
DR.-ING. LOTHAR STACH 

DOSTA

Prezentare despre:

Sistem de colectare şi container special 



Descriere generală

• Creşterea puternică a populaţiei şi mişcările migratorii intense fac ca tot mai 

mulţi oameni să se mute în mediul urban, în aşa-numitele MEGA-ORAŞE. Într-o 

zonă dens populată, parţial conectată la terenurile neamenajate prin căi de 

acces pentru vehicule, se produc cantităţi imense de deşeuri neseparate. În 

scopul economisirii resurselor, acest proces trebuie contracarat prin concepte 

inteligente, dar şi ecologice.

• Conceptele de eliminare şi reciclare presupun colectarea în containere şi la 

marginea drumurilor, în vederea ridicării cu vehicule de colectare. Tehnologia, 

logistica li cadrele organizatorice sunt puse la lucru în vederea gestionării 

deşeurilor menajere. Pentru aceasta, este nevoie de o interfaţă uşor de folosit.

• Sistemele de reciclare sustenabile preponderent din zonele urbane dominate de 

zgârie-nori şi imobile de locuit de mari dimensiuni necesită educarea populaţiei. 

Sunt necesare noi concepte educative şi colectarea şi evacuarea separată a 

deşeurilor, conform principiului „DIN UŞĂ ÎN UŞĂ”.

• Dificultatea constă în integrarea tuturor factorilor interesaţi în conceptul de 

gestionare a resurselor, sub aspectul conţinutului şi gândirii, răspunzând, în 

acelaşi timp, provocării pe care o reprezintă densitatea mare a populaţiei şi 

evoluţia tehnologiei de eliminare a deşeurilor în acest mediu.



Utilizarea

• Pentru educarea populaţiei în sensul separării deşeurilor, este nevoie de 

vehicule de instruire, cu ajutorul cărora aceste procese sunt ilustrate într-

o manieră simplă.

• Structurile din oraşele mari sau cerinţele speciale de colectare din zonele 

industriale necesită concepte noi de colectare cu ajutorul cărucioarelor 

electrice.

• Colectarea materialelor cu valoare adăugată prin serviciile din uşă în uşă 

promovează ocuparea forţei de muncă în ţările în curs de dezvoltare şi 

creşterea produsului intern brut; în ţările industrializate, densitatea 

traficului impune existenţa de spaţii şi ore separate de acces al 

vehiculelor de colectare, precum şi depozitarea temporară în containere 

supraterane şi subterane adecvate, de mari dimensiuni.



Opţiunile de colectare

Separarea deşeurilor 
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Opţiuni privind 
pubelele

Pubele cu 2 sau 4 osii, în 

sistem pieptăn sau romb
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Conceptul 

1. Stabilirea punctelor logistice în funcţie de distanţă, volum, 
densitate 
2. Stabilirea mijloacelor de depozitare, în funcţie de tipul de deşeuri, 
dimensiunile pubelelor
3. Stabilirea vehiculelor de colectare a deşeurilor 



Acţiuni

• Implementarea SISTEMULUI DE ADUCERE la punctele de 

predare / containerele subterane 

• Implementarea colectării separate DIN UŞĂ ÎN UŞĂ / instruirea 

personalului de colectare

• Implementarea unui SISTEM STANDARDIZAT DE PUBELE; 

necesară pentru eficientizarea conceptelor de colectare şi 

reciclare 

• O singură interfaţă între sistemul de containere, sistemul 

subteran şi camionul de colectare

• Puncte de transfer în loc de staţii de transfer – depozitare 

intermediară în containere de mari dimensiuni, pe cât posibil, în 

soluţii subterane 

• Specificarea de camioane de colectare a deşeurilor cu cel mai 

mare tonaj permis de lege, pregătite pentru transferul la staţiile 

de reciclare, instalaţia de incinerare 



Implementarea conceptului în gospodării

• Descriere generală a sistemului cu „ADUCERE”

• Descriere generală a sistemului „DIN UŞĂ ÎN UŞĂ”

• Stabilirea parametrilor tehnici pentru vehiculele satelit

Implementarea conceptului de punct urban 

• Conceptul de puncte de transfer şi mijloace de depozitare 

• Conceptul de sistem de containere 

• Conceptul de vehicule de colectare în combinaţie cu vehicule satelit

Implementarea colectării şi transportului

• Conceptul de camioane şi pubele de colectare

• Conceptul de puncte de depozitare şi puncte de transfer

• Conceptul de licitaţie pentru selectarea ofertantului celui mai calificat / 

achiziţie

Realizarea



Recomandare

Cantitatea de deşeuri, pe de o parte, şi densitatea traficului, pe de altă 

parte, impun locuri şi ore separate de colectare pentru frecvenţa trecerii 

vehiculului de colectare...

Rezultă:

❑ COLECTAREA DIN UŞĂ ÎN UŞĂ sau PRINCIPIUL ADUCERII

❑ depozitare temporară / punct de transfer cu containere mari

❑ un singur sistem de containere utilizat unitar 

❑ se poate folosi modelul suprateran sau subteran

❑ fără staţii de transfer

❑ două tipuri de camioane de colectare, 1 pentru deşeuri de mari dimensiuni, 1 

pentru gunoi menajer



Propunere de soluţie

Vehicule satelit electrice pentru pubele cu 2 sau 4 osii



Punct de depozitare şi transfer

Propunere de soluţie



Combinaţia tip de camion - container pentru diferite 

tipuri de deşeuri

Propunere de soluţie

ÎNCĂRCARE LATERALĂ                 60 l         1700 l         2,4 m3 subteran, 3,0 m3

ÎNCĂRCARE PRIN SPATE       60 l           1700 l              5 m3 10,0 m3



Aşteptăm cu nerăbdare proiectele dumneavoastră!  Vă mulţumesc 

pentru intenţie!


