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Demonstrație privind generația
următoare de soluții în domeniul
economiei circulare a apei
NextGen va demonstra:
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▪

Soluții tehnice, de afaceri și
guvernamentale pentru apă în economia
circulară (E.C.)

▪

În cadrul a 10 unități pilot din întreaga
Europă

▪

Și va dezvolta modurile de abordare,
uneltele și parteneriatele necesare pentru
transfer și creștere.

Timisoara (RO)

Închiderea ciclurilor de apă, energie și
materiale

Generatori de energie pozitivă
Gestionarea și recuperarea energiei
într-un mod mai eficient, transformând
stațiile de tratare în generatorare
de energii pozitive
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Optimizare resurse de apă
Tehnologii avansate de tratare și
moduri de stocare inspirate din natură
pentru optimizarea
resurselor de apă

Căutarea de nutrienți și
refolosirea lor
Căutarea nutrienților din sol
și refolosirea acestora pentru a crea
produse noi din fluxurile de deșeuri

Spre o economie circulară
interconectată
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Abordare integrată
Apa NextGen în E.C.
– demonstrație și evaluare

1.Demonstrarea
tehnologiilor E.C.

3.Implicarea cetățenilor
și celorlalte
părți interesate

2. Evaluare și
proiectare

10
cazuri
demo
4.Abordarea
provocărilor
sociale și politice

5. Explorarea
modelelor
de afaceri

Dezvoltare economică cu ajutorul
E.C. NextGen și replicare
5

6.Comunicare
și conectare

Rețele de
E.C. NextGen
și crearea
de condiții

Condițiile necesare pentru soluții de
economie circulară în domeniul apei
Abordare integrată

•
•

Tehnologii inovatoare
Sustenabile la nivel de sistem

•
•

Părțile interesate implicate
Acceptare socială

•
•

Angajamente economice potrivite
Viabil dpdv economic

•
•

Guvernare adaptată
Reglementări suportive

Conectate cu alte sectoare
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Tehnologii inovatoare
Cazul demo

Tehnologii

Braunschweig (DE)

Recuperarea nutrienților:
Fermentarea în 2 etape și
precipitare cu Struvit*
hidroliza nămolului
pentru înlăturarea
amoniului

Costa Brava (ES)

Recircularea și refolosirea Filtrarea membranelor cu
apei în mai multe scopuri membrane regenerate OI*

Westland Region (NL)

închidere ciclului regional
HT-ATES: stocarea energiei
al apei: gestionarea apelor
termice a acviferului
orășenești, ASR* pt
fierbinte
horticultură

Tranzacționarea
materialelor

Altenrhein (CH)

P - recupereare prin
Înlăturarea membranei de
tratarea termo-chimică a
amoniu
nămolului

Carbon activat granulat
prin piroliză

Spernal (UK)

MBR* anaerobic pentru
Recuperarea nutrienților
Recuperarea energiei din
refolosirea descentralizată
din AnMBR prin absorbție
AnMBR* (MBR anaerob)
a apei
și schimb de ioni

ASR* - Aquifer Storage and Recovery - Stocarea si recuperarea apei din acvifer
MBR - Membrane BioReactor - Bioreactorul cu membrane
Struvite - Struvita este un mineral fosfat cu formula: NH₄MgPO₄ · 6H₂O.
RO membrane - Reversed Osmosis membranes – membrane pentru osmoza inversa
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Tehnologii inovatoare
Cazul demo
La Trappe (NL)

Reactor metabolic de rețea
pentru producerea apei
dedicate

Producția de proteine in BioMakery

Gotland (SE)

Colectarea apei ploviale și
tratare cu membrane
descentralizate

Recuperarea apei uzate într-un
mod eficient energetic

Pepiniera de copaci pentru
utilizare urbană Atena (EL)

Tratare mobilă a apei din
canalizare pentru reutilizare
descentralizată

Recuperarea căldurii din MBR

Recuperarea nutrienților din
agricultura urbană

Aeroportul Filton (UK)

Sistem de drenare integrată
pentru reutilizarea apelor
orășenești

Recuperarea căldurii din
canalizare

Sisteme sanitație cu recuperare
de nutrienți

Timisoara (RO)
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Tehnologii

gestionarea nămolului cu
refolosirea efluentului pentru
producție de bioproduse și/sau aplicații urbane, industriale sau
energie
în agricultură

Cazul demonstrativ Timisoara
Noul caz demo
Timișoara - România
Soluții circulare pentru

Sectoare relevante
Nămol
Carbon / Nutrienți
Materiale

Agricultură

Aprox. 250 000
m3/zi efluent
secundar
Apă
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Tratarea apei

Sectorul municipal Industrie

Băuturi
Producție detergenți
Industria lactatelor

Atena
Pepiniera de
copaci pentru
utilizare urbană
Soluții circulare pentru

Apă

Materiale

Energie

Inovații cheie & acțiuni
•

Demonstrație a unei unități modulare de

•

Susținută de soluții biomakeryTM pentru

sondare a canalizării pentru epurarea

recuperarea nutrienților și energiei

apelor uzate cu ajutorul unui Bioreactor cu

pentru o autonomie ridicată

Membrane (MBR) și dezinfectare

•

Implementarea noilor opțiuni de

Evaluarea soluțiilor circulare inovatoare
pentru capacitatea acestora de a rezolva

reutilizare a apelor uzate pentru folosirea

probleme reale în orașele cu deficit de

la irigarea zonelor verzi urbane, în

apă

agricultura urbană și în alte scopuri pt
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•

apa ne-potabilă (ex. stingerea incendiilor)

Sondarea canalizării în vederea
refolosirii apelor orășenești
Pepiniera Atena
•

Refolosirea apelor uzate pentru irigarea zonelor verzi

•

Co-compostarea nămolului și deșeurilor vegetale

Unitatea mobilă pentru sondarea canalizării:
producția de apă din apele uzate orășenești în
funcție de cerere
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•

Bioreactor cu membrane și dezinfectare

•

Aproximativ 25m3/zi

•

TRL: 6˃8

Sondarea canalizării pentru
refolosirea apelor uzate
Parte a unei abordări globale de integrare a apei în economia circulară a
orășenești
orașelor
•

Potențial de replicare: irigații spații verzi, spălare străzi, apă de răcire, industria hârtiei
Bazin-tampon

stație de pompare mică

Dezinfectare
UV

Evacuare
din bazin

Revenire în
rețeaua de canalizare
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nămol
în exces
deșeuri
vegetale

Pre-tratare

Îngroșător
de nămol

-

aplicare
compost

deșeuri
din lemn

Conductă canalizare

Irigare
Reîncărcarea stratului acvifer

Asigurarea sustenabilității și
controlul riscurilor
Beneficiile mediului
• Evaluarea ciclului de viață, amprenta de carbon

Evaluarea riscului microbiologic și chimic
• Fără acumulare de contaminanți

șide
testare
la nivel sistemic
•Modelare
Fără efecte
revenire
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Angajamentul părților interesate
și acceptarea publicului
Re-proiectarea sistemelor de apă uzată necesită implicare și angajare activă,
precum și un nivel ridicat de colaborare a părților interesate din întregul lanț al
apei

CoP: inovație și co-creație
Necesită acceptare socială

•
•
•
•

Informarea publicului
Comunicare adecvată
SG,AR
Sondaj

Încredere
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Harta NextGen CoP

Punerea în scenă:
•

Identificarea părților interesate

•

Vizualizarea situației curente

•

Stabilirea viziunii viitorului (pt circularitate)

Implementare:

Închiderea buclei:
•
Identficarea de oportunități
pentru închiderea
ciclului apei, energiei și
materialelor în viitor
(în funcție de rezultatul
acestui caz demo)
•
Identificarea problemelor
și barierelor în termeni de
fezabilitate tehnică și politică
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• Reflecție asupra implementării
proiectului până acum
• Evaluarea eficienței soluțiilor
circulare: obținem circularitatea?
• Identificarea provocărilor sociale
și politice care impiedică
(viitoarea) implementare

Îmbunătățire și evaluare:
• Identificarea oportunităților
și barierelor pentru îmbunătățire
și/sau transfer spre alte cazuri
• Evaluarea CoP și efectul lor
asupra părților interesate

Angajamente prin învățare socială
Comunitate de Practică

Învățare socială

Angajament și interacțiune
între părțile interesate

Rezultat relațional

Domeniu

Schimbare în cadrul
cerințelor părților interesate

Înțelegere mutuală

Practică

Conștientizarea rolurilor
și competențelor

Rezultat substanțial

Comunitate

Fulgenzi, Brouwer, Baker & Frijns (2020) WIREs Water
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Realitatea augmentată
Scop: soluțiile demonstrate să fie vizibile pentru vizitatori
• AR App: prezentarea conținutului dinamic al tehnologiilor NextGen

Athens
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Acceptare
publică
100
% OF RESPONDENTS

Susținere relativ
ridicată (67 – 75%)
pentru folosirea
apei reciclate în
scop potabil

UK ACCEPTANCE ( N= 1028 )
90
80
70
60
50

Strongly agree
Somewhat agree

40
30

Neither agree/disagree

20
10

Strongly disagree

Somewhat disagree

0
SUPPOR
T

WILLINGTOPA
Y MORE

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Strongly agree
Somewhat agree
Neither agree/disagree
Somewhat disagree
Strongly disagree
SUPPOR
T

18

DIGUS
T

NETHERLANDS ACCEPTANCE ( N= 752 )
% OF RESPONDENTS

Acceptarea
folosirii nutrienților
recuperați pentru
creșterea
plantelor pentru
hrană

HAPPYTO DRINK
FAMI
LYAND
FRIENDSHAPP
Y TODRINK

HAPPYTO DRINK
FAMI
LYAND
FRIENDSHAPP
Y TODRINK

DISGUS
T

WILLINGTOPA
Y MORE

Politică suportivă
Guvernare adaptată
• Structură pe nivele multiple, inter-sectorială, structură de guvernare hibridă

Asigurarea reglementărilor suportive
•

Reglementări care stabilesc standarde și autorizează tehnologii

• Cerințe minime de calitate la nivel UE pentru refolosirea apei
• Momentan multe reglementări trenează
• De ex. Produsele recuperate sunt catalogate ca deșeuri
• Situația deșeurilor finale
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Oportunități de afaceri
Dezvoltarea unor produse cu valoare ridicată
• Customizarea produsului final pentru consumator
• Asigurarea unei calități și cantitați adecvate
a produsului recuperat

Circular softening process
Currently

• Dezvoltare de nișă

Cooperare între producători și
consumatori

=

• Crearea valorii multiple

Calcite pellets with sand
Objective

• Repartizarea riscurilor

Start-up-uri

Water hardness
Replace the sand by calcite
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Piața online
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Integrați și conectați
Conectarea cu alte sectoare
• Co-dependența
• „apă la cerere”
• Digitalizare

Comunicare
• Învățare și diseminare
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The consortium has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation program
under grant agreement No. 776541.
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