El sistema de neteja del Biogàs
de DimWater Engineering ha
estat guardonat amb el 1r premi
Tecnoenergía 2012 al millor
producte tecnològic.

Netega i Condicionament de Biogàs

Redueixi els costos d'explotació de la planta de Biogàs

Incrementa la qualitat del Biogàs produït i allarga la vida dels motors alimentats amb aquest
Biogàs. El mòdul de neteja de DimWater Engineering garanteix la reducció d'aquests
components (vapor d'aigua, partícules, H2S, siloxans i COV 's).
Reducció del 50% al 60% del consum energètic utilitzat en la neteja del Biogàs.
Incrementa fins a 3 vegades més la durada del carbó actiu de la planta de Biogàs, el que
proporciona un estalvi econòmic.

DimWater Engineering ha desenvolupament una tecnologia per a la neteja del biogàs
que redueix costos d'explotació 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.

Recuperador energètic

Neteja i condicionament del biogàs de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) més gran del món situada
a Atotonilco (Mèxic), amb capacitat de tractament per a 14.000 Nm3 / h.

www.dimwater.com
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Té com a objectiu eliminar compostos indesitjables com ara:
siloxans, H2S, COVs, humitat, compostos halogenats, NH3 i
partícules.
Aquest nou procés està compost de les següents etapes:
Refredament previ fins a 25 ºC. Mitjançant recuperador
energètic per a la reducció de l'energia requerida.
Refredament fins 2-4 ºC per a la reducció del nivell
d'humitat, part dels siloxans i COV s.
Rentat del gas per a la reducció de gasos àcids (H2S) i
amoníac (NH3).
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.

Canonades

Intercanviador de calor

Potes de condensado

Les Avantatges
Reducció dels costos d'operació.

Operació contínua i estable des de la seva posada
en marxa.

Reducció dels contaminants emesos.
Fàcil instal·lació, operativitat i manteniment.
Equip compacte i de tecnologia d'última
generació.
Sistema modular en base a les necessitats del
client.
Apte per a tot tipus de Biogàs.

Reducció simultània de temperatura, humitat, H2S,
NH3, hidrocarburs halogenats, siloxans i COV s.
Garantia de qualitat del Biogàs en el seu ús per a
motors.
Possibilitat de treball en aspiració o impulsió.
Sistema de separació de partícules i gotes integrat.

Casos d'Èxit
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Residus sòlids urbans
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