Zbiorniki z tworzyw termoplastycznych w przemyśle spożywczym
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INFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE

Weber Polska Sp. z o.o. założona została w 1996 roku. Pierwotna nazwa firmy brzmiała KunststoffTechnik Szczecin Sp. z o.o. (KTS). Wraz ze zmianą nazwy zmieniona została także dotychczasowa
siedziba spółki.

Kunststoff-Technik Szczecin Sp. z o.o.
Ul. Kniewska 2
70-846 Szczecin
Tel.: +48 91 469 00 45
Fax: +48 91 469 11 64
www.kts-szczecin.pl
info@kts-szczecin.pl

www.weber-polska.com

Weber Polska Sp. z o.o.
Ul. Produkcyjna 5, Łozienica
72-100 Goleniów
Tel.: +48 91 481 79 00
Fax: +48 91 481 79 09
www.weber-polska.com
info@weber-polska.com
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UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY
- Jakość to bezpieczeństwo

URZĄD DOROZU TECHNICZNEGO
Uprawnienia do
• wytwarzania
• wytwarzania w zakresie montażu
• modernizacji
• naprawy
zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników
niskociśnieniowych z tworzyw sztucznych
do materiałów trujących lub żrących

Allgemeine
Bauaufsichtliche
Zulassung
des DIBt

www. weber–polska.com
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UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY
- Jakość to bezpieczeństwo

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA
PUBLICZNEGO
Państwowy Zakład Higieny
Atest higieniczny
• dla płyt Polystone P
• dla płyt Polystone G
przeznaczonych do produkcji zbiorników
służących do magazynowania wody
przeznaczonej do spożycia lub
zdemineralizowanej

Allgemeine
Bauaufsichtliche
Zulassung
des DIBt

www. weber–polska.com

PALETA PRODUKTÓW
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Magazyny stężonych środków CIP – zbiorniki i instalację na NaOH, HNO3,
H2O2
Zbiorniki magazynowe na wodę
Wanny kąpieli solankowych i zbiorniki magazynowe na solankę

Zbiorniki magazynowe na ścieki, osad poflotacyjny, osadniki z wkładem
lamelowym, zbiorniki magazynowe na koagulanty PIX i PAX

Instalacje do neutralizacji ścieków o wysokiej zawartości fosforanów po
procesach mycia urządzeń mleczarskich kwasem ortofosforowym i
preparatami z udziałem tego kwasu

www. weber–polska.com
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Przemysł spożywczy – zbiorniki z tworzyw sztucznych
Zastosowanie zbiorników z tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym
Stacje CIP – centralne magazyny stężonych środków chemicznych

www. weber–polska.com
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Przemysł spożywczy – zbiorniki z tworzyw sztucznych
Zastosowanie zbiorników z tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym
Stacje CIP – centralne magazyny stężonych środków chemicznych

•

Zmniejszenie kosztów produkcji – dzięki zakupowi tańszych środków chemicznych.

•

Kontakt pracowników z mediami żrącymi ogranicza się tylko do etapu rozładunku z
autocystern, dalej proces przebiega automatycznie.

•

Długa żywotność instalacji.

www. weber–polska.com
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Przemysł spożywczy – zbiorniki z tworzyw sztucznych

Zbiorniki magazynowe na wodę
•

Atest PZH

•

Niskie koszty inwestycyjne, brak kosztów eksploatacyjnych !!!

•

Maksymalna pojemność do 250 m3

•

Niski współczynnik przewodzenia ciepła, np.: PE (λ = ͠ 0,3 W/mK)

•

Brak zagrożenia korozją materiału zbiornika

•

Gładkość zbiornika oraz materiału z jakiego jest wykonany w znacznym
stopniu utrudnia powstawanie osadów kamienia czy warstwy organicznej.

•

Minimalizacja kosztów eksploatacji ze względu na brak występowania zjawisk korozyjnych.

www. weber–polska.com
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Przemysł spożywczy – zbiorniki z tworzyw sztucznych

Zbiorniki magazynowe – budowa na miejscu

wizja lokalna
informacje dot. bram/drzwi (elementów ograniczających)
informacja dot. wysokości

www.weber-polska.com
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Przemysł spożywczy – zbiorniki z tworzyw sztucznych

Wanny kąpieli solankowych i zbiorniki magazynowe na solankę
•
•
•
•

Materiał posiada atest PZH.
Solanka dla materiału PE 100 RC / PP jest medium całkowicie neutralnym.
Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych, dzięki rezygnacji ze stali AISI 304/316/318.
Gładkość materiału zapewnia wysoką higieniczność instalacji

UWAGA : Możliwość wykonania wkładów w istniejących wannach .

www. weber–polska.com
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Przemysł spożywczy – zbiorniki z tworzyw sztucznych

Wanny kąpieli solankowych i zbiorniki magazynowe na solankę
Zbiorniki magazynowe na solankę :
•
•
•
•

dostarczane w całości
budowane na miejscu
wersja prostopadłościenna i cylindryczna
układy do roztwarzania soli

www. weber–polska.com
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Przemysł spożywczy – zbiorniki z tworzyw sztucznych

Oczyszczalnie ścieków
•

zbiorniki magazynowe na: ścieki, osad poflotacyjny,

•

zbiorniki magazynowe na koagulanty PIX i PAX.

www. weber–polska.com
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Zbiorniki cylindryczne – magazynowe i procesowe

Transport i montaż - Zbiornika V=230 m3.

www.weber-polska.com
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Zbiorniki cylindryczne – magazynowe i procesowe

Zalety zbiorników z tworzyw termoplastycznych oraz kompozytów.
• Wysoka żywotność, potwierdzona długą gwarancją do 60 miesięcy.
• Brak zagrożenia korozją materiału zbiornika ze względu na:
- odpowiedni dobór materiału z jakiego wykonany jest zbiornik
- jednorodność materiału zbiornika
• Łatwość montażu dodatkowych króćców ( montaż dodatkowego króćca trwa ok. 2 h), w
przypadku stosowania zbiorników z TWS proces ten jest znacznie dłuższy i trudniejszy do
wykonania.
• Gładkość zbiornika oraz materiału z jakiego jest wykonany w znacznym stopniu utrudnia
powstawanie osadów kamienia czy warstwy organicznej.
• Brak występowania reakcji fizyko-chemicznej pomiędzy materiałem zbiornika a
magazynowanym medium – wodą.
• Niskie koszty inwestycyjne.
• Minimalizacja kosztów eksploatacji ze względu na brak występowania zjawisk korozyjnych.
• Tworzywa termoplastyczne takie jak PE/PP, posiada Atest Higieniczny wydany przez
Państwowy Zakład Higieny, możliwe jest więc magazynowania w zbiornikach wody pitnej.
• Niski współczynnik przewodzenia ciepła, np.: polietylenu (λ = ͠ 0,3 W/mK)

www.weber-polska.com
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Wanny i palety zabezpieczająco-przechwytujące (ociekowe)

systemy bezpiecznego magazynowania agresywnych substancji chemicznych
czyste i bezpieczne warunki składowania
długi okres eksploatacji bez zagrożenia korozją
solidność i stabilność konstrukcji
różnorodne warianty wykonania
zdolność przechwytywania nawet do 1 000 litrów

www. weber–polska.com
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Instalacje do neutralizacji ścieków o wysokiej zawartości fosforanów po procesach mycia
urządzeń mleczarskich kwasem ortofosforowym i preparatami z udziałem tego kwasu.
Celem postawionym przez konsorcjum firm Weber – Marcor było zaprojektowanie
skutecznej instalacji służącej do usuwania fosforanów ze ścieków po myciu urządzeń.
Technologia może być stosowana w każdej gałęzi przemysłu, gdzie do mycia używa się
preparatów bazujących na kwasie fosforowym – w tym przemysłu mleczarskiego.

www. weber–polska.com
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Instalacje do neutralizacji ścieków o wysokiej zawartości fosforanów po
procesach mycia urządzeń mleczarskich kwasem ortofosforowym i
preparatami z udziałem tego kwasu

W lipcu 2012 w MPEC Olsztyn powstała pierwsza w Polsce instalacja do neutralizacji kwaśnych
ścieków zawierających fosforany w zakładzie ciepłowniczym , P < 1 mg/l
www. weber–polska.com
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Dziękujemy za uwagę !

