
Producere descentralizată de biocombustibil

Generare de energie electrică și termică

Zero emisii nete de dioxid de carbon

2021- Zero CO2



Tehnologia 
Reprezintă

o schimbare de paradigmă în procesarea biocombustibililor

Procesează

biocombustibili și generează energie fără emisii nete de dioxid de carbon

Produce 100%

energie verde, ecologică și regenerabilă – nu generează deșeuri toxice!
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Tehnologia Renkol

Un proces inovator, de ultimă generație, pentru procesarea 

uleiurilor vegetale, folosind câmpuri energetice complexe, 

care rup legături moleculare, fără a folosi substanțe chimice 

sau catalizatori în timpul procesării.

• Biolichidul obținut cu această tehnologie poate fi folosit ca înlocuitor Diesel.

• Glicerina, obținută ca produs secundar din procesarea uleiurilor, este

separată centrifugal. 

• Proporția dintre produsele rezultate este de aproximativ 10:1 

(din 10.000 Kg de ulei se obțin aprox. 1.000 Kg de glicerină și 9.000 Kg de 

biocombustibil).

• Nu rezultă alte produse secundare.
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și oportunitatea

Dimensiunea pieței în 2021

Aproximativ 100.6 Miliarde Euro global, 212 Milioane Euro Romania, cu creștere

globală prognozată la 300 Miliarde Euro până în anul 2030.

Protecția

Biocombustibil, electricitate, energie termică sau redevență în cazul licențierii tehnologiei.

Oportunitatea

Tehnologie disruptivă, o soluție simplă într-o piață mare și cu o creștere rapidă.

Produse

Secret comercial – marca va fi înregistrată internațional.
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Momentum

Tendința globală economică și politică favorabilă.

Disponibilitatea

Echipă puternică

Tehnologie / Strategie / Marketing.

Scalare și calibrare imediată în funcție de aplicație. 

și oportunitatea
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Renkol

Energie termică

Cogenerare pentru hale 

industriale, ferme agricole, 

grupuri de locuințe, depozite

sau locații specifice care 

necesită instalații de 

climatizare continuă.

Combustibil

Pentru utilaje agricole, sisteme

centralizate de termoficare, utilaje

de construcții, firme de curierat,

regii de transport public sau rețete 

de formulare a combustibilor de tip

Diesel ecologic.

Sisteme CCUS

Pentru captarea, utilizarea și 

stocarea carbonului, PM 2.5 

sau PM 10. Reducerea 

emisiilor poluante din întregul 

sistem energetic care 

folosește combustibil fosil.

Energie electrică

Pentru fabrici, platforme

industriale, ferme, sisteme

de micro-grid, șantiere de 

construcții, sisteme de 

cogenerare, locații izolate, 

sau evenimente.
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• Sisteme pentru balansarea / stabilizarea rețelelor electrice (servicii de sistem)

Se montează în paralel cu rețeaua de distribuție, cu automatizarea necesară.

Se monitorizează și contorizează consumul de energie electrică.

• Sisteme de tip pro-sumator

• Sisteme de redundanță

Sisteme pentru iluminat public, sisteme civile și militare sau spitale.

pentru piața de energie 

electrică

• Sisteme mobile 

Pentru consumatori, sisteme fără posibilitate de racordare cu costuri rezonabile la rețeaua

de energie electrică sau în locații afectate de catastrofe naturale.

Se instalează un generator mobil la locație, dotat cu un sistem wireless cu contor de 

comunicare pentru monitorizarea și contorizarea consumului.
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• Sisteme de cogenerare pentru aplicații industriale (hale, ferme) sau locuințe

Sisteme descentralizate de încălzire – similare microcentralelor de locuințe.

Soluții de încălzire cu schimbător de căldură bifazic (produs Renkol).

• Alimentarea cu biolichid a sistemelor de termoficare din țară (ulterior în alte țări)

Necesită reproiectarea arzătorului pentru caracteristicile specifice ale biocombustibilului.

• Microcentrale de locuințe cu combustibil lichid reproiectate pentru biocombustibilul 

Renkol

Achiziționare licență. Reproiectare arzător, sistem de eliminare emisii monoxid de carbon.

pentru piața de energie 

termică
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• Mobile

Module de procesare la încărcare (la fabrică, în port, la depozit) cu rentabilizarea 

transportului (nu necesită transportul glicerinei).

Module de procesare la descărcare (în funcție de necesitățile consumatorului).

Module de procesare în timpul transportului (pe cisterne cu separatoare).

• La locație

Procesarea continuă în timp real a unor cantități mari de ulei vegetal.

Producția de emulsie ulei / apă fără a folosi surfactanți.

Aplicabilitatea directivei EU privind energia regenerabilă (RED II).

Elaborarea rețetelor de amestec în funcție de destinația biolichidului și tipul de ulei vegetal utilizat.

• Pe motor

Modul pentru scăderea instantanee a vâscozității biocombustibilului.

pentru piața de combustibil
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Sistem de condiționare a combustibililor pentru

depozite de combustibil de tip diesel, biodiesel și

amestecuri diesel/biodiesel din stații de alimentare

(benzinării) – combustibilul necesită eliminarea

sedimentelor și a agenților biologici contaminanți.

Producția de aditivi.

10



Tehnologia actuală de producere a 

biodieselului necesită folosirea unor substanţe

chimice toxice precum metanol și sodă

caustică. Procesele industriale complexe

necesită instalaţii costisitoare.

Tehnologia Renkol nu 

folosește substanțe chimice

toxice sau catalizatori.

În procesele curente de producție a biodieselului, 

sunt necesare cantități semnificative de apă 

pentru operația finală de îndepărtare a 

substanțelor toxice folosite. Aceasta nu poate fi 

deversată direct ca apă uzată și necesită 

instalaţii costisitoare pentru ecologizare.

Tehnologia Renkol nu 

folosește apă în procesul

de producție. 

actuală
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Prin procedeul actual de procesare a 

biodieselului, rezultă glicerină, care în prezent nu 

are utilitate fără purificare datorită contaminării 

cu substanțele toxice folosite în procesul de 

producție (metanol, sodă caustică).

Tehnologia Renkol produce 

glicerină necontaminată care 

poate fi valorificată în diverse 

industrii.

Folosirea combustibilor fosili cum ar fi benzina și 

motorina poluează mediul înconjurător prin

eliminare de CO2.

Tehnologia Renkol este CO2

neutră. Se folosesc doar 

uleiuri vegetale.

actuală
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Instalațiile de producere a biodieselului sunt instalații complexe care necesită suprafețe considerabile cu logistica aferentă, cu o rată

mare de depreciere anuală și costuri de operare ridicate (materie primă, energie, personal).

Soluția Renkol oferă module de procesare mobile și compacte cu o rată anuală de depreciere scăzută și costuri de operare

reduse. Soluția Renkol are un potențial mare de penetrare a pieței, printr-un preț competitiv de producție și instalare și un

consum redus de energie pentru operare.

biocombustibilului
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Factori competitivi: biocombustibil

Directiva Europeană privind calitatea combustibililor RED II a stabilit un obiectiv de 32% pentru 

energia regenerabilă până în 2030 și un obiectiv de 14% pentru energia regenerabilă în 

transporturi. RED II include, de asemenea, obiective minime pentru biocombustibilii avansați la 

0,2% în 2022, pentru a ajunge la 3,5% până în 2030.

Biocombustibilul Renkol are avantajul de a reprezenta un înlocuitor al biodiesel-ului în 

amestecul cu motorina, care nu va ridica prețul final al combustibilului.

Un avantaj major al biocombustibilului Renkol este posibilitatea utilizării în diferite rețete de 

emulsii cu apă, în funcție de necesitățile de exploatare.
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Amestecurile de biodiesel cu motorină

necesită aditivi pentru a împiedica 

oxidarea și îmbunătățirea parametrilor.

Ciclul de producție al biodieselului

este complex. 

Detalii factori competitivi: biocombustibil

Ciclul de producție al 

biocombustibilului Renkol este

aproape instant.

Biolichidul Renkol nu necesită aditivi.
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Detalii factori competitivi: electricitate

Sistemele Renkol prezintă flexibilitate în soluțiile de ofertare, în funcție de soluția de generare.

• Necesarul de energie electrică la ora de consum maxim poate fi obținut la un preț 

competitiv.

Preț competitiv la consumatorii industriali de curent și preț competitiv raportat la prețul 

OPCOM-PZU (preț variabil în funcție de oră pentru consumatorii industriali).

• Soluțiile de cogenerare se pot amortiza în aproximativ 3-5 ani, fără scheme de ajutor 

financiar sau sprijin guvernamental.

16



Detalii factori competitivi: termoficare

• Costul energiei termice este în continuă creștere, factorul principal fiind prețul energiei 

primare (combustibil solid, lichid sau gazos).

Soluția Renkol poate reduce prețul combustibilului pentru energia termică (emulsii de 

biocombustibil cu apă).

• Sistemele de cogenerare existente au eficiență doar la un anumit nivel de scalare datorită 

prețului combustibilului.

Renkol reduce costurile sistemelor de cogenerare existente prin reducerea prețului 

combustibilului (amortizarea sistemului se face în 3-5 ani)
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globală de energie

Date oficiale pe link-urile de mai jos

Cerere energie

Cerere energie

Cerere energie regenerabilă

Creșterea necesarului global de energie pe sectoare, Exxon Mobil 2021
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https://corporate.exxonmobil.com/Energy-and-innovation/Outlook-for-Energy/Energy-demand#Transportation
https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html
https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html
https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/share-of-renewables-in-power-generation-in-the-sustainable-development-scenario-2000-2030


Poziționare

Tehnologia Renkol

Renkol intervine la baza 

pieței de energie, oferind 

soluții direct la clientul final, 

eliminând intermediarii.

Intermediari

Client final

Se elimină taxele de transport (Transelectrica), 

distribuție, servicii de sistem sau certificate 

verzi și schema-bonus pentru cogenerarea de 

înaltă eficiență.

Energie descentralizată. 

Bonificare la un preț 

competitiv.
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Renkol

Procesare prin tehnologia 

Renkol sau sub licență Renkol
Ulei vegetal

Biocombustibil 

sau cogenerare

Achiziționare ulei vegetal prin

Renkol sau licență Renkol

Exploatare1

2

3

4
Materie 

primă
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Piața de consumatori de biolichid

piață țintă  exemple

Piața de energie electrică și termică
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Competiția  exemple

Biodiesel

Syngaz

Biogaz

Combustibili experimentali
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venit

Colectare Certificate Verzi

Licență tehnologie

Bonus pentru cogenerare 

de înaltă performanță 
Electricitate

Energie termică

Producție biocombustibil Servicii de condiționare

Vânzări directe aditivi
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vă mulțumește!


