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BIODEGRADABILE

Că schimbările climatice din ultimele decenii 
reprezintă o îngrijorare majoră pentru întreaga 
planetă nu mai este un secret pentru nimeni. 
Dificultatea nu constă în recunoașterea efectelor 
(secetă, deșertificare, inundații, variații mari de 
temperatură în timp scurt, furtuni tot mai violente, 
ploi torențiale de intensitate din ce în ce mai 
mare etc.) cât în găsirea de soluții eficiente pentru 
combaterea acestui fenomen periculos (neplăcut 
ar fi un cuvânt insuficient de relevant). 

În afară de creșterea suprafețelor împădurite, 
plămânul natural al Pământului, în afară de evitarea 
poluării apelor și aerului, un aspect important îl 
reprezintă tratarea cât mai adecvată a deșeurilor 
biodegradabile, deșeuri ce sunt responsabile de 
emiterea de gaze cu efect de seră. Un prim pas 
important în ordine logică ar fi să evităm în cât mai 
mare măsură să generăm deșeuri biodegradabile, 
cum ar fi, spre exemplu, eliminarea regimului all 
inclusive practicat de unele lanțuri de restaurante 
din zonele turistice. Pare plăcut să poți gusta 
din zece prăjituri deodată, pe care nu ai cum să 
le mănânci în totalitate și drept urmare generezi 
deșeuri alimentare, care la rândul lor generează 
gaze cu efect de seră, care ne răsplătesc cu furtuni, 
inundații și alte neajunsuri. Primul pas la nivel 
individual este deci conștientizarea nevoii unui 
consum rațional de bunuri de orice fel, inclusiv a 
bunurilor alimentare. 

Putem raționaliza într-o oarecare măsură 
consumul de bunuri, putem schimba unele 
tehnologii cu altele, dar este imposibil să 
eliminăm în totalitate deșeurile. Nu putem mânca 
banane fără să rămână cojile de banane în urmă 
și nu putem avea lapte de vacă fără ca vacile să 
genereze bălegar. Dată fiind această imposibilitate, 
este necesar să facem ceva cu aceste deșeuri astfel 
încât să minimizăm emisia de gaze cu efect de 
seră și să eliminăm poluarea solului, a subsolului, 
a apelor și a atmosferei. Deșeurile biodegradabile 
care nu sunt supuse vreunui tratament prestabilit, 
lăsate în nemișcare, intră în mod natural într-un 
proces de fermentare anaerobă care generează 
cantități mari de metan, care este un gaz cu 
puternic efect de seră. În afară de schimbările 
climatice metanul astfel produs este vinovat de 
incendiile produse la unele depozite de deșeuri, 
cum au fost cele de la Cluj-Napoca, Râmnicu 
Vâlcea și altele, amplificate de existența deșeurilor 
din plastic ce nu au fost colectate separat pentru 
a fi reciclate. În afară de producerea metanului, 

acestea mai produc mirosuri extrem de neplăcute 
și sunt o sursă de microbi. Levigatul generat de 
aceste deșeuri ajunge în pânza de apă freatică 
și otrăvește fântânile sau infestează râurile. Ar fi 
deci mult mai bine ca respectivul gaz metan să fie 
folosit și mediul ambiant să fie protejat.

Stație de biogaz - tehnologia umedă

Stație de biogaz - tehnologia uscată

Funcție de natura și cantitatea deșeurilor 
biodegradabile se pot aborda mai multe soluții de 
tratare a acestora. În cazul unor cantități mai mari 
de deșeuri poate fi fezabilă producerea biogazului, 
care la rândul său generează electricitate și 
căldură. Materialul rezultat după producerea 
biogazului poate fi folosit ca fertilizator în măsura 
în care deșeurile au fost colectate selectiv. Pentru 
celelalte cazuri producerea compostului este 
soluția adecvată.

În cazul producerii biogazului, funcție de 
natura deșeurilor se poate adopta tehnologia 
umedă sau tehnologia uscată. Tehnologia umedă 
presupune un material mărunțit foarte mult care 
capătă aspectul unei paste. Tehnologia uscată 
este aplicabilă în general fracției biodegradabile 
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a deșeurilor municipale ce rezultă 
din trecerea printr-un ciur de sortare 
din stațiile de reciclare a deșeurilor. 
Această fracție nu se mai mărunțește 
și este introdusă fără nici un fel de 
prelucrare mecanică în niște tuneluri. 
După închiderea tunelului se produce 
o încălzire a întregii mase de material 
printr-un flux intens de aer. Cantitatea 
mare de oxigen astfel vehiculat prin 
deșeul biodegradabil generează o 
fermentație aerobă care încălzește 
materialul. În circa 24 de ore se atinge 
temperatura adecvată fermentării 
anaerobe, moment în care se oprește 
aerarea și se pulverizează din tavan un 
lichid numit percolat, lichid care este 
recirculat continuu și care accelerează 
fermentarea anaerobă a deșeurilor, 
fermentare ce generează metan. După 
circa trei săptămâni producția de metan 
scade semnificativ și procesul este 
întrerupt. Materialul scos din tunel este 
mai apoi supus unei fermentări aerobe 
pentru circa două săptămâni, după 
care este complet biostabilizat și poate 
fi folosit ca fertilizator, în măsura în care 
nu conține elemente nesănătoase, sau, 
mult mai frecvent, se folosește pentru 
acoperirea depozitelor de deșeuri. 

În cazul tehnologiei umede procesul 
se petrece în mod continuu într-un 
reactor, astfel încât în final materialul 
care nu mai are resurse de generare a 
biogazului se elimină și se pregătește 
de a fi folosit ca fertilizator. Tehnologia 
umedă are avantajul că extrage mai 
mult biogaz decât tehnologia uscată 
însă costul investițional este mai mare. 
Tehnologia umedă se justifică pentru 
acel gen de deșeuri cu productivitate 
mare de biogaz și a căror mărunțire 
nu prezintă o dificultate prea mare. În 
cazul deșeurilor municipale, eventuala 
lor mărunțire ar presupune costuri de 
operare suplimentare, costuri ce nu ar 
putea fi justificate de surplusul de biogaz. 
Pentru acest gen de deșeuri tehnologia 
uscată de producere a biogazului este 
cea care trebuie adoptată.

Dar nu toate deșeurile biodegradabile 
sunt recomandate pentru producerea 
biogazului. De exemplu, dejecțiile 
de pasăre ce se colectează în mod 
continuu pot fi bune pentru producerea 
biogazului. Cele care se colectează 
odată la 3-4 săptămâni nu mai au 
productivitate bună de biogaz și pot fi 
folosite doar pentru a produce compost. 
De asemenea, nu are rost să se genereze 
biogaz din cantități mici de biodeșeuri. 
Costul investiției ar fi prea mare raportat 
la energia produsă pentru a fi justificat 
un astfel de proiect. În astfel de condiții 
compostarea biodeșeurilor este soluția 
cea mai potrivită.

Compostarea presupune crearea 
condițiilor favorabile de fermentare 

aerobă a deșeurilor biodegradabile. 
Condițiile principale constau în asigurarea 
unui anume grad de umiditate, suficient 
oxigen și a unui raport favorabil 
între deșeurile care conțin în mod 
predominant azot (dejecții animale, 
resturi alimentare, nămol din stațiile de 
epurare etc.) și deșeurile ce conțin în 
mod predominant carbon (paie, deșeuri 
tocate de lemn, hârtie sau carton etc.). 
Atunci când condițiile favorabile amintite 
se întrunesc, bacteriile aerobe, existente 
spontan în natură, se înmulțesc exploziv 
și procesul de fermentare aerobă 
accelerează. Pe măsură ce acest proces se 
desfășoară, bacteriile consumă oxigenul 
aflat în masa de material, temperatura 
crește în jur de 60-70°C, apa din conținutul 
materialului se evaporă și apare riscul 
stopării procesului de fermentare pentru 
că nu mai sunt întrunite condițiile 
amintite mai sus. Atunci este necesar să 
se intervină pentru a asigura oxigenul 
necesar prin aerarea întregii mase de 
material și prin irigare de fiecare dată 
când este necesar. Pentru ca aceste 
activități să se desfășoare cât mai comod 
și cu costuri cât mai mici, biodeșeurile se 
dispun în brazde lungi, care se pot aera 
prin întoarcerea mecanică a întregii mase 
de material și se port iriga ușor atunci 
când este nevoie.

Brazde depărtate - acoperite cu o prelată

Brazde lipite una de alta

În funcție de utilajele care se folosesc 
pentru aerarea materialului, brazdele 
pot fi lipite una de alta sau se dispun 
la distanță una de alta. În cazul unor 
cantități mici de material și a unor 
platforme deja existente, se pot folosi 
utilaje de întoarcere acționate de 
un tractor. Avantajul unui astfel de 
utilaj este prețul mai mic față de unul 
autopropulsat. Dezavantajul său este 
acela că între brazde trebuie lăsat 
un spațiu liber pentru deplasarea 

tractorului. În imaginea alăturată se 
observă că brazdele sunt direct pe 
pământ, fapt care în general nu este 
acceptat de autoritățile de mediu 
pentru faptul că levigatul se poate 
infiltra în sol și poate să polueze pânza 
de apă freatică. Autoritățile de mediu 
pretind de regulă o platformă betonată 
și un sistem de colectare a levigatului 
pentru evitarea poluării. În cazul 
cantităților mai mari de material costul 
platformei betonate devine semnificativ. 
Asigurarea spațiului liber pentru tractor 
devine tot mai costisitor cu creșterea 
cantității de material și poate fi mult 
mai economic pe ansamblu folosirea 
unei mașini autopropulsate în locul 
unei mașini antrenate de tractor, astfel 
încât suprafața platformei să fie folosită 
pentru compostare în mai mare măsură, 
nu ca spațiu adițional. 

În ultimii ani ploile torențiale sunt tot 
mai frecvente și intensitatea lor este tot 
mai mare. În cazul compostării în spații 
închise precipitațiile nu reprezintă o 
problemă, dar construirea unei hale, sau 
chiar a unui șopron sau a unui sistem tip 
solar reprezintă un cost suplimentar. O 
soluție convenabilă din punct de vedere 
economic o reprezintă acoperirea 
brazdelor de compost cu o prelată 
special destinată acestui scop. Pentru 
brazde mici, prelata se poate amplasa 
manual, dar, în cazul brazdelor de 
dimensiuni mari este necesară folosirea 
unui sistem mecanizat destinat acestui 
scop. Prelata are și alte avantaje, menține 
oarecum umiditatea materialului, reține 
în mică măsură mirosurile și este de 
folos în sezonul rece. Totuși, pentru 
brazdele de mici dimensiuni, prelata 
nu va fi suficientă în condiții de ger. 
Pentru astfel de situații fie compostarea 
încetează până la sosirea primăverii, fie 
se recurge la o soluție de tip solar.

Când cantitățile cresc tot mai mult, este 
de preferat o mașină cu dimensiuni din ce 
în ce mai mari, pentru că aceasta asigură 
înălțimi mari ale brazdelor, respectiv o 
cantitate tot mai mare de material pe 
aceeași suprafață de platformă. Atunci 
când compostarea unei astfel de cantități 
mari de material are loc în apropierea 
unei zone locuite, realizarea ei poate să 
aibă loc într-o hală închisă iar aerul 
din incinta halei este eliminat 
în atmosferă după trecerea 
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printr-un biofiltru. Aerul din cabina 
mecanicului este filtrat   și condiționat, 
astfel încât acesta să nu sufere de pe 
urma mediului nesănătos din incinta 
respectivă. O soluție superioară acesteia 
constă în compostarea în tunele de către 
mașini telecomandate. 

Toate aceste construcții însă sunt 
costisitoare din punct de vedere al 
investiției având ca scop principal 
reținerea mirosurilor generate de 
deșeuri în timpul compostării. O soluție 
alternativă a apărut în momentul în 
care a fost posibila fabricarea unei 
membrane multistrat capabilă să rețină 
în foarte mare măsură mirosurile, dar 
să fie permeabilă aerului și vaporilor de 
apă. În aceste condiții a fost concepută 
o mașină care să combine soluția de 
compostare în tunel cu soluția de 
acoperire a brazdelor, dar nu cu o simplă 
prelată ci cu o membrană performantă 
în reținerea mirosurilor.

Soluția principială

Forma finală
Această versiune este de regulă 

combinată cu aerarea din pardoseală. 
În momentul realizării platformei 
și a zidurilor laterale se plasează în 
pardoseală un șir de conducte în care 
sunt dispuse la intervale egale duze 
pentru suflarea aerului. Acest aer suflat 
din pardoseală contribuie substanțial 
la realizarea compostării, dar nu poate 
penetra foliile mici de plastic ce se 
mai pot totuși afla în materialul de 
compostat. În zonele în care există din 
neglijență astfel de folii rămâne o parte 
de material neaerat. În acele spații 
fermentația va fi anaerobă iar produsul 
finit va fi de calitate îndoielnică. Pentru 
evitarea acestei situații întoarcerea 
periodică a materialului este soluția 
corectă, motiv pentru care mașina desti-
nată aerării nu este eliminată. În afară de 
faptul că se evită fermentarea anaerobă, 

materialul este omogenizat și are 
proprietăți similare în toată 
masa sa. 

Astfel de mașini s-au construit pentru 
lățimi de 6, 8 sau 10 m. Imaginea de mai 
jos este din Irak, unde lățimea adoptată 
a fost de 10 m. Pentru că mașina de 
aerare si plasare a membranelor ar fi fost 
prea mare pentru orice fel de transport, 
a fost asamblată la fața locului, în Irak, 
din componentele transportate separat.

La finalul procesului de compostare 
materialul trebuie cernut spre a 
elimina materialele nedegradabile prin 
compostare, sau pe cele care au nevoie 
de o compostare reluată (de regulă 
crengile tocate nu se compostează 
dintr-o singură trecere, dar ele sunt 
deosebit de utile pentru a forma unei 
structuri ce asigură acumularea de aer 
până la următoarea aerare). 

În cazul deșeurilor biodegradabile 
colectate selectiv, produsul rezultat din 
compostare este un fertilizator de foarte 
bună calitate. Folosirea lui în fertilizarea 
solurilor are o serie multiplă de avantaje:
¡ Se elimină mirosurile neplăcute, 

sursele de răspândire a microbilor şi 
infestarea solului, a apei şi a aerului;

¡ Se îmbunătățește fertilitatea solu-
rilor cu un îngrășământ ecologic, 
lipsit de toxicitate, crește calitatea 
produselor agricole obținute de pe 
un sol tratat în acest fel;

¡ Sunt distruse semințele de buruieni 
de temperaturile înalte ce se ating în 
interiorul brazdelor de compostare;

¡ Solul îmbunătățit cu compost 
devine mai afânat şi mai penetrant. 
astfel, în cazul ploilor abundente, 
acest sol absoarbe o mare cantitate 
de apă, în timp ce alte soluri se 
comportă ca un acoperiș de tablă, 
facilitând inundațiile;

¡ Capacitatea solului de a „respira“ 
crește cu până la 40% față de 
situația în care nu se aplică un astfel 
de tratament;

¡ Se pot crea soluri fertile pe terenuri 
complet nefertile, de exemplu în 
zonele fostelor exploatări miniere 
de suprafață.

Un alt avantaj deosebit de important 
derivă din posibilitatea de a obține 
certificate CO2 

pentru reducerea gazelor 
cu efect de seră. Este drept că prin 

compostare se produce o anumită 
cantitate de dioxid de carbon, însă, 
se elimină producerea metanului prin 
fermentația anaerobă. Metanul fiind un 
gaz mult mai agresiv din punct de vedere 
al schimbărilor climatice, eliminarea 
producerii lui este răsplătită cu certificate 
CO2. Relevant în acest sens este faptul că 
prețul acestor certificate a depășit nivelul 
de 50 euro/tona de CO2 și perspectiva 
pentru perioada următoare este de 
menținere a acestui nivel ridicat de preț. 

De exemplu, în cazul compostării 
a 10.000 tone/an de bălegar, o fermă 
poate primi circa 50.000 certificate 
CO2, car, la prețul menționat mai sus 
ar însemna 250.000 euro/an. Avantajul 
compostării ar fi deci triplu:
} Conformarea cu legea compostului 

care are caracter obligatoriu;
} Obținerea unui fertilizator organic 

de foarte bună calitate;
} Încasarea banilor din vânzarea certi-

ficatelor CO2.
Fermierii care au și zootehnie și cultură 

mare, pot folosi compostul în forma sa 
vrac. Cei care au doar zootehnie pot 
ambala compostul în starea sa naturală, 
sau pot realiza diverse rețete de pământ 
de flori, pe care îl distribuie în rețeaua de 
magazine specializate.

În concluzie, pentru fiecare caz în 
parte există o soluție, nu trebuie decât 
analizată starea de fapt pentru a găsi 
acea soluție mai potrivită. În acest scop 
vă stăm cu plăcere la dispoziție.


