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Presentació
e-Watts® és una empresa especialista en Tecnologia Electroquímica amb “Solucions Mediambientals, Tècnica i
Econòmicament viables, enfocades a l'Economia Circular”.
• Tractament / Minimització / Recuperació d'Aigües.
• Minimització / Valorització de Residus.
• Cogeneració energètica / Hidrogen.
e- Watts® Technologies és una empresa especialitzada en tecnologia Electroquímica amb més de 30 anys
d'experiència. desenvolupament de noves tecnologies (R+D & patents tecnològiques) i projectes d'enginyeria
enfocats al tractament / recuperació d'aigües de procés, aigües residuals, regeneració de solucions de rentada de

gasos, minimització i valorització de residus i producció o cogeneració d'Hidrogen.
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Objectius de l'empresa
1. Tractaments eficients i respectuosos amb el medi ambient.
2. Viabilitat econòmica / retorn d'inversió.
3. Màxima recuperació d'efluents.
4. Mínima o nul·la generació de residus.

OBJECTIU GENERAL:
“GARANTIR Al CLIENT
UNA SOLUCIÓ
TECNOLÒGICAMENT
EFICAÇ I RESPECTUOSA
AMB EL MEDI AMBIENT “

5. Recuperació i/o valorització d'aigües i residus dins del propi procés.
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2.1. Tractaments d'aigües i residus aquosos per via electroquímica (e-T) :
Tecnologia i capacitats (e-ECT, e-EOT)
2.1.1. Tecnologia (e-ECT, e-EOT)
2.1.2. Solucions i aplicacions
2.1.3. Punts forts de la tecnologia
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2.1.1. Tecnologia (e-ECT, e-EOT)
La tecnologia Electroquímica basa el seu tractament en la utilització de l'electró per a la generació de Coagulants o Oxidants "in situ".
• Electro-coagulació (e-ECT): A través d'un camp elèctric entre ànode i càtode (ànode de sacrifici, que genera els hidròxids / coagulants fèrrics
o alumínics). Procés assimilable al tractament Físic-químic, però amb rendiments altament superiors en eficiència de processos de electro-reducció –
oxidació – absorció química i amb una substancial disminució en generació de llots (entre un 30% - 75% inferior). La seva aplicació es dóna en funció
de sòlids / col·loides / metalls pesants / aigües hidrocarburadas, olioses, emulsions, o DQO / TOC / Nitrogen Total fàcilment coagulable.
• Electro-oxidació (e-EOT): A través d'un camp elèctric entre ànodes i càtodes (de llarga durada / no sacrifici), fabricats amb metalls nobles catalítics,
que produeixen oxidació directa per contacte anòdic, o oxidació indirecta per generació d'oxidants en el mitjà. Aquest procés seria molt superior a
tractaments biològics d'alta intensitat (MBR/*SBR/*UASB), tractaments químics oxidatius (utilització d'oxidants a pressió / temperatura) i/o mixtos.
L'única diferència entre el tractament d'alta intensitat biològic és que el tractament d'EO no diferència, i actua tant en molècules biodegradables com
en poc o difícilment biodegradables. Respecte al tractament químic oxidatiu d'ALTA PERILLOSITAT (que utilitza temperatura, pressió, oxidants,
difícilment regulables en cas d'accident), el tractament EO sempre actua a pressió i temperatura ambient, i a més sense generar llots residuals.
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1. Electro-coagulació (e-ECT)
•

Tecnologia electroquímica que reprodueix el tractament físic-químic tradicional, amb la diferència de generar in
situ els coagulants necessaris sense necessitat d'incorporar noves sals (poli clorur d'alumini, clorur fèrric, etc.).

•

A més d'actuar com a tractament Físic-químic, la reacció electroquímica dóna lloc a:
✓ reaccions de trencament molecular (millora de la biodegradació).
✓ reaccions d'oxidació / reducció.
✓ absorció química i electro-química.
✓ separació i trencament d'emulsions / oliïs en el mateix procés.
✓ gran eficiència en la remoció / eliminació de metalls pesants.
✓ eliminació de sòlids suspesos major amb gran eficiència en la remoció de col·loides.
✓ menor producció de llots en comparació amb el procés físic-químic.

Reactors amb control automàtic de neteja.

Tecnologia pròpia (reactors) sota patent.
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2. Electro-oxidació : (e-EOT/e-EOTph/e-EDT)
•

L'electro-oxidació (e-EOT) consisteix en l'aplicació d'un camp elèctric entre diferents elèctrodes (de llarga durada). Aquests
elèctrodes (ànodes i càtodes) estan fabricats en base de titani o altres materials i recoberts d'un sintetitzat o deposició, sobre la
base de metalls nobles, amb propietats catalítiques, que permet oxidar els contaminants per contacte directe amb l'ànode
(oxidació directa) o per oxidació en el mitjà (oxidació indirecta) a partir dels oxidants generats durant el procés electrolític (per
exemple: hipoclorit, ozó, peròxids, radicals lliures, persulfats, etc.). El seu camp d'aplicació és la degradació / oxidació de
compostos orgànics / inorgànics (solubles) , susceptibles de ser oxidats.

•

La tècnica de l'electro-oxidació/*electro-desinfecció (e-EDT) també s'utilitza com a sistema de producció de desinfectants per a
tractament d'aigües i la seva higienització / desinfecció. La tècnica més coneguda és la producció de clor "in situ "
mitjançant aigua de mar o una solució de clorur de sodi.

•

Actualment e-Watts ha desenvolupat un nou tractament altament eficaç per a l'oxidació d'altes càrregues orgàniques
(DQO's entre 5000mg/L i 50.000mg/L) tòxiques o no biodegradables (API's, contaminants emergents, etc.) per a la indústria
Químic-Farma i Petroquímica que permet obtenir un rendiment igual o superior als elèctrodes de Diamant BDD però a un cost 10
vegades inferior. Ref: e-EOTph.

Reactors amb control automàtic d'acte neteja.

Tecnologia pròpia (reactors i procés) sota patent.
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2.1.2 Problemes habituals i solució electroquímica
1. ALTES CÀRREGUES ORGÀNIQUES NO BIODEGRADABLES I/O TÒXIQUES: e-EOTph. Aplicació directa o abans de biològic.
2. MILLORA DE LA BIODEGRADABILITAT DE L'EFLUENT: e-EOTph/ e-EOT. Aplicació abans de l'efluent a biològic o substitució d'aquest.
3. ELIMINACIÓ DE CONTAMINANTS PERSISTENTS A TRACTAMENTS BIOLÒGICS: s'aplica e-EOTph a les aigües abans de l'abocament per a
l'eliminació d'aquests compostos bíorrefractaris.
4. FALTA D'ESPAI I AMPLIACIÓ DEL BIOLÒGIC: e-ECT i/o e-EOTph. Aplicar abans del biològic reduint càrrega i temps de residència.
5. MASSA SALS SOLUBLES EN L'EFLUENT FINAL: Canviar Físic-químics per (e-ECT o e-ERT) + O I o aplicar abans de l'abocament.
6. PRESÈNCIA DE METALLS I LÍMITS BAIXOS D'EMISSIÓ: e-ECT. Molt eficaç en qualsevol mena de metall pesant.
7. EXCESSIUS RESIDUS AQUOSOS A GESTIÓ EXTERNA: e-EOTph. Tractament previ de residus líquids abans tractament general "in situ".
8. EXCESSIUS LLOTS A GESTIÓ EXTERNA: e-ECT i/o e-EOTph. Canvi de Físic-químics per EC i/o canvi de biològics per EOTph.
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Problemes habituals i solució electroquímica
9. VOLUNTAT DE RECUPERAR AIGÜES: Substitució de físic-químics per e-ECT.
10. DESCONTAMINACIÓ DE FREÀTICS CONTAMINATS: Aplicació directa sobre l'aigua freàtica de procés e-FRR. Curta durada del tractament "in situ".
11. REGENERACIÓ D'AIGÜES DE RENTADA DE GASOS: S'aplica tècnica e-SCR per a regenerar "in situ" la solució de rentada.
12. DESINFECTANTS CARS I PERILLOSOS: e-DSR. Generació "in situ" del desinfectant.
13. RECUPERACIÓ DE METALLS VALUOSOS: e-EDT (electro-deposició). Es recuperen els metalls desitjats de l'efluent.
14. MILLORA DE RENDIMENT EN BIODIGESTORS : e-NHR. S'elimina en continu l'Amoni de l'interior del digestor sense reduir la matèria
orgànica digestible, cogenerant hidrogen i augmentant la producció de metà entre un 30%-50%.
15. PRODUCCIÓ I/O COGENERACIÓ D'HIDROGEN: e-HHT. S'aplica un reactor de EOT/*ERT especial per a la producció d'hidrogen pur o s'aplica en
determinats tractaments d'aigües residuals/residus líquids cogenerant hidrogen al mateix temps.
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Alguns exemples
LIXIVIATS
VOLUM.- 100 m3/dia

MINERIA (MINES DE WOLFRAMI)

m3/h.- 5m3/h

TRACTAMENT.- EC+EO
PARAM

ENT

SAL % REND

DQO mg/l

8500

86

98,9

NH4 mg/l

2500

<4

99,9

ECOTOX

110

<1

PARAM
Ferro mg/l
Plom mg/l
Zinc
Arsènic

99,9

Equitox/m3
BACT. UFC/100ml 3x10 8

2

99,9

COST €/m3.- 5,5

AIGÜES PRODUCCIÓ ANTIBIÒTICS

TRACTAMENT - EC+EOph
DQO mg/l

15000

ECOTOX.

SAL

180

%REND

750

95

6

96,6

Equitox/m3
BACT.AEROB. 8x10 10

SAL
0,3
0,06
0,3
0,2

% REND
99
99
99
95

COST €/m3 .- 0,39

VOLUM.- 300 m3/dia
m3/h.- 15
TRACTAMENT.- EC+EO

m3/h.- 40m3/h
ENT

ENT
158
17
45
4

AIGÜES GALVÀNIQUES

VOLUM.- 800 m3/dia

PARAM

VOLUM- 12000 m3 / dia
500 m3/h
TRACTAMENT.- EC

<1

99,9

PARAM
NIQUEL mg/l
CROM VI mg/l
CIANURS mg/l

ENT
115
86
23

SAL

%REND

0,020
99,9
0,016
99,9
0,001
99,9

COST €/m3.- 0,85

UFC/100 ml
COST €/m3.- 3,4
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Fotos tecnologia / plantes
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2.1.3. Punts forts de la tecnologia
• NO ES PRODUEIXEN LLOTS (EO) / 0% O MOLTS MENYS (EC) / <30%-75% QUE AMB ALTRES TECNOLOGIES (R)
• POSSIBILITAT DE RECUPERACIÓ D'EFLUENTS (R)
• ELS LLOTS PRODUÏTS (EC) SÓN INERTS I FÀCILMENT DESHIDRATABLES
• TRACTAMENT MÚLTIPLE DE CONTAMINANTS
• TRACTAMENT D'AIGÜES NO BIODEGRADABLES, REFRACTÀRIES I TÒXIQUES

• TRACTAMENT D'AIGÜES AMB ELEVADA SALINITAT, CÀRREGA ORGÀNICA I NITROGENADA
• PERMET DEPURAR I DESINFECTAR EN EL PROPI PROCÉS
• ELIMINACIÓ D'OLOR I COLOR
• RECUPERACIÓ DE METALLS PESANTS VALUOSOS
• BAIXOS COSTOS D'EXPLOTACIÓ I PROPORCIONALS A la CÀRREGA
• NO ES REQUEREIXEN REACTIUS (S)
• ÉS EL PROCÉS QUE MENYS CO2 PRODUEIX (S)
• TRACTAMENT RÀPID (instantani o màx.. 1h), POSSIBILITAT DE TRACTAMENT EN LÍNIA
• AUTOMATITZACIÓ I CONTROL REMOT DEL PROCÉS
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2.2. Regeneració, recuperació i reciclatge per via electroquímica (e-R)

2.2.1. (e-DTR) Destoxificació i reclassificació de residus Líquids tòxics. Reciclatge i Valorització de residus.
2.2.2. (e-NHR) Tractament, recuperació de nutrients i/o cogeneració d'hidrogen en efluents: industrials, urbans, sector Agro-

Alimentari, Purins i Lixiviats.
2.2.3. (e-FRR) Regeneració i recuperació freàtics contaminats.
2.2.4. (e-SCR) Regeneració de solucions de rentada de gasos en Scrübbers.
2.2.5. (e-DSR) Regeneració i Síntesi de desinfectants "in situ". Desinfecció en Torres de Refrigeració (Legionel·la sp.).
2.2.6. (e-SSR) Recuperació de solucions salines i concentrats d'osmosis.
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2.2.1. (e-DTR) Destoxificació i reclassificació de residus líquids tòxics reciclatge i
valorització de residus
PROBLEMÀTICA:
L'elevat cost de gestió externa/tractament de la majoria de
residus sòlids industrials, fa necessari un estudi detallat de
com es poden minimitzar aquests en origen i/o valorar-los
parcial o totalment, perquè el cost final sigui mínim o positiu.

SOLUCIONS:
e-WATTS, a través de les seves diferents tecnologies electroquímiques o
altres existents, pot tractar els contaminants, detoxificant i eliminant els

compostos que li donen caràcter tòxic al residu o fins i tot que sigui
factible la seva recuperació en forma de subproducte, matèria primera en
el propi procés o valorar-lo per a la seva venda a un tercer. Normalment,
previ al projecte definitiu, hi ha una primera fase d'estudi on s'avalua
l'eficiència, l'opex, capex i/o el valor del recuperat/valorat. L'elevat cost de

gestió externa dels residus sòlids fa d'aquestes tecnologies un factor
afegit per a millorar els costos o fins i tot generar ingressos. La seva
amortització i impacte positiu sobre el compte de resultats sol ser molt
ràpida.
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2.2.2. (e-NHR) Tractament, recuperació de nutrients i/o cogeneració d'hidrogen
en purins

TRACTAMENT EONit ®
Esquema del procés

T-3
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2.2.2. (e-NHR) Tractament, recuperació de nutrients i/o cogeneració d'hidrogen
en purins

TRACTAMENT PhosNit ®
Esquema del procés
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2.2.3. (e-FRR) Regeneració i recuperació de freàtics contaminats

PROBLEMÀTICA

La industrialització descontrolada de les últimes dècades i els accidents industrials, han generat problemes de contaminació de sòls i/o
aigües freàtiques. L'elevat cost i temps emprat per a la seva regeneració fa de la nostra tecnologia un bon mètode per a tractar en
línia/“in situ” la contaminació, tant dels sòls com dels freàtics.
SOLUCIONS
La tecnologia electroquímica sola o complementada amb unes altres, pot tractar, amb instal·lacions mòbils "in situ", grans cabals
d'aigua freàtica contaminada, podent ser reinjectada de nou al freàtic i disminuint en poc temps el llindar mínim d'intervenció. En els
sòls contaminats es pot intervenir amb efectivitat i curt termini de regeneració, tant amb lixiviació +
electroquímica i/o bioremediació. Els tractaments de gestió externa de sòls solen ser molt costosos i a vegades impagables. Els
tractaments "off site" impliquen més cost de tractament i de transport de terres.

Tots els projectes de descontaminació requereixen d'un estudi previ que consta de:
1. Campanya d'anàlisi d'aigües i/o sòls.
2. Mostreig de sòls, aigües i pilotatge de laboratori, prèvia valoració del projecte de descontaminació.
3. Avantprojecte on es descriuen les tècniques a utilitzar, cost de descontaminació, metodologia de seguiment i durada
dels treballs.
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2.2.4. (e-SCR) Regeneració de solucions de rentada de gasos en scrübbers

PROBLEMÀTICA
En la majoria d'empreses i en gairebé tots els sectors industrials existeixen instal·lacions de rentada de gasos
(scrübbers) per a evitar l'emissió de gasos contaminants. Aquests gasos poden estar constituïts per multitud
de contaminants inorgànics o orgànics. Normalment aquestes aigües de rentada de gasos tenen incorporats
reactius que reaccionen i eliminen el contaminant de la fase gas a fase aquosa. És necessari que aquestes
solucions de rentada siguin renovades (consum de reactius/cost) i gestionades com a residu perillós les
aigües de rentada esgotades (cost).

ORIGEN DEL PROBLEMA
L'activitat industrial sobretot en la indústria del petroli, petroquímica, química, farmacèutica,
siderometal·lúrgica i altres solen generar tot un tipus de contaminants en les seves emissions
(partícules, NOx, SOx, Sulfhídric, Amoníac, XVOC’s, VOC’s, Dioxines, metalls volàtils, olors vàries…).

SOLUCIONS
La solució proposada passa per la regeneració de les solucions de rentada de gasos i la no generació de residus líquids que comporten un elevat cost d'eliminació.
La tecnologia Electroquímica permet tant la regeneració d'aquestes solucions de rentada com el seu control en continu de la seva concentració, eficiència de
regeneració i eliminació del contaminant de l'emissió de gas final.

© e-Watts Technologies SL

06

Tecnologia i Aplicacions – 2.2. Regeneració, recuperació, i reciclatge per via electroquímica (e-R)

02

2.2.5. (e-DSR) Regeneració i/o síntesi de desinfectants “in situ”

PROBLEMÀTICA
En la majoria d'empreses i en gairebé tots els sectors industrials, existeixen instal·lacions on és
necessària la desinfecció mitjançant alguna mena de compost químic oxidant o germicida com:
hipoclorit (ex: potabilitzadores, torres de refrigeració), ozó, peròxid o persulfats. També hi ha
empreses que necessiten aquests compostos per a la síntesi d'altres productes finals. El cost de
compra o generació "in situ" d'aquests desinfectants sol ser alta (opex, capex) mitjançant els
sistemes actuals. Nosaltres proposem la generació electroquímica d'aquests compostos "in situ"
evitant sobrecostos, l'emmagatzematge ,de mercaderies perilloses i molt important sense impureses
que puguin afectar a l’aigua o producte final.

ORIGEN DEL PROBLEMA
El problema bàsic sol ser el cost (Opex/*Capex) i l'emmagatzematge i transport de productes
perillosos.

SOLUCIONS
La tecnologia electroquímica ens permet generar i/o regenerar oxidants/desinfectants de qualsevol
tipus a la concentració desitjada i en continu.
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2.2.5. (e-DSR) Regeneració i síntesi de desinfectants “in situ”

Desinfecció en Torres de Refrigeració (LEGIONEL·LA SP.)
PROBLEMÁTICA
En la majoria de les empreses i en gairebé tots els sectors industrials existeixen torres de refrigeració per al control de temperatura en els seus processos de
producció. Les aigües de refrigeració d'aquestes torres comporten un elevat manteniment en dosatge de reactius: hipoclorit (evitar Legionel·la), antiincrustants per a
mitigar la concentració de calci que acaba incrustant-se en la instal·lació i perillar el seu bon funcionament. És necessari una tecnologia que regeneri el desinfectant
i eviti la sobredosificació de reactius (i corrosivitat).

ORIGEN DEL PROBLEMA
L'elevat dosatge d'hipoclorit i altres reactius incrementa la conductivitat (clorurs bàsicament) de l'aigua de refrigeració, la qual cosa provoca una elevada corrosivitat
en la instal·lació i la seva vida mitjana.

SOLUCIONES
La filtració contínua de l'aigua evita la presència de sòlids suspesos i l'increment de la càrrega orgànica, obtenint-se una aigua cristal·lina i evitant la proliferació de
bacteris (entre elles la Legionel·la). A més d'aquesta filtració en continu s'instal·la una cel·la Electroquímica que regenera el contingut de clor actiu (per a evitar
proliferació de Legionel·la i altres microorganismes), oxida i elimina la possible presència de DQO, evita l'increment de conductivitat/clorurs en la instal·lació i les
incrustacions càlciques. Això comporta un baix o nul consum de reactius, molt baixa corrosivitat i allargar la vida mitjana de la instal·lació.
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2.2.6. (e-SSR) Recuperació de solucions salines i concentrats d'osmosis

PROBLEMÀTICA
En la majoria d'empreses i en gairebé tots els sectors industrials, existeixen instal·lacions d'osmosi
inversa o nanofiltració per a la producció d'aigua d'elevada qualitat o recuperació d'efluents
residuals. Aquestes osmosis generen uns concentrats (aprox. 20%) que contenen massa
conductivitat i són abocats o gestionats externament, provocant un increment en el cànon
d'abocament o cost de gestió i en pèrdua d'aigües que podrien ser recuperades en una gran part.

ORIGEN DEL PROBLEMA
Aigües de consum, aigües de procés o aigües residuals tractades, generant entre un 25-30% de
concentrat que és abocat o gestionat externament i no recuperat pel seu elevat contingut en
anions i cations.

SOLUCIONS
El tractament Electroquímic permet una gran eficiència en l'eliminació d'anions i cations, a un baix cost, en la recuperació de concentrats d'osmosis o nanofiltració i la
mínima generació de llots residuals.
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Tecnologia i Aplicacions – 2.3. Hidrogen, energia i cogeneració electroquímica (e-H)

02

2.3. Hidrogen, energia i cogeneració electroquímica (e-H)

2.3.1. Producció d'hidrogen.
2.3.2. Recuperació Energètica de Calor Residual i producció d'hidrogen.
2.3.3. Estabilització de Biodigestors / increment de metà i cogeneració d'hidrogen.

© e-Watts Technologies SL

06

Tecnologia i Aplicacions – 2.3. Hidrogen, energia i cogeneració electroquímica (e-H)

02

2.3.1. (e-H2H) Producció d'hidrogen
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Tecnologia i Aplicacions – 2.3. Hidrogen, energia i cogeneració electroquímica (e-H)

02

2.3.2. (e-HRH) Recuperació energètica de calor residual i producció d'hidrogen
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Tecnologia i Aplicacions – 2.3. Hidrogen, energia i cogeneració electroquímica (e-H)

02

2.3.3. (e-BMH) Estabilització de biodigestors / increment de metà i cogeneració
d'hidrogen
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Servicios
RESULTADOS
ambientales (e-S)

3.- SERVEIS AMBIENTALS
3.1. ESTUDIS DE TRACTABILITAT I VIABILITAT
3.2. LABORATORI D'ANÀLISI
3.3. SERVEIS D'ENGINYERIA INTEGRALS

© e-Watts Technologies SL

02

Serveis ambientals (e-S) – 3.1. (e-TRS) Estudis de tractabilitat i viabilitat

03

3.1. (e-SSR) Estudis de tractabilitat i viabilitat
Estudis previs ( Go / No Go ), en pilots de laboratori,
per a càlcul d'eficiències, opex i capex del procés de
tractament proposat.
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Serveis ambientals (e-S) – 3.2. (e-LES) Laboratori d'anàlisi ambiental
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3.2. (e-LES) Laboratori d'anàlisi ambiental
MATRIUS ANALITZABLES:
•

Aigües: de procés, subterrànies, industrials i residuals.

•

Residus: líquids i sòlids.

•

Gasos: emissions / immissions.

•

Sòls contaminats

TIPUS D'ANÀLISI :
• Inorgànics: Espectroscòpia, electrometria, Cromatografia Iònica, ICP-Masses.
• Orgànics: GC-MS, HPLC-MS, ANAR, RMN...
• Ecotoxicològics: microalgues, micro crustacis, peixos, Microtox,
• Tests de germinació.
• Biodegradabilitat: Tests OCDE en aigües i sòls, respirometries.
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Serveis ambientals (e-S) – 3.3. (e-ENS) Serveis d'enginyeria integrals

03

3.3. (e-ENS) Serveis d'enginyeria integrals
.
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•

Pilotatges Industrials – Valoració econòmica opex-*capex

•

Disseny de processos i reactors

•

Avantprojectes i projectes executius

•

Direcció de projectes i obres

•

Posada en marxa de tractaments

•

Serveis de control remot d'instal·lacions de tractament

•

Manteniment i explotació d'instal·lacions
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Patents i llicències tecnològiques (e-R+D)
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4.- PATENTS I LLICÈNCIES TECNOLÒGIQUES
4.1. LLICÈNCIES TECNOLÒGIQUES I KNOW-HOW
4.2. PROJECTES R+D

02

Patents i llicències tecnològiques (e-R+D) – 4.1. Llicències tecnològiques i know-how

04

4.1. Llicències tecnològiques i know-how (Contractes de Llicència i/o venda de Patents)

• Es llicencien tecnologies i Know-how a companyies
tecnològiques a nivell internacional.

• Es poden vendre en exclusiva determinades patents per a
la seva explotació internacional.
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Patents i llicències tecnològiques (e-R+D) – 4.2. Projectes R+D

04

4.2. Projectes R+D
• e-Watts Technologies realitza de manera contínua R+D com a part del seu ADN i filosofia.
• Participa tant en projectes nacionals com internacionals.
• Participa conjuntament amb els seus clients en projectes R+D per a l'evolució del producte, tecnologia i aplicacions.
• Els projectes poden realitzar-se conjuntament amb altres Centres Tecnològics, Universitats, clients / proveïdors.
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5.- BUSINESS CASES
· SECTOR QUÍMIC
· SECTOR AUTOMOCIÓ
· SECTOR FARMACÈUTIC

© e-Watts Technologies SL

02

Business cases
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5. Business cases
SECTOR

ANTIC
TRACTAMENT

COST /ANY
TRACTAMENT
ANTIC

COST ANUAL
RESIDUS

TRACTAMENT
NOU

COST /ANY
NOU
TRACTAMENT

COST ANUAL
RESIDUS
I%
MINIMITZACIÓ

QUÍMIC

RESIDU LÍQUID I
GESTIÓ EXTERNA
TOTAL

-

1.200.000€/any

e-EOTph+RO

108.000€/any

0€
Mínim. -100%

650.000 €

8 mesos

COST ANUAL
RESIDUS
I%
MINIMITZACIÓ

COST DE LA
PLANTA DE
TRACTAMENT

AMORTITZACIÓ
DE LA PLANTA
PER REDUCCIÓ
DE COSTOS

SECTOR

ANTIC
TRACTAMENT

COST /ANY
TRACTAMENT
ANTIC

AUTOMOCIÓ

FÍSIC-QUÍMIC

720.000 €

SECTOR

ANTIC
TRACTAMENT

COST /ANY
TRACTAMENT
ANTIC

FARMACÉUTIC

FÍSIC-QUÍMIC
+ BIOLÓGIC
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420.000 €

COST DE LA
PLANTA DE
TRACTAMENT

AMORTITZACIÓ
DE LA PLANTA
PER REDUCCIÓ
DE COSTOS

COST ANUAL
RESIDUS

TRACTAMENT
NOU

COST /ANY
NOU
TRACTAMENT

605.000 €

e-ECT + RO

288.000 €
75% recup.

150.000 €
Minim. -75%

850.000 €

1 any

TRACTAMENT
NOU

COST /ANY
NOU
TRACTAMENT

COST ANUAL
RESIDUS
I%
MINIMITZACIÓ

COST DE LA
PLANTA DE
TRACTAMENT

AMORTITZACIÓ
DE LA PLANTA
PER REDUCCIÓ
DE COSTOS

300.000 €

240.000
Minim. -80%

1.450.000 €

1,4 anys

COST ANUAL
RESIDUS
1.200.000

e-EC/EO + BIO
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Referències

06

6. Algunes referències

VOLSKWAGEN

CIPAN

AGC PHARMA

BASF

BAYER

CLARIANT

SANDOZ

SOLVAY

GRIFOLS

INTERQUIM

ARCHROMA

QUAKER

FERROVIAL

AIGÜES DE MANRESA

PEINAJES DEL RIO
LLOBREGAT

SUANFARMA

REPSOL

TRADEBE

PRODUCTOS ADITIVOS

ESTEVE QUIMICA
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