


CUPRINS





1 DEFINI II

De eu

De euri municipale mixte

De euri din comer asimilabile cu cele menajere

De euri din parcuri i gr dini

Bio de euri

Compostare



De euri periculoase

De euri reciclabile

Pre colectarea

Colectare

Colectarea de eurilor urbane

Colectarea selectiva

Colectare “din u în u ” (U U)

Colectarea prin aport voluntar (AP)



Operator

Flux

Frac iune

Sta ie de compostare

Emisie

Valori limit de emisie

Refuz de compostare

Reutilizare

Reciclare

Tratare

Valorificare



2 GENERALIT I

Scopul compost rii de eurilor vegetale este:



Figura 2 1:Managementul resurselor

De eurile pretabile pentru ob inerea compostului:



3 MODUL DE COLECTARE A DE EURILOR COMPOSTABILE

Frac ia biodegradabil din de eurile menajere i asimilabile

De euri din gr dini, parcuri, pie e, resturi biodegradabile din industria

alimentar



Beneficii

Factori limitativi (piedici)

De eurile care fac obiectul colect rii selective

colectarea selectiva a p r ii biodegradabile a de eurilor menajere sau “bio

de eurile”



4 TEHNICI PENTRU COMPOSTARE

4.1 Scopul compost rii

Fermentarea

Factorii principali care favorizeaz fermentarea aeroba.

Oxigenul din aer



Apa

Compozi ia de eurilor

Factorii auxiliari care favorizeaz fermentarea aeroba.

Fazele procesului de fermentare aeroba.



faza latenta

faza de cre tere

faza termofila

faza de maturare sau de cre tere



Compozi ia medie a unui e antion de compost



5 CONCEPTUL DE COMPOST

5.1 Cuno tin e de baz

Compostarea este opera ia de recuperare a componentelor organice din

de euri în vederea prelucr rii acestora.

Compostul este produsul finit al opera iei de compostare a de eurilor de

natur organic i care este un amestec m run it i fertil ob inut prin

descompunerea total sau par ial a materialelor organice i care poate fi utilizat

la ameliorarea calit ii solului în vederea cre terii fertilit ii acestuia.



5.2 Avantajele i dezavantajele compost rii

avantaje

amendament natural

îmbun t irea structurii solului

hrana pentru

microorganisme

diminueaz poluarea

neutralizarea pH

converte te con inutul de azot din gunoiul de grajd



generarea de c ldur

reducerea polu rii difuze



se îmbina degajarea reziduurilor cu ameliorarea solului

dezavantaje



necesit echipament, munc i

management

necesit teren

posibil s apar mirosuri

vremea poate afecta sau prelungi compostarea

posibile pierderi poten iale de azot din gunoiul de grajd

cedeaz lent elementele nutritive

6 FACTORII CARE INFLUEN EAZ PROCESUL



6.1 Calitatea materiei care se descompune



6.2 Granula ia i omogenitatea materiei

6.3 Temperatura



Verificarea temperaturii



6.4 Umiditatea



Figura 6 1: Imaginea m rit a particulelor i

intersti iilor

Verificarea umidit ii



6.5 Aerarea





6.6 Nivelul pH ului



6.7 Propor ia C/N

Materialele care sunt bogate în carbon

Materialele care sunt bogate în azot

rapid.



Materiale cu con inut ridicat de azot

Materiale cu con inut ridicat de carbon

7 PREG TIREAMATERIEI

a. Directive privind alegerea i utilizarea materiilor.



prelucrarea la comun

reziduuri cu caracter industrial s fie

sortate i compostate, eventual separate

ad ugarea de argil , bentonit



b. Prelucrarea, stocarea



Stocarea i depozitarea mai îndelungat a materiilor prime trebuie pe cat

posibil evitat







c. Preg tirea materiilor prime pentru maturare











Figura 7 1: Sit de sf rmare tip Dorr Oliver



sortate manual



Figura 7 2: Concasor cu ciocane tip HAZEMAG

Amestec toare pentru de euri



8 CALITATEA COMPOSTULUI

De eurile verzi frac iei biodegradabil din de eurile

menajere i asimilabile i

Controlul procesului de compostare

Controlul indicatorului – pH – valori medii

Controlul temperaturii



9 ELEMENTE SPECIFICE PROTEC IEI MEDIULUI

Calitatea apei

Levigatul



Apele evacuate din incinta

Mirosul

Zgomotul



Purt torii de germeni infec io i

Incendii

Reziduuri antrenate de vânt



Compu i organici volatili (COV)

10 COMPOSTARE INDIVIDUAL

10.1 M rimea i amplasarea compostului



Figura 10 1: Amplasarea avantajoas a unit ii individuale de compostare

Figura 10 2: Amplasarea optim a gr mezii de compost



10.2 Materiale pentru compost

Figura 10 3: Raportul optim a materialelor ce urmeaz a fi compostate

Ce trebuie sa punem în compost



10.3 Metode de compostare

Compostarea în groap sau an

Figura 10 4: Exemplu pentru compostarea în groap sau an



Pa ii compost rii:

Compostarea în container



Figura 10 5: Exemple pentru compostarea în container

Pa ii compost rii cu container sta ionar:



Compostarea în sistem de 3 containere

Figura 10 6: Exemplificarea compost rii în sistem de 3 containere

Pa ii compost rii:



Compostarea rapid



Figura 10 7: Exemplificare pentru compostare rapid

Pa ii compost rii:



Figura 10 8: Etapele compost rii

Figura 10 9: Etapele compost rii



10.4 Gre eli de compostare

raportul C:N este gre it

este prea umed i neaerisit

nu are suficient ap

se înc lze te suficient

azotul

contraindicat ad ugarea produselor animale

semin e

plante bolnave

excremente de pisici sau câini



Compara ie între compostarea la rece i la cald

Compostarea la rece



Compostarea la cald:

Caracteristicile biologice ale compostului

Calitatea compostului



11 METODE DE COMPOSTARE LA NIVEL INDUSTRIAL





11.1 Sistem de compostare deschis

11.1.1 Sistemul deschis f r tratarea prealabil a materiei – Van Maanen

11.1.2 Sistem deschis cu preg tirea materiei – Brno



11.1.3Sistem deschis cu preg tirea materiei – Procedeul Baden Baden



11.1.4Sistem deschis cu preg tirea materiei – Dorr Oliver



11.2 Sistem de compostare par ial închis

11.2.1Sistemul static Brikollare (Caspari Meyer)

Figura 11 1: Sistemul Brikollare process tehnologic: a de eu prosp t; b materii sortate; c fier; d
materii de la cernere; f n moluri menajere deshidratate; g compost.



11.2.2Sistemul static – Prat Sofraine

Figura 11 2: Prat Sofraine



11.2.3 Sistemul static – Biotanc SGEA

Figura 11 3:



11.2.4 Sistem static – Humusol Cifal

Figura 11 4: Schema tehnologica a procedeului Humusol Cifal:
1 bunc r; 2 macara tip Graifer; 3 ciur cu tambur rotitor; 4 separator magnetic; 5 concasor cu ciocane; 6
dozator de mâluri de ape menajere; 7 amestecator; 8 amestecator; 9 celule de stocare a materiei de
îns mân are; 10 dozator; 11, 14 instala ie de apa; 12 zona de deplasare; 13 celule de maturare.



11.2.5 Sistem tranzitoriu Thompson

Figura 11 5: Schema tehnologica a procedeului Thompson(Carel Fouché):
1 bunc r de stocare; 2 instala ie de sf râmare cu ciocane (tip Gondard); 3 banda de
distribu ie; 4 turn de maturare; 5 instala ie de aerisire; 6 maturare posterioara; 3

rezervor de dozare; 8 ciuruire posterioara

11.2.6 Sistem tranzitoriu – biostabilizare Dano



Figura 11 6: Schema tehnologica a procedeului de biostabilizare Dano:
1 bunc r de stocare i macara graif r; 2 dozator; 3 separator magnetic; 4 banda de

sortare manuala; 5 tambur de maturare (biostabilizator); 6 ciur oscilant; 3 instala ie de
sf râmare cu ciocane; 8 banda de transport pentru evacuarea restului de ciur.



11.2.7 Sistem dinamic – Humboldt

Figura 11 7: Schema tehnologica a procedeului:
1 bunc r de stocare; 2 separator de banda magnetic ; 3 instala ie de sf râmare cu ciocane; 4

banda de transport (cu vibra ie); 5 elevator; 6 maturizator cu 4 camere (igienizator); 7 evacuator
cu melc; 8 banda de transport; 9 sit ; 10 separator magnetic.



11.2.8 Sistem dinamic – Turnul de maturare Thomas

.



Figura 11 8:

11.3 Sistem de compostare închis

11.3.1Sistem – Tecnitalia



Figura 11 9:



12 CONCLUZII




