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Titlu:
Tratament mai eficient al apelor uzate din industria textilă

Rezumat:
O companie de inginerie din Germania oferă un tratament mai eficient al apelor reziduale textile prin intermediul unei
tehnologii patentate de microflotatie, care se aplică în tratamentul initial sau tratamentul terțiar. Tehnologia este
aplicata prin filtrare cu bule de gaz ultra-fine și a inregistrat rezultate bune în eliminarea particulelor anorganice. Este
ecologica deoarece nu necesită sau doar in cantitati foarte mici substanțe chimice. Sunt căutati parteneri pentru
acorduri comerciale cu asistență tehnică.
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Descriere:
Imprimarea textilelor, vopsirea și procesele de albire contribuie la poluarea apei cu o varietate de substraturi,
substante chimice și metale grele care sunt conținute adesea în culori. Nu toate acestea pot fi eliminate prin
intermediul unui tratament mecano-biologic al apei.
O companie de inginerie din Germania ofera o tehnologie de microflotatie care poate elimina efectiv culorile
anorganice, fie în etapa de tratament initial sau în tratamentul terțiar, după etapa biologică. Tehnologia este
caracterizată prin filtrare cu bule de gaz ultra-fine. Se bazează pe un sistem de dispersie într-o zona de joasă presiune,
combinata cu o valva tehnica. Datorită presiunii, mai mult gaz poate fi separat de apă. Bulele de gaz se combină cu
poluanții și sunt transportate la suprafața de unde acestea pot fi eliminate. Cu cat bulele sunt mai mici, cu atat cresc
sansele sa se combine cu poluanți. Tehnologia este cea mai avansata la ora actuala: un sistem nou și inovator de
dispersie și o tehnologie adaptata pentru a crea bule de gaz ultra fine, care are ca efect un sistem dinamic de filtrare a
gazului. Sistemul este de asemenea echipat cu un mecanism de auto-curatare care permite funcționarea continuă fără
perturbări.

Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Pot fi furnizate capacitati variind de la 1m³ / h până la 4000m³ / h. Fiecare problemă cauzata de apa reziduala din
industria textila este luată în considerare în mod individual. Daca este posibil, sunt efectuate teste in locatia clientului
cu o instalație montata intr-un container mobil. Acest lucru garantează că există date clare cu privire la rezultatele de
curățare / reciclare, care pot fi realizate.
Detinatorii de licențe sunt căutati, precum și alti parteneri pentru acorduri comerciale cu asistență tehnică.
Avantaje si inovare
-Nivel ridicat de purificare, eliminare a culorilor anorganice;
-Nu se folosesc agenti de floculatre sau in cantitati foarte mici;
- Nu este sensibila la fluctuația de sarcină hidraulică sau incarcare material
- Nu se infunda și nu necesită întreținere in functionare
- Costuri reduse de operare
- Costurile de investiții reduse
- Se lucreaza mai rapid și mai eficient decât folosind tehnologiile convenționale

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Existent pe piata

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
Patent acordat

Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

Intreprindere mica (11-49 salariati)

Anul înființării:
Implicat în cooperare transnațională: Da
Limbi vorbite:

Engleza, Germana

Țara solicitantului:

Germania

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Sunt cautati parteneri industriali pentru acorduri de licentiere și eventual acorduri comerciale cu asistență tehnică.
Tipul partenerului căutat:
• Parteneri din industria textilă interesati de tehnologia de tratare a apelor uzate. Testele pot fi efectuate si la fata
locului. Tehnologia poate fi adaptata la cerințele individuale ale solicitantului.
• Birou de inginerie de dimensiuni mici sau mijlocii sau companie de constructii cu know-how și contacte bune in
industria textilă. Partenerul ar putea, eventual, sa acționeze ca un antreprenor general.
Rolul și sarcinile partenerului:
Partenerul trebuie să aiba timp pentru a se familiariza cu tehnologia de microflotatie. El va fi instruit de către compania
germană, care il va ajuta, de asemenea, cu partea de inginerie și montaj.

Tipul și mărimea partenerului vizat:

Tipul parteneriatului vizat:
Acord de licențiere
Acord comercial cu asistenta tehnica

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro
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