„Vízkezelésre közvetlenül alkalmazható klórmentes és
lúgszegény ferrátkoncentrátumok előállítása és hosszútávú
eltarthatóságának, valamint szállíthatóságának biztosítása”
Holofon Zrt.

Cégismertető
A Holofon Zrt. meghatározó piaci részesedésével Magyarország egyik
vezető műanyag újrahasznosító vállalata. A társaságot 1995-ben
alapították műanyagipari, feldolgozói, illetve forgalmazói ismeretekkel
rendelkező
szakemberek.
Cégünk
filozófiája
a
közszemlélet
megváltoztatása a műanyaghulladékról. Fő tevékenységünk az iparban és
a kereskedelemben keletkezett hőre lágyuló műanyagok – zömében
csomagolási hulladékok – feldolgozása. Az így újrahasznosított
másodnyersanyag kiváló alapanyag műanyagfeldolgozók számára,
késztermékek előállítására.

Projekt azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00123
•

A Holofon Zrt és az Imsys Kft kutatás-fejlesztési támogatást nyert
el
„Vízkezelésre közvetlenül alkalmazható klórmentes és
lúgszegény ferrátkoncentrátumok előállítása és hosszútávú
eltarthatóságának, valamint szállíthatóságának biztosítása” című
projekt megvalósítására.

• Jelen projekt fő célja konzorciumi
közvetlenül alkalmazható klórmentes
illetve kálium ferrátkoncentrátumok
módszerrel, valamint hosszútávú
szállíthatóságának biztosítása.

szinten a vízkezelésre
és lúgszegény nátrium,
előállítása elektrokémiai
eltarthatóságának, és

Holofon Zrt feladatai:
Ipari kutatás: Anyagvizsgálat
 Ipari kutatás és teszteredmények alapján anyagösszetételi irány meghatározása a
végső receptúra összetételére vonatkozóan
Kísérleti fejlesztés: Csomagolástechnológia és csomagolástechnika
 Nátrium és kálium ferrát légmentes tárolásának és csomagolásának megoldása.
Kiszerelési egységek:



Na ferrát: 1L viszkózus folyadék
K ferrát: maximum 5g-os, 2-3g hatóanyagot tartalmazó K-ferrát szűrlet

 Nátrium és kálium ferrát beadagolására és bekeverésére alkalmas eszköz
fejlesztése

No.

Vegyület

Név

1

FeO

vas-oxid

2

Fe2O3

vas(III)-oxid

3

Fe3O4

ferroferrikus oxid

4

Fe2O3.H2O

vas-oxid-monohidrát

5

FeOOH

vas-oxi-hidroxid

6

FeO22-

hypoferrit

7

FeO2-

ferrit

8

FeO32-

ferrát (IV)

9

FeO44-

ferrát (IV)

10

FeO43-

ferrát (V)

11

FeO42-

ferrát (VI)

12

FeO52-

ferrát (VIII)

Forrás: Talaiekhozani et al., 2016

Anyagvizsgálat
Anyagtudományi vizsgálatunk
eredménye:
A vizsgált műanyag típusok közül a
plipropilén (PP) és a polietilén (PE)
anyagok, bizonyultak a megfelelő
választásnak, mert kiválóan ellenállnak
a mechanikai és termikus stressznek,
valamint magas a vegyigyi ellenállásuk.

Nátrium ferrát
Csomagolástechnológia
• Egy-utas dugattyús patron
• Térfogat: V=960 ml
• Méret: patron átmérő Ød=68 mm, hossza kupakkal együtt
361 mm.
• Anyag: PP patrontest, PE dugattyú és kupakok
• Patrontest színe átlátszó
• Mechanikai zárás: menetes kupak és rápattintható zárókupak
(kézzel oldható)
• Gyártása: Fröccsöntés

Kálium ferrát
csomagolástechnológia
• Elkészítettük
a
K-ferrát
koncentrátum
merev
perforált
tokban történő tárolására és
szállíthatóságának megvalósítására
szolgáló membrán keret és tok
gyártáshoz
szükséges
alakadó
technológiát.

Kálium ferrát csomagolástechnológia:

Membrán keret és tok minták és azok légmentes csomagolása
• Egy-utas specifikus csomagolóeszközök
• Méret: A keret alapmérete: Ød=50 mm, melynél a falvastagság
min. 3 mm.
• Anyag: PP
• Mechanikai zárás: Bepattanó kötéssel záródó csomagoló tokkal
(oldható)
• Gyártása: Fröccsöntés

Csomagolástechnika:
Ferrát átfejtő,adagoló és bekeverő
alkatrész
Az átfejtő/adagoló és egyben bekeverő berendezés az 1 m3-es
IBC tartályhoz illeszthető, feladata a Na-, illetve K-ferrát
beadagolása és eloszlatása a tartályban levő szennyezett vízben
a szennyezőanyagok semlegesítésének érdekében, illetve a
ferrát víztisztító mechanizmusából eredő pehelyszerű kiválások
vízből való kiszűrése homokszűrőn keresztül.
Víztisztító berendezés egységei:
• 1. IBC tartály fémvázzal
• 2. Tartálykeverő tartószerkezettel
• 3a. Kézi kinyomópisztoly (Na-ferrát adagolás)
• 3b. Pneumatikus adagoló (Na-ferrát adagolás)
• 4. Vízforgató homokszűrővel

Nátrium ferrát
beadagolása
• A Na-ferrát oldat beadagolása az
IBC tartály felső nyílásán keresztül
történik
penumatikus
vagy
manuális módszerrel.

K ferrát beadagolása
A K-ferrát pogácsa/sűrítmény beadagolását
szivattyúval ellátott vízforgatóval végezzük,
a pogácsát egy erre a célra kialakított
szűrőmedencében helyezve, a tartály
víztartalmának folyamatos keringtetése
mellett mossuk ki.
A mintatartó tok és a membrán keret a
kimosást
követően
anyagában
újrahasznosítható.

A projekt eredményeképpen a Holofon Zrt kétféle termék
értékesítésében gondolkodik:
1. A csomagolási technológiafejlesztés során elkészült fröccsöntő
szerszámmal gyártható, szűrlet elhelyezését szolgáló mintatartó
foglalat, benne a rögzítő keretbe öntött szűrlet tartó membrán.
Elméleti értékesíthető mennyiség: 1 000 000 darab/év
2. A bekeverési technológia, mint know-how, ami nem csak a
projektben előállított speciális víztisztító anyag (továbbiakban
ferrát) bekeverésére szolgál, hanem bármilyen folyékony
halmazállapotú anyag manuális vagy pneumatikus úton történő
bejuttatását és egyidejű keverését lehetővé tévő berendezés
technológiája. Elméleti értékesíthető mennyiség: 3 darab/év.

A Holofon Zrt projektrészének
költségvetése 191 430 000.forint, melyből a támogatás
mértéke 113 417 000.- forint.
Projekt befejezésének dátuma:
2021.11.30

