zonei
periferice, cu producerea de biogaz �i
uscarea componentelor organice, care devin
de asemenea combustibil secundar;de asemenea combustibil secundar;

� utilizarea componentelor inerte la:

� construc�ia de drumuri �i �osele;
� acoperirea deponiilor vechi, etc.

@�

� � �

� acoperirea deponiilor vechi, etc.
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Solu����ia RETIM, o solu����ie optim� pentru conjunctura 
actual� ����i viitoare 

���� ����

logo here

���� ����

actual� ����i viitoare 
Sta����ia de prelucrare a de����eurilor municipale construit� de RETIM:

A) preleveaz� (sorteaz�) din
���� ����

� �

A) preleveaz� (sorteaz�) din
de����eurile presortate (frac����iunea
uscat�) de la cet��eni �i
de�eurile presortate de la agen�i
economici, institu�ii, industrie,

� �

� �

economici, institu�ii, industrie,
etc. materialele care pot fi
utilizate direct ca „materii
prime secundare” (hârtie �i
cartonaje, PET, materiale

�

�

cartonaje, PET, materiale
plastice, metale feroase �i
neferoase, lemne, sticl�) livrate
apoi direct la reciclatori sau
beneficiari;

@1

beneficiari;
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logo hereSta����ia de prelucrare a de����eurilor Municipale construit� de RETIM: logo hereSta����ia de prelucrare a de����eurilor Municipale construit� de RETIM:

• B) preleveaz� din de����eurile
nesortate (frac����ia umed�) a
de����eurilor presortate de la

����

�

����

����

de����eurilor presortate de la
cet�����eni materialele calorice care
pot fi folosite ca �i „combustibil
secundar” în centrale termo-
electrice sau în fabricile de ciment;

����

�

electrice sau în fabricile de ciment;
• C) materialele organice,
vegetale ����i cele inerte (nisip, pietre,
p�mânt, etc.) care trec prin
instala�ie, urmeaz� s� fie

����

����

����

instala�ie, urmeaz� s� fie
prelucrate într-o sta����ie adecvat�
pentru ob����inerea de energie
termic� / electric� ����i combustibil
secundar.

@5
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Avantajele acestei tehnologii:
• materialele ����i materiile prime secundare selectate pot fi

����
logo here• materialele ����i materiile prime secundare selectate pot fi

valorificate direct pe pia�����;
• combustibilul secundar produs contribuie la

economisirea combustibililor fosili;
• emisiile de gaze sunt minime;

�

• emisiile de gaze sunt minime;
• asigur� locuri de munc�;
• este un model extrem de flexibil. Dac� pre�urile pentru

materii prime secundare scad, toate materialele calorice din
pubela uscat� sunt incorporate în combustibil. Dac�
� �

�

pubela uscat� sunt incorporate în combustibil. Dac�
pre�urile sunt favorabile, se trece din nou la selectarea �i
valorificarea acestora;

• materialele calorice devin combustibil secundar pentru
centrale termice �i fabrici de ciment;

���� ����

�

Este primul pas în realizarea 
����

centrale termice �i fabrici de ciment;
• resturile organice ����i vegetale din de����euri se pot prelucra

în continuare în instala�ii adecvate pentru ob�inerea de
energie electric� ����i termic�;

• materialele inerte (nisip, p�mânt, pietre) pot fi folosite în

Este primul pas în realizarea 
conceptului „Zero de����euri” 

@6
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• materialele inerte (nisip, p�mânt, pietre) pot fi folosite în
construc�ii de �osele, acoperirea deponiilor vechi, etc.



Add your 
logo here

• Aceste avantaje sunt multiplicate de 
criza mondial� �i globalizarea care a 

� �

����

logo herecriza mondial� �i globalizarea care a 
provocat �i va conduce �i în continuare 
la o cre����tere continu� a pre�ului 
combustibililor fosili. Europa fiind un 

• Pe de alt� parte aceasta este 
singura cale de a satisface  

� �

����

combustibililor fosili. Europa fiind un 
continent cu resurse s�race de 
combustibili fosili, economiile 
europene (inclusiv cea a României –
Colterm Timi����oara de exemplu) sunt 

singura cale de a satisface  
cerin�a Parlamentului 
European de cre�tere a 
capacit�����ii concuren�iale a 
materiilor prime ����i Colterm Timi����oara de exemplu) sunt 

dependente de importul acestora. 
Toate acestea conduc la condi�ii 
economice tot mai bune pentru 

����

materiilor prime ����i 
combustibililor secundari �i de 
interzicere treptat� a 
depunerii de�eurilor – chiar �i 
inerte – pe deponii, 

economice tot mai bune pentru 
valorificarea de�eurilor sub forma de 
combustibili secundari.

inerte – pe deponii, 
ajungându-se în final la stadiul 
numit „ZERO WASTE” 
(ZERO DE�EURI).

@-

(ZERO DE�EURI).
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1. În sta�ia de prelucrare a de�eurilor �i de
producere a combustibilului secundar RETIM
transform� în combustibil secundar pân� la

����

� � �

• SOLU�IA 
este:

����

� � �

transform� în combustibil secundar pân� la
55% din de����eurile produse în Municipiul
Timi�oara �i zonele limitrofe ale ora�ului.

2. Aici se produc anual 70.000 – 75.000 to de
combustibil secundar pe an care sunt (la ora

����

• Sta����ia de 
prelucrare a 
materialelor 
neprelucrate de 
���� ����

� � �

combustibil secundar pe an care sunt (la ora
actual�) livrate la fabricile de ciment din
România ����i cca. 10.000 to de materiale
reciclabile, livrate la diver�i beneficiari.

3. Trebuie g�sit� o solu����ie de valorificare ����i a
���� �

�

neprelucrate de 
sta����ia de sortare ����i 
producere de 
combustibil 

����

����

�

3. Trebuie g�sit� o solu����ie de valorificare ����i a
diferen�ei de cca. 45 % din de����euri (frac�ia
organic�, biologic� vegetal� �i materialele
inerte)

���� ����

combustibil 
secundar din 
Timi����oara

@7
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Sta����ia de prelucrare a 
materialelor neprelucrate 

���� ����

logo here

����

materialelor neprelucrate 
de sta����ia de sortare ����i de 
producere de combustibil 
secundar din Timi����oara

����

���� ����

secundar din Timi����oara

- sta����ie de compostare cu 
fermentare uscat�;
- instala�ie complet închis�, cu 

���� ����

����

- instala�ie complet închis�, cu 
un sistem de ventila����ie ����i 
filtrare a aerului special 
proiectat;proiectat;
- nu produce nici un fel de 
prejudiciere asupra mediului 
înconjur�tor ����i a popula����iei 
din apropiere. 

@8
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� tehnologie robust�, verificat� �i relativ simpl�;
� standard de calitate ridicat;
� standarde ridicate de siguran����� �i de control al emisiilor;

����

� �

�

� standarde ridicate de siguran����� �i de control al emisiilor;
� fiabilitate ����i disponibilitate mare;
� costuri de personal �i func�ionare reduse;
� stabilitate mare a proceselor;
� produc�ie ridicat� de biogaz de calitate superioar�, care se folose�te pentru

����

� �

� produc�ie ridicat� de biogaz de calitate superioar�, care se folose�te pentru
producere de energie electric� ����i termic�;
� materialul rezultat dup� fermentare este de asemenea un combustibil secundar;
� flexibilitate mare la varia�ii ale cantit��ilor �i calit��ii materialelor aduse la

� �

�

����

� flexibilitate mare la varia�ii ale cantit��ilor �i calit��ii materialelor aduse la
prelucrare (putând utiliza pe lâng� materialul de la sta�ia de sortare a RETIM �i
de�euri vegetale din parcuri sau orice alte materiale organice sau biologice);
� randament �i eficien����� ridicat�.

@9



Add your 
logo hereProcesul de produc ie: logo hereProcesul de produc ie:

• Materialul organic 
sau vegetal colectat 

� �

sau vegetal colectat 
din ora�, precum �i 
materialul organic 
rezultat de la sta�ia 

� �

rezultat de la sta�ia 
de sortare a RETIM 
este adus în  zona de 

�

este adus în  zona de 
alimentare…

�.



Add your 
logo here… de unde este înc�rcat în boxele de fermentare. logo here… de unde este înc�rcat în boxele de fermentare.

Boxele de fermentare:
� construite din beton armat etan���� (pentru gaze), cu

u�i care se închid ermetic;
� �

�

����

u�i care se închid ermetic;
� în podea �i în pere�i exist� circuite de înc�lzire

rapid� �i uniform� a materialului de fermentat;
� necesarul de c�ldur� este adus de levigat (înc�lzit în

rezervorul de levigat), precum �i de gazele de
�

����

�

rezervorul de levigat), precum �i de gazele de
evacuare �i lichidul de r�cire de la agregatele motor -
generator, ceea ce echivaleaz� cu � eficien�����
energetic� ridicat�.

� 2 conducte de levigat împr��tie uniform prin duze

����

� 2 conducte de levigat împr��tie uniform prin duze
levigatul în cantitatea necesar� pe materialul de
fermentat, astfel � procesul de fermentare este
optim, reglabil automat.

�@
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� datorit� înc�lzirii, materialul din boxe este adus la temperatura
necesar� de 38 - 45�C;

� procesul de fermentare anaerob este men�inut la temperatura� procesul de fermentare anaerob este men�inut la temperatura
de 38 - 45�C pentru cca. 24 - 28 de zile. În acest timp
materialele disponibile pentru producerea metanului se
transform� în cea mai mare parte în biogaz.

� procesul este supravegheat permanent prin parametrii
� �

�

� procesul este supravegheat permanent prin parametrii
temperatur�, produc�ie de gaz, calitatea gazului (con�inut de
CH4, CO2, H2S, O2) �i reglat complet automatizat prin canti-
tatea de levigat introdus�, respectiv evacuat� din boxele de
fermentare;

�

fermentare;
� în timpul acestui proces nu sunt necesare sisteme de

amestecare sau transport a materialului din boxe � consum
energetic propriu redus;

��
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�biogazul produs în 
boxe (16 boxe în stadii 
diferite de fermentare diferite de fermentare 
pentru uniformizarea 
producerii de biogaz);

� este dus prin � este dus prin 
conductele de gaz la 
compresoare

� unde este comprimat � unde este comprimat 
pân� la 100 mbar.

�1
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biogazului  este 
controlat� permanent:

- 50 - 60% metan- 50 - 60% metan
- 40 - 50% bioxid de 

carbon

�

carbon
- resturi de hidrogen 

sulfurat, oxigen �i 
altele gaze. 

�

altele gaze. 

�5



Add your 
logo here

• Arderea 
gazelor 

����

logo here
gazelor 
explozibile ����i 
nocive neutile 

����

nocive neutile 
(în principal 
hidrogen 
sulfurat), sulfurat), 
rezultate în 
timpul sp�l�rii 
acestora.acestora.
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Biogazul uscat ����i cur�����at de hidrogenul sulfurat se valorific� în motoarele-

generator de curent pentru producerea de energie electric� ����i termic�: logo here

���� ����

generator de curent pentru producerea de energie electric� ����i termic�:

�energia electric� produs� de sta����ie: cca. 15.000
MWh/a, din care:

�4 - 5 % necesar pentru consum propriu
����

����
�energie termic� produs� de sta����ie:

cca. 18.000 MWh/a, din care :

����

�4 - 5 % necesar pentru consum propriu
�Restul: se livreaz� în re����eaua de energie

local� sau na����ional�.
����

cca. 18.000 MWh/a, din care :
�15 - 20 % necesar� pentru

consum propriu (înc�lzirea
boxelor de fermentare, a
rezervorului de levigat, a

�

�

rezervorului de levigat, a
tunelelor de uscare, a spa�iilor
tehnice �i sanitare, etc.)

�Restul: se livreaz� la zonele
de locuit din apropiere.

�-

�

de locuit din apropiere.
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Prelucrarea aerob� a materialului dup� fermentarea în boxe
logo here

� 18 tunele de compostare/uscare complet închise;
� fiecare cu 4 canale de aerisire acoperite cu tabl� din o�el inoxidabil g�urit�;
� apa din materialul supus usc�rii este extras� de c�tre o pomp� �i transportat� la rezervorul de levigat;
� materialul umed de la începutul procesului se amestec� permanent cu material uscat de la sfâr�itul

procesului pentru aerisirea (aerobizarea), înc�lzirea �i uscarea materialului aflat în tunel;
�

�

�

procesului pentru aerisirea (aerobizarea), înc�lzirea �i uscarea materialului aflat în tunel;
� dup� o s�pt�mân�: materialul este întors �i afânat mecanic;
� în a doua s�pt�mân�: uscare aerob� puternic� cu aer preînc�lzit;
� la final: materialul uscat este dus cu înc�rc�toare frontale pe suprafa�a de depozitare acoperit�.

� Dup� cernere se ob����ine:

�

� Dup� cernere se ob����ine:
� un combustibil secundar valoros (biocoal =

c�rbune bio) cu o putere caloric� asem�n�toare
c�rbunelui brun care poate fi folosit la centrale
termice, termo-electrice sau fabrici de ciment.

� �

.

� materii inerte utilizabile la:
� construc�ia de �osele;
� acoperirea deponiilor vechi;
� sau pot fi depuse pe deponii ecologice.
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�Arderea combustibilului secundar produs în cele dou� instala�ii într-un cuptor special în cadrul
COLTERM Timi�oara pentru producerea de energie electric� ����i termic�.

����

�

COLTERM Timi�oara pentru producerea de energie electric� ����i termic�.

• Avantaje pentru Timi����oara

�Municipiul Timi�oara (prin COLTERM) devine independent de gazul foarte scump (în mare
parte din import) necesar pentru producerea energiei termice pe timp de iarn�;

���� ���� � ����

����

�

parte din import) necesar pentru producerea energiei termice pe timp de iarn�;
�Pre����ul c�ldurii livrat� la popula����ie poate fi st�pânit �i men����inut la valori accesibile pentru

popula����ie.

• Pentru aceasta este necesar�

����

• Pentru aceasta este necesar�

�Construirea în colaborare cu COLTERM a unei CENTRALE în care se va produce energie
electric� ����i termic� pentru Municipiul Timi����oara prin arderea combustibilului secundar
produs de cele dou� instala����ii ale RETIM.
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produs de cele dou� instala����ii ale RETIM.
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