
Procesarea deseurilor
biologice si MSW

Utilizarea  VM Press



“Problema”
Deseul urban solid a fost considerat totdeauna o problema care trebuie rezolvada cat
mai rapid posibil prin depozitarea sa in gropi de gunoi.

Daca schimbam abordarea deseurilor, este posibili sa gasim in ele o bogata sursa de
materiale reciclabile si energie.



Deseul urban solid ca si resursa este compus din trei grupe
principale de produse:

- Materiale reciclabile

- Fractiunea organica

- Fractiunea
uscata



Deseul urban solid
(DUS) contine:

40-45% deseu biodegradabil
55-60%, deseuri reziduale
25-30% din cantitatea totala este apa

•
•
•

Deseurile biologice contin
70-80% deseuri biodegradabile
15-20%, deseuri reziduale
65-75% din cantitatea totala este apa



Cum putem procesa deseurile
biologice si deseul urban solid

Odata identificat potentialul diferitelor componente ale gunoiului, este posibila
proiectarea procesului de recuperare:
» recicarea materialelor
» recuperare de energie din fractiunea umeda
» recuperare de energie din fractiunea uscata



Principiul compresiei

• Test cu doua presiuni diferite
1000 kg si 3000 kg



Presa extrudor

•

•

•

Procesul de presare extrudere dezvoltat de VM press consta in tratarea la presiune inalta
(600–1000 bar) a deseurilor urbane solide.

Deseurile sunt stoarse in camere speciale de extrudere prevazute cu orificii pe suprafata
exterioara. .

Ca rezultat al presiunii inalte, partea organica a deseurilor este extrasa prin orificii si fizic separate de
partea uscata.



De la gunoi la energie: centrul procesului este
presa

VM press dezvolta doua echipamente diferite:

» Deseu urban solid/deseu
casnic

» deseuri biologice



VM Press

• deseul urban solid este incarcat intr-o camera;
• materialul este comprimat la o presiune extreme de inalta;
• materialele celulare se comporta similar unui lichid si sunt presate din
deseuri, constituind un start perfect pentru digestie
• ceea ce ramane este fractiunea uscata cu o valoare calorica mai mare.



Fractiunea uscata a VM press

Fractiunea uscata din presa extruder poate fi folosita ca si combustibil
recuperate din deseuri pentru statiile de incinerare sau reutilizata ca si
material reciclabil.
Este compusa din plastic, carton, lemn si materiale inerte.

Principalele sale caracteristici sunt:
umiditate:18-20 %
valoare calorica :12.000 – 16.000 kJ/kg
continut de inerte: nisip, pietre, sticla 25 %
densitate:0,5-0,8 t/m3



Fractiunea uscata din VM press

In fractiunea uscata presata si extrudata este usor sa se produca combustibil RDF
de inalta calitate datorita tratamentului la presiune inalta la care a fost supus
materialul.

Procesele successive care urmeaza sunt:
- cernere
- sortare cu current de aer
- sortare optica
- separare magnetica



Fractiunea umeda VM press

Fractiunea umeda stoarsa din camerele de extrudere poate fi folosita in instalatii de
digestie anaeroba pentru producerea de biogaz.

Principalele sale caracteristici sunt:
Umiditate:
COD:
BOD5:
Reziduu 105 °C:
Reziduu 600 °C:
Continutul de substanta organica:

55-80 %
725.000,00 mg/l
325.000,00 mg/l
47 %
42 %dm

65 %dm



Fractiunea umeda a VM press

•

•

•
•
•

Materialul extrudat din deseu este maruntit si pregatit pentru
digestie;
Materialul este extrudat printr-o retea, deci nu contine
componente de dimensiuni mari;
Este usor transportabil;
Solide totale 30-35%, deci mai putina apa in fractiunea uscata;
Perfect pentru digestie uscata.



Deseu urban solid

Colectare carton, sticla, metale, lemn, deseuri electrice, biomasa, materiale inerte

Presare Extrudere

Fractiune uscata (60 %)

=

O.M.G. (40 %)
GEL MATERIAL ORGANIC

SORTARE
(SEPARARE INERTE – SEPARARE MAGNETICA)

Digestor anaerob

R.D.F.
COMBUSTIBIL DIN DESEURI USCATE Digestie namoluri BIOGAZ

TRANSFORMARE TERMICA
CENUSA

5 - 10%

DESHIDRATARE
USCARE

PURIFICARE
DEZUMIDIFICARE

COGENERARE
(TURBINE CU GAZ, TURBINE CU ABUR)

EFICIENTA TERMICA
34 %

COGENERARE
(TURBINE CU GAZ, TURBINE CU ABUR)

EFICIENTA ELECTRICA
30 %

ENERGIE ELECTRICA ENERGIE TERMICA



Vedere de ansamblu a sistemului VMpress cu fermentare uscata si prepararea
fractiunii uscate



Echipamentul pentru obtinerea
fractiunii uscate cu:

Sortare cu ciur lamelar
Punte superioara: grila lamelara pentru sortare grosiera
Puntea inferioara:sortare cu banda de lamele



Echipament pentru prepararea
fractiunii uscate cu:

Separator ballistic cu aer
» partile dure ricoseaza si se rostogolesc pe
banda transportoare
» partile mai usoare sunt ridicate de fluxul de aer



Echipament pentru prepararea
fractiunii uscate cu:

Separator in stea
» separa materialul de dimensiuni mici din fractiunea
uscata
» separa particulele mari din compost



Echipament pentru prepararea
fractiunii uscate cu:

Separator balistic
» separator ballistic pentru separarea materialelor moi
de materiale dure













Va multumim pentru interes.

Pentru detalii tehnice va rugam
soliciati oferta.


