IMPLEMENTACIÓ D'UN MODEL DE GESTIÓ I VALORITZACIÓ
ENERGÈTICA DELS RESIDUS RAMADERS, BASAT EN UN
MODEL D’ECOMONIA CIRCULAR i REDUCCIÓ D’EMISSIONS.

WASTE TRACKING SOLUTION (WATS SYSTEM)

GROUP

Proposta tècnica Novembre de 2020

¿SOBRE NOSALTRES?
Grup Seroil Energy Express SL, és una
empresa holding familiar de Lleida amb
més de 30 anys desenvolupant totes les
àrees vinculades a la distribució de
hidrocarburs.
SEROIL ENERGY EXPRESS SL és l'actual
promotor de les tres biorefineries trifuel
sota la marca WASTE BIOFUEL (WBT)
que està desenvolupant a Catalunya,
conjuntament amb l'adquisició de
llicències noves i reconvertint altres
plantes de biogàs existents a biometà
renovable per a ús com a
biocombustible vehicular, sota la
societat BIONATUR GREEN SL
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Antecedents
La concentració de l'activitat
porcina en diferents indrets i
zones d'Espanya ha suposat un
increment de la pressió sobre
els ecosistemes derivades de
l'aplicació agrícola dels purins
generats.

Masses d'aigües en mal
estat a Catalunya a causa de
la contaminació per nitrats
derivada de l'abocament de
purins

Zones vulnerables a
la contaminació per
nitrats a Catalunya.

Fuente: Agència Catalana de l’Aigua, 2017.
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Antecedents
Per fer front a la contaminació per purins, les administracions
autonòmiques han adoptat diferents disposicions normatives
obligant als ramaders a disposar de plans de gestió de les seves
dejeccions ramaderes, en què es prevegi la solució prevista per
als purins generats.

Situació actual d'excedent de nitrogen en els
municipis de Catalunya

Si bé l’inspecció de l'acompliment de la normativa va ser en els
seus inicis laxa, en l'actualitat les diferents administracions han
incrementat la seva activitat inspectora i sancionadora.
En aquest sentit, la gestió dels purins suposa un cost per a les
activitats ramaderes, especialment en aquelles zones amb una
menor capacitat de gestió a través de les seves terres agrícoles,
bé perquè ja siguin zones contaminades, bé sigui perquè la
producció de purins supera la capacitat dels sòls agrícoles de la
zona.
Fuente: Agència Catalana de l’Aigua, 2017.
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ACIDIFICACIÓ

IMPACTE AMBIENTAL ACTUAL DERIVAT DELS PURÍNS

El percentatge mitjà de
volatilització de Nitrogen
total excretat en els fems és
del 31%, valor obtingut a
partir d'estudis realizaste a
Dinamarca, Holanda i Gran
Bretanya (Daalgard et al.,
2007) el 11% correspon a
l'aplicació a camp, el 6% a
l'emmagatzematge
i
la
fracció restant es volatilitza
en la pròpia granja.
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Aplicació d'un model d’economía circular a la
gestió de residus ramaders
Esquema principal de la línia de biometanització WB
En aquest sentit, WASTE BIOFUEL ha desenvolupat una solució
integrada de gestió de residus ramaders, basada amb IoT i Blockchain,
incloent el procediment de tractament, seguiment i valorització
energética dels residus avícoles i ramaders, mitjançant l’aplicació del
protocol WASTE TRACKING SOLUTIONS (WATS SYSTEM).
La base d’aquest protocol es una solució finalista en la gestió dels
purins, consisten en la fixació del Nitrògen a NH4 (amoni) i la resta de
nutrients sobre un sistema sòl-planta, productor de biomassa i
captador de la fracció líquida del purí (assimilació-evapotranspiració).
La biomassa resultant será transformada a les plantes de biometà
comprimitat vehicular adherides al protocol anomenat WATS SYSTEM,
per a procesos tèrmics, d’esterilització de cadàvers, higenització de
caducats, i escalfament de la temperatura del digestors
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PROBLEMA
TRAÇABILITAT AMB TEMPS REAL I SOLUCIÓ DEFINITIVA A:
1.
2.
3.
4.

La gestió de purins.
La supressió dels purins directament a camp.
La valorització energètica dels residus ramaders.
La gestió i retirada de baixes porcines (SANDACH C2).

SOLUCIÓ
1.
2.
3.

L’aplicació a camp del Nitrats procedents del purins amb format
d’adobs orgànic-minerals a la carta.
Fixació biològica del Nitrogen en NH4 (amoni) i altres nutrients
sobre un sistema sol-planta .
La digitalització (IoT) de tots els processos amb accès amb temps
real per a totes les parts implicades, incloent les administracions
competents.

PROPOSTA
WASTE TRACKING SOLUTION (WATS)
Es la solució integral a tota la cadena de
gestió de residus avícoles i ramaders,
incloent la retirada de baixes porcines i
avícoles, monitoritzada en temps real
(geoposicionament) i les dades del volum
de residus generats, amb accès restringit
per cada una de les parts implicades
(administració, biorrfinería,
ramader,
transportista i gestor de residus).

1.- LA GESTIÓ DE PURINS (Fracció líquida)
SISTEMA DE RECOLLIDA DEL BIOGÀS
Una sèrie de flotadors són instal·lats entre la impermeabilització de
la bassa i la coberta flotant. Els flotadors descansen sobre els purins.
Aquests flotadors estan connectats per una xarxa de tubs, que els
connecten amb un sistema d'extracció de el biogàs, que serà
canalitzat per a la seva gestió i valorització.
Protecció del terraplè
El terraplè de el dipòsit es cobreix amb làmina Genatex® 1000.
Aquest és un geotèxtil està especialment desenvolupat per a la
protecció de les làmines i la vida útil de la membrana.
Emmagatzematge tancat
L'emmagatzematge de líquids residuals pot ser cobert amb Genatex
® 850, una làmina de PVC reforçat. Els purins o digests són
emmagatzemats entre les dues làmines, creant un sistema
completament tancat. Aquest sistema compleix amb els requisits i
està certificat per Kiwa K2455/93.

2.- LA GESTIÓ DE PURINS (Fracció sòlida)
SEPARACIÓ SÒLIDS-LÍQUIDS
Incorporem un sistema de separació liquid-sòlid amb una
capacitat de 3 m3/h a 10 m3/h, separant la fase sòlida de fase
liquida per al seu posterior tractament. Disposará d'un
cabalímetre a l'inici per controlar el purí que entra.
La fracció líquida anirà directament a la bassa que actualment
disposa cada granja.
La fracció sòlida serà emmagatzemada en contenidors
habilitats per a aquesta finalitat, i será recollida regularment pel
nostre propi transport després del seu ompliment, per destinar
finalment a les plantes de biogàs del grup a les comarques
d'Osona, Segrià i Terres de l'Ebre.

3.- LA GESTIÓ DE PURINS (Fixació N a NH4-Amoni)
AVANTATGES DE L'APLICACIÓ DE "WATS SYSTEM“
1.- La fracció líquida prèvia separació de la fracció sòlida, mai sortirà de
la granja
2.- Sense emissions contaminants per recollides de purins, ni costos
addicionals pel transport d'aigües nitrogenades, reducció de més d'un
60% d'emissions GEH, en origen.

3.- Sense necessitat de destinar centenars d'hectàrees als plans de
gestió de residus ramaders (12.000 places de porc d'engreix o 2.200
reproductores = 1,0 Ha).
4.- Dades i traçabilitat en temps real, mesurament de les emissions
estalviades.
5.- Tot el purí prèviament acidificat i separat de la fracció sòlida,
passarà a una bassa addicional, anomenada “EMBORNAL DE
NITROGEN", la qual es dimensiona segons les places, la tipologia
ramadera i les dades oficials sobre la quantitat de purins generats.

4.- PRODUCCIO DE BIOMASSA PER A ÚS TÈRMIC
➢

Cada hectàrea podrà absorvir 12.000 M3 de
fracció líquida de purins tractada a l'any.

➢

12000 Places de porc d'engreix necessiten com a
màxim 1,00 hectàrea, per complir el Pla de Gestió
Ramader, mitjançant el mètode WATS SYSTEM
(Waste Tracking Solutions).

➢

2.200 places de truges reproductores necessiten
com a màxim 1,00 hectàrea, per a complir el Pla
de Gestió Ramader.

➢

1 hectàrea del “PROTOCOL WAST”, generarà 50
Tn de matèria seca vegetal, que posteriorment
ensitjat o secat, destinarem a procesos tèrmics, a
les nostres plantes de biometà comprimit
vehicular, en substitució de combustibles fóssils
per aquestos procesos.

Propuesta técnica y económica
Enero de 2020

5.- FIXACIÓ BIOLÒGICA DEL NITROGEN MITJANÇANT FILTRE BIOMÀSSIC
La biomassa conreada és de
naturalesa lignocel·lulòsica,
i aquesta és la raó per la qual
el seu ús d'energia està
actualment destinat a les
aplicacions
tèrmiques
(biocombustible sólids) i a
produir biogàs (fermentació
anaeròbica) per escalfar o
generar biometà comprimit.
El maneig del cultiu biomasic
(especialment
la
dosis
d’abonament) i la taxa de
creixement de les plantes
influeixen en la composició
de la biomassa collida i, per
tant, en el valor calorífic.

20 anys
L’Arundo Donax té una llarga
vida de mès de 20 anys.

Mínim 12.000 M3/Ha
Aquest es el número de purins tractats
que pot absorvir per hectàrea, segons
els diferents paràmetres.

10.000 Plantes/Ha

220.000 Canyes/Ha

Aquest es el marc de
plantació de sembra
correcte per hectàrea.

Aquest es el número previst
de canyes per hectàrea, al
segon any de cultiu.

VALORITZACIÓ DE LA BIOMASSA, EN ENERGIA TÈRMICA RENOVABLE
PCI 4500

Aprofitament tèrmic de l'Arundo Donax + Digestat sòlid

50% Arundo
Donax

50% Digestat
sòlid

Esterilització cadàvers porcins 133º 20 minuts

PCI 2500
Digestat sòlid, resultant de la digestió anaeròbica,
prèvia separació de sòlids i líquids.

SUBSTITUCIÓ DE COMBUSTIBLES FÒSSILS, PER PROCESSOS TÈRMICS EN PLANTES DE BIOGÀS,
AMB ELS PROPIS SUBPRODUCTES GENERATS A LA MATEIXA PLANTA DE BIOGÀS.
50% Arundo Donax
(PCI 4500)

50% Digestado sólido
(PCI 2500)
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Preparación y Briquetización
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Si el material de entrada es
demasiado grueso, se puede triturar
a un tamaño de grano adecuado en
un molino de corte.

Separador y descarga de residuos
En el separador, los residuos caen hacia abajo, mientras
que los vapores de aceite y gas se elevan hacia arriba y se
conducen a la condensación. Los residuos se transportan
a través de una sección de refrigeración al contenedor de
residuos herméticos al gas.

Input material
(50% Arundo Donax, 50%
Digestado sólido)
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Condensación escalonada
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En varias etapas de temperatura, los
componentes condensables de los vapores
de pirólisis se obtienen como productos
oleosos o cerosos.

Por medio de un sistema de enfriamiento
activo (enfriador de compresión), se pueden
proporcionar
de
manera
confiable
temperaturas de flujo de agua de
enfriamiento bajas incluso a temperaturas
ambiente más altas para separar también los
componentes de bajo punto de ebullición.
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Autoconsumo de energía eléctrica
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6

INPUT
5
3

Por medio de un tornillo de
relleno, el material se
introduce en el reactor de
pirólisis
de
manera
hermética al aire, según la
demanda, y se funde.
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SALIDA DE CONDENSADOS
10

4

9

Antorcha de emergencia
Los productos de cadena muy corta (gases
permanentes) se queman sin daños en una
antorcha de emergencia si no se pueden usar en
el sitio para generar electricidad o calor..
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3 Entrada de sustrato

Filtro y descarga
Por medio de bombas, la mezcla de
condensado pasa a través de filtros y luego se
descarga del sistema. Los productos se pueden
convertir opcionalmente a electricidad en el
sitio o suministrarse para material externo o
uso energético.

2 Dosificador de Carga
En un silo, el sustrato de tamaño
pequeño está almacenado, por
ejemplo. para un requerimiento
diario. Desde allí, un soplador
transporta
el
material
al
almacenamiento intermedio sobre la
tolva de alimentación..

Sistema de refrigeración

BIOCHAR
Biochar es el nombre que
recibe el carbón vegetal
cuando es empleado como
enmienda para el suelo. Es
decir, es biomasa de origen
vegetal procesada por medio
de la pirólisis. Este uso del
carbón es una forma de
secuestrar
carbono
para
reducir las emisiones de
dióxido de carbono.

10

WATS SYSTEM

4 Pirólisis-Reactor
En el reactor, el material se calienta con movimiento constante. A temperaturas de hasta 500 ° C, se produce la degradación de la biomasa por efecto del calor sin la
presencia de oxígeno, es decir, en una atmósfera completamente inerte. Toda la energía necesaria para el proceso, es generada y autoconsumida en el mismo proceso,
sin necesidad de combustibles fósiles adicionales, certificando el proceso con emisiones neutras, respecto a la biomasa utilizada en la briqueta, cuyo 50% ya ha fijado
previamente, el nitrógeno del purín y ha evitado las emisiones de metano a la atmósfera, que se generan habitualmente al esparcir purines al campo.

Control
Todo el sistema se controla de forma
altamente automatizada. El sistema puede ser
monitoreado por el operador en el sitio o de
forma remota a través de interfaces
apropiadas y, si es necesario, controlado.

Aceite pirolítico, para biofuel, con
certificados de doble cómputo

7.- GESTIÓ I RETIRADES DE BAIXES AVÍCOLES I PORCINES
Incorporació de contenidors rastrejables assignats exclusivament a
cada marca de granja.
WASTE TRACKING SOLUTION, (WATS SYSTEM) ha dissenyat un model de contenidor
tecnològic, amb sistema de geoposicionament, autònom energèticament mitjançant
panells solars flexibles adherits a la part superior i bateria d'acumulació d'energía i
conexión bluethooth.
Aquest contenidor transmet dades en temps real, mitjançant accés autoritzat, genera
albarans digitals i enviament de documents digitals a totes les parts implicades, a partir
de l'escaneig del contenidor per part del transportista autoritzat en cada retirada i
posterior descàrrega del contenidor substitutiu, prèviament desinfectat i precintat a les
nostres instal·lacions de rentat i desinfecció de vehicles i contenidors.
Disposarà així mateix d'una petita bàscula digital o sensor volumetric, inclosa en l'obra
civil per conèixer l'estat dels contenidors en temps real, i sensors de temperatura, per si
fos necessari monitoritzar rangs i períodes de temperatura del seu contingut, per
aplicació en origen d’una hidròlisi prèvia.

Cada retirada de cadàvers o gestió de
residus serà individual, tot i així el camió
no entrarà a l’instal·lació, aquesta haurà
de ser habilitada, segons les nostres
indicacions, per no ser necessària la
presència humana per a aquesta tasca.
Per això el software i la APP coordinaràn
la seva retirada, previ avís al ramader
per SMS i mitjançant notificació al seu
panell de control, amb un mínim de 72
hores d’antelació.

8.- DIGITALITZACIÓ DE TOTS ELS PROCESSOS
La nova generació de terminals satelitales per al
seguiment de béns, contenidors i gestió de residus.
WASTE TRACKING SOLUTION (WATS SYSTEM), opera la primera
xarxa exclusivament comercial de satèl·lits del món, dedicada
100% a IoT, proporcionant comunicacions de dades bidireccionals
en les zones més remotes per mitjà d'una xarxa de satèl·lits òrbita
terrestre baixa (LEO) i estacions terrestres a tot el món.
Sigui on sigui la seva granja, la cobertura de dades i alimentació
energètica autònoma està assegurada.
Incorpora APP dissenyada per al càlcul en temps real de dades,
generació de documents, recollides, pesades, alertes i avisos,
normatives i accés restringit a totes les parts implicades
(administració, ramader, transportista autoritzat i gestor de
residus).

PARTNERS ASSOCIATS

GRÀCIES POR LA SEVA ATENCIÓ
www.bionaturgreen.com
info@bionaturgreen.com
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