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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„EGYEDI GYÁRTÁSÚ TÖRTÜVEG FELDOLGOZÓ- ÉS ÜVEGLISZT ELŐÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK
BESZERZÉSE A T-ORIENS KFT. RÉSZÉRE”
GINOP-1.2.1-15-2015-00415

Az T-oriens Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. a Széchenyi 2020 program
keretében sikeresen pályázott az GINOP-1.2.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése című konstrukcióra. A sikeres pályázatnak köszönhetően egy egyedi gyártású
összetett törtüveg hasznosító és abból ipari alapanyagot gyártó berendezés kerül beszerzésre.

A gépsor 3 tonna/óra kapacitással képes üzemelni, mely éves szinten egy műszakos munkarendben 6.000
tonna, két műszakos munkarendben 12.000 tonna végtermék előállítására képes. A végtermék 20-250 mikron
mérettartományba eső nagy tisztaságú üvegliszt alapú ásványi TEÁOR 2399 besorolás alá tartozó ipari
alapanyag, az üvegszál, üveg alapú szigetelő anyagok, és nagy kopásállóságú bitumen ipari alapanyaga. A
gyártási folyamat során 6600, illetőleg 13200 tonna alapanyag kerül feldolgozásra éves szinten a műszak
számtól függően, az üzem ezzel is elősegíti a jelenleg Nemzet gazdasági szinten csak részben megoldott
törtüveg tárolás és újrafelhasználás okozta problémakör megoldását.
A telephelyre többféle forrásból származó alapanyag kerül beszállításra. A teljes technológiai folyamat során
a kiindulási anyag – törtüveg – több lépésben átalakításra kerül és a birtokunkban lévő Know-How
felhasználásával egy magasabb feldolgozottsági fokra jut, mely anyag kivallóan alkalmas további ipari
felhasználásra. A gépsor alapegységei a következők: Optikai és mechanikus válogató, berendezés, a
gépsorhoz kapcsolódó felhordó és vázszerkezettel, Őrléstechnológia, kerámiabéléses malom, pulveizer gép.
A gyártás révén növekszik a Magyarországon előállított, megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek
gyártásához kapcsolódó beruházások köre. A fejlesztés eredményeként hasznosításra kerül egy eddig
kihasználatlan, egybefüggő barnamezős terület. A vállalkozás az eszközbeszerzés következményeként
kapacitásbővítést realizál, a termelési értékláncban előrelépést ér el. Nő a foglalkoztatottak száma, ami a
térség munkanélküliségi rátájára gyakorol jótékony hatást.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
„A projektről bővebb információt a www.t-oriens.hu/ oldalon olvashatnak.”
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