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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„TERMELÉSI KAPACITÁSBŐVÍTÉS AT-ORIENS KFT-NÉL”
GINOP- 1.2.1-16-2017-00804
Az T-oriens Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. a Széchenyi 2020 program
keretében sikeresen pályázott az GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése című konstrukcióra. A sikeres pályázatnak köszönhetően a vállalkozásnál egy
infrastrukturális kapacitásbővítő beruházás kezdődik, mely keretében új üzemcsarnok épül gyártó
berendezés kerül beszerzésre, illetve komplex vállalatirányítási rendszer kerül bevezetésre.

A projekt keretében évi 25.000 tonna törtüveg feldolgozó kapacitású új üzemegység kialakítása történik, az
ehhez szükséges feltételek megteremtésével. A beszerzésre kerülő telepítendő berendezésekkel évi 1520.000 tonna finom üvegőrleményt és és mintegy 5-10.000 tonna tisztított és osztályozott üvegcserepet –
üveggyártási alapanyagot fogunk tudni előállítani. A fejlesztés hatására kapacitásunk több mint 50 százalékkal
nő, és a Dunántúli régióban keletkező üvegcserép mintegy 70 százalékát tudjuk feldolgozni üzemünkben. Az
üzem ezzel is elősegíti a jelenleg Nemzet gazdasági szinten csak részben megoldott törtüveg tárolás és
újrafelhasználás okozta problémakör megoldását, másodnyersanyagként történő felhasználását.
A telephelyen létrejövő új manipulátor téren történik az alapanyag tárolása – nem tisztított üvegcserép –
ömlesztett formában. Az üzemcsarnokban kerül elhelyezésre a két önálló technológia sor. Az alapanyagot
több lépésben a CHV-150 osztályozó és adagoló munkaállomás fogja feldolgozható formába hozni. Ez azt
jelenti, hogy több lépésben történik az alapanyag tisztítása mechanikus és hidroszónikus módon történik, Az
így megtisztított alapanyag a következő lépésben hulladék hővel előmelegített légárammal szárítjuk így
készítve elő a további munkafázisokhoz. Mindezen részegységek egy koherens vázszerkezetben kerülnek
elhelyezésre, mely kiegészül a szállító és átmeneti tároló egységgel. Ezt követően az alapanyag a GHB
Őrlőkomplexumba kerül, ahol is az egyik végtermékünk a válogatott és tisztított üvegcserép készül el, miután
az anyagáram a felhordó egység segítségével a szeparátoron és az őrlő egységen átmegy. Kimeneti
szemcseméret 40 milliméteres mérettartomány. Ezen őrlőkomplexum is egy koherens vázszerkezetben kerül
elhelyezésre, mely szintén kiegészül a elhordó egységgel. Ezt követően a fog a termék egy része a tárolóba
kerülni a kiszállításig, másik része további technológia folyamat eredményeképpen üvegliszté kerül
feldolgozásra.
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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