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REZUMAT. Dezvoltarea sistemului de colectare și tratare a apei uzate în România ca rezultat al Tratatului de 
Aderare va duce la creșteri tot mai mari a cantităților de nămol. Astfel o creștere aproximativă de 5 ori a 
cantității de nămol va rezulta în urma tratării până în anul 2020, când toate localitățile cu peste 2,000 de 
locuitori trebuie să aibă rețele de canalizare și trebuie să fie conectate la o stație de epurare care include și o 
linie de precesare a nămolului. Tratamentul nămolului este o necesitate înainte de a fi eliminat pentru 
depozitare sau valorificare ulterioară. Scopul tratării este de a reduce sau elimina potențialul de des-
compunere și mirosurile neplăcute precum și de a reduce conținutul de apă. Operatorii din stațiile de epurare 
trebuie să identifice cele nai bune soluții și practici de mediu pentru tratarea, valorificarea/eliminarea 
nămolului, ambele sustenabile și eficiente din punct de vedere al costurilor. 
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ABSTRACT. The development of the wastewater collection and treatment in Romania, as a result of the 
Adhesion Treaty, will lead to the production of higher and higher sludge quantities. Thus, an approximate 
increase of five times of the sludge quantity will result after treatment, by the year 2020, when all the 
localities over 2000 inhabitants should have sewerage networks and should be connected to a wastewater 
treatment plant which includes a sludge processing line. The treatment of the sludge is a necessity before 
being removed for storage or subsequent recovery. Purpose of treatment is to reduce or to eliminate potential 
decay and bad odours, as well to reduce the water content. The operators of the waste water treatment plants 
must identify the best environmental solutions and practices for the treatment, recovery/disposal of sludge, 
both sustainable and efficient in terms of costs.  
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1. INTRODUCERE 

În România, în următorii ani cantitatea de apă 
uzată colectată prin rețelele de canalizare va fi într-o 
continuă creștere. NTPA-011 din H.G. nr. 188 din 
28.02.2002 actualizată până la data de 19.10.2011, 
prevede la art. 5, alin. (1) lit.b) ca până la 31 dec. 
2018, toate zonele de aglomerări umane cuprinse 
între 2000 si 10000 l.e., să fie prevăzute cu rețele de 
canalizare [1]. 

Astfel cantitatea de apă uzată supusă procesului 
de epurare va creşte, determinând în același timp şi 
creșterea cantităților de nămol procesate şi implicit, 
creșterea consumurilor energetice specifice proceselor 
de tratare a apelor uzate şi a nămolului de epurare. 

Ținând cont de alinierea legislației romanești la 
Regulamentele Europene, în următorii ani se vor 
înăspri condițiile de eliminare şi depozitare a deșe-
urilor.  În conformitate cu prevederile O.M. nr. 95 
din 12 feb. 2005, nămolurile de epurare tratate sunt 
clasificate ca si deșeuri nepericuloase, admise la 
depozitare [2].  

În conformitate cu OUG 78 din 16 iun 2000, 
privind regimul deșeurilor, actualizată până la data 
de 30 iunie 2011, nămolurile de la stațiile de epurare 
netratate sau improprii pentru folosință agricolă sunt 
clasificate ca şi deșeuri periculoase şi nu sunt admise 
la depozitare [3].  

O tratare necorespunzătoare a nămolurilor în 
stațiile de epurare poate crea riscul ca acestea să nu 
fie admise la depozitare sau să fie acceptate la 
depozitele autorizate de deșeuri, în cantităţi limitate. 

Principalul scop al tratării este acela de a reduce 
conţinutul de apă din nămol, diminuând astfel 
costurile cu transportul şi depozitarea/valorificarea 
ulterioară. În al doilea rând este necesară reducerea/ 
eliminarea riscului infectării solului şi a apelor freatice 
cu poluanţi organici, viruşi şi agenţi patogeni.  

Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor 757/26.11.2004 pentru aprobarea Normelor 
Tehnice referitoare la depozitarea deşeurilor, prevede 
că nămolul de epurare este acceptat la depozitare 
numai daca conţinutul de apă este maxim 65% [4]. 

Măsura eficienţei tratării nămolului este gradul 
de tratare (stabilizare) – GT = SM/SV, unde SM este 
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cantitatea de substanţă minerală iar SV este 
cantitatea de substanţă volatilă din substanţa uscată 
conţinută în nămolul brut. Dacă GT este ≥ 1, 
înseamnă că nămolul este suficient tratat, iar dacă GT 

este < 1 tratarea nu este corespunzătoare şi nămolul 
nu este stabilizat, putând avea efecte nocive asupra 
mediului [5] 

Tratarea nămolului are ca obiect principal 
descompunerea materiei organice în urma proceselor 
de natură biochimică (procese biologice). Procesele 
biologice care intervin în timpul descompunerii 
materiei organice sunt de două categorii [5]: 
 procese aerobe, în cadrul cărora se produce 

combinarea materiei organice cu oxigenul (oxidarea), 
cu producerea de căldură; 
 procese anaerobe, caracterizate prin dezintegra-

rea oxigenului (reducţia), cu consum de căldură. 

2. GESTIONAREA ŞI VALORIFICAREA 
ENERGETICĂ A NĂMOLULUI DE 
EPURARE ÎN ROMÂNIA 

Consumurile energetice mari, înregistrate în 
funcționarea instalațiilor de tratare sunt determinate de 
gradele mari de reducere a poluanților impuse de 
legislația românească aliniată la cea comunitară, 
România fiind considerată, conform H.G. nr. 188 din 
28.02.2002, zonă sensibilă supusă eutrofizării. La 
apele uzate evacuate din stațiile de epurare în zonele 
sensibile, se impune o reducere de 80% a nutrienţilor 
azot total şi fosfor total, iar realizarea acestor grade 
de reducere a poluanților presupune printre altele şi 
consumuri energetice specifice foarte mari.  

Valorificarea energetică a nămolului prin incine-
rare, în sistem de cogenerare, transformă conţinutul 
energetic al nămolului în energie termică şi electrică, 
care vor fi folosite ulterior pentru a reduce consu-
murile proprii de energie în procesele de tratare a 
apelor uzate şi a namolului. 

Dintre cele 114 staţii de epurare, care procesează 
nămol, funcţionale la sfârşitul anului 2011, doar 
2 staţii (1,75 %) valorifică nămolul în agricultură, 
celelalte procedând la eliminarea sau depozitarea lui 
sub diverse forme [6]. 

Odată cu creşterea cantităţilor de nămol produse 
ca urmare a punerii în funcţiune a noilor staţii de 
tratare a apelor uzate, din producţia totală de nămol 
estimată la finele anului 2020, de 415,600 to.s.u./an, 
50% se va utiliza în agricultură, 20 % va fi incinerat 
iar restul de 30 %, va fi co-procesat în fabricile de 
ciment. Aceste cifre sunt prognozate pentru un 
scenariu de bază, prioritară fiind utilizarea nămolului 
în agricultură [6]. 

În funcţie de evoluţia consumului de energie şi a 
rezervelor de combustibili convenţionali, s-a elaborat 

şi un scenariu extrem „maximum EdD”, care pre-
vede că din cantitatea totală de nămol de 415 600 t. 
s.u./an, obţinută la nivelul anului 2020, vor fi 
valorificate energetic prin diverse metode, urmă-
toarele cantităţi de nămol (Mott Mac Donald et al.) 
[6]: 
 267 000 t (64,25 %) – prin mono-incinerarea 

nămolului, sau co-incinerarea cu alţi combustibili 
convenţionali sau biomasă;  
 147 400 t (35,45 %) – prin co-procesare în 

fabricile de ciment; 
 1,200 t (0,3 %) – prin compostare. 
 Rezultatele studiului pentru România, pe termen 

scurt, mediu, sunt prezentate sintetic în figura 1 
 

 
 

Fig. 1 Strategia naţională de gestionare a nămolului în Romania 
(Mott Mac Donald et al., 2012) 

3. ARDEREA NĂMOLULUI ÎN CICLURI 
TERMODINAMICE AVANSATE 

Dacă arderea nămolului va fi aleasă ca o posibilă 
soluţie de tratare termică finală şi de creştere a 
eficienţei energetică a unei staţii de epurare, atunci 
această soluţie trebuie sa ofere un câştig energetic 
optim corelat cu limitarea emisiilor poluante şi 
generarea unei cantităţi minime de deşeuri, care să 
se încadreze în limitele de poluare stabilite de 
legislaţia de mediu din România adaptată şi la 
cerinţele europene în domeniu.  

Aceste cerinţe pot fi rezolvate prin integrarea 
procesului de ardere a nămolului în cadrul unor 
cicluri termodinamice combinate, funcţionând cu 
turbine de abur şi gaz, cu o înaltă eficienţă ener-
getică. Studii teoretice şi investigaţii experimentale 
au fost făcute pe instalaţii pilot, şi în mai multe țări 
au fost deja implementate şi dezvoltate soluţii in-
dustriale pentru valorificarea energetică prin ardere, 
a nămolului de epurare. Două astfel de cicluri sunt 
prezentate în principiu, în cadrul acestei lucrări. 

3.1. Ciclul CISCO 

Ciclul CISCO (Combined Cycle with Inte-
grated Sewage Sludge Combustion) este un ciclu 
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termodinamic de inaltă eficiență care a fost dez-
voltat și experimentat la Universitatea Tehnică din 
Braunschweig, Germania, în anul 2004, de către 
dr. ing. Stefan Vockrodt și Prof. Dr. techn. Reinhard 
Leithner [7]. CISCO reprezintă integrarea într-un ciclu 
COMBI a unui uscător de nămol și a unui cuptor 
pentru arderea nămolului. Ciclul COMBI este o 
combinație între un ciclu simplu de turbină cu gaz și un 
ciclu de turbină cu abur, costând dintr-un recuperator 
de caldură, un generator de abur și o turbină cu abur. 

Ciclul CISCO oferă o soluție optimă de creștere a 
eficienței energetice pentru o stație de epurare în care 
nămolul rezultat în urma procesului de epurare a apelor 
uzate, se stabilizează anaerob în digestoare (fermenta-
toare) de nămol, cu producere de biogaz. După 
deshidratare, se face tratarea termică  finală a nămolu-
lui fermentat, instalațiile de tratare fiind integrate 
într-un ciclu termodinamic combinat. Schema de 
principiu a unui ciclu CISCO, este descrisă în figura 2 

 

 
 

Fig. 2. Arderea nămolului în ciclul combinat CISCO. 

3.2. Ciclul HUBER 

Pentru staţiile de epurare cu o încărcare organică 
redusă a influentului, unde lipseşte decantarea primară 
a apei uzate şi implicit nămolul primar, singurul tip 
de nămol rezultat în urma procesului de tratare a 
apei uzate, este nămolul în exces, care rămâne 
surplus al nămolului activat format în bazinele cu 
nămol activ şi sedimentat în decantoarele secundare. 
Acest nămol în exces este parţial stabilizat prin 
aerarea (fermentarea aerobă) prelungită în bazinele 
de aerare, şi mai conţine în compoziţia chimică 
suficiente volatile care să poată fi valorificate ener-
getic prin tratarea termică finală (uscare + incinerare). 
Ciclul HUBER a fost experimentat pe o staţii pilot 
construite în Germania şi în alte ţări europene, în 
ideea valorificării energetice prin ardere, a nămolu-
lui produs în staţiile de epurare, cu producerea de 
energie termică şi electrică prin cogenerare, în 
conceptul "sludge2energy"[8]. O staţie pilot a fost 
dezvoltată la scară industrială şi pusă în funcţiune în 

2011, în oraşul Straubing din Germania. Tehnologia 
“sludge2energy” dezvoltată de HUBER, este o com-
binaţie între procesele de tratare termică finală 
(uscare + ardere), recuperare a căldurii conţinută în 
gazele de ardere, de înaltă eficienţă şi generare de 
energie electrică cu ajutorul unei microturbine cu aer 
cald, cu un randament energetic respectabil, de peste 
70% [9]. Schema de principiu a unui ciclu HUUBER, 
este descrisă în figura 3 

 

 
 

Fig. 3. Arderea nămolului în ciclul HUBER. 

3.3. Estimarea bilanţului energetic al ciclurilor 
termodinamice cu programul ENBIPRO 

Programul de calcul al bilanţului energetic 
ENBIPRO (ENergieBIlanzPROgramm) este un 
program de simulare termodinamică a proceselor 
care au la baza cicluri termodinamice clasice sau 
combinate. Acest program a fost dezvoltat tot de 
Universitatea Tehnică din Braunschweig (IWBT) 
Germania fiind utilizat şi pentru efectuarea 
bilanţului energetic al ciclului CISCO. ENBIPRO 
calculează cicluri specificate de utilizator [7]. 

 Fluxurile de aer, combustibili si gaze de ardere 
sunt modelate ca fluxuri separate. Pentru efectuarea 
bilanţului energetic al acestor fluxuri, trebuiesc 
specificaţi parametri termodinamici pentru fiecare 
punct nodal din flux. Aceşti parametri sunt: 
 Presiunea (bar); 
 Temperatura (o C); 
 Debitul masic (kg/s). 
Pentru calculul energiei termice rezultate în urma 

arderii nămolului uscat şi a biogazului de nămol în 
cazul ciclului CISCO avem nevoie pe lângă para-
metri enumeraţi mai sus, şi de compoziţia chimică 
elementară a nămolului si respectiv a biogazului, în 
procente masice, analiză care se determină în 
laboratoare autorizate de analiză chimică.  
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Programul ENBIPRO în baza modelului de ciclu 
specificat de utilizator simulează procesele de ardere 
şi calculează entalpia şi debitul masic pentru gazele 
de ardere. În Figura 4 este prezentat un model de 
calcul pentru procesul de ardere a nămolului uscat la 
65% S.U. (substanţă uscată), proces integrat într-un 
ciclu HUBER, prezentat anterior.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Simularea procesului de ardere cu programul EnBiPro. 
 

Randamentul energetic al acestor cicluri termo-
dinamice care stau la baza instalaţiilor de tratare 
termică a namolului de epurare, în instalaţii de co-
generare de înaltă eficienţă, depăşeşte 70% conform 
[7,9]. 

Energia termică obţinută în urma arderii nămolu-
lui şi a biogazului acoperă întotdeauna consumurile 
specifice pentru uscarea nămolului, rămânând un 
surplus care poate fi folosit pentru procesele de 
tratare ale apei uzate şi a nămolului. 

Energia electrică obţinută prin cogenerare poate 
asigura peste 30% din consumul energetic al întregii 
staţii de epurare, in funcţie de puterea calorifică a 
nămolului incinerat şi a biogazului rezultat în urma 
fermentării anaerobe. 

4. CONCLUZII 

Valorificarea energetică a nămolului din stațiile 
de epurare municipale, trebuie să constituie și pentru 
operatorii români, o prioritate tehnologică benefică 
pentru mediu și pentru reducerea costurilor finale de 
tratare a apelor uzate și a nămolului, prezentând 
următoarele avantaje: 
 Este eliminat complet riscul poluării mediului 

înconjurător cu poluanți organici, viruși și agenți 

patogeni, datorită temperaturilor ridicate din timpul 
procesului de tratare termică (peste 8500C)  
 Nămolul provenit din tratarea apelor uzate 

municipale poate fi eficient exploatat energetic, 
chiar și pentru o încărcare organică redusă a 
influentului, putându-se obține un câștig energetic de 
peste 30% din consumul de energie electrică a stației 
de epurare, deci o creștere proporțională a eficienței 
energetice cu 30%;  
 Pe lângă câștigul energetic obținut în urma 

tratării termice finale a nămolului, cantitatea de 
deșeu rezultat scade semnificativ de la deshidratare 
până la cenușă, de peste 15 ori, reducând pro-
porțional și costurile cu transportul și depozitarea. 
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