
Διαχειριση Αποβλητων

    

Η εταιρεία ΒioΤev κατέχει την τεχνολογία για μιά ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ         
 ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ . Είτε αυτά
είναι στερεά, είτε υγρά, είτε οργανικά. Εκτός από τα παραπάνω αποβλητα, εξειδικευμένη
εφαρμογή έχει στη 
διαχειριση αποβλητω
ν 
Ελαιοτριβειων, Τυροκομειων,           Οινοποιειων
.

  

Η μέθοδος διαχειρισης αποβλητων που ακολουθούμαι στηρίζεται σε μία 

παγκόσμια και μία Ελληνική πατέντα και έχει ήδη εφαρμοστεί και αδειοδοτηθεί ( ΥπεΧωΔε,
Ο.Τ.Α κλπ. ) -περισσότερα στοιχεία πιστοποίησης για την μέθοδο διαχειρισης αποβλητων
&nbsp;θα δείτε στο προφίλ μας
.

  

  

Συνοπτικά τα ωφέλη της πρότασης μας για διαχειριση αποβλητων :

    
    -  Δεν παρουσιάζει περιβαλλοντικά προβλήματα, ούτε κατά την παραλαβή ούτε κατά την
επεξεργασία αποβλητων.   
    -   Δεν απαιτείται κτιριακός εξοπλισμός ή ενεργοβόρες συσκευές και μηχανήματα.  
    -  Δεν έχει τελικό αποδέκτη. ( ότι επεξεργάζεται στους χώρους παραλαβής , τελικά
πωλείται ως πρώτη ύλη ή τελικό προιόν, προσφέροντας ενεργητική τελειοποίηση και
αειφορία, γιατί λειτουργεί σε ετήσια βάση από την παραγωγή (της Ελιάς, των Προβά
των, Αιγών και Αγελάδων
,της 
Αμπέλου 
) 
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Διαχειριση Αποβλητων

  

Σε επίπεδο Δήμων η διαχειριση αφορά ότι αποβλητα είναι ξύλινα

, αγροστώδες, κλάδεμα κήπων και            πάρκων, θαλάσσια εκβράσματα όπως φύκια κλπ.

  

  

Επίσης διαχειριση λυματολάσπης, στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, καμμένα λάδια μαγειρικής από
εστιατόρεια, ξενοδοχεία και οικίες και άλλων αποβλητων.
 Το σύστημα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του νερού για,
άρδευση και άλλες χρήσεις πόλης, εξαλέιφοντας την αλόγιστη απόρριψή του σε, θάλασσα ,
λίμνες και ποτάμια.

        Περιγραφή διαδικασίας διαχειρισης αποβλητων   

  

                

    
    -  Γινεται σύμβαση διαχειρισης και παραλαβής αποβλητων από τους παραγωγούς των
λυμάτων   
    -   Δίνεται σχέδιο κατασκευής εμπεριεκτών για την επιμέρους παραλαβή στερεών και
υγρών   
    -   Δημιουργείται κέντρο προσωρινής διαχειρισης, παραλάβής και εναπόθεσης των
επιμέρους αποβλητων   
    -   Εγκατάσταση κλωβών ωρίμανσης των στερεών και ωριμαντήριο για την μεταποίησή
τους με φυσικά μέσα.   
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Διαχειριση Αποβλητων

  
  Τρισδιάστατη απεικόνιση μονάδας
        

  
    Διαχειριση Αποβλητων - 
Στάδιο 1

Παραλαμβάνεται το υγρό αποβλητο και αποθηκεύεται στην καραντίνα

Παραλαμβάνεται το στερεό αποβλητο και μαζί με άλλα ειδικά στερεά υλικά τοποθετείται στους άδειους κλωβούς ωρίμανσης..

  Διαχειριση Αποβλητων - 
Στάδιο 2

Γίνεται η   κατάλληλη επεξεργασία με το ειδικό σύστημα TEV στα υγρά αποβλητα έτσι   ώστε να είναι κατάλληλα για να μεταφερθούν στους κλωβούς ωρίμανσης.

  
    Διαχειριση Αποβλητων - 
Στάδιο 3ο

Τα υγρά   αποβλητα μεταφέρονται στους κλωβούς ωρίμανσης μέσω σωλήνων και   διαχύονται συνεχώς. Απορροφούνται από τους κλωβούς και εξατμίζονται.

  Διαχειριση Αποβλητων - 
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Διαχειριση Αποβλητων

Στάδιο 4ο

Στην   περίπτωση υπερχείλισης των υγρών λόγω μεγάλης ποσότητας υγρών αποβλητων   (σε συνάρτηση με μικρό αριθμό κλωβών) το υγρό μεταφέρεται στην τεχνητή   λίμνη όπου και παραμένει προσωρινά.

  
    Διαχειριση Αποβλητων -
 Στάδιο 5ο

Το υγρό   αποβλητο παραμένει προσωρινά στην λίμνη και τοποθετείτε το σύστημα TEV   συνεχώς μέχρι και την εξάτμισή του. Σε περίπτωση που χρειαστεί το   περιεχόμενο της λίμνης μεταφέρεται ξανά στους κλωβούς.

  Διαχειριση Αποβλητων - 
Στάδιο 6ο

Αφαιρούνται   τα συρμάτινα περιβλήματα των κλωβών και παραλαμβάνεται το περιεχόμενο   τους. Με την κατάλληλη επεξεργασία το περιεχόμενο μπορεί να μετατραπεί   σε άριστο φυτικό λίπασμα για χρήση από τους ελαιοπαραγωγούς ή άλλους   γεωργούς.

  
              Πλεονεκτήματα της Πρότασής μας
  

Η πρόταση αυτή καταργεί τις ατελείς καύσεις και τις μετακινήσεις αποβλητων.
Εξαφανίζει δυσοσμίες και περιβαλοντικές επιπτώσεις υγρών αποβλητων.
Επαναχρησιμοποεί το νερό των αποβλητων για άρδευση και άλλες χρήσεις.
Δινει πρώτες ύλες για την παραγωγή ογδόντα ( 80 ) βιοτεχνολογικών προιόντων , που
απευθύνονται :

    
    -  στην υγεία  
    -  στη κοσμετολογία  
    -  στο καθαρισμό κτηρίων  
    -  στην ανάπτυξη φυτών και στη καταπολέμιση των ασθενειών τους  
    -  στη κατάσβεση πυρκαγιών  
    -  στη βιομηχανία υφασμάτων  
    -  στην επεξεργασία μετάλλων και πετρωμάτων  

  

Για τη συγκεκριμένη πρόταση έχει δείξει ενδιαφέρον εκτός των άλλων και η Deutsche
Bank  και έχει
καταρτισθεί σύμφωνο συνεργασίας που αφορά το περιεχόμενο των  κλωβών ( που
χαρακτηρίζεται Α.Π.Ε ) με πρόθεση να κατασκευάσει μονάδες  παραγωγής ενέργειας.
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