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Tratarea deșeurilor municipale mixte, 

neseparate, în așa fel încât să nu rezulte 

reziduuri 

„CombiTec” – O metodă combinată cu 

fermentare anaerobă și gazificare cu

transformarea deșeurilor în energie

Informațiile următoare trebuie tratate confidențial. Copierea 

și publicarea neautorizată sunt interzise.
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Deșeurile municipale – o povară importantă, pe de o parte, o sursă 

valoroasă de energie din surse regenerabile, pe de altă parte, fără 

emisii de CO2 suplimentare  

Tratarea deșeurilor menajere mixte, fără separarea la sursă, o 

modalitate remarcabilă de reducere a costurilor pentru comunități 

și părțile responsabile pentru gestionarea deșeurilor.

„CombiTec” reunește două tehnologii: 

- BioTec = fermentarea anaerobă a fracțiunii organice și

- SRS (solvoliza selectivă a reziduurilor) = o tehnologie specială 

de gazificare pentru tratarea nepoluantă 

- a materialelor plastice de orice fel, precum și a 

celulozei/ligninei

- pentru eficiență energetică și randament maxime
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CombiTec – alternativa valoroasă

• Varietate mare de materii prime mixte potențiale (materiale organice, materiale 

plastice de orice fel, materiale lemnoase, materiale textile, deșeuri animaliere)

• Tratarea deșeurilor contaminate umede

• Utilizarea eliminării deșeurilor amestecate, neseparate, fără sortare prealabilă.

• Suplimentar față de producția de electricitate, obținerea de îngrășăminte de 

compost de înaltă calitate

• Transformarea a aprox. 95% din deșeuri în energie. Astfel se elimină practic 

problema eliminării reziduurilor

• Practic fără reziduuri, până la o cantitate mică de reziduuri (netoxice) minerale 

(pietre, sticlă spartă, ceramică etc.)

• Eliminarea sigură a tuturor materiilor de intrare contaminate precum halogenul 

și metalele grele

• Recuperarea în proporție de 100% a tuturor metalelor, inclusiv a tuturor 

metalelor neferoase. Se obțin astfel venituri suplimentare considerabile!

• Procese în recipiente sub presiune închise. Se evită astfel presiuni asupra 

mediului precum mirosul și/sau poluarea apelor reziduale
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Varietate mare de posibile materii prime

• Varietate mare de materii prime posibile (materiale organice, materiale plastice, materiale 

textile, materiale lemnoase, deșeuri animaliere 

• Orice fel de deșeuri organice (resturi alimentare, reziduuri rezultate în urma presării fructelor 

pentru obținerea de sucuri, a presării măslinelor pentru obținerea de ulei, paie etc.)

• Orice fel de material plastic (PE, PP, PVC, PET, PS etc.)

• Orice fel de material lemnos (bușteni, ramuri, așchii, rumeguș), de asemenea lemnul cu grad 

ridicat de contaminare precum traversele de cale ferată, mobila veche etc..

• Materiale textile, șervețele, piei, cauciuc

• Hârtie, carton

• Nămoluri din rezervoare de decantare și din prepararea apei

• Deșeuri de abator

• Deșeuri toxice

• Deșeuri provenite de la spitale

• Deșeuri electronice

• Deșeuri din depozitele de deșeuri existente, în scopul dezafectării depozitelor și al recuperării 

terenului valoros

• De asemenea, reziduuri ale fermentării anaerobe dacă nu sunt vandabile (substrat pentru 
fermentație, compost)



CombiTec – alternativa valoroasă 

(continuare)
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• Eliminarea sigură a tuturor substanțelor 

contaminate toxice precum clorul (problema 

dioxinei), metalele grele (mercur, cadmium 

etc.) și altele, astfel încât gazul pentru energie 

produs se arde – pentru transformarea în 

energie electrică – absolut curat și fără 

substanțe nocive, rezultând vapori de apă și 

CO2, fără poluarea mediului, de asemenea fără 

instalație de filtrare costisitoare.

• Randament ridicat al transformării materiilor 

de intrare de peste 80%. Rezultă astfel un 

randament energetic ridicat, care permite 

exploatarea rentabilă a centralei CombiTec, 

chiar și în cazul tarifelor de injecție slab 

subvenționate.

• Costuri de investiție moderate, care se 

situează în jurul a 50-70% din valoarea 

incineratoarelor comparabile.
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Produse din prima etapă de tratare 
Fermentare anaerobă BioTec

• Biogazul este un gaz combustibil alcătuit în proporție de cca 
50%–75% din metan pur cu o valoare energetică de 5–7,5 kWh 
pe m³ normat.

• Acest biogaz se transformă în energie, însă, de asemenea, 
poate fi ameliorat în gaz natural pur.
Biogazul este transformat în energie electrică, însă, de 
asemenea, poate fi ameliorat în gaz natural pur.

• Compostul produs prin fermentare anaerobă este un substrat 
de ameliorare a solului, care este inodor, complet stabilizat și 
nu necesită compostare suplimentară.
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Etapele procesuale importante

• Injectarea tuturor materiilor de intrare în „turbodefibrator” 

• Adăugarea de apă și malaxarea puternică cu palete de 

mărunțire special modelate, cu ajutorul cărora fracțiunea 

organică se mărunțește într-o suspensie, în timp ce materiile 

inerte precum materialele plastice, materialele lemnoase, 

materialele textile etc. rămân nemodificate.

• Separarea materiilor inerte prin filtrare și separarea materiilor 

grele prin sedimentare, astfel încât să rămână o suspensie 

organică pură cu maximum 0,5% substanțe contaminante.

• „Igienizarea” suspensiei organice timp de 1 h la 70 °C

• Transformarea suspensiei organice în biogaz prin fermentare 

anaerobă

• Separarea și deshidratarea fracțiunii de compost rămase din  

suspensia fermentată

• Transformarea biogazului în electricitate și căldură sau frig într-

o instalație de cogenerare corespunzătoare
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Descrierea procesului BioTec
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Imagini demonstrative

Materii de intrare
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Imagini demonstrative continuare
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Imagini demonstrative continuare
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Imagini demonstrative continuare
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Imagini demonstrative continuare
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Imagini demonstrative continuare
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Imagini demonstrative continuare
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Imagini demonstrative continuare

Materii rezultate în prima etapă 

BioTec =

fermentare anaerobă:

= materii de intrare în 

etapa a doua = 

Gazificare SRS
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SRS (Selektive Reststoff Solvolyse) –

a doua etapă
• Fermentarea anaerobă nu poate ataca celuloza/lignina și materialele 

plastice, însă celulozele și materialele plastice conțin cea mai mare 
pondere de energie!

• Prin urmare, etapa SRS crește randamentul energetic de 3-4 ori!
• Fără incinerare, emisii zero! 

• Transformarea în energie > 80%!

• Condiții procesuale moderate (150 - 250 °C, cca 5 bari 
în funcție de materiile de intrare)

• Este posibilă o varietate mare a materiilor prime, inclusiv umede și 
contaminate! 

• Material de ieșire sub formă de gaz de sinteză curat (CO + H2), fără 
gudron și fără alte substanțe poluante precum clorul, mercurul etc.

• Extragerea sigură a contaminanților (halogen, metale grele)

• Rezultă ca reziduuri doar fracțiuni minerale precum nisip, sticlă și 
eventual săruri anorganice insolubile (aprox. 4-8%). 
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Principalele avantaje ale tehnologiei

• Prepararea materiilor prime într-o suspensie bogată în energie prin 
dizolvarea într-o soluție de sare (solvoliză)

• Gazificarea ulterioară a lichidului, fiind astfel posibilă automatizarea 
simplă, transportul prin pompare, fără incinerare! 

• Eliminarea tuturor contaminanților prin reacții chimice tampon simple în 
stare lichidă cu ajutorul unor aditivi speciali.

• Descompunerea celulozei/ligninei în compuși care nu mai conțin 
componente ce dau naștere la gudron.

• Fără praf, fără zgomot, fără
emisii. 

• Condiții procesuale moderate 
• Doar trei etape procesuale

constând din:
- A)  Lichefiere

- B)  Gazificare

- C)  Transformare în

energie electrică
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Descrierea procesului
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Bilanț energetic



21

Descrierea procesului continuare
A) Lichefiere

• Materiile prime se amestecă într-o soluție de sare concentrată 
saturată.

• O reacție chimică la cca 200 °C desface legăturile moleculare și 
determină lichefierea

• Moleculele complexe de celuloză/lignină se descompun în 
săruri organice solubile

• Particulele minerale (insolubile) se sedimentează pe fundul 
vasului reactorului

• Dacă este necesar, substanțele poluante precum clorul, bromul, 
metalele grele etc. se transformă prin adăugarea de aditivi 
speciali în săruri insolubile care, de asemenea, se elimină din 
proces prin sedimentare. 

• Eliminarea și recuperarea în proporție de 100 % a tuturor 
metalelor

• Suspensia rămasă este compusă dintr-o soluție apoasă pură, 
bogată în energie, din săruri organice.
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B) Gazificare

- Lichidul se pompează în gazificator, luând naștere un gaz de 
sinteză curat, fără gudron (H2 + CO)

- Sărurile din soluție se depun pe pereții gazificatorului sub 
formă de topitură păstoasă și se pompează înapoi în reactor 
(fără material consumabil!)

C) Transformarea în energie

- Gazul de sinteză produs se decomprimă și se răcește și se 
direcționează în instalația de cogenerare.

- Surplusul de căldură este disponibil pentru procesul propriu-
zis, însă și pentru utilizare externă, precum și pentru diferite 
opțiuni, inclusiv transformarea în energie frigorifică

Descrierea procesului continuare
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Varietate mare de materii prime posibile
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Varietate mare de materii prime posibile
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