Nova tecnologia
rendible i respectuosa
amb el medi ambient
per a la dessulfuració
del biogàs

Més informació:

www.biogasnet.eu
info@biogasnet.eu

Sistema sostenible de
purificació de biogàs en
abocadors i plantes de
tractament de residus
sòlids urbans

El projecte europeu LIFE BIOGASNET
desenvolupa una tecnologia innovadora,
sostenible i amb una baixa petjada de
carboni per a la purificació de biogàs,
basada en processos biològics.
L’objectiu del projecte és impulsar l’ús del
biogàs com a font d’energia sostenible
i promoure la producció d’energies
renovables mitjançant el concepte
d’economia circular.

Promovent l’ús del biogàs com a
font d’energia sostenible

El sistema impulsat per LIFE
BIOGASNET presenta importants
avantatges, minimitzant la petjada
ambiental fins al 55% al reduir
l’emissió de diòxid de carboni i la
generació de residus.

Consorci:
El projecte ha rebut finançament del
Programa LIFE de la Unió Europea
amb el número de contracte LIFE18
ENV/ES/000426

Objectius:
Reduir la generació de residus
Promovent el concepte d’economia circular,
reduint la producció de lixiviats en els abocadors
i reutilitzant els subproductes generats.

Dels residus als recursos
Produint matèries primeres secundàries
obtingudes a partir de residus i del procés de
dessulfuració.

Tecnologies competitives i d’ús
eficient dels recursos
La combinació de diversos processos biològics
consolidats per a la purificació del biogàs
amb la generació de subproductes permetrà
l’establiment de tecnologies competitives.

Polítiques i estratègies ambientals
Per a minimitzar la petjada ambiental i
l’impacte de les emissions de biogàs i la
combustió en torxes.

La tecnologia:
LIFE BIOGASNET desenvoluparà un sistema
innovador de dessulfuració de biogàs basat
en processos biològics i capaç d’obtenir un
biogàs d’alta qualitat i subproductes finals
d’alt valor afegit.
S’acoblarà un bioreactor de nitrificació amb
un filtre anòxic biopercolador de fase gas
o un biodepurador anòxic per a reduir el
contingut de sulfur d’hidrogen en el biogàs.
La tecnologia desenvolupada presentarà
notables avantatges ambientals
en comparació amb les pràctiques
convencionals.

Resultats esperats:

El procés biològic avançat implica una reducció
de la petjada de carboni en comparació amb
les tecnologies tradicionals.

Prototip instal·lat
a l’abocador de Miramundo-Los Hardales
(Cadis, Espanya) durant 12 mesos, amb
l’objectiu de recollir informació per a

55%

de reducció de la
petjada ambiental
Producció de

Economia sostenible, amb
baixes emissions de carboni i
tecnològicament avançada

Dues plantes pilot
instal·lades a
Espanya i Grècia

423kg

de sofre per any en
abocadors i de

3051kg

de sulfat d’amoni
en les plantes de
residus de sòlids
urbans

83%

de reducció de les
emissions de diòxid
de sofre

l’optimització de la tecnologia, els seus
límits i la definició d’estratègies de control
avançades.

El prototip es traslladarà
a una planta de gestió de residus sòlids

Eliminació
simultània
d’amoníac i sulfur
d’hidrogen

urbans a Atenes (Grècia), on funcionarà
durant 12 mesos més per a obtenir
informació sobre el seu rendiment en un
escenari diferent. La planta s’ampliarà
amb un depurador de gasos per a dur a
terme l’absorció d’amoni en aigua, que
posteriorment s’utilitzarà per alimentar el
bioreactor de nitrificació. .

