Solució Integral per Abocadors

Som especialistes en Auditories Ambientals, Tractaments de Lixiviats i Biogàs
Suministrem nous sistemes per a la valorització de residus a abocadors: purificació de lixiviats, tractaments
per a la neteja i l'enriquiment del biogàs.
A més, la nostra dilatada experiència en aqueste instal.lacions ens acredita per a realitzar una auditoria
completa de l'abocador. Amb el nostre estudi, vam detectar els errors i proposem les solucions necessàries
per pasar d'un problema econòmic i mediambiental, a una font de recursos. Dels lixiviats podem obtenir
aigua reutilitzable per procsesos, i del biogàs un biocombustible a l'alça.
Efluents generats a un abocador i el seu
aprofitament després de tractaments
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Auditories Medioambientals d'Abocadors
Portem anys estudiant l'estat de producció i
emmagatzematge d'efluentes líquids i gasosos a abocadors
de tot el món per millorar la seva gestió. Han sol·licitat
dels nostres serveis des d'Espanya, Xile, Brasil, Argentina...
Amb l'objectiu de minimitzar la producció de lixiviats i
maximitzar la producció de biogàs, analitzem tant la
gestió dels residus, com la gestió d'aigua pluvials. Fruit de
l'auditoria es generarà un informe al qual es reflexarà la
situació real i s'aportaran les solucions que considerem
oportunes, per a la consecució dels objectius fixats.
TREBALLS INCLOSOS A L'AUDITORIA
Visites de camp per a la inspecció general de l'abocador: zona d'abocament dels residus, xarxa de pluvials, xarxa
de desgasificació i realització de mesuraments, xarxa de captació de lixiviats i zona de basses de acumulació...
Reunions tècniques amb personal: reunions amb els responsables de tractament del residu, de les línies de
recol·lecció i conducció del biogàs i de lixiviats, i amb els de manteniment de l'abocador...
Control documental: revisió dels històrics d'entrada de residus (tipologia i control de la zona
d'abocaments), pluviometria, nivells de basses d'acumulació de lixiviats i la influència de la seva
evaporació, balanç hídric i projeccions de futur, producció de biogàs, analítiques completes...
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Tractament de Lixiviats
Els lixiviats són líquids que es formen com a resultat de passar a través d'un sòlid. Aquest fluid, que
no és combustible, va arrossegant diferents partícules de les restes orgàniques que travessa, de manera que
els lixiviats dels abocadors són una de les aigües més contaminades i complicades de tractar que ens podem
trobar, principalment pel seu alt component salí i alta càrrega orgànica.
En DimWater Engineering hem creat mòduls especials de membranes per tractar lixiviats i purificar aigües
contaminades, partint de la premissa de la utilització dels mòduls de canal obert per a aquest tractament.

Impactes negatius del lixiviat
Si no es gestionen bé els
residus, els lixiviats i els
bacteris causants de les
malalties
que
poden
contenir, es poden filtrar
al propi sòl acabant en
corrents subterrànies,
llacs, rius o pantans. Provocaria la seva contaminació a
llarg termini, amenaçant la seva puresa i suposant un
greu risc per a l'ecosistema.

Avantatges de tractar els lixiviats
Augment del volum de l'abocador, podent-se
omplir amb més residus
Afavoreix la compactació i evita la seva inestabilitat.
Més capacitat per generar biogàs.
Obtenim una aigua apta per a nous usos.
Evitar altes multes per incompliment de les
normatives mediambientals.

SISTEMA DE MÒDULS SPM
Muntat en posició horitzontal, s'ha creat una dinàmica de fluid que redueix les
incrustacions sobre la membrana i que facilita les tasques de neteja. El mòdul SPM uneix
els avantatges del mòdul espiral (major superfície de membrana) i les del mòdul disc
plat (canal obert per a neteges). Això és degut a la utilització d'un separador dinàmic en
paral·lel entre les diferents capes de membranes (separador flexible de canal obert). A
més, el mòdul SPM compta amb una altra millores, com ara la utilització d'una
membrana que ofereix una permeabilitat superior (25%) a les de membranes
convencionals, i permet realitzar neteges a temperatures superiors als 40°, fent que
aquestes siguin més efectives.

SISTEMA DE MÒDULS DFCT
Element en espiral, format per un tub de pressió i discos
hidràulics, muntat en posició vertical. Aquest mòdul utilitza el
concepte de membrana en espiral però amb una millora
important en l'alt flux, ja que s'han incorporat canals oberts de
45° que permeten neteges eficients i amb baix embrutiment.
Inclusió del dispositiu anti-telescòpic (ATD) de bloqueig
mecànic de seguretat. L'entrada i sortida de brides hidràuliques
(POM) permeten la distribució adequada del flux.

Avantatges i beneficis dels nostres mòduls
Fàcil manteniment. No requereix de controls analítics periòdics. Ràpida instal·lació i posada en
marxa. Permeten tractar lixiviats de baixa, mitja i alta càrrega, retenint totes les sals i contaminants,
i donant com a resultat una aigua d'alta puresa. Evita el ràpid embrutiment i redueix el risc de
rebliment de les membranes i les seves constants cicles de rentat. Una major vida útil del
mòdul de membranes. Estalvia temps, energia i aigua entre rentat i rentat.
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Neteja i Condicionament de Biogàs
El biogàs és un gas combustible que es genera mitjançant la descomposició microbiològica de matèria
orgànica (residus) en condicions anaeròbies (absència d'oxigen) a causa del segellat de l'abocador. Les
nostres plantes de neteja i condicionament eliminen els compostos no desitjats del corrent del biogàs com
són principalment: vapor d'aigua, escumes, partícules, H2S, siloxans i COV's.
DimWater ha desenvolupament una tecnologia per a la neteja del biogàs que redueix costos d'explotació
(incrementa fins a 3 vegades més la durada del carbó actiu) garantint un gas adequat per al seu ús en la
generació d'electricitat i/o calor i que allarga la vida dels motors que consumeixen aquest biogàs.

Etapes del nostre nou sistema:

Avantatges del nostre tractament:

Refredament fins 2-4 ºC per a la reducció del nivell
d'humitat, part dels siloxans i COV's.

Fàcil instal·lació, operativitat i manteniment.

Rentat del gas per a la reducció de gasos àcids (H2S) i
amoníac (NH3).

Sistema modular en base a les necessitats.

Post-refredament del biogàs per condicionar-lo per al
seu ús.
Absorció en carbó activat per a l'eliminació completa de
siloxans i compostos halogenats.

Equip compacte i d'alta tecnologia.
Operació continua i estable des de la seva posta
en marxa.
Possibilitat de treball en aspiració o impulsió.
Sistema de separació de partícules i gotes
integrat.

Grans Referències Internacionals:

A Mèxic fabriquem la planta de neteja de biogàs més gran del món a una EDAR, amb un cabal de de 14.000
Nm³/h. Aquesta obra va ser guanyadora de la 3a edició del premi Infraestructures 360° del BID.
A un farciment sanitari de Xile hem lliurat la nostra tecnologia integrada a un contenidor de 40 peus, amb
una capacitat de tractament de 1.000 Nm³/h, el que genera 2 MW/h de potència elèctrica.
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Enriquiment de Biogàs (Upgrading)
DimWater Engineering subministra una tecnologia especial que permet la purificació del biogàs per a
transformar-lo en biometà, augmentant la seva qualitat fins al 98% de puresa (com el Gas Natural), el que
suposa una atractiva alternativa als combustibles fòssils. Es pot injectar directament als gasoductes
convencionals, o utilitzar-lo com a biocombustible per a mitjans de transport.
Les nostres plantes de upgrading són capaços de tractar elevats cabals de gas, consumint com a mitjana només
0,01 €/kWh, i complint amb les normes internacionals per a la Regulació Ambiental.

Fases del procés d'enriquiment de biogàs:
1. COMPRESSIÓ: El biogàs cru primer es comprimeix.
2. CONDENSACIÓ: Després es produeix la condensació del contingut en el sistema d'intercanvi.
3. ELIMINACIÓ: Seguidament s'eliminen a través d'un material adsorbent específic dels contaminants:
sulfur d'hidrogen (H2S), CO2, H2O, i els siloxans. I finalment s'elimina el NH3 i les olors.També s'eliminen
parcialment l'oxigen i el nitrogen, obtenint així el gas biometà.

Biocombustible per a Automoció:

Beneficis

Beneficis mediambientals: Es redueixen fins a un 85%
les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) i més del
95% del material particulat. No emet diòxid de sofre
(SO~). No conté plom ni traces de metalls pesants Es
redueixen les emissions de diòxid de carboni (CO~)
fins a un 30%.
Beneficis acústics: Els motors de CNG produeixen
fins a un 50% menys d'emissió sonora i vibracions.

No contamina el medi ambient ni genera costos
addicionals, ja que no genera aigües residuals ni
s'usen productes químics al procés.
Unitats mòbils de fàcil transport i muntatge, que
redueixen el seu manteniment.
Muntatge en mòduls (contenidor).

Beneficis econòmics: Entre el 25% i el 50% d'estalvi
respecte a un vehicle convencional.

Ràpida instal·lació i posada en marxa.

TIPUS DE PLANTA
Caudal Biogàs
Caudal biometà produït
Consum elèctric
Dimensions

PSA250

PSA500

250
125
60
21x6

500
260
120
21x6

PSA750 PSA1000
750
390
180
24x6

1000
520
240
24x6

PSA1200 PSA1400
1200
624
290
24x6
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1400
728
340
24x6

