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Koagulanty Flokor
substancje chemiczne
w ochronie środowiska
Preparaty produkowane przez DEMPOL-ECO klasyfikowane są do grupy
związków o nazwie chemicznej chlorowodorotlenek glinu (CAS 1204291-0) oraz polichlorosiarczan glinu (CAS 39290-78-3). Stanowią grupę
wstępnie zhydrolizowanych, wysokozasadowych koagulantów glinowych
o wspólnej nazwie handlowej FLOKOR. Różnią się od tzw. koagulantów
tradycyjnych składem, budową i właściwościami, a podstawowym elementem
je odróżniającym jest występowanie glinu w formie polimerów ze związanymi
grupami wodorotlenowymi. Właściwości preparatów warunkują osiągnięcie
oczekiwanych efektów koagulacji, przy jednoczesnej poprawie ekonomiki
procesu oraz jego niezawodności.

MOżLIWOŚCI i ZALETY
Są to substancje stosowane w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych
i komunalnych, w procesach uzdatniania wody do picia oraz wód technologicznych. Technologie opierające się na wykorzystaniu wysokozasadowych polimerów FLOKOR są wysoce opłacalne zarówno w aspekcie osiąganych wyników
(oczekiwany stopień oczyszczania wody i ścieków), jak również w aspekcie
wymagań ekonomicznych. Należy tu wymienić zarówno zmniejszenie ilości

W trosce o środowisko.
W trosce o oczystą wodę.

Firma DEMPOL-ECO jest obecna na rynku polskim i europejskim
już od 20 lat.
Jesteśmy liderem w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie
oferowanych technologii i produktów. Zajmujemy się techniką
i technologią chemicznego oczyszczania wody i ścieków. Rozwój firmy jest ściśle powiązany z aktywnym wprowadzaniem
nowoczesnych metod oczyszczania ścieków i koagulacji wody.
DEMPOL-ECO jest producentem substancji chemicznych
o nazwie handlowej FLOKOR. To specyficzna i unikatowa grupa
koagulantów glinowych, zaliczana do preparatów tzw. „NOWEJ
GENERACJI” stanowiących przełom w tradycyjnym pojęciu procesów koagulacji wody i ścieków.
Cały czas prowadzimy badania nad mechanizmami zarówno
syntezy preparatu, jak i jego działania. Badania te wykonujemy
we własnym laboratorium oraz we współpracy z instytutami
naukowymi zajmującymi się problematyką chemicznego oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Dzięki temu ustaliliśmy
standardy użytkowania preparatów i opracowaliśmy analityczne
metody ich oceny oraz przydatności zastosowania w warunkach
specyficznych dla indywidualnych instalacji Naszych Klientów.

UZDATNIANIE WODY
Koagulacja jest procesem powszechnie stosowanym w uzdatnianiu
większości wód powierzchniowych, infiltracyjnych i podziemnych.
O wyborze koagulacji, jako jednego z procesów oczyszczania
wody decydują głównie: mętność, barwa, wysoka zawartość
węgla organicznego.
Koagulanty FLOKOR stosowane są do oczyszczania i uzdatniania:
wód do picia, wód energetycznych, wód technologicznych, wód
przemysłowych, wód basenowych.

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE
I ANALITYCZNE
DEMPOL-ECO dysponuje dwoma nowocześnie wyposażonymi
laboratoriami, posiadającymi wysokiej klasy sprzęt i aparaturę
kontrolno-pomiarową.
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe i Kontroli Jakości
służy rozwojowi nowych rodzajów preparatów oraz pełni kontrolę
podczas każdego etapu produkcji FLOKORU oraz poddaje
szczegółowej procedurze analitycznej produkt finalny kierowany
w ręce Klienta.
Laboratorium Technologii Wody i Ścieków zapewnia pełną
analizę parametrów projektowanego procesu oczyszczania.
Tutaj następuje dobór technologii, wybór preparatyki oraz optymalizacja procesu oczyszczania, potwierdzone analizą parametrów
oczyszczanego medium.
Dane na temat ścieków czy wody są często niepełne i nie gwarantują prawidłowego zaprojektowania procesu i optymalnego
zwymiarowania urządzeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje
o składzie ścieków czy wody i ich podatności na poszczególne
przewidywane procesy w Laboratorium Technologii Wody
i Ścieków proponujemy wykonanie prób podczyszczania fizyko
-chemicznego.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKOW
W procesach chemicznego oczyszczania ścieków stosowane
są koagulanty oparte na solach glinu i żelaza. W naszych
technologiach proponujemy zastosowanie produktów określanych jako wstępnie zhydrolizowane sole glinu. Oferowana gama
preparatów występuje pod nazwą handlową FLOKOR i obejmuje
szeroki zakres dostępności w zależności od rodzaju oczyszczanych
ścieków i potrzeb Odbiorcy.

osadów pokoagulacyjnych, co istotnie wiąże się z ekonomiką gospodarki osadami,
jak również redukcją kosztów transportu preparatu, magazynowania, a w dalszym
rozrachunku redukcją kosztów energii oraz pracochłonności realizacji stosowanych technologii.
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