Aspectos ecológicos da REMASTER® COMPACT:
A REMASTER® COMPACT é uma unidade de reciclagem moderna e universalmente aplicável e preenche os seguintes pontos: Ecologicamente sensata — Economicamente sensata — Prática de converter

Rentabilização e Financiamento:
A amortização de uma REMASTER® COMPACT dá-se regra geral da seguinte forma: Taxa de recolha do lixo, Venda de energia eléctrica , Venda de certificados CDM, Encaixe de subsídios de fundos ligados ao meio ambiente,
Venda de materiais reciclados. O período de amortização média é de cerca de 2-10 anos.
O plano de negócio apresentado na ferramenta de Excel contém variáveis definíveis individualmente, tais como
taxa de lixo, custos de energia, custos operacionais, salários, etc. São apresentados cash flow e amortização. O
plano de negócio foi elaborado segundo o exigente princípio do valor mais baixo dos padrões de apresentação
de contas alemães.

Know - how em constante evolução,
clientes satisfeitos

REMASTER® COMPACT Unidade

Exemplo de financiamento através de um crédito na encomenda (seguro de crédito):
O financiamento exige somente 15% de capitais próprios, que em última análise também podem ser financiados
em caso de boa solvabilidade.
Assumimos que se começa com um módulo e que se aumenta com financiamento interno mais 3 módulos (mesmo tamanho) ou mais equipamento. Nessa altura os capitais próprios necessários são, devido ao autofinanciamento para toda a unidade (grande projecto), somente 3,75%. Os projectos grandes são desta forma realizáveis.
O design modular permite alcançar flexibilidade máxima na técnica, operação, financiamento e rentabilização.

Pressupostos de construção:

Plano temporal:
A REMASTER® COMPACT é caracterizada por tempos de fabrico, entrega e montagem extremamente curtos.
Contacte-nos e, juntos, desenvolveremos a instalação adequada ao seu projecto!
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Uma REMASTER® COMPACT deverá ser instalada sobre uma superfície firme de mais de 30.000 m². Deve ter
um bom acesso por estrada, fornecimento eléctrico, assim como acesso a água (de superfície ou subterrânea)
(necessidade de água: cerca de 2 m³/h). Também é possível uma mudança de local posterior.

Descrição breve do REMASTER® COMPACT

Design:

O REMASTER® COMPACT é composto pela combinação de uma unidade de reciclagem com uma unidade de
produção energética. Os módulos estão disponíveis nos tamanhos 35.000 - 100.000 toneladas/ano.
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Descrição breve do processo:
O lixo doméstico e os resíduos comerciais preparados são
pesados na entrega e despejados numa superfície firme.
Um operador de escavadora procede a uma inspecção visual com um braço de preensão especial. Resíduos que
contenham substâncias tóxicas e material reciclável (p. ex.
baterias de automóvel, sucata electrónica) são separados
com a escavadora ou manualmente e encaminhados para
uma valorização/reciclagem à parte.
O operador da escavadora enche o fosso de lixo com triturador integrado. Após a trituração o lixo é encaminhado
por uma banda ascendente para dentro da torre de reciclagem. São usados vários equipamentos de separação.
A deslocação ocorre por acção da gravidade através de
poços e tubos de queda. Desta forma estão envolvidas
poucas partes móveis e falíveis e as emissões são reduzidas. Os materiais recicláveis caem em contentores ou em
prensas enfardadoras. Os restos vão através de um tubo
de queda até ao chão deslizante principal.
Este possui ainda 2 chãos deslizantes laterais, que servem
para tarefas doseadas e para a coincineração
de resíduos de alto e de baixo poder calórico (p. ex. pneus,
lodo pastoso ou seco) bem como de detritos infecciosos
(p. ex. resíduos hospitalares). Controlo das 3 grelhas móveis através de um circuito eléctrico de controlo ligado ao

Vantagens:
• Pré-fabricação a 100% na fábrica, tempos de planeamento, produção, fornecimento e instalação curtos,
ideal para o financiamento do projecto
• Purificação dos gases de acordo com as últimas evoluções na técnica de absorção a seco, sem águas residuais, sem pluma de vapor

Processamento
da Escória

Produtos Reciclados

O design é modular, Concepção personalizada da tecnologia de processos, ampliável conforme necessário ao nível
das possibilidades de reciclagem e da capacidade total de
tratamento. A máxima flexibilidade no processo, a capacidade de transformação e o afluxo de materiais estão
assim assegurados. Devido ao aumento da reciclagem de
materiais e consequente diminuição do fluxo de resíduos,
o futuro já não pertence a grandes unidades centrais, mas
sim a unidades descentralizadas, muito mais compactas e
de configuração flexível.

forno. Transporte dos resíduos da grelha móvel para um
tambor de secagem com regulação de velocidade e depois para um forno duplo.
Secagem através de um circuito térmico com secagem
por convecção por meio de um permutador de calor dos
gases de combustão. O gás é esterilizado e vaporizado.
O forno é composto por uma moderna fornalha em degraus. A entrada de ar no forno faz-se lateralmente por
condutas de aspiração por cima do chão deslizante. Mantém-se desta forma um baixo nível de emissões nos chãos
deslizantes. A escória é retirada lateralmente através
de um tanque de água, uma banda de encaminhamento, ímanes de ferro e de néon e uma grelha rolante para
peneirar elementos hipoteticamente não queimados (p.
ex. embalagens grossas ou listas telefónicas). A caldeira,
de dois compartimentos é composta por um feixe horizontal de tubos. O vapor aquecido é depois expandido e
condensado numa turbina de multi estágios (alta pressão
- baixa pressão).Os gases de escape são limpos através
de um processo de absorção a seco. As exigentes normas
europeias sobre gases de escape de unidades de queima
de lixo são cumpridas sem problemas.A energia eléctrica
produzida é injectada na rede através de uma subestação
de transformação.

• Os valores dos gases de escape correspondem aos valores europeus da norma 2000/76/CE e 17º BimSchV.
• O design modular possibilita começar com um módulo
e expandir de acordo com as necessidades. Assim sendo, seriam necessários capitais próprios apenas para o
primeiro módulo. A ampliação da unidade é feita com a
utilização do cash-flow gerado (financiamento próprio).
Técnica de extracção*1
Trituração
Técnica de separação

• Através do design modular respeitam-se as medidas de
transporte (largura máx. 3,00 m, altura máx. 3,60 m)
• A reduzida altura total da REMASTER® COMPACT, graças
à fornalha em degraus e à caldeira horizontal de dois
compartimentos, inovadoras e patenteadas, encaixa-se
bem na paisagem
• Toda a execução, desde a encomenda até à posta em
funcionamento da REMASTER® COMPACT, decorre exclusivamente através de uma empresa, não ocorre o
“efeito Torre de Babel”
• Fornecimento como unidade 100% chave-na-mão,
BOOT, BOO.

Parâmetros técnicos da
REMASTER® COMPACT:
Torre de reciclagem (versão padrão)*1 para Recuperação
de materiais, como p. ex. Materiais de construção (vidro,
cerâmica, pedras, areia), Metais férreos, Metais não férreos, Garrafas de plástico PET
*1 A versão padrão é total-mente automática, só é necessário pessoal para o contro-lo do processo É possível
a expansão através de banda de triagem (manual), assim
como mais triagem apoiada por sensores

Banda especial e poços de queda
Triturador de 2 vagas com cesto de moagem
Tambor de peneirar, separador balístico, separador magnético de metais
ferrosos e não ferrosos, triagem apoiada por sensores

Aproveitamento térmico (versão padrão):

Os parâmetros do processo (pressão, temperatura), assim
como a construção técnica, foram planeados para uma utilização simples, robusta e pouco exigente em termos de
manutenção, desgaste mínimo e máximadisponibilidade.
A REMASTER® COMPACT pode, em princípio, queimar todos os resíduos com um poder calorífico superior a 6,5
MJ/kg. Quando o valor calorífico é inferior, junta-se-lhe
um queimador a gás ou a óleo.

Forno
Caldeira
Pressão do vapor
Temperatura do vapor
Eficiência da caldeira
Eficiência da turbina

Fornalha de degraus, tecnologia patenteada Compuster®
Caldeira horizontal de 2 compartimentos
>= 30 bar
>= 300C
>= 80%
>= 24,2% (turbina de condensação de multi estágios)

