PROJETO
de construção do complexo energético
para reciclagem de resíduos urbanos e de construção
Eliminação de resíduos hospitalares
na prefeitura de Novo Gama (Brasil)
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ATUALIDADE DO PROJETO

Poluição ativa tem levado aos problemas ambientais globais e destruição do ambiente para a
existência humana. Uma parte importante deste processo é lixo.
Hoje, a humanidade tem estrutura variada dos resíduos de origem industrial e quotidiano, que
gradualmente se acumula e transforma-se em um desastre para o planeta.
A maior parte dos resíduos estão a ser colocados em zonas industriais e aterros sanitários que
acaba por conduzir à poluição dos ecossistemas de cidades e estados, e da deterioração da saúde
pública.
A acumulação de lixo nas cidades é em média 300-400 kg por pessoa por ano (e este número
está crescendo). O armazenamento dos resíduos e aterros sanitários ilegais podem ser a causa de
incéndio dos resíduos e libertação para a atmosfera grandes quantidades de substâncias tóxicas
perigosas como o benzopireno, dioxinas, furanos, e muitos outros. Mesmo com ausência de incêndio
nos aterros sanitários ocorre um processo da oxidação natural dos resíduos. Isso libera enormes
quantidades de metano e sulfeto de hidrogênio envenenando a área circundante e criando um efeito
estufa.
Junto com o problema da poluição ambiental no mundo moderno, há um problema energética.
Ao longo do século passado, a produção de petróleo no mundo cresceu quase 20 vezes e continua a
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crescer muito rápido. Segundo especialistas, ao longo dos próximos 40-50 anos as reservas de
hidrocarbonetos estarão quase esgotados. Redução de combustíveis tradicionais fósseis (carvão,
petróleo e gás natural) e problemas de poluição ambiental causados pelo uso de combustíveis
fósseis, ameaçam directamente a sobrevivência da humanidade. A importância do desenvolvimento
de fontes de energia renovável e ambientalmente amigável é aprovado geralmente por todos os
governos.
A resolução da problema é a reciclagem de matérias-primas e a produção de energia. O
potencial energético de tais combustíveis como o desperdícios de resíduos urbanos, resíduos de
madeira e extração de madeira, turfa, resíduos agrícolas praticamente não se usa. Estes produtos
podem ser transformados em gás purificado para produzir electricidade, calor e combustível.
Os complexos energéticos de processamento de resíduos orgánicos e matérias-primas com
utilização da tecnologia de pirólise rápida é uma ferramenta de alta tecnologia para obtenção dos
produtos de energia alternativa com a solução simultânea do problema da reciclagem de resíduos em
conformidade com as normas ambientais.
A empresa "Carapaça" é uma empresa brasileira que, em conjunto com as empresas russas:
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Novas Tecnologias Ltd.
Nova Energia Ltd.
Progress Energy Ltd.
Veotteks Ltd.
Empresa de produção Ritm Ltd.
e com a participação de cientistas russos, explora fabricação, construção e exploraçáo de instalações
(fábricas) para processamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, com a capacidade de
desempenho de 4-500 toneladas por dia.
Depois de receber e analisar a declaração de trabalho da prefeitura de Novo Gama, a empresa
“Carapaça" propõe uma solução para a eliminação de resíduos após da separação de resíduos nas
zonas industriais existentes.
Estes complexos não permitem só utilizar quaisquer tipos dos resíduos orgânicos, mas
também produzir energia eléctrica, gás e outros restos úteis durante o processo de reciclagem.
A vantagem do método de reciclagem usado pelas nossas empresas em relação aos todos
outros métodos é a continuidade do processo num volume fechado com soluções tecnológicas
especiais, o que impede a formação de emissões nocivas e elimina a necessidade do uso de
sistemas de tratamento adicionais. As emissões atmosféricas e quantidade de cinza cumprem todas
as normas europeias.
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Nós propomos a instalação no território de zona industrial existente de um complexo
energético (fábrica) para o processamento e a reciclagem de resíduos com a capacidade de
processar 100 toneladas e mais de resíduos sólidos urbanos por dia e reciclar de 10 toneladas e mais
de resíduos hospitalares.
Esta tecnologia é única e permite não só reciclar o lixo para produzir as matérias-primas, mas
também fornecer a energia necessária para o todo processo tecnológico .Além disso, o produto
recebido depois do processamento pode ser utilizado para a recuperação das terras locais.

Esquema do projeto de complexo
1. Zona de acumulação temporária de resíduos
2. Zona para o recibo, seleção e trituração
3. Instalação de secagem e moagem de resíduos
4. O conversor de resíduos em máterias-primas.
5. Zona de embalagem e acumulação temporária de matérias-primas
6. Bloco para coordenação da energia elétrica
7. O edifício de escritórios
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RESULTADOS ALCANÇADOS
E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO
Em julho de 2006, a Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional (China) adotou o
padrão de uso de éter dimetílico como combustível. Hoje, este material é obtido principalmente
através de processamento de gás natural. Para obtenção do éter dimetílico usando gás de pirólise foi
testada com êxito a instalação da síntese catalítica na base da instalação de pirólise rápida existente
na região de Tver. Nesta instalação foi obtido o combustível líquido que tinha características
parecidas com gasóleo A92, A95 e diesel.
Foram criadas várias instalações de pirólise rápida que podem reciclar até 1 tonelada de
máteria-prima carbonácea por hora para produzir gás combustível e combustível de carvão:
- República Sérvia – a instalação para processamento de madeira;
- Região de Tver, Bezhetsk - a instalação de pirólise rápida da matéria-prima de linho;
- Sakha (Yakutia) – a instalação de pirólise rápida de lignito.
As instalações para a reciclagem dos resíduos sólidos urbanos e resíduos hospitalares com a
capacidade de 4 toneladas por dia foram criadas em Rybinsk, capacidade de 10 toneladas por dia em
Yekaterinburg, capacidade de 4 toneladas por dia em Yakutsk.
Essa tecnologia foi testada com várias matérias-primas. Foram obtidos os resultados de
fabricação industrial de gás e carvão combustível. Estes resultados provam alta efectividade do uso
de gás de pirolise como combustível calorifico cujo calor de combustão é 6000 – 9000 Kcal/m3
Os testes da tecnologia de pirólise rápida são acompanhados por os cientistas especializados
em setor científico e industrial:
- Universidade de Moscovo de tecnologias químicas finas,
- Instituto de química geral e inorgânica,
- Academia de Silvicultura em São Petersburgo,
- Instituto Russo de Pesquisa de Eletrificação na Agricultura
- Instituto de Combustíveis Fósseis, fábrica «Real Sorb» e outros.
Com a instalação de pirólise rápida de Tver foram testadas matérias-primas, tais como turfa,
esterco de galinha com serragem, carvão marrom, lignito, lodo de esgoto, resíduos sólidos urbanos.
Todos os ensaios dão um resultado positivo na qualidade do gás de pirólise e carvão pulverizado.
Na mesma instalação foi experimentada a tecnologia de reciclagem do lodo de esgoto com
uso de pirólise rápido para a empresa “Vodokanal” de cidade Podolsk.
A instalação de pirólise para processamento de turfa foi efectuada para “Turfa da cidade de
Gatchina” Ltd. O resultado de analise mostrou que na substância do gás recebido existem metano
(48%), etileno (38%), etano (7%) e outros componentes de propano-butano. O valor calórico do gás é
de 12000 - 14000 kcal / m3
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São efetuados os trabalhos para a produção de gás de pirólise de um combustível diesel,
inclusivamente sem o uso de catalisadores.
A nova concepção do reator de pirólise permite que a permuta de calor seja organizada por ar
vorticoso que pode processar grandes volumes de material. O novo reator é pequeno e todo outro
equipamento é posto no contentor da instalação de pirólise.
Tecnologia para o processamento de resíduos por pirólise rápida é de grande interesse por
parte dos órgãos governamentais e organizações comerciais em todo o mundo.

Reciclagem dos resíduos das instalações de retificação

Vista geral da instalação de pirólise

O reator de pirólise de ar vorticoso
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A EXPERIÊNCIA MUNDIAL
DO USO DA TECNOLOGIA DE PIRÓLISE
Pirólise - (do Grego pyr, pyrós = fogo + lýsis = dissolução) - Em sentido estrito é uma reação de
análise ou decomposição que ocorre pela ação de altas temperaturas. Ocorre uma ruptura da
estrutura molecular original de um determinado composto pela ação do calor em um ambiente com
pouco ou nenhum oxigênio. Junto com a reciclagem dos resíduos orgânicos ambientalmente segura,
a reação termoquímica de pirólise produz gases inflamáveis, líquidos de pirólise (óleo sintético) e
resíduo carbonáceo (semi-coque). No mundo de hoje sabe-se as dezenas de tecnologias de pirólise
de matéria-prima carbonáceous.
Mais de 30 empresas dos EUA, Alemanha, França, Rússia, Israel, Canadá, Taiwan estão a
desenvolver a construção dos complexos de pirólise.
Na Alemanha, com base do Instituto Tecnológico de Karlsruhe (ITK) em colaboração com
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH foi construida uma fábrica para a produção de gasolina.
Actualmente a tecnologia é optimizada para a reciclagem industrial. O processo bioliq todo (Biomass
to Liquid Karlsruhe) inclui três etapas:
1) o resíduo de biomassa seca que tem uma densidade de energia baixa, passa por uma
transformação descentralizada em substância liquida por meio de pirólise rápido. O produto obtido é
semelhante ao petróleo bruto. Esta substância é chamada SynCrude® bioliq pode ser transportada
para longas distâncias e está sujeita a posterior processamento.
2) Em seguida, utilizando a tecnologia de
gaseificação no fluxo a uma temperatura acima
de 1200 ° C e pressões de até 80 bar,
bioliqSynCrude converte-se em gás de
síntese,que é livre de lamas, e que consiste
essencialmente em monóxido de carbono e
hidrogénio.
3) Na terceira etapa, gás de síntese quente
limpa-se de impurezas (enxofre, azoto e cloro), e,
em seguida, converte-se para o produto líquido,
que tem as propriedades químicas idênticas de
óleo purificado.
No ano passado a fábrica de processamento de palha já começou fornecer biocombustível de
alta qualidade que pode transformar-se em boa alternativa aos combustiveis fósseis. Estes
biocombustível até pode ser usado em motores de veículos.
A fábrica de pirólise com a base dos resíduos de madeira foi construida na Áustria. A base
deste processo é a pirólise instantânea, que permite transformar biomassa para o produto liquido.
Este produto é mais fácil e mais barato para armazenar, transportar e usar. O princípio da pirólise
instantânea é baseado na areia que é introduzida na biomassa seca. O processo de mistura ocorre
num reactor à pressão do ambiente e com a ausência de ar. Após a conversão de pirólise que passa
durante poucos segundos, os produtos da pirólise são direcionados para os condensadores verticais
para condensação de mistura de gases. Essa mistura divide-se em colunas de retificação até que
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obtenha os parâmetros desejados de combustíveis líquidos e gasosos. Assím, da mistura de semicoque obtida é possível produzir o combustível para os automoveis e centrais eléctricas. O resto de
carvão queima-se juntamente com a areia no forno e depois volta-se para o processo tecnológico.
Os gases resultantes são direcionadas para o seu próprio calor e fonte de alimentação.
A fábrica que é capaz de processar a volta de 200 toneladas de biomassa seca por dia (8
toneladas por uma hora) foi construida no Canada. A pirólise de serragem implica: 70% de bioóleo, 20% de bio-carvão e 10% do gás de síntese. Este produto é enviado para um queimador para
o aquecimento do reactor. O petróleo
(Biooil) é posicionado no mercado como o
sucedâneo de combustíveis usados em
caldeirarias, fornos e agregados de diesel
para a produção da energia e calor
tecnológico.
Nos EUA, empresa Timberlands
está a concluir a construção da fábrica de
pirólise para a conversão eficiente da
biomassa em carvão vegetal com a
capacidade de três toneladas por hora.
Após o seu lançamento está prevista a
construção de mais duas fábricas em
Oregon com a ampliação das instalações
nos EUA e ao redor do mundo. A instalação
de pirólise rápida faz parte da tecnologia
única, que pode trabalhar em regimes de
baixa ou alta temperatura para a produção
de bio-óleo ou bio-carvão. O bio-óleo será enviado para a refinaria de petróleo para a
transformação em combustíveis ou produção industrial. O bio-carvão obtido será vendido como
fertilizante do solo e como briquetes para lareiras e caldeiras domésticas. Em 1985 na Estônia,
institutos de design russos realizaram um projeto de pirólise de processamento do xisto com
quantidade de 1 000 000 toneladas por ano. A tecnologia foi baseada no princípio de
processamento de matéria-prima triturada. Esse processo tinha duas fases de processamento:
1) gás-vapor recebe-se em tambor de pirólise. Este gás-vapor separa-se em gás, água e óleo de
xisto
2) o resto de resíduo carbonáceo é queimado em forno.
O principal refrigerante em aquecimento da matéria-prima na pirólise era cinza quente.
Alguns produtos químicos valiosos (tiofenos, fenóis, etc) podem ser recebidos da resina obtida. O
seu resto (depois da retificação) sob a forma de leve, médio e óleo pesado (análogos de fuelóleo e
betume) pode ser enviado para os clientes com objectivo de queimar-o em caldeiras (cerca de 180-
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200 milhares de toneladas por ano). O gás-piro
que foi obtido é queimado no central eléctrico
para poder garantir o ciclo tecnológico.
No início de 2000, foi lançada a segunda linha
similar. Em 2012, a empresa estoniana Eesti
Energia, juntamente com as empresas
finlandesas e alemãs, construiu a fábrica
moderna de processamento de xisto Enefit 280
em Narva. Pela primeira vez na história da
indústria do óleo de xisto, cadeia de
processamento inclui não apenas
processamento do óleo de xisto em óleo e gás,
mas também num subproduto - produção de
electricidade.
Na Rússia a tecnologia de pirólise não é
realizada como em outros paises. A empresa
“EcoPromService” fabrica as instalações para a
reciclagem e processamento de resíduos de carvão usando o metodo de pirólise.
Variedade de equipamentos é representada por instalações de pirólise Fortan-2 e Fortan-4. A
matéria-prima carrega-se num vaso de um material refractário. Este vaso envia-se para o forno. A
matéria-prima aquece-se pela transferência de calor através das paredes da retorta. Em seguida, a
matéria-prima é sujeita à decomposição térmica (pirólise) para formar uma mistura de gás-vapor e
resíduos de carbono - carvão. Mistura de gás-vapor removida da retorta através do gasoduto é
arrefecida. O vapor condensa-se e o líquido resultante separa-se de gases não condensáveis. O
líquido se acumula no reservatório do produto líquido. O gás usa-se parcialmente ou completamente
para manter processo (queimado no forno). As instalações passaram com sucesso a avaliação de
impacto ambiental.
A tecnologia de pirólise para
processamento de matérias-primas e
os restos carbonaceous é realizada por
associação industrial ecológica
“NeroAera” na linha de processamento
por pirólise de matérias-primas
carboníferas. O equipamento principal é
uma ou mais instalações de pirólise da
ação contínua. A productividade
máxima de uma instalação é 2
toneladas por uma hora. A temperatura
nestas instalações é 350-850 ° C. O
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processo de pirólise da massa orgânica passa com agitação contínua dela. Como o resultado
receberemos um coque ou semi-coque em pó (dependendo do tipo de matérias-primas utilizadas e
as suas características) e uma quantidade considerável de gás de pirólise, saturado com
componentes condensáveis. As linhas são realizadas na concepção modular que não necessitam de
espaço para acomodação do equipamento requerido para o processo.
A instalação de pirolise “Piroteks” foi inventada por empresa “Tecnokompleks”, em 2008. Esta
instalação serve para o processamento de resíduos de borracha, resíduos de produtos poliméricos,
lamas de petróleo e resíduos de óleo por pirólise fechado. A grande quantidade do produto obtido
depois de pirólise é combustível liquido. Instalação de pirólise
"Pirotex" tem um elevado
desempenho ambiental. “Sistemas de gás de turbilhão" Ltd é especializada na concepção e
fabricação das instalações de gás. Nestas instalações os resíduos agriculturas, carvão e resíduos de
madeira transformam-se em combustível. O funcionamento deste equipamento baseia-se no
princípio de um reactor de vórtice.
Em 2013, a empresa RusEkoEnergo Ltd criou um projeto de reciclagem de resíduos (minicentral termoeléctrica) para adquirir energia térmica e subprodutos. A base deste projeto consiste em
3 etapas da tecnologia ambientalmente saudável de processamento térmico de qualquer material
orgânico (resíduos sólidos, lamas, lignitos, turfa, carvão, xisto, etc.)
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A TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO
DOS PRODUTOS DE PIRÓLISE RÁPIDA
A tecnologia de processamento de materiais orgânicos com metódo de pirólise rápida consiste
em universalidade de qualquer tipo de máteria-prima. As matérias-primas preparadas (materias
secas e esmagadas até uma fracção de menos de 1-2 mm) são enviados para o reactor de pirólise.
As materias-primas mais fáceis sob o ponto de vista de preparação, são a lasca de madeira,
cascas de girassol, turfa, etc A tecnologia mais complicada necessita para a preparação de matériasprimas com alta umidade e presença de várias inclusões – o desperdício municipal, lodo de esgoto,
adubo, esterco de galinha, lamas de petróleo. Para cada tipo de matéria-prima correspondem certos
equipamentos de moagem e secagem. A remoção de objetos de metal, pedras, e outros elementos
normalmente é usada antes de separação.
Durante pré-tratamento após a remoção de
impurezas mecânicas, matéria-prima carrega-se numa
tremonha e depois segue para o agregado de secagem e
trituração, onde a humidade remove-se (as partículas antes
de fracções de moagem não eram mais do que 1-2 mm, e o
aquecimento passa com uma temperatura de cerca de
150C). As partículas de máteria-prima devem ser pequenas
para que as poderam garantir grande produtividade e
efectividade durante o processo tecnológico. Quando se
utiliza uma matéria-prima com um teor de humidade
Bloco de preparação de matérias-primas
superior a 30% deve-se dar conta a remoção de vapor
durante a secagem da matéria-prima. A matéria-prima
esmagada e aquecida entra na tremonha intermediária, de
onde segue para o reator de pirólise. A decomposição térmica dos materiais orgânicos ocorre no
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RESÍDUOS ORGÂNICOS E
MATÉRIAS-PRIMAS

Gás

Gás

Gás

Bloco de sintese
das frações de gasolina

Bloco de limpesa e
arrefecimento do gás
de pirólise
destilado de pirólise

Bloco da aquisição
de combustível de caldeira

Bloco de secagem
e trituração de
matérias-primas

Reservatório do
produto líquido

Bloco da ativação de
matéria cabonosa

matérias-primas
secas
Maquina de fornecimento de
matéria-prima para reator de
pirólise

Compressor a gás

Gás

Coletor de absorventes

matérias-primas
húmidas

Gasômetro

Caldeira a gás

Bloco de sintese
de éter dimetílico

Zona da prepação
de matérias-primas

Bloco de gás liquefeito
de petróleo

Gerador elétrico

matérias-primas
aquecidas

Coletor do resto de carvão

Semi-coque
Forno a carvão

Reator de pirólise
Gás
Calor

Caldeira-utilização de calor

Semi-coque
Adubos orgânicos

reator de pirólise na pirólise rápida. Na fase inicial para ligar o reator utiliza-se o gás de propanobutano. Antes de receber a máteria-prima o reator deve ser aquecido a uma temperatura de ~
700°C. Depois, para manter a temperatura do reator utiliza-se um gás de pirólise proprietária. A
secreção de calor (reação exotérmica) ocorre durante a pirólise rápida. Por isso, para manter a
temperatura, o fornecimento de gás é reduzido.
Gás de pirólise. A decomposição térmica dos materiais orgânicos é um processo complexo
que pode ser representado como uma série de reacções químicas que ocorrem sequencialmente
paralelas e com a formação de grande número de produtos. Reação primária de pirólise de
biomassa (BM) pode ser representada em seguinte fórmula:
BM + calor = CO + CO2 + H2 + H2O + CH4 + CnHm. + C (resíduo carbonáceo) + semi-coque.
O processo de pirólise é realizada a uma pressão próxima da pressão atmosférica, o que
assegura a continuidade do desvio forçado de gases resultantes do reactor. O gás de pirólise chega
para a sistema de purificação de breu e pó de carvão e depois segue para a fase de condensação. O
gás purificado e arrefecido é direccionado para os utilizadores - para a combustão em fornos,
conjunto de geração de gás para a produção de electricidade ou injectado sob pressão para dentro de
um tanque de reserva para armazenar o gás (gasômetro).
Semi-coque. O produto de pirólise rápida é a matéria carbonácea com um elevado teor de
carbono (semi-coque), que, após arrefecimento embala-se, e, em seguida, usa-se para a finalidade a
que se destina. O resíduo carbonáceo de pó tem superfície desenvolvida, atingindo 400-600 m2/g, e
uma quantidade de calorias dentro de 6000-7000 kcal / kg. Resíduo carbonáceo pode ser utilizado
como a combustivel para queima em fornos.
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Com o método de ativação deste produto pode obter as adsorventes e carbono activado.
Além disso, os excelentes resultados obtidos mostram a utilização do resíduo carbonáceo com
finalidade aumentar a fertilidade do solo na agricultura e recultivo da terra.
Óleo sintético. O gás quente que sai de reator de pirólise passa por arrefecimento e como
resultado obtemos o destilado de pirólise que representa um líquido preto denso resinoso. Na
composição dos produtos da pirólise líquidos incluem-se hidrocarbonetos aromáticos, alcanos,
alcenos, e muitos outros produtos químicos. Liquido de pirólise é enviada para o processamento
posterior químico para produzir diferentes tipos de combustível ou para o isolamento de produtos
químicos valiosos.
Gás liquefeito de petróleo. Gás de pirólise purificado e arrefecido é injectado sob pressão
para dentro de um tanque de reserva (gasômetro), o que leva a liquidificação do propano e butano. Na
parte inferior do gasômetro é formado o gás liquefeito (GLP), e na parte superior acumulam-se os
produtos mais leves - metano, hidrogénio, monóxido de carbono e assim por diante. Assim, torna-se
possível a transferência de gases de hidrocarbonetos liquefeitos em recipientes separados e utilizaros como combustível em motores de combustão interna e para uso doméstico.
Éter dimetílico. Gás de pirólise contém monóxido de carbono e hidrogénio, o qual permite
obter a síntese de dimetil éter. As frações leves do gás de pirólise (gás de sintese) são retiradas do
gasômetro e enviadas para o reactor de síntese em que, sob a pressão de 5-18 kgf / cm2 e uma
temperatura de 280-300C ocorre a conversão catalítica (síntese de gás no éter dimetílico), o qual é
injectado após arrefecimento para dentro do tanque.
Gasolina. Da fração pesada do gás de pirólise por meio da síntese catalítica também pode
receber o combustível que tem as características de marcas de gasolina de A-92, A-95 e o
combustível para motores diesel.
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COMPLEXO ENERGÉTICO PARA PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS
URBANOS E DE CONSTRUÇÃO NA PREFEITURA DO NOVO GAMA
Este complexo de instalações tecnológicas serve para receber os resíduos selecionados
(após de retirar os objectos que necessitam passar por reciclagem) e passar por processamento
térmico de massa carbonácea com objectivo final de receber o gás combustível e geração de energia
eléctrica e também para obter a possibilidade de produzir o éter dimetílico e gás liquefeito de petróleo
(GLP)
1. Zona de acumulação temporária de resíduos
- Três carregadores frontais;
- Dois caminhões de lixo.

2. Zona para o recibo, seleção e trituração
O lixo urbano é seguido para o campo de concreto por caminhões de lixo. Os resíduos que
chegam são descarregados em cima do solo de concreto da zona de acumulação temporária de
resíduos. Os itens extragrandes retiram-se de resíduos e depois o resto de resíduos é movido por
carregador frontal. A fração de resíduos que passou a seleção de lixo extragrande segue para
dilaceração de sacos plásticos.
Os resíduos direcionam-se para o tambor rotativo equipado com dentes. 98% dos sacos
plásticos abre-se, e mesmo o saco plástico contido dentro de outra embalagem vai se abrir. O material
é retirado do saco plástico sem deformação e sem qualquer dano. Dependendo do tamanho dos
resíduos controla-se a folga entre os dentes e o transportador.
Em caso de contato com os resíduos volumosos, por fim de não danificar a máquina de
dilaceração de sacos plásticos, a maquina é equipada com um sistema automático de segurança.

16

ENERGIA LIMPA

COMPLEXO ENERGÉTICO PARA PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS
URBANOS E DE CONSTRUÇÃO NA PREFEITURA DO NOVO GAMA

O transportador serve para facilitar o trabalho dos operadores de seleção de resíduos. Ao
longo do transportador são posicionadas escotilhas. Os operadores mantem-se de dois lados e
selecionam uma certa fração de resíduos. As frações seleccionadas (papeis, resíduos de PET, o
plástico de altas e baixas pressões, etc.) são movidos através da escotilha para seção de
armazenagem. O separador vibrátorio serve para retirar: areia, pedras e outro lixo pequeno.
Separador magnético com um transportador de descarga para a seleção automática de inclusões
ferromagnéticas (latas, black metal) do fluxo total de resíduos. Separador magnético serve para
seleção automática de frações metalicas (latas, metal preto).
O triturador serve para a trituração dos resíduos antes que eles sejam levados para o bloco
secagem.
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COMPLEXO ENERGÉTICO PARA PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS
URBANOS E DE CONSTRUÇÃO NA PREFEITURA DO NOVO GAMA

3. Instalação de secagem e moagem de resíduos
A decomposição termoquímica dos todos resíduos orgânicos ocorre efetivamente quando
segue as seguintes condições básicas: tamanho de resíduos não podem ser maiores do que 1-2 mm,
a humidade dos resíduos até 10%, a temperatura
de pré-aquecimento é 150OC. Quando o resíduo
entra no forno usa-se o efeito de termo-golpe.
Se os resíduos tem o nível de humidade até
25-30% então usa-se equipamento de secagem e
trituração. A parte da energia mecânica convertese em calor,que ajuda de secar os resíduos.

18

ENERGIA LIMPA

COMPLEXO ENERGÉTICO PARA PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS
URBANOS E DE CONSTRUÇÃO NA PREFEITURA DO NOVO GAMA
4. O conversor de resíduos em máterias-primas
Nesta etapa os resíduos preparados transformam-se em máterias-primas. Este processo
inclui:
- contentor com reactor CPU-1;
- Instalação de turbinas a gás (TG) ou a gás de pistões (GP) para a geração de energia elétrica - 2
unidades com potência de 2,5 MW cada;
- gasômetro com volume de 50m3 – 4 unidades;
- contentos com síntese catalítica para geração do éter dimetilico e propano-butano (GPL)
5. Bloco para coordenação da energia elétrica.
Esta parte serve para a coordenar os parâmetros da energia eléctrica obtida para os
transformadores de compania energética.

Contentor de sintese catalítica
TG

ГТУ

Gasômetro
Semi-coque
O gás obtido

Resíduos
GP

ГПУ

Transportador de calor

Contentor com reactor CPU-1
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6. Zona de embalagem e acumulação temporária de matérias-primas
Essa parte é usado para a embalagem e armazenamento de semi-coque que depois envia-se
para o consumidor ou e recultivo da terra própria.
7. O edifício de escritórios
Esse bloco é usado para a administração e os funcionários, tendo em conta as normas
sanitárias.
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TERRENO PARA A RECICLAGEM DE RESÍDUOS
HOSPITALARES NA PREFEITURA DO NOVO GAMA

No território do complexo vai ser posto equipamento adicional para a reciclagem de resíduos
hospitalares com a capacidade de até 10 toneladas de resíduos por dia.
A vantagem desse metódo de processamento de resíduos desses instalações com todas
outras é a continuidade de processo que elimina a possibilidade de aparecimento de poluição
atmosférica.
As emissões atmosféricas cumprem todas as normas dos padrões russos e europeus.

Vista geral da instalação
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TERRENO PARA A RECICLAGEM DE RESÍDUOS
HOSPITALARES NA PREFEITURA DO NOVO GAMA
Características técnicas da instalação
Todas as instalações

Até 10 toneladas

Dimensão de instalação

cumprimento 6096 mm
largura
2370 mm
altura
2591 mm

Consumo de energia Consumo

Até 20 kW
(fornecida durante o processamento)

de combustível Dimensões de

Até 100 gr de combustível por 1 kg de resíduos
(fornecido durante o processamento)

escotilha de reator

Diâmetro até 1000 mm

Volume de reator

800-3000 litros

A quantidade de resíduos utilizados

Até 10 toneladas por dia

A produtividade de processo de reciclagem

50-450 kg de resíduos por 1 hora

Funcionários

1 pessoa
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TERRENO PARA A RECICLAGEM DE RESÍDUOS
HOSPITALARES NA PREFEITURA DO NOVO GAMA
O equipamento da instalação implica:
1 - Reator;
2 - Pós-combustão;
3 - Zona de reciclagem e limpeza;
4 - Gerador diesel;
5 - Сontentor.
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TERRENO PARA A RECICLAGEM DE RESÍDUOS
HOSPITALARES NA PREFEITURA DO NOVO GAMA

Característica particulares da instalação
A particularidade da instalação consiste em gerência separada: primeiro, liga-se a câmera de
combustão de gases.
A particularidade da instalação consiste em gerência separada: primeiro, liga-se a câmera
de combustão de gases.
Quando a temperatura da câmera chega aos certos valores faz-se um sinal automático para
ligação de reator termoquímico.
Este método permite-lhe evitar a libertação não autorizada de organismos patogênicos com
gases de combustão frios por chaminé da fábrica.
Isto assegura a segurança da destruição de agentes patogénicos presentes no resíduo que
devem ser destruídos mesmo na fase inicial, enquanto as paredes da câmara não são aqueçidas até
à temperatura segura (acima de 1000 graus Celsius).
O processo tal seguro não pode ser efetuado em outras instalações de reciclagem, mesmo se
usa filtros dos gases ou aumenta o consumo de combustível.
As vantagens principais da instalação de reciclagem de resíduos hospitalares
-

os melhores indicadores de emissões nocivas de gases saidos;
a ausência de filtros caros em sistema de filtragem;
a autonomia do complexo;
as dimensões pequenos e alta eficiência do complexo;
a confiabilidade da instalação;
a possibilidade de funcionamento continuo de complexo

Processos de combustão em pós-combustão de gases
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CONCLUSÃO
A tecnologia de reciclagem de resíduos orgânicos e matérias-primas por o metódo da pirólise
rápida permite realizar os programas de desenvolvimento de fontes de energia, fontes alternativas
da energia e prevenir poluição de ambiente.
As principais vantagens da cooperação com a empresa "Carapaça":
- o uso de próprias know-how tecnologias na área de gestão de combustão de combustível em reator
e síntese catalítica de gás;
- o uso dos seus elementos próprios e patentes;
- as emissões estão praticamente ausentes;
- o semi-coque pode ser usado para a construção de estradas ou recultivo de terra;
- o recibo de produtos úteis tais como: electricidade, gás propano-butano, o éter dimetílico e semicoque;
- o uso de contentores permite de produzir sem paragem todos trabalhos de modernização do
complexo, a fim de aumentar a produtividade de reciclagem dos resíduos.
Os benefícios adicionais para a prefeitura de Novo Gama
- Um aumento de empregos da população local (pelo menos 20 empregados);
- Reduzir a carga sobre o armazenamento resíduos existentes;
- O problema da aplicação da lei sobre a proibição de eliminação de resíduos em aterros sanitários.
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