Valorificarea biomasei
neconventionale
“Noi căi de obţinere a independenţei energetice a
României: biomasa”, Bucuresti, 08.03.2016

Introducere
Prima instalație finalizata in
2009 – 17 mil. €
Reconversie începuta in 2013 –
20 mil. €

Envisan N.V. Belgia, Sucursala Pitești
Membru al Jan de Nul Group
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Situația deșeurilor din Romania

Tabele preluate din “RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA
MEDIULUI ÎN ROMÂNIA, ANUL 2014”, ANPM-MMAP

Deseuri municipale colectate, pe locuitor (sursa: INS)
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Efectele depozitarii fracției
biodegradabile
Emisiile de gaze cu efect de sera pe sectoare de activitate, mii
tone, Romania (sursa: INS)
2000
Total emisii de gaze cu efect de seră,
(echivalent CO2)
din care:
Energie
Procese industriale

2010

2011

104,338.29

90,808.74

98,054.21

92,894.36

79,624.01

86,320.46

16,826.43

12,414.25

12,605.14

224.30

124.74

125.61

Deseuri

5,157.70 5,715.62

5,366.48

Agricultura

18,455.10

18,941.46

Utilizarea solventilor si a altor produse

“În depozitele de deșeuri, deșeurile

18,760.94

biodegradabile se descompun, producând gaze și levigat. Dacă nu sunt

capturate, gazele

generate de depozitele de deșeuri contribuie în mod semnificativ la efectul de seră, deoarece acestea
constau în principal din metan, care este de 23 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon în ceea ce
privește efectul asupra schimbărilor climatice în perspectiva orizontului de 100 de ani luat în considerare de Grupul
interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC). Înainte de adoptarea Directivei privind depozitele de deșeuri,

emisiile de metan generate de depozitele de deșeuri reprezentau 30% din emisiile
antropice globale de metan în atmosferă “
Sursa: “Cartea verde privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană”, Comisia Europeana - SEC(2008) 2936
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De ce biomasa din deșeuri?
Valorificare Finală
>90% conținut
de carbon
regenerabil*

Se evita
depozitarea unui
deșeu puternic
producător de
gaze cu efect de
sera

Peste 50% din
deseurile
municipale
reprezinta
deseuri
biodegradabile
Lipsa unei
alternative
viabile la nivel
national

*conform analizelor efectuate de catre Evisan la un laborator autorizat
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Valorificarea deșeurilor de biomasa
provenite din sortarea deseurilor
municipale

Tratare Termică

Co-Incinerare
Capacitate producție: 20 MW termic
5.4 MW electric

Incinerator cu pat fluidizat de nisip

Recuperare deseu solid inert (sticla,
metal, CSP) => valorificare totala
6

Depozitare vs valorificare energetica a
biomasei din deseurile municipale
Potențial de producere a electricității pentru 30 000 de familii

Sellable
products
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Efectele economice ale valorificarii
a 100 000 t biomasa din deseuri

300 locuri de munca

Valorificare
energetica
60 de locuri de munca

Energie electrica

Energie termica

43 000 MW (in
banda)

160 000 MW sau
136 000 Gcal

Sortare

Transport si servicii
>20 de locuri de
munca

Emisii CO2 evitate
Peste 120 000 tone

 Pretul energiei termice este, in medie, cu 15-20% mai scazut fata de
instalatiile clasice
 1 200 000 € platiti pentru depozitare se transforma intr-un circuit economic
de peste 5 000 000 €, cu crearea a aproximativ 400 de locuri de munca

Obstacole in valorificarea biomasei
neconventionale
1) Lipsa unei definitii clare a biomasei din punct de vedere al
continutului de carbon regenerabil => o lege a biomasei este
necesara
2) Lipsa codurilor aferente tratarii deseurilor din Legea
220/2008 => recunoasterea 19 05 01 ca si biomasa
3) Recunoasterea activitatii de producere a energiei biomasa
provenita din deseuri municipale sortate ca “valorificare”

4) Lipsa definitivarii si aducerea la zi a
“Procedurii de emitere a certificatelor
de origine pentru biomasa provenită
din deşeuri industriale şi municipale,
utilizată drept combustibil sau materie
primă pentru producţia de energie
electrică “ pentru Legea 220/2008
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Va mulțumesc!
Contact

Envisan NV, Belgia Sucursala Piteşti
Comuna Oarja 117545
sat Oarja, nr.786 Bis
Piteşti, jud. Argeş I Romania
T +40 248 223 313
F +40 248 223 062
traian.ionescu@envisan.com
M +40 722 831 473
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