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Convertendo resíduos sólidos em energia e ar limpo

O resíduo sólido não é apenas um grande problema ambiental, também é
geralmente considerado um desperdício econômico. No entanto, o sistema de
decomposição ecológica WASTEGONE converte resíduos sólidos em energia e
recursos renováveis com valor econômico agregado. Assim, contribui para a
economia circular sem poluir o meio ambiente, expulsando apenas o ar puro.

Não é necessário combus vel fóssil ou eletricidade

Devido à tecnologia aplicada de 'Decomposição magné ca de íons de oxigênio', o
WASTEGONE reduz na proporção entre 300 a 1 e 200 a 1 o volume de uma grande
variedade de resíduos sólidos, como borracha, pneus bu licos, plás cos, resíduos
orgânicos, papel, garrafas PET, lixo eletrônico, lixo municipal e lixo hospitalar. Essa
tecnologia inovadora permite que a planta decomponha os resíduos sólidos sem a
necessidade de segregá-los. Além disso, o WASTEGONE trabalha com o ar ambiente,
magne zado pelo próprio sistema, que não requer combus vel fóssil ou
eletricidade!

Como Funciona?
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A decomposição começa quando uma pequena quan dade de ar ambiente
(oxigênio) é aquecida e acionada por um campo altamente magné co criado pelos
ímãs internos no compar mento privado de oxigênio do WASTEGONE.
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O oxigênio aquecido, absorvido pelo campo altamente magné co, não apenas gera
as altas temperaturas necessárias (200 ° C - 1200 ° C), mas também forma íons de
oxigênio altamente rea vos. A alta temperatura decompõe os resíduos sólidos e os
íons de oxigênio altamente oxida vos removem dioxinas e outros compostos nocivos
gerados pela decomposição. A emissão é então tratada através de 3 lavadores
úmidos para atender aos padrões descritos nos rigorosos regulamentos de emissões
dos EUA. EUA e Europa.
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Energia verde e derivados renováveis

WASTEGONE não é apenas uma fonte de energia verde gratuita. Ao processar
resíduos mistos, a planta também gera, como subproduto, cinzas quase inteiramente
ecológicas que podem ser usadas na produção de concreto, cerâmica e jolos ou
podem ser usadas para melhorar as condições do solo. Da mesma forma,
processando lixo que contém mais plás cos, o WASTEGONE também gera um
sedimento biológico que pode ser transformado em bio-óleo e bio-gasolina.

Econômico, escalável e móvel

O WASTEGONE é simples e seguro de operar, não requer operadores altamente
qualiﬁcados e precisa apenas de manutenção mínima. Cumprir uma maior
capacidade de acordo com as necessidades do cliente podem colocar diferentes
unidades WASTEGONE. Além disso, a planta é compacta, não requer um grande
espaço e pode ser realocada. E para atender a todas as necessidades e orçamentos,
atualmente existem 8 modelos disponíveis, de 2 toneladas por dia a 100 toneladas
por dia, com a produção de energia correspondente.

Superior ao incinerador e alterna vas de resíduos em energia

Comparado com o incinerador de resíduos em energia e alterna vas, o
WASTEGONE oferece inúmeros bene cios. Essas vantagens estão totalmente
descritas no documento "WASTEGONE vs Incinerador e alterna vas de resíduos
em energia".
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