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Proces integrat de neutralizare termică ecologică a 

nămolului de epurare, cu recuperare de căldură, 

producere de energie electrică verde și extracție de 

compuși fosfați 

 
Dr. Gábor Garamszegi (Director Executiv - BIOFIVE S.A.) 

 
Conform analizei experților instalația este singura din lume capabilă de neutralizare termică ecologică 
integrată în prelucrarea nămolului de epurare și a deșeurilor, cu recuperare de căldură, producere de 
energie electrică verde, cu recuperare de materiale utile (ex: compuși ai fosforului). Datorită 
numeroaselor soluții inovatoare, este dificilă realizarea unei comparații cu celelalte tehnologii, 
deoarece această instalație abordează o metodologie complet  nouă de neutralizare - problemă tot mai 
mare, amenințare pentru mediul înconjurător - a nămolului de epurare. Cu o capacitate de includere a  
50-250 de mii EL (echivalent locuitori) (1,5-5 MW), nu există pe piață o altă instalație care - în timp ce 
îndeplineşte toate condiţiile - să fie capabilă inclusiv de arderea deșeurilor și să prezinte posibilitatea  
instalării la depozitul de colectare sau la locul producerii deşeurilor. 
 
Eliminarea nămolului de epurare, eliminarea deșeurilor cu umiditate ridicată, ORC, recuperarea 
de fosfor, RDF, eliminarea deșeurilor, utilizarea tratamentelor termice, decontaminarea cu profit 
de energie, energia din deșeuri. 

Personal, prin colaborarea cu mai multe universități, am dezvoltat o stație de incinerare a nămolului la 
Eger, care „din rahat obține curent și materie primă pentru îngrășăminte”. Pe deasupra avem la 
dispoziție un incinerator cu plasmă brevetat, care incinerează deșeurile periculoase fără eliberare de 
substanţe dăunătoare (fără emisii) și o instalație de purificare a apei contaminate, care poate obține 
chiar și apă potabilă.  

Depozitul de deşeuri BIOFIVE ® 

 Nu se vede fumul! 

 Arde ”rahatul”! 

 Arderea perfectă! ”Iată viitorul!” - Domnul ministru Untersteller, 
Baden- Württemberg 
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Fundamentul științific, în 
extindere

 
István Szűcs Dr. - UM, Gyula Cseresznyés - Biofive, Ákos Bereczky Dr. - BME, Gábor Garamszegi 
dr. - Biofive, Gábor Lipcsei - BME, Ákos Dervalics - Bay, Michael Auer - Entecco & UP, Sebastian 

Platz - US, József Faitli Dr. - UM, Barna Búza - ENTRD, Balázs Kerülő - Bay, 
 
 

Apa noastră, aerul nostru, pământurile noastre 
sunt poluate în permanenţă.  
Acest lucru trebuie oprit prin puterea focului 
(neutralizare termică) care, printr-un sistem 
închis, să fie capabil  să producă energie și 
materii prime vitale decontaminate necesare 
agriculturii. Aceste produse, obținute prin efort 
ingineresc, opresc, împiedică  poluarea 
mediului nostru, asigurând în același timp o 
dezvoltare durabilă. Trebuie să ne ocupăm cu 
aceeași intensitate de gestionarea deșeurilor, a 
reziduurilor cu care suntem preocupaţi de 
producerea lor. Produsele ecologice nu au nici 
o valoare dacă nu există reglementare, dacă se 
pune accentul pe vânzarea produselor, fiindcă 
astfel cumpărătorul (utilizatorul) are acces la 
tehnologii care cresc cheltuielile de întreținere, 
și care nu au niciun impact asupra mediului. 
Doar sistemele funcționale, gândite tehnologic, 
certificate cu bilanț de material, ajută la 
scăderea riscurilor de mediu. În cadrul 
„Strategiei UE  pentru regiunea Dunării” 
reducerea riscurilor de mediu este o 
responsabilitate româno-maghiară. Să 
dezvoltăm o strategie-model pentru exploatarea 
mediului din regiunea Dunării. Prin munca 
inginerilor noștri, cooperarea lor, putem reduce 
amprenta de carbon exagerată. 
 
II. BIOFIVE® Stația de prelucrare a 
deșeurilor de la Eger 
 
Deșeurile menajere precum nămolurile de 
epurare sunt periculoase atât pentru om cât și 
pentru animale, din cauza conținutului de 
microorganisme vii (bacterii, mucegai), 
patogeni, substanţe otrăvitoare, de materie 
anorganică, medicamente, și alte resturi 
organice. În plus acestea mai conțin și 

următoarele metale grele: Hg, Pb, Cd, Co, etc. 
Odată cu nămolul de epurare sunt eliminate și 
alte materiale problematice, care, odată 
debarasate din diferite domenii de utilizare, 
sunt colectate. Prin dispersarea agriculturală a 
nămolului de epurare aceste materiale 
problematice rămân în circuitul natural. Dacă 
avem la dispoziție materiale într-o formă relativ 
concentrată, există posibilitatea abordării unor 
strategii de neutralizare mult mai eficiente, 
precum incinerarea şi eliminarea  masei, drastic 
reduse, de deşeuri reziduale. 
  
II.1. Incineratorul de la Eger ca produs 
ecologic-industrial, tehnologie 
 
Având instalația de la Eger ca şi îndrumător, 
reciclarea nămolului de epurare, care este o 
problemă foarte actuală raportată la 
regiunea Dunării, devine realizabilă. 
Această posibilă oportunitate ar putea avea 
următoarele efecte asupra următoarelor aspecte 
ecologice și economice:  

Prin decontaminare este împiedicată 
contaminarea apei potabile cu materialele 
dăunătoare din nămolurile de epurare prin 
dispersie agriculturală și de asemenea este 
prevenită absorbția acestor substanțe 
dăunătoare în alimente și hrană. 
Energia produsă este utilizabilă pentru 
diferite procese interne şi externe, precum 
uscarea eficientă din punct de vedere 
energetic și reducerea noxelor emise.  
Proiectul a reunit oamenii de ştiinţă din 
Ungaria şi Baden-Wurttemberg, cu 
scopul de a sprijini întreprinderi mijlocii, 
cu tehnologie accesibilă de viitor, prin 
răspândirea acestora pe piaţa Europeană/ 
din Regiunea Dunării; 
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Prin aplicarea procedurii termice regionale 
BIOFIVE-Garantfilter profitul rămâne în 
oraşele/comunităţile participante.  
Utilizarea tratamentului termic în stațiile 
de epurare nu solicită instalarea unui 
echipament suplimentar de 
decontaminare.  
Instalaţia de la Eger serveşte ca model 
pentru stațiile de epurare a nămolului din 
zona Dunării. Consumul de energie dedicat 
uscării nămolului de epurare scade, datorită 
faptului că nu mai este nevoie de 
transportarea nămolului, transportul 
sarcinii de CO2 din nămol în cadrul 
stațiilor de incinerare sau a fabricilor de 
ciment nu mai este necesar, având în 
vedere faptul că nămolul este uscat şi ars la 
faţa locului. 
Dispozitivul de ardere are o structura 
modulară astfel că se poate adapta după 
mărimea și compoziția deșeurilor 
propuse; suplimentar față de nămolurile de 
epurare umede, uscate sau în 
descompunere, se pot folosi şi aşchii-
rămăşiţe (biomasă nepoluată) sau deşeuri 
comunale solide tocate, aşa numite surse 
de combustibil de rezervă (RDF).   

Echipamentul este dotat cu un număr ridicat 
de inovații, procesul fiind atât unul inovativ 
cât și unul care implică profit direct 
(venituri suplimentare, scutire de cheltuieli 
și economie în consumul de energie) din 
următoarele motive: 

 
deşeurile nu necesită o pregătire prealabilă; 
nu transportăm deşeurile la locul 
neutralizării, ci instalăm echipamentul de 
neutralizare la locul de generare, (prin 
conectarea acestuia la tehnologia existentă 
în locaţie), excluzând astfel necesitatea 
deplasărilor multiple ale deșeurilor, şi 
reducând totodată efectul negativ asupra 
naturii, eventual pericolul de infectare; 
generarea energiei are loc fără utilizarea 
combustibililor fosili; 
din reziduurile produsului incinerat 
neutralizat, se pot extrage şi alte materiale 
utile; apoi, masa, care reprezintă mai puțin 
de 5% din masa inițială și care devine 
inutilă, este îngropată (masa totală a 
cenuşii incineratoarelor actuale este 
îngropată). 
 

Situația actuală 

Prototipul instalaţiei este realizat și este capabil 
de funcţionare. Testele de până acum dovedesc 

faptul că instalația îndeplineşte cerinţele 
privitoare la incinerarea deșeurilor. 
Am pregătit și finalizat pentru Direcția 
Națională de Apă textul „Revizuire din punct 
de vedere strategic a cadrului contractual pentru 
conceptele de dezvoltare a proiectului privitor 
la utilizarea și eliminarea nămolului de 
epurare”, text în care sunt făcute următoarele 
precizări referitoare la incinerarea nămolului de 
epurare: 
„În cazul formării nămolului de epurare în 
aşezările EWC 18 08 05, doar 10 firme dispun 
de autorizaţie de gestionare, D10, cu privire la 
neutralizare (incinerare terestră a deșeurilor), 
iar 9 firme dispun de autorizaţie de utilizare a 
deșeurilor în scopul obţinerii de combustibil 
(R1 - refolosire ca şi combustibil primar sau 
carburant ori producere de energie prin alte 
mijloace ). 
Dintre aceste firme monoarderea nămolului de 
epurare este realizată cu ajutorul 
incineratorului având o capacitate de 2 - 2,4 
MW  BIOMORV (1t/h) din cadrul staţiei de 
epurare de la Eger, care, în 2013, a procesat o 
cantitate experimentală de 19t, urmând ca la 
începutul anului 2014 să primească autorizaţia 
de gestionare a deşeurilor. 
În  2012 s-a realizat arderea a 1337 t de nămol 
de epurare în incineratorul de deşeuri 
periculoase de la Sajóbábony. 
Celelalte stații de incinerare nu acceptă 
nămoluri de epurare comunale. 

 
II.2. Descrierea şi utilitatea incineratorului 
de la Eger (3.) 

Instalaţia de incinerare-neutralizare creată cu o 
tehnologie bazată pe exploatarea energetică 
funcționează excelent, după cum au 
demonstrat-o măsurătorile acreditate de la 
locația noastră din HU-3300 Eger, Kölyuk út 
9841 hrsz, datorită echilibrului energetic 
pozitiv în Europa și a valorii emisiilor care se 
situează sub nivelul specificat de lege.  
Capacitatea termică a cazanului de ardere a 
nămolului de epurare uscat, umed sau aflat 
în descompunere, integrat în tehnologia de la 
fața locului, este de 1,6-2MW, suficientă 
pentru aproximativ 40-150.000 de locuitori. 
Dispozitivul și dezvoltarea acestuia sunt 
promovate de către BIOFIVE®, lider pe piață 
a patentelor cazanelor pentru biomasă, a 
incineratorului VK-300 conceput pentru 
materiale periculoase provenite din spitale, 
realizat cu tehnologii și echipamente opționale 
germane și austriece. Instalația este potrivită 
pentru exploatarea deșeurilor comunale 
neeligibile (așa numite produs final RDF), 
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care îmbunătățesc semnificativ 
profitabilitatea. Alături de introducerea în 
Europa urmărim și exportul tehnologiei. 
Producția standardizată este planificată în 
Estul Indepărtat. 

 
Depozitul de deșeuri BIOFIVE  

 

Conform cu specificațiile stipulate încărcăm 
nămoluri de epurare umede, uscate sau în 
proces de fermentare și lemn mărunțit în 
spațiul de ardere, cu benzi transportoare, la 
intervale de 5-10 minute printr-un buncăr dublu 
- care exclude contactul cu mâna omului.  
 
În interiorul primului spațiu de ardere cu grătar-
scară nămolul arde la o temperatură de 800-
850°C, temperatura optimă fiind asigurată prin 
intermediul unui arzător de peleți de 400 kW și 
a aerului fierbinte preîncălzit la 200°C Noxele 
rămân în interiorul post-incineratorului timp de 
2,5 - 3,1 secunde. Temperatura de 850-950°C 
este ținută sub control de către cele 3 
incineratoare de peleți, care, de asemenea, 
încălzesc spațiul. Suflanta de substituire a 
frecvenței cu un debit de flux de aprox. 3 500 
m3/h și coșul de 12 kPa aspiră gazele de 
evacuare prin sistem și îl elimină în atmosferă. 
Energia termică este recuperată din noxe cu 
schimbătoare de căldură (2 schimbătoare noxe-
ulei termic, 2 schimbătoare noxe-apă, noxe-
aer), care este folosită pentru uscarea 
nămolurilor de epurare, generarea 
curentului electric și preîncălzirea aerului 
fierbinte care suflă în interiorul primului spațiu 
de ardere. Folosim aerotermă (4 bucăți de 
250kW) pentru încălzirea stației și în caz de 
defecțiuni. Puritatea mediului este asigurată 
prin sistemul unic de curățare a noxelor 
încorporat după scară, care separă ciclonul cu 
emisii semnificativ mai mici decât cele 
prescrise de lege. Fosfatul este extras sub 
formă de zgură din depozitul de gaz. 
 

MONOARDEREA NĂMOLULUI DE 
EPURARE 

 
Acest proces se referă strict la gestionarea 
nămolului de epurare. Are relevanţă doar pentru 

acele staţii de epurare în care nu există nici 
descompunere, nici compostare, în care 
nămolul generat este uscat, depozitat sau este 
predat altora pentru prelucrare ulterioară (taxare 
suplimentară). Aceasta ar fi o cantitate minimă 
de la 16 - 17 000 t cu 20% materie uscată. 
Cantitatea anuală minimă cu conţinut de 
materie uscată 20% este de 16 - 17 000 t. 
Aceasta presupune o staţie de epurare suficient 
de mare încât să facă faţă la  160 - 170. 000 EL 
(Model în Fig. 3) 

ARDEREA SIMULTANĂ A NĂMOLULUI 
DE EPURARE ŞI A DEŞEURILOR RDF 

Aceasta este o procedură complexă de 
gestionare (reciclare) a deşeurilor. Instalația 
este potrivită pentru a gestiona deșeurile 
organice provenite din așezări cu o populație de 
30-40.000 de locuitori. În acest caz nu mai au 
loc procesele de descompunere sau uscare. 
Energia produsă este profit pur; aceasta, 
împreună cu economiile din taxe, reduc 
costurile şi cresc 
profitul.

 
 
Dacă energia electrică generată nu se poate 
vinde, atunci aceasta poate fi utilizată pentru 
producerea de bunuri comerciale precum peleții 
din lemn. Această variantă este eficientă 
deoarece conduce la un profit ridicat rezultat 
din comercializarea de bunuri marginale atunci 
când prețul energiei electrice obținute din 
prelucrarea deșeurilor este scăzut. Situația din 
Ungaria este deosebit de unică. Energia 
generată din neutralizarea deșeurilor ajunge pe 
piață la un preț de 0.1 € per kWh; prin utilizarea 
peleților din lemn în scopul generării energiei, 
este posibil un profit de 0.16 € per kWh de 
energie generată și vândută. 
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COINCINERAREA 
REZIDUURILOR FERMENTATE ȘI A 

RDF-ULUI 
 

Această versiune este cea mai eficientă din 
punct de vedere energetic. Aproape jumătate 
din energia conținută de nămolurile de epurare 
este recuperată în timpul primei faze, a 
procesului de descompunere. Peste 65% din 
energia recuperată în această etapă poate fi 
folosită sau vândută (randamentul stației CHP 
este de 85%, în timp ce 20% din energia 
rezultată este destinată consumului propriu. 
Astfel, energia utilizabilă este de 68%. În acest 
mod se pot rezolva problemele asociate 
reciclării deșeurilor organice pentru o așezare 
de 80-100.000 de locuitori.  (Model: Figura 5) 
 

 
 
Pentru o mai mare exactitate, trebuie să 
amintim posibilitatea uscării solare, deoarece 
metoda este folosită în câteva zone. Nimeni nu 
poate contesta faptul că prin această metodă se 
realizează economii importante de combustibil 
fosil sau alte consumuri de energie. De 
asemenea este majorată cantitatea de energie 
utilizabilă. Totuși, trebuie menționat faptul că 
metoda uscării solare este un proces special de 
compostare (proces de oxidare). Ca atare, 
crează atât emisii considerabile, cât și o 
scădere însemnată a masei și o reducere a 
energiei conținute. 
 
III. Rezumat 
 
Avantajul dispozitivului - a cărui dezvoltare 
este sprijinită de către Comisia Europeană SME 
și de către Ministerul Mediului de la Baden- 
Württemberg - este că nivelul emisiilor 
poluante este sub limita admisă, și faptul că nu 
mai este nevoie de transportarea deșeurilor 
periculoase deoarece dispozitivul poate fi 
instalat în apropierea depozitului de deșeuri. 
Incinerarea nămolurilor de epurare prin energia 
termică poate produce aproximativ cantitatea de 

electricitate necesară unei stații de epurare a 
apelor uzate. Sistemul se poate adapta după 
compoziția deșeurilor ce urmează a fi 
procesate; nu există condiții speciale cu privire 
la instalare, iar transferul în alte locuri este ușor 
de realizat.  
BIOFIVE - în colaborare cu cercetătorii și 
practicienii științifici - lucrează la un număr de 
proiecte inovatoare, încercând să rezolve 
problemele operaționale legate de mediu pentru 
cazul unui parc industrial, a unui oraș, sau, 
chiar mai mult, a unei comunități rezidențiale. 

 
Un asemenea proiect este tehnologia de tratare 
a apei BIOFIVE-AQUA-SOLUTIONS. 
Tehnologia se bazează pe metoda filtrării prin 
electro-dializă, care conferă un număr de 
avantaje tehnologice: atât unitatea de bază, cât 
și unitatea de control automată, care aplică un 
sistem telemetric, prezintă un design simplu; pe 
parcursul desalinizării nu este necesară 
modificarea conținutului de sare; apa 
desalinizată, ca produs finit, îndeplinește toate 
cerințele și standardele specificate de WHO, în 
ceea ce privește proprietățile fizice și chimice 
ale acesteia. 
Un alt proiect important la care lucrăm este 
tehnologia cu plasmă în vederea eliminării 
deșeurilor periculoase, a eliminării chimicalelor 
în totalitate, fără a elibera substanțe dăunătoare 
pentru mediul înconjurător. 
Instalarea tehnologiei cu plasmă, poate 
funcționa într-un spațiu cu o temperatură mai 
mare de 2500 Cᵒ. 
Structura sistemului depinde întotdeauna de 
compoziţia deşeului periculos ce urmează a fi 
neutralizat. 
Unitatea noastră prezintă un arzător cu plasmă 
având o putere de 400 kW și echipamente 
auxiliare. Arzătorul nostru cu plasmă poate 
funcționa în mod continuu la o capacitate 
începând de la 3000 tone/an, până la maxim 1 
tonă/oră.  
La final, dorim să mulțumim pentru 
oportunitatea de a avea o prezentare în cadrul 
conferinței dedicate faimosului hidroenerg 
român, Dorin Pavel, din data de 5 iunie. 
Înaintea acestei ocazii, o altă prezentare a fost  
ținută la Timișoara, pentru Regiunea Română 
de Nord. La scurt timp după acest eveniment, la 
Aquatim Timișoara, am susținut o prezentare 
înaintea unei companii, fiind determinați să 
colaborăm. 
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Timişoara (19.05.2015.)     Sebeş(05.06.2015.) 

 
Extinzând cooperarea ştiinţifică şi practică 

în regiunea Dunării 
 

 
 

 
Aquatim, Timişoara (12.06.2015.) 

 
Pe mai departe la Budapesta și Eger: planificăm 
în luna Septembrie o conferință exclusiv 
privitoare la mediul înconjurător, în memoria 
lui Kvassay Jenő, lider în secolul al XIX- lea, 
care a făcut disponibil serviciul apelor. 
Subiectele conferinței vor fi următoarele: 
habitatul nostru, pământul, apa, asigurarea 
păstrării purității aerului prin diferite tehnologii 
ale ingineriei culturilor, inclusiv a spațiului 
neutralizării termice a deșeurilor (incinerare în 
spații închise), energia simultană, recuperarea 
chimică și biologică. Ne dorim ca prietenii 
noștri ingineri români să ridice nivelul 
conferinței prin prezența și contribuția lor 
(discurs și participare).(În fiecare caz, 
prezentările vor fi ascultate în limba maternă, 
se va asigura traducere). Am dori să acordăm o 
atenție specială contribuției și atelierelor de 
lucru ale celor de la Timișoara, Cluj și 
București, în scopul colaborării internaționale. 
Urmărim implementarea primului nostru 
obiectiv în Regiunea Dunării (evenimentul va 
dura 2 zile, în a doua zi se va ține o prezentare 
practică în orașul Eger). 
Zona țintă a regiunii Dunării reprezintă o mare 
provocare pentru Europa, dar mai ales pentru 
noi: românii și maghiarii. Datorită faptului că în 
cadrul „Stategiei pentru Regiunea Dunării” 
responsabilitatea referitoare la mediul 

înconjurător revine românilor și maghiarilor, 
competitivitatea este de competență germană, 
iar  energia revine Slovaciei, Cehiei și Ungariei. 
 
Budapesta, 21 Iulie 2015  
 
IV. Explicaţii/ Termeni ştiinţifici 
 
Gestionarea mecanico-biologică a deșeurilor 
(MBH)  intervine în cazul deșeurilor comunale 
nesortate și a altor proceduri (de exemplu: 
colectarea selectivă a deșeurilor) care solicită o 
gestionare a așa numitelor deșeuri reziduale, ce 
combină clasificarea, îmbogățirea cu procese 
biologice precum compostarea, fermentarea  
anaerobă și uscarea biologică. Scopul 
procedurii este reducerea și stabilizarea 
riscurilor de mediu cauzate de deșeuri, a 
volumului și masei lor. Este folosită pentru 
stabilizarea premergătoare depunerii deșeurilor 
sau pentru producerea unui combustibil 
secundar în Europa. 
Combustibil secundar (RDF - combustibil 
rezultat din reziduuri): în urma acestei 
proceduri amestecurile  sortate cu capacitate 
calorică ridicată, care, arse sau arse împreună în 
centrale sau în fabrici de ciment, devin 
utilizabile.  
Reziduuri potrivite pentru arderea terțiară a 
deșeului (RDF stabilat): reziduuri pe care 
centralele şi industria de ciment nu le acceptă, 
având o capacitate calorică relativ ridicată (12 – 
18 MJ/kg  materie uscată) şi un conţinut mare 
de material solid (65 – 85 %) şi care prezintă 
posibilitate de ardere.  
CHP: generarea de energie termică și energie 
electrică (Combinarea căldurii și Tehnologia 
electrică). 
ORC (ciclu organic Rankine): în contrast cu 
cele tradiţionale, la care fluidul de lucru este 
reprezentat de vapori, aceasta consumă 
substanţe organice cu masă moleculară ridicată. 
Utilizează compoziţii cu proprietăţi care permit 
recuperarea din sursele de căldură cu 
temperatură scăzută a căldurii reziduale, a 
energiei geotermice, a energiei solare în scopul 
producerii de curent electric. 
Încălzirea globală (GWP): suma emisiilor de 
gaze cu efect de seră într-un ciclu de viață. 
Acidificarea(AP): Cantitatea finală de emisii 
de dioxid de sulf și oxizi ai nitrogenului în 
timpul unui ciclu de viață. 
Eutrofizarea(EP): ciclul de viață modificat 
sub sarcina de fosfor și nitrogen, care, în final, 
apar în resursele de apă.  
Reducerea resurselor(ADP): cantitatea de 
energie utilizată pe parcursul unui ciclu de 
viață. 
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Formațiune de ozon fotochimic (POCP): 
cantitatea de compuși organici volatili eliberați 
în timpul unui ciclu de viață. 
Epuizarea stratului de ozon(ODP): cantitatea 
de hidrocarboni halogenați eliberați într-un 
ciclu de viață.  
Toxicitate: emisii de substanțe care au un efect 
toxic asupra ecosistemului, în special asupra 
vieții umane (metale grele toxice, toxine și alte 
reziduuri dăunătoare). 
 
V. Bibliografie 
 
(1) Stația de epurare BIOFIVE-
GARANTFILTER - Proiect Audit (30 
septembrie 2014) Zoltán Drégelyi - Süveges 
Mária - TAYLOR & NASH s.r.l. (adresă 
sediu: 1027 BUDAPESTA, str: HORVÁT 
nr. 14-24, ADRESĂ LOCAȚIE: 6724 
Szeged, Kossuth Lajos SGT, 72/.  )  
 
(2) În cadrul contractului: revizuire 
strategică, realizare concepte de proiectare 
dispozitive în vederea reciclării și 
debarasării nămolului de epurare - 
document de lucru (mai 2015) 
Direcția națională a apelor. 
 
(3) Stație de reciclare a deșeurilor 
Tehnologia referitoare la deșeurile cu 
umiditate ridicată (nămolurile de epurare, 
deșeuri RDF, SRF) include neutralizarea 
termică și reduce masa, conferind câștig de 
energie(producere de energie verde) și 
extracție de fosfați - Raport final Sintran (21 
martie 2015).  
 
Dr. József Tóth - dr. Gábor Garamszegi 
(Zoltán Bay Nonprofit s.r.l. Taylor & Nash, 
s.r.l. BIOFIVE S.A.) 
 
(4) RAPORT FINAL DE CERCETARE ȘI 
DEZVOLTARE PRIVIND 
TEHNOLOGIILE DE NEUTRALIZARE A 
NĂMOLULUI DE EPURARE ÎN CADRUL 
LUCRĂRII ”METODA ANALIZEI 
CICLULUI DE VIAȚĂ”  (28 februarie 
2015). 
Bay Zoltán Nonprofit srl 
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE A 
SISTEMELOR DE LOGISTICĂ 
 

 
(5) Projekt EGER Ungarn / Proiect EGER, 
Ungaria,   Abschlussbericht der Plattform 
Umwelttechnik zum Förderprojekt 
(Raportul final al Plattform Umwelttechnik 
legat de proiectul de finanțare amintit): 

Kommunale Klärschlammentsorgung 
(Neutralizarea nămolului de epurare 
comunal) - (28 februarie, 2015 ). 
Dr. Andreas Grauer - Rua Eng. Antonio 
Batista Ribas (Plattform Umwelttechnik, 
Stuttgart) 

 


