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	Actualizare: 16 april 2015
	expirare: 15 april 2016
	referinta: TOHU20150407002  
	Descriere: Noua tehnologie dezvoltata de IMM-ul ungar se bazeaza pe utilizarea complexa a urmatoarelor materii prime:- resturi animale, EST (encefalopatia spongiforma transmisibila) din organele animale, balegar, balegar semi-lichid, deseuri industriale rezultate din prelucrarea alimentelor si ambalare in conserve, namol tehnologic;- alimente pe baza de carne, reziduuri de biogaz obtinut din faza solida sau semi-lichida, carne animala, par si piele animala, oua, produse lactate, pene;Scopul acestei tehnologii este obtinerea  unui produs final compostat care poate fi folosit pentru fertilizarea si ingrasarea solului cu materie organica totala, cu continut mare de azot, fosfor si potasiu. Tehnologia include 3 faze:1. Pre-tratamentDepozitarea intermediara a deseurilor rezultate din industrializarea carnii are drept rezultat emisii de mirosuri: compusi sulfurati, amoniacali, fenolici, acizi grasi volatili. Acestia pot fi minimizati prin folosirea de uleiuri esentiale din plante si aplicarea de aditivi conventionali. experimentul la scara reala intreprins de companie a demonstrat ca utilizarea aditivilor duce la obtinerea unui efect de inhibare semnificativa a agentilor patogeni intr-o perioada de 48 de ore.2. Tratament termic in 2 etapePe parcursul tratamentului compania aplica o metoda in 2 etape prin folosirea unei faze non-termofilice inainte de aplicarea cele de-a doua etape de tratare la temperaturi sub 60 grade C. Dupa cea de-a doua etapa de tratare sunt folositi uleiuri derivate din plante pentru eliminarea mirosurilor si conservarea acizilor grasi si a compusilor organici cu lant scurt.3. CompostareaIn functie de caracteristicile fizico-chimice, procedura de compostare se aplica folosind un bioreactor adiabatic.Utilizatori potentiali:- industria de reciclare si tratare a deseurilor- industria de prelucrare a alimentelor- sectorul de industrializare a carnii- nutritia prin plante- agro-chimiaCompania cauta parteneri interesati din domenile: tratarea deseurilor, reciclare, prelucrarea alimentelor, nutritie prin plante si agro-chimie. Posibilele cai de cooperare pot fi colaborare tehnica sau incheierea unui acord de licenta.
	Specificatie: -
	comentarii 1: Disponibilitate pentru demosntratie
	Data crearii: 7 april 2015
	tip marimea firmei: IMM 11-49 angajati
	anul infiintarii: 1997
	implicare: Nu
	Rezumat: Un IMM din Ungaria a dezvoltat o noua procedura pentru pre-tratarea si tratamentul in doua etape a fazei solide sau deseurilor rezultate din industria carnii pentru reducerea rapida a mirosurilor si suprimarea agentilor patogeni inca din fazele timpurii ale tratamentului total inainte de compostare. tehnologia oferita poate fi de interes pentru companiile de industrializare a carnii, tratare a deseurilor si agro-chimie. Compania este interesata de a coopera pe parte tehnica sau de incheierea unui acord de licenta.
	comentarii 2: Know-how secretCercetare privata (interna)
	Tip marime partener: -
	Tip parteneriat: Tipul parteneriatului avut in vedere: acord de cooperare tehnica si/sau de licentiere
	Tipul partenerului: Partener din industrie interesat de incheierea unui acord tehnologic sau de licentaDomeniul specific de activitate al partenerului: companii interesate din sectoarele de tratare a deseurilor, reciclare, prelucrarea alimentelor, prelucrarea carnii, nutritie prin plante si agro-chimie
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: O noua procedura de tratare a deseurilor resultate din industria carnii
	Tip solicitare: OFERTA DE TEHNOLOGIE
	limbi: engleza
	tara: Ungaria


