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O FIRMIE

Galwanotechnika – na tym się znamy!
Początek ﬁrmy GALKOR to budowa własnej galwanizerni i świadczenie usług galwanicznych. Dzięki
zdobytemu w ten sposób doświadczeniu i chęci wychodzenia naprzeciw wymaganiom Klientów stopniowo rozszerzaliśmy swoją ofertę. Dziś należymy do ścisłej czołówki ﬁrm działających w branży galwanotechnicznej. Posiadamy zespół kompetentnych i doświadczonych specjalistów, którzy są zawsze
do Państwa dyspozycji.

Nasze produkty posiadają certyﬁkat
jakości ISO 9001
Stale podnosimy jakość naszych wyrobów i usług oraz
poszerzamy gamę produktów dostarczając innowacyjne dla branży rozwiązania zgłaszane do ochrony patentowej. W naszych działaniach dążymy do synergii
przemysłu z nauką – bo naszym mottem jest ciągły
rozwój.
Zdobyte przez lata doświadczenie procentuje bogatą
ofertą handlową oraz serwisową, a także profesjonalnym doradztwem w każdej dziedzinie galwanotechniki. Zintegrowany system zarządzania jakością zgodny
z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 i nowoczesny park
maszynowy gwarantują produkcję urządzeń jak i komponentów chemicznych na najwyższym poziomie.
Nasz doświadczony zespół technologów z wieloletnią
praktyką jest zawsze gotowy zaproponować optymalne rozwiązanie pod konkretne wymagania.
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Posiadamy nowoczesne laboratorium
Posiadamy laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt obsługiwany przez kompetentną kadrę
specjalistów, gdzie wykonujemy kompleksowe analizy składów kąpieli, rozważamy problemy technologiczne, a przede wszystkim tworzymy nowe rozwiązania.

Stale szukamy nowych rozwiązań
Nie poprzestajemy na wykorzystywaniu dobrze sobie znanych technologii, ale nieustannie prowadzimy badania nad udoskonaleniem i poszerzeniem gamy oferowanych komponentów. Nasz Dział
Badań i Rozwoju poszukuje nowatorskich rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby rynku,
ale również wyprzedza te potrzeby, co stanowi wartość dodaną dla Klientów.

Dążymy do synergii przemysłu z nauką, nasi partnerzy to:

WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ!
Sprawdzone produkty wysokiej jakości
(potwierdzone certyﬁkatem ISO 9001)
Profesjonalne doradztwo technologiczne podczas
uruchamiania technologii oraz w trakcie jej eksploatacji
Kompleksowa obsługa laboratoryjna
Wsparcie i szybka reakcja w przypadku zaistnienia
problemów technologicznych
Indywidualne podejście do każdego Klienta
Bezpieczeństwo użytkownika
Rozwiązania kompatybilne z większością systemów
Partnerstwo oparte na wiarygodności i zaufaniu

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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UZDATNIANIE
WODY
Odpowiednie przygotowanie wody kierowanej na procesy technologiczne stanowi kluczowy element całej produkcji.
Właściwa jakość wody to optymalizacja procesów produkcyjnych, wysoka efektywność oraz jakość produkcji. Niezależnie od prowadzonej działalności przy procesach mycia lub płukania jakość wody procesowej oraz koszty jej uzdatniania to elementy ważne dla każdego z Inwestorów.

ODŻELAZIACZ

STACJA
ZMIĘKCZANIA

STACJA
DEMINERALIZACJI

Przed przystąpieniem do doboru urządzenia prowadzimy rozmowy z Inwestorem celem określenia
jego potrzeb względem wody (jakość, wydajność, przeznaczenie). W przypadku braku parametrów
wody sieciowej lub studziennej przeprowadzamy analizy laboratoryjne celem określenia
parametrów wody
i doboru właściwej instalacji.

ocena rodzaju,
stanu wody
surowej

DOBÓR METOD

woda
surowa

UZDATNIANIA,
WYBÓR
TECHNOLOGII
cel inwestycyjny,
jakie zastosowanie,

odżelazianie
odmanganianie
zmiękczanie
demineralizacja
ﬁltracja
sedymentacja
dezynfekcja
odwrócona osmoza

określenie parametrów
ﬁnalnych
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doświadczenie,
wiedza
i praktyka
technologów

Projekt
instalacji

Wody pochodzące ze studni głębinowych
zazwyczaj wymagają dodatkowej obróbki ze
względu na powszechny w tego typu wodach
wysoki stopień zanieczyszczeń organicznych
oraz żelaza itp.
Przy zanieczyszczeniach tego rodzaju proponujemy dla Klientów zastosowanie ﬁltrów
z wypełnieniem węglowym.
Mogą one stanowić również element
stacji zmiękczania, co przy zastosowaniu dwóch kolumn zmiękczających pozwala na stały napływ wody uzdatnionej nawet w chwili regeneracji jednej
z kolumn.

W nawiązaniu do nurtu proekologicznego proponujemy dla
naszych Klientów proces demineralizacji wody oparty o proces
odwróconej osmozy.
Niewątpliwym atutem tej technologi jest brak konieczności regeneracji membran osmotycznych,
co pozwala na ograniczenie kosztów oraz wyklucza konieczność dodatkowej neutralizacji ścieków
poregeneracyjnych.

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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ZMIĘKCZANIE
WODY
Nie od dziś wiadomo, że jednym z najbardziej dokuczliwych problemów wody jest wytrącający się osad w postaci kamienia. Efekt
ten jest konsekwencją korzystania z wody
o wysokim stopniu twardości. Najskuteczniejszą metodą zmiękczania wody jest wymiana
jonowa polegająca na przepuszczeniu wody
bogatej w jony wapnia i magnezu powodujące jej twardość przez złoże jonitowe.

Żywica jonowymienna składa się z licznych ziaren o porowatej strukturze. Ziarna te zawierają centra
aktywne, dzięki czemu przyciągają dodatnio naładowane jony sodu.
W momencie napływu twardej wody na złoże jonowymienne jony sodu są wypierane przez jony
wapnia i magnezu o silniejszym ładunku dodatnim. Sód pozostaje w wodzie, która zostaje zmiękczona, a jony wapnia i magnezu przywierają do żywicy, gdzie zostają zatrzymane na złożu.

Jak odbywa się proces zmiękczania wody ...

Na2+

Mg2+

Ca

2+

Mg2+

Mg2+

ZMIĘKCZANIE

Na2+

ŻJ

Na2+
Na

2+

Na2+

Na2+

Ca2+

Na
Na

Mg2+
Ca2+
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Na2+

WYMIANA JONOWA
2+

2+

ŻJ

Na2+

Na2+

Ca2+

Mg

2+

Ca2+

Na2+

ŻJ

Ca2+

Mg2+

Na

Na2+
Na2+

2+

Na

Ca2+

2+

ŻJ

Mg2+

Mg2+
Ca2+

WODA TWARDA
jony odpowiedzialne za twardość

WODA MIĘKKA
jony odpowiedzialne za twardość

wody nie są związane

wody zostają związane przez
żywicę jonowymienną

ZMIĘKCZANIE WODY

Kluczowym elementem zmiękczania wody
jest złoże jonowymienne, które decyduje
o wydajności procesu.
Polecamy silnie kwaśny KATIONIT GALKOR C1 o żelowej strukturze.
NA+

FORMA JONOWA

Pojemność
jonowymienna

H+

Na+

2,0 val/1 min

H+

1,2 val/ 1 min

Wielkość cząsteczek
Maksymalna
temperatura

0,3-1,2 mm

Na

100oC

H+

150oC

+

Czy złoże jest wieczne ...
Powierzchnia żywicy jest określona, oznacza to, że każde złoże ma określoną pojemność do wymiany
jonów. W przypadku gdy pojemność się kończy złoże musi zostać zregenerowane. Wówczas konieczne
jest płukanie złoża roztworem tzw. solanki – wodny roztwór soli. Solanka powoduje oderwanie jonów
wapnia i magnezu, a oczyszczona żywica ponownie przyciąga jony sodu. Ilość zużytej soli uzależniona
jest od jakości złoża i założonych warunków regeneracji.

WODA
TWARDA

SÓL
TABLETKOWANA

SOLANKA

REGENERACJA

ZŁOŻE JONOWYMIENNE

WODA
ZMIĘKCZONA

WODA

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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W OFERCIE POSIADAMY:
stacje do zmiękczania wody w systemie
jedno lub dwukolumnowym
stacje do zmiękczania wody z kolumną węglową

WYDAJNOŚĆ
STACJI

MAX. POJEMNOŚĆ
JONOWYMIENNA
[m3 x0dH]

MAX.NATĘŻENIE
PRZEPŁYWU
[m3 /h]

STACJE ZMIĘKCZANIA WODY
ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W:
Przygotowaniu wody sieciowej
do celów komunalnych
Instalacjach przygotowania wody
do celów technologicznych
Instalacjach produkcji wody DEMI
Systemach odzysku wody technologicznej
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STACJE ZMIĘKCZANIA WODY
W SYSTEMIE DWUKOLUMNOWYM
W NASZYCH STACJACH OFERUJEMY:
przepływ w standardowym module wynosi do 2 m3/h na jednostkę
sterowanie odbywa się poprzez pomiar ilości zmiękczonej wody, po wyprodukowaniu zadanej ilości kolumna przechodzi w tryb regeneracji
każda instalacja wyposażona jest w sterownik dostosowany do wykonywanego zadania
zastosowanie dwukolumnowego systemu umożliwia pracę w trybie szeregowo-naprzemiennym, dzięki czemu instalacja pozwala na stały napływ wody zmiękczonej
podczas regeneracji złoża następuje automatyczne pobieranie solanki ze zbiornika
przez wężyk ssący głowicy sterującej, woda dostarczana jest automatycznie

Praca w trybie szeregowo-naprzemiennym opiera się
na przejęciu procesu zmiękczania wody przez drugą
kolumnę w momencie przejścia pierwszej kolumny
w tryb regeneracji.

ZŁOŻE
KATIONITU
[dm3]

WYDAJNOŚĆ
CHWILOWA
[m3/h]

ILOŚĆ WODY
WYPRODUKOWANA
MIĘDZY
REGENERACJAMI

SZW 50/50

50

do 1

6,5-10

SZW 80/80

80

do 1,5

10,5-16

SZW 120/120

120

do 2

17-21

RODZAJ
STACJI
Nr kat.

[m3/h]

W celu prawidłowej pracy stacji zmiękczania należy
zapewnić stałą obecność soli tabletkowanej w zbiorniku
solanki, woda dostarczana jest automatycznie

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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STACJE ZMIĘKCZANIA WODY
Z KOLUMNĄ WĘGLOWĄ
Proces ﬁltracji wody na stacjach zmiękczania z kolumną węglową jest dedykowany do wód zanieczyszczonych związkami organicznymi i chloropochodnymi. Kolumna węglowa przeznaczona jest do
usuwania z wody zanieczyszczeń organicznych oraz tzw. parametrów organoleptycznych (substancje
pogarszające smak, zapach oraz barwę).

Zasada działania kolumny węglowej polega na adsorpcji zanieczyszczeń na bardzo dużej powierzchni sorpcyjnej węgla aktywnego.
Zjawisko to polega na gromadzeniu się cząsteczek cieczy na powierzchni ciała stałego – węgla aktywnego, który wiąże substancje rozpuszczone w wodzie. Złoże węglowe wymaga okresowego płukania, które następuje przy wykorzystaniu wody i nie wymaga żadnych środków chemicznych.

WODA
UZDATNIONA

KATIONIT

KATIONIT

KOLUMNA WĘGLOWA

WODA
SUROWA

PRÓBKI

STACJA ZMIĘKCZANIA WODY Z KOLUMNĄ WĘGLOWĄ

Woda wpływając do urządzenia w pierwszej części przepływa przez kolumnę wypełnioną węglem aktywnym, który eliminuje związki organiczne, chlor i substancje pogarszające smak –
zapach. Następnie woda przepływa przez złoże z żywicą jonowymienną, która usuwa z niej jony
wapnia i magnezu powodując tym samym jej zmiękczenie. W momencie wyczerpania zdolności jonowymiennej jest ona regenerowana analogicznie jak w standardowej stacji zmiękczania.
Tryb pracy takiej stacji opiera się na stałym przepływie wody przez kolumnę węglową oraz
jednej z dwóch kolumn zmiękczających.
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Dlaczego węgiel aktywny ...
posiada duże pole powierzchni właściwej
(pomiędzy 500-1500 m2/g), które jest wynikiem
istnienia wewnętrznej struktury porowatej
dzięki wysokiemu stopniu czystości i prostocie
użytkowania węgiel aktywny jest
adsorbentem o szerokim zastosowaniu
adsorbcja zmniejsza zawartość zanieczyszczeń
organicznych m.in. ChZT

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE TYPY STACJI:
ZŁOŻE
KATIONITU
[dm3]

WYDAJNOŚĆ
CHWILOWA
[m3/h]

ILOŚĆ WODY
WYPRODUKOWANA MIĘDZY
REGENERACJAMI
[m3/h]

SZW 50/50+W

2 x 50

do 1

6,5-10

SZW 80/80+W

2 x 80

do 1,5

10,5-16

SZW 120/120+W

2 x 120

do 2

17-21

RODZAJ STACJI
Nr kat.

Na życzenie klienta wykonujemy stacje w układzie podwójnym
dające możliwość pracy dwóch niezależnych układów zmiękczania wody lub czasowego
wyłączenia z trybu pracy danej kolumny (np. podczas prac serwisowych).

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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DEMINERALIZACJA
WODY
Demineralizacja jest procesem polegającym na usunięciu z wody soli mineralnych (rozpuszczonych kationów i anionów), w wyniku czego uzyskujemy wodę o wysokim stopniu czystości. Wielkością używaną do mierzenia stopnia odsolenia wody jest jej przewodność elektrolityczna wyrażona
w mikrosimensach [μS/cm].

Nasze stacje produkują wodę demineralizowaną o przewodności sięgającej <20 μS/cm dzięki czemu mogą być wykorzy-

Wymiana jonowa

stywane w wielu gałęziach gospodarki. W naszych realizacjach
znajdują się również stacje utrzymujące przewodność elek-

Odwrócona osmoza

trolityczną na poziomie < 1 μS/cm. Oferujemy stacje oparte
na dwóch metodach demineralizacji wody, a mianowicie:

STACJE DEMINERALIZACJI WODY
NA ZŁOŻACH JONITOWYCH

kationit
H

woda
+

anionit
OH
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K+

kationit
=

woda
+

A

-

K

woda
+

anionit
=

A

WODA
ZDEMINERALIZOWANA

SILNIE ZASADOWY

SILNIE KWAŚNY

KATIONIT [H+]

WODA
SUROWA

ANIONIT [OH-]

W tym typie stacji proces demineralizacji odbywa się metodą wymiany jonowej w układzie dwóch
kolumn.

H+
woda

+

OH-

DEMINERALIZACJA WODY

Woda przepływa przez kolumnę wypełnioną żywicą kationo – wymienną, gdzie następuje wymiana kationów na jony wodoru. Następnie woda pozbawiona kationów przepływa przez kolumnę
wypełnioną żywicą anionową – następuje wymiana anionów na jony hydroksylowe [OH-], które
w połączeniu z jonami wodoru tworzą wodę.
Regenerację kationitu przeprowadza się roztworem HCl natomiast anionitu roztworem NaOH. Nad bezpieczeństwem żywic przed zbyt wysokim stężeniem roztworów regeneracyjnych czuwają głowice sterujące, pobierające w trakcie procesu regeneracji również wodę odpowiednio rozcieńczającą reagent,
w związku z czym konieczne jest zapewnienie odpowiedniego napływu wody w trakcie regeneracji.
KATIONIT GALKOR C1

żywica poliestrowa o żelowej strukturze
NA+

FORMA JONOWA

Pojemność
jonowymienna

H+

Na+

2,0 val/1 min

H+

1,2 val/ 1 min

Wielkość cząsteczek
Maksymalna
temperatura

0,3-1,2 mm

Na+

100oC

H+

150oC

ANIONIT GALKOR A1

silnie zasadowy o chlorkowej lub wodorotlenkowej formie

FORMA JONOWA
Pojemność
jonowymienna
Wielkość cząsteczek

Jonity
dobieramy
indywidualnie
według
zapotrzebowania
Klienta

Cl1,2 val/ 1 min
0,3-1,2 mm

Zakres pH

0-14

ANIONIT GALKOR A2

silnie zasadowy o żelowej strukturze

FORMA JONOWA

Cl-

Pojemność jonowymienna

1,2 val/ 1 min

Wielkość cząsteczek

0,3-1,2 mm

Zakres pH
Maksymalna
temperatura

0-14
Cl-

85 oC

OH-

40 oC

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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OFERUJEMY STACJE DEMINERALIZACJI O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

ZŁOŻE
KATIONITU
[dm3]

ZŁOŻE
ANIONITU
[dm3]

WYDAJNOŚĆ
CHWILOWA
[m3/h]

ILOŚĆ WODY
WYPRODUKOWANA MIĘDZY
REGENERACJAMI
[m3/h]

SDW 20/25

25

25

do 1

2,5-4

SDW 50/50

50

50

do 1

6,5-10

SDW 80/80

80

80

do 1,5

10,5-16

SDW 120/120

120

120

do 2

17-21

SDW 160/160

160

160

do 2

22-26

SDW 180/180

180

180

do 2

28-33

RODZAJ STACJI
Nr kat.

Opcjonalnie budujemy stacje z dwóch ciągów pracujących naprzemiennie – zapewniając ciągłość
w produkcji wody zdemineralizowanej.

Demineralizacja pozwala
na uzyskanie wody czystej,
która nadaje się do
wykorzystania
w procesach
technologicznych

14

DEMINERALIZACJA WODY

STACJE DEMINERALIZACJI WODY
NA ZŁOŻACH JONITOWYCH
Z KOLUMNĄ WĘGLOWĄ

Stacje mineralizacji wody z węglem
aktywnym usuwają skutecznie
z wody chlor oraz jego pochodne,
substancje organiczne, zawiesiny,
a także utlenione żelazo. Oczyszczona woda jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń oraz obcych
zapachów.
Złoże węglowe charakteryzuje się
długą żywotnością, jednak wymaga okresowego płukania złoża.

KOLUMNA
WĘGLOWA

KATIONIT

ANIONIT

ZŁOŻE
KATIONITU
[dm3]

ZŁOŻE
ANIONITU
[dm3]

WYDAJNOŚĆ
CHWILOWA
[m3/h]

ILOŚĆ WODY
WYPRODUKOWANA MIĘDZY
REGENERACJAMI
[m3/h]

SDW 20/25 + W

25

25

do 1

2,5-4

SDW 50/50 + W

50

50

do 1

6,5-10

SDW 80/80 + W

80

80

do 1,5

10,5-16

SDW 120/120 + W

120

120

do 2

17-21

SDW 160/160 + W

160

160

do 2

22-26

SDW 180/180 + W

180

180

do 2

28-33

RODZAJ STACJI
Nr kat.

Ilość wody wyprodukowana w cyklu międzyregeneracyjnym jest ściśle zależna od jakości wody
kierowanej na stację. Przyjęte wartości zostały wyznaczone dla wody o przewodności poniżej
400 µS/cm.

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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STACJE DEMINERALIZACJI WODY
OPARTE NA METODZIE
ODWRÓCONEJ OSMOZY
Metoda ta pozwala na oddzielenie zanieczyszczeń rozpuszczalnych i koloidalnych (0,1 – 0,001 µm)
znajdujących się w wodzie, jest to transport rozpuszczalnika – wody przez membranę półprzepuszczalną. Systemy odwróconej osmozy RO usuwają do 90% substancji organicznych i zatrzymują
90 – 95% soli rozpuszczonych w wodzie, dzięki czemu umożliwiają uzdatnianie wody do celów
przemysłowych. W tym typie stacji nie są produkowane dodatkowe ilości niebezpiecznych ścieków,
ponieważ stacje RO nie wymagają regeneracji.

SCHEMAT DZIAŁANIA MEMBRANY RO
Gdy po stronie roztworu o wyższym stężeniu przyłożone zostanie ciśnienie, przepływ wody zostanie
odwrócony i cząsteczki wody zostaną przeciśnięte przez membranę do roztworu o niższym stężeniu.

PERMEAT

WARSTWA
PRZEPUSZCZALNA

KONCENTRAT

WODA
SUROWA

RDZEŃ
PERFOROWANY

Wstępnie uzdatniona woda jest przepompowana przez membranę przy pomocy
pompy

wysokociśnieniowej.

Ciśnienie

pompy powoduje przejście 50 – 90% wody
(permeatu) przez membranę.
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DEMINERALIZACJA WODY

OBIEG WODY
MEMBRANA RO

MEMBRANY STOSOWANE W PROCESIE ODWRÓCONEJ
OSMOZY POWINNY CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ:
dużą wytrzymałością mechaniczną
dużą odpornością hydrolityczną
odpornością na działanie utleniaczy oraz chloru
odpornością na biodegradację

W SWOJEJ OFERCIE POSIADAMY STACJE RO O WYDAJNOŚCI:

1 m3/h

2 m3/h

3 m3/h

Wydajność
nominalna
[l/h]

Wymiary
tuby w cm.
[wys./szer./grub.]

Stopień
przemiany
[%]

Maksymalny
dopływ
wody
[l/h]

1000

140x140x110

60-80

1500

2000

140x140x110

60-80

3300

3000

140x320x150

60-80

5000

5000

140x320x150

60-80

7500

10000

160x320x150

60-80

15000

5 m3/h

10 m3/h

Stacje demineralizacji wody oparte na odwróconej osmozie są w pełni automatyczne i nie wymagają częstej obsługi. Dzięki użyciu odpowiedniej membrany i wysokiego
ciśnienia stacja RO pozwala na uzyskanie wysokiej jakości
wody czystej. Przewodność uzyskanej cieczy uzależniona
jest od jakości wody dostarczanej do stacji.

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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NEUTRALIZATORY
ŚCIEKÓW
Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska nakładają obowiązek odprowadzania ścieków o odpowiednim odczynie pH, dlatego
stosuje się metody doprowadzające do chemicznego zobojętniania
ścieków o kwaśnym lub zasadowym odczynie, czyli tzw. neutralizację.
W procesie technologicznym obróbki powierzchniowej neutralizacja polega na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach koncentratów kwaśnych z alkalicznymi. Następnie wytrąceniu i wydzieleniu metali ze ścieków w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków. Procesy te zachodzą w tzw.
neutralizatorach ścieków.
W naszych projektach oferujemy rozwiązania reakcyjne, koagulacyjne oraz wymianę jonową pozwalające uzyskać parametry umożliwiające zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej. Jednym z naszych zadań
jest także optymalizacja zużycia wody w liniach produkcyjnych – w ten sposób można realizować
oszczędności.

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ:
przygotowanie technologii neutralizacji ścieków
w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne
prace projektowe
wykonanie urządzeń neutralizatorów ścieków
wykonanie sterowania neutralizatorów ścieków
montaż i uruchomienie u Klienta
serwis techniczno-technologiczny
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NEUTRALIZATORY ŚCIEKÓW

PRZYKŁADOWE UKŁADY NEUTRALIZATORÓW ŚCIEKÓW
W NASZEJ OFERCIE:

1
2
3

Zbiornik Technologiczny

Zbiornik Reakcyjny

Prasa Filtracyjna/Workownica

Zbiornik Reakcyjny

Zbiornik Osadczy

Zbiornik Kontrolny
Zbiorniki Technologiczne

Stacja Oczyszczania Końcowego
Zbiorniki Technologiczne
Osadnik Wielostrumieniowy
Prasa Filtracyjna

Prasa Filtracyjna

Zbiornik Kontrolny

Zbiornik Reakcyjny

Zbiornik Flokulacji

Zbiornik Po Osadniku / Zbiornik Osadczy

Stacja Oczyszczania Końcowego

Zbiornik Kontrolny

PROCES NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW
Studzienki
posadzkowe

Zbiornik
reakcyjny

Zbiorniki
technologiczne

Zbiornik
ﬂokulacji

Osadnik
wielostopniowy
Zbiornik osadczy

Okresowe i stałe zrzuty ścieków

Koagulacja

Flokulacja

Sedymentacja

kwaśno-alkaliczne

cząstki zanieczyszczeń
zostają związane w

zwiększenie
skuteczności

grawitacyjne opadanie
zawiesin w środowisku

większe aglomeraty

koagulacji
Flokulant FLOPAM

wodnym

Koagulant 13A
Koagulant 16N
PAC 01

Flokulant 07 – 0015
Separol GAL 02
Separol GAL B-03

Woda
oczyszczona
Na2+
Na2+

ŻJ

Na2+

Ca2+
Na2+
Na2+

Ca2+

ŻJ

Mg2+

Mg2+
Ca2+

Wymiana jonowa
zamiana jonów
niekorzystnych

Adsorpcja
(na węglu aktywnym)
wiązanie

Filtracja
złoża piaskowo –
antracytowe zatrzy-

na neutralne
lub pożądane

na powierzchni
adsorbenta usuwa-

mują zanieczyszczenia
nieusunięte

nych zanieczyszczeń
organicznych

w poprzednich
etapach

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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WYKONUJEMY SYSTEMY NEUTRALIZACJI
W NASTĘPUJĄCYCH WERSJACH:
neutralizatory pracujące w trybie automatycznym w ruchu ciągłym
neutralizatory półautomatyczne do pracy okresowej
ﬁltracja osadu poprzez prasy ﬁltracyjne
ﬁltracja na układach worków ﬁltracyjnych (tzw. workownice)
doczyszczanie poprzez złoża żwirowe, antracytowe, węglowe, żywice chelatujące

OBSŁUGA:
kontrola parametrów i prawidłowego
przebiegu procesu neutralizacji
okresowe kontrole i ewentualna kalibracja
sond i czujników pomiarowych
dbałość o zapewnienie odpowiedniego stanu
reagentów procesowych w dozownikach
opróżnianie prasy ﬁltracyjnej
zapewnienie miejsca w zbiornikach
technologicznych na planowane zrzuty
kąpieli procesowych
kontrola parametrów ścieków po procesie
neutralizacji
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NEUTRALIZATORY ŚCIEKÓW

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE:
automatyczna regulacja parametrów procesu (pH, rH) z dokładnością do 0,1
alarm o braku poziomu minimalnego w dozownikach – konieczność uzupełnienia
automatyczne dozowanie reagentów w trakcie procesu neutralizacji zgodnie
z poszczególnymi etapami procesu
alarmowanie o przekroczeniach zadanych parametrów ścieku po procesie neutralizacji
brak zezwolenia na napływ ścieków do zbiorników
z maksymalnym poziomem napełnienia

ZALETY NASZYCH NEUTRALIZATORÓW:
niezawodna konstrukcja
wykonana z wytrzymałych tworzyw sztucznych
zautomatyzowana obsługa
skuteczność w uzyskaniu ścieków
o parametrach umożliwiających zrzut do kanalizacji
właściwa obróbka ścieków przed procesem
odzysku wody technologicznej

NASZE NEUTRALIZATORY USUWAJĄ:
trudno opadające zawiesiny
substancje o rozproszeniu koloidalnym
nieorganiczne i organiczne
substancje rozpuszczone
metale ciężkie
substancje barwne
emulsje olejowe

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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ZBIORNIKI I OSADNIKI
Zbiorniki technologiczne i procesowe to podstawowy element każdej
oczyszczalni ścieków.
Wykonane są z trwałych materiałów chemoodpornych o różnych kształtach oraz pojemnościach.
Tworzywo sztuczne jest dobierane w zależności od przeznaczenia oraz rodzaju medium, którym
zbiornik ma być wypełniony.

CHARAKTERYSTYKA TWORZYW:
ODPORNOŚĆ
CHEMICZNA

TEMPERATURA
STOSOWANIA 0C

ŁĄCZENIE

MIEJSCE
INSTALACJI

ODPORNOŚĆ
NA UV

PALNOŚĆ

PP

Kwasy, zasady,
rozpuszczalniki alkohol,
woda

00C do +700C

Zgrzewanie

Wewnątrz

Słaba

Palny

PE

Kwasy, zasady,
rozpuszczalniki alkohol,
woda

-400C do +600C

Zgrzewanie

Wewnątrz,
zewnątrz

Stabilny
(czarny)

Palny

PVC

Większość kwasów, zasady oraz roztwory soli

00C do +600C

Zgrzewanie,
klejenie

Wewnątrz

Słaba

Trudno
zapalny

PVDF

Kwasy nieorganiczne,
węglowodory, kwasy
organiczne, alkohole,
rozpuszczalniki

-200C do +1400C

Zgrzewanie

Wewnątrz,
zewnątrz

Dobra

Trudno
zapalny

RODZAJ

WYKONYWANE PRZEZ NAS ZBIORNIKI
ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE
W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU:
zbiorniki rezerwowe kąpieli procesowych
zbiorniki reakcyjne
inne zastosowania,
zgodnie z potrzebami Klientów
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ZBIORNIKI I OSADNIKI

Wykonywane przez
nas zbiorniki mogą być
wyposażone w: czujniki
poziomów, układy mieszania,
pompy, zawory spustowe,
ssawy oraz pokrywy i inne
niezbędne wyposażenie.

WYKONUJEMY ZBIORNIKI:
w formie walca
prostopadłościenne

Osadniki wielostrumieniowe (lamelowe) są wysokoefektywnymi separatorami zanieczyszczeń
w systemach neutralizacji ścieków przemysłowych. Wyposażone są w pakiety – wypełnienia sedymentacyjne umożliwiające szybką i wysoce efektywną separację zawiesin przy znacznie mniejszej
powierzchni niż w osadnikach konwencjonalnych.

TYP OSADNIKA
Wymiary gabarytowe [mm]
Ilość pakietów
Wymiary pojedynczego pakietu [mm]
Kąt nachylenia pakietu
Materiał osadnika/ pakietu
Max przepływ [m3/h]

OW
2200 x 2100 x 2500
4
740 x 700 x 1000
60°
PP/ twarde PCV
2,5

Proces sedymentacji
przebiega w sposób
grawitacyjny,
cząsteczki osadzają się na lamelach
a następnie pod wpływem własnego
ciężaru zsuwają się na dno, następnie oczyszczona z zanieczyszczeń ciecz
przepływa do górnej części odpływów
i jest odprowadzana na następny etap,
natomiast osad zgromadzony na dnie
odpompowywany jest cyklicznie w zależności od ilości osadu.

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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STACJE KOŃCOWEJ
OBRÓBKI ŚCIEKÓW

SYSTEM
FILTRACJI
KOŃCOWEJ

I ETAP
MECHANICZNY

HYDROANTRACYT

Uwięzienie
nierozpuszczalnych
zanieczyszczeń – zawiesiń

FILTR MECHANICZNY
ZE ZŁOŻEM
ANTRACYTOWOŻWIROWYM

górna warstwa
wielowarstwowego
materiału ﬁltracyjnego
ziarna odporne na ścieranie
o ostrych krawędziach

II ETAP
ORGANICZNY
Redukcja zanieczyszczeń
organicznych, ChZT, BZT,
jony Cl-

WĘGIEL AKTYWNY
duża powierzchnia właściwa
absorbent o szerokim zastosowaniu

FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM

III ETAP
JONOWYMIENNY
Selektywne
usuwanie
resztkowych
ilości jonów metali
ciężkich
FILTR JONITOWY
Z WYPEŁNIENIEM
ŻYWICĄ
CHELATUJĄCĄ
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ŻYWICA CHELATUJĄCA
GALKOR D1
makroporowata, polistyrenowa
żywica zawierająca grupy
iminoacetylodioctowe
do usuwania kationów
jednowartościowych, np. sód oraz
wielowartościowych kationów
metali ciężkich, jak np. żelazo

ŻYWICA CHELATUJĄCA
GALKOR D2
makroporowata żywica chelatująca
do usuwania kationów metali,
takich jak ołów czy cynk ze ścieków
o niskim pH
przy wyzszym pH następuje silne
kompleksowanie wapna,magnezu
i baru oraz metali trujących, jak:
kadm, nikiel i kobalt

STACJE KOŃCOWEJ OBRÓBKI ŚCIEKÓW

Stacje końcowej obróbki ścieków przeznaczone są
do końcowego doczyszczenia ścieków z zanieczyszczeń
mechanicznych (zawiesin) i substancji organicznych
oraz z pozostałości metali ciężkich poprzez redukcję stężeń tych metali w ściekach do minimalnych wartości. Filtry jonitowe budujemy opcjonalnie w układzie szeregowo-naprzemiennym: system
„ﬁltr pracujący i ﬁltr strażnik”. Oferujemy: układy ﬁltrów do ﬁltracji końcowej, do pracy w trybie
półautomatycznym lub automatycznym.

PRZEPŁYW
[m3/h]

SOK 75/1

75

0,3-0,7

SOK 150/1

150

0,7-1,2

SOK 300/1

300

1,5-3,0

WODA

JONIT CHELATUJĄCY

JONIT
CHELATUJĄCY
[dm3]

WĘGIEL AKTYWNY

RODZAJ
STACJI
Nr kat.

HYDROANTRACYT

STACJE OCZYSZCZANIA KOŃCOWEGO
Z POJEDYNCZYM JONITEM
WODA
OCZYSZCZONA

SOK 75/2

2 x 75

0,3-0,7

SOK 150/2

2 x 150

0,7-1,2

SOK 300/2

2 x 300

1,5-3,0

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!

JONIT CHELATUJĄCY

PRZEPŁYW
[m3/h]

JONIT CHELATUJĄCY

JONIT
CHELATUJĄCY
[dm3]

RODZAJ
STACJI
Nr kat.

WĘGIEL AKTYWNY

WODA

HYDROANTRACYT

STACJE OCZYSZCZANIA KOŃCOWEGO
Z PODWÓJNYM JONITEM

WODA
OCZYSZCZONA
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PRASY
FILTRACYJNE
Podstawowy i najbardziej rozpowszechniony proces zagęszczania osadów powstających w technologiach oczyszczania ścieków to ﬁltracja na prasach ﬁltracyjnych
Metoda ta polega na zatrzymaniu frakcji stałej
znajdującej się w formie zawiesiny w płynnym
medium i odseparowaniu jej od cieczy w postaci
osadu. W tym celu oferujemy komorowe prasy ﬁltracyjne do mechanicznej ﬁltracji cieczy przemysłowych w warunkach próżniowych.

CYKL FILTRACJI

I ETAP

NAPEŁNIANIE
CIŚNIENIOWE
po osiągnięciu
odpowiedniego
ciśnienia,
pompowanie
uwodnionych osadów
poneutralizacyjnych
do zamkniętych
komór prasy.

26

łączenie się wewnętrznych wnęk
płyt w jedną przestrzeń komory.

II ETAP
FILTRACJA –
PRZESĄCZ OSADÓW

III ETAP

OPRÓŻNIANIE
otwarcie komór
i usunięcie
odwodnionego osadu
do kontenera.

ZACIŚNIĘCIE PŁYT
FILTRACYJNYCH

IV ETAP

PRASY FILTRACYJNE

faza ciekła przechodzi przez pory
tkaniny ﬁltracyjnej, po czym za
pomocą wewnętrznych kanalików
wydostaje się poza komorę
ﬁltracyjną. Cząstki stałe pozostają
na powierzchni tkaniny tworząc tzw.
placek, a odciek jest odprowadzany
do zbiornika. Proces trwa do
wypełnienia przestrzeni komory
osadem.

PROCES FORMOWANIA SIĘ OSADU
W KOMOROWEJ PRASIE FILTRACYJNEJ

PŁYTY FILTRACYJNE I KOMORY

KOMORY

FILTRAT

WLOT
ŚCIEKU

DOCISK

FILTRAT

OSAD – PLACEK

TKANINA FILTRACYJNA

FAZA CIEKŁA WYDOSTAJE SIĘ ZA POMOCĄ WEWNĘTRZNYCH KANALIKÓW

JAK DZIAŁAMY…CZYLI DOBÓR URZĄDZENIA…
identyﬁkacja ﬁltrowanego osadu
dobór tkaniny ﬁltracyjnej
produkcja pras dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta
(wielkość i ilość płyt dobierana zgodnie z wymaganiami procesowymi)
dobór odpowiednich urządzeń zintegrowanych
dostosowanie najbardziej efektywnego trybu pracy urządzenia

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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konstrukcja stalowa

agregat zasilający
PRASA
FILTRACYJNA
wyposażenie

pakiet płyt ﬁltracyjnych

układ zasilania i sterowania

taca wyładunkowa

W NASZEJ OFERCIE PROPONUJEMY:

MODEL

GPF 470x470 13+2

JEDNOSTKA

13+2

szt.

Objętość komór ﬁltracyjnych

78

dm3

Powierzchnia ﬁltracji

4,5

m2

max. ciśnienie ﬁltracji

1,6

MPa

470 x 470

mm

47

mm

Głębokość komory ﬁltracyjnej

12,5

mm

Ciężar płyty ﬁltracyjnej

3,8

kg

Ilość płyt ﬁltracyjnych
(środkowe + skrajne)

Wymiary płyt ﬁltracyjnych
Grubość płyty ﬁltracyjnej komorowej
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Materiał płyt ﬁltracyjnych

Polipropylen PP

Zakres temperatury pracy

1 ÷ 60

°C

Wyposażenie dodatkowe:
- pompa

Pompa pneumatyczna PP50
lub pompa membranowo-elektryczna
PME 07

szt.

PRASY FILTRACYJNE

GPF 800x800
13+2

GPF 800x800
25+2

GPF 800x800
34+2

13+2

25+2

34+2

szt.

200,62

370

500

dm3

Powierzchnia ﬁltracji

15,1

25

35

m2

max. ciśnienie ﬁltracji

1,6

1,6

1,6

MPa

800X800

800x800

800x800

mm

Grubość płyty ﬁltracyjnej komorowej

55

55

55

mm

Głębokość komory ﬁltracyjnej

15

15

15

mm

19,6

19,6

19,6

kg

Materiał płyt ﬁltracyjnych

Polipropylen PP

Polipropylen PP

Polipropylen PP

Zakres temperatury pracy

1 ÷ 60

1 ÷ 60

1 ÷ 60

°C

Wyposażenie dodatkowe:
- pompa

Pompa
pneumatyczna
PP 50 lub pompa
membranowo-elektryczna
PME 07

Pompa
pneumatyczna
PP 50 lub pompa
membranowo-elektryczna
PME 2.25

Pompa
pneumatyczna
PP 50 lub pompa
membranowo-elektryczna
PME 2.25
lub PME 4.9

szt.

MODEL
Ilość płyt ﬁltracyjnych
(środkowe + skrajne)
Objętość komór ﬁltracyjnych

Wymiary płyt ﬁltracyjnych

Ciężar płyty ﬁltracyjnej

Jednostka

Oferujemy prasy o wielkości przegród ﬁltracyjnych
470 x 470 mm oraz 800 x 800 mm z ręcznie
kontrolowanym poruszaniem się przegród.

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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POMPY

Instalacje przemysłowe wymagają zastosowania różnych
typów pomp w zależności od: kierowanego medium, stopnia
dokładności dozowania oraz warunków technologicznych.
Pompy są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność dozowania określonej ilości
środków chemicznych lub innych cieczy w ustalonym czasie. W odpowiedzi na potrzeby naszych
Klientów posiadamy w ofercie różne rodzaje pomp obejmujących szeroki zakres zastosowań. Poniżej
zaprezentowano charakterystykę, natomiast szczegółowym doradztwem w doborze do konkretnego
zastosowania zajmują się nasi specjaliści techniczni.

POMPY MAGNETYCZNE – PCH
Pompy magnetyczne to pompy ze sprzęgłem magnetycznym charakteryzujące się brakiem uszczelnień wału, a dzięki temu brakiem możliwości powstania wycieków (nie ma bezpośredniego kontaktu
pomiędzy wałem silnika, a wałem pompy). Za przenoszenie napędu odpowiada sprzęgło magnetyczne w postaci magnesów umieszczonych na wale napędowym i wirniku.

PRZYŁĄCZE
GWINTOWE
MODEL
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Ssanie *
Wydawanie
(inch)

SILNIK

PRZEPŁYW
MAX.
(m3/h)
50HZ

PODNOSZENIE
MAX.
(m) 50HZ

GĘSTOŚĆ
CIECZY

Moc
(kW)

Fazy

PCH 8

G1-1/2 * G1 -1/2

8

8

< 1,3

0,55

3

PCH 16

G1-1/2 * G1 -1/2

16

16

< 1,3

0,75

3

PCH 20

G1-1/2 * G1 -1/2

20

20

< 1,3

1,1

3

PCH 24

G2 * G1-1/2

24

24

< 1,3

2,2

3

PCH 30

G2 * G1-1/2

30

30

< 1,3

3,0

3

PCH 36

G2 * G1-1/2

36

36

< 1,3

4,0

3

PCH 50

G2 * G1-1/2

50

50

< 1,3

5,5

3

POMPY

ZALETY:

WADY:

specjalna konstrukcja zapobiega

Ten typ pomp ze względu na wrażliwą

wyciekom płynów, co jest

konstrukcję sprzęgła magnetyczne-

szczególnie istotne w przypadku

go nie jest przeznaczony do cieczy

tłoczenia chemikaliów

zawierających twarde cząstki stałe,
zaleca się je stosować tylko do cieczy

brak uszczelnienia

czystych lub odlotowych ﬁltru. Istnieje

mechanicznego pozwala na

możliwość zastosowania ﬁltra wstęp-

bezawaryjną ciągłą pracę

nego przed pompą, w celu wyeliminowania zanieczyszczeń stałych.

Atutem pomp magnetycznych są niskie koszty eksploatacji
35
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WYDAJNOŚĆ
POMP PCH

H (m)

25
20
15
10
5
0
50

100

150

200

250

300

400

500

600

800

Q (l/min)

PCH 8

PCH 16

PCH 20

PCH 24
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PCH 30

PCH 36

PCH 50
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ELEKTROMAGNETYCZNE
POMPY DOZUJĄCE SERII PD

Pompy tworzywowe przeznaczone do dozowania chemikaliów w szerokim zakresie właściwości
ﬁzykochemicznych. Stosowane głównie w instalacjach do oczyszczania ścieków, charakteryzuje
je niezawodność i wysoka precyzja. Oferowane pompy wyposażone są w przewód ssący oraz
przewód tłoczący.

OFERUJEMY POMPY DOZUJĄCE O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

PRZEPŁYW
l/h

MOC
ZNAMIONOWA

MATERIAŁ
(głowica,
zawory
zwrotne)

MAKSYMALNE
CIŚNIENIE
(bar)

MAKSYMALNA
TEMPERATURA
PRACY

WEJŚCIE/WYJŚCIE
(mm)

PD 0505

0-5

28W

PVDF

5

45 0C

5/8

PD 1501

0-15

28W

PVDF/PVC

1

45 0C

5/8

PD 60

0-60

60W

PVC

6

45 0C

10/14

MODEL
POMPY

PD 0505

PD 1501

PD 60

pompa przeponowa
sterowana przez
mikroprocesor

pompa cyfrowa

pompa sprężynowa
z membraną mechaniczną,
mikrosilnikiem
i reduktorem

przepływ kontrolowany
przez dostosowanie
długości skoku lub
częstotliwości impulsów
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dozowanie może być
kontrolowane ręcznie
przez długość i prędkość
skoku
zalecana do chemikaliów
o niskiej lepkości

POMPY

bezolejowa
idealna pompa do
wszystkich zastosowań
dozowania substancji
chemicznych

HYDRAULICZNE POMPY DOZUJĄCE PME
W tym typie pomp membrana wychylana jest hydraulicznie, a natężenie przepływu można regulować za pomocą mechanizmu regulacji od 0 do 100%, gdy pompa pracuje lub gdy jest zatrzymana.
Pompa składa się z trzech głównych urządzeń: urządzenie napędowe, urządzenie regulujące, urządzenie do podawania cieczy. Dodatkowo każda pompa posiada wewnętrzny zawór bezpieczeństwa, chroniący ją przed nadmiernym ciśnieniem. Automatyczna praca jest osiągana przez napęd
o zmiennej prędkości.

ZALETY:

DLACZEGO ELEKTRYCZNA...

niski poziom hałasu i wibracji

brak zapotrzebowania
na sprężone powietrze

łatwa regulacja wydajności

niższe koszty eksploatacyjne

znacznie zmniejszona pulsacja

może działać tam, gdzie

możliwa praca na sucho

nie jest dostępne sprężone
powietrze

ręczna regulacja od 0 – 100%

NATĘŻENIE
PRZEPŁYWU
[l/h}

ŚREDNICA
PRZYŁĄCZA
WLOTOWE/ WYLOTOWE

CIŚNIENIE
max. (MPa)

PME 07

700

DN20

PME 2.25

2250

PME 4.9

4900

MODEL

PME 07

SILNIK
MOC (kW)

FAZY

1,6

1,5

3

DN40

1,4

3

3

DN50

1,6

5,5

3

PME 2.25
PME 4.9
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SYSTEM ODZYSKU WODY
TECHNOLOGICZNEJ
W związku z rosnącymi kosztami poboru wody oraz odprowadzania
ścieków przedsiębiorcy szukają rozwiązań pozwalających na ich ograniczenie. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, zgodnie z nurtem
proekologicznym proponujemy rozwiązanie pozwalające uniezależnić
własną działalność od wzrastających cen poboru wody oraz zamknąć
gospodarkę wodną w obrębie ﬁrmy.
System odzysku wody technologicznej pozwala na doczyszczenie wody i wstępnie oczyszczonych ścieków procesowych w takim stopniu, aby uzyskana woda była zdatna do ponownego wykorzystania
w procesach technologicznych. Dzięki stosowanym rozwiązaniom ze ścieków oczyszczonych można
uzyskać produkt końcowy tzn. wodę o parametrach wody DEMI. System odzysku wody technologicznej
rozwiązuje również powszechny problem z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń chlorków czy siarczanów w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ze względu na zamknięcie obiegu wody.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA INSTALACJI
ODZYSKU WODY TECHNOLOGICZNEJ:
Zamknięcie obiegu wody wewnątrz ﬁrmy
Uniezależnienie się od dostaw wody i brak ryzyka przestojów produkcyjnych
spowodowanych brakiem wody
Brak ryzyka przekroczeń dopuszczalnych parametrów w ściekach odprowadzanych do
kanalizacji – brak stałego odprowadzenia ścieków
Brak kosztów związanych ze stale rosnącymi kosztami odprowadzenia ścieków
Uzyskiwanie ze ścieków poprodukcyjnych wody o parametrach wody demineralizowanej
Znaczne ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko
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SYSTEM ODZYSKU WODY TECHNOLOGICZNEJ

Przed skierowaniem ścieku na instalację odzysku wody technologicznej należy poddać go odpowiedniemu procesowi neutralizacji eliminującego ze ścieku zanieczyszczenia (głównie jony
metali ciężkich). Ściek oczyszczony po procesie neutralizacji, pozbawiony osadów oraz zanieczyszczeń stałych i olejowych pozwala na uzyskanie zamierzonych parametrów wody stanowiącej
produkt końcowy instalacji odzysku wody technologicznej.
Instalacja odzysku wody technologicznej składa się z poszczególnych elementów instalacji
o różnych zakresach ﬁltracji, które eliminują zanieczyszczenia i redukują ilość jonów odpowiedzialnych za łączny ładunek zanieczyszczeń w wodzie.

Instalacja odzysku wody technologicznej składa się z poszczególnych elementów instalacji
o różnych zakresach ﬁltracji, które eliminują zanieczyszczenia i redukują ilość jonów odpowiedzialnych za łączny ładunek zanieczyszczeń w wodzie.

Podstawę systemu odzysku
wody stanowi układ odwróconej
osmozy RO.
Techniki membranowe umożliwiają usunięcie
do 99% soli rozpuszczonych w wodzie w zakresie ﬁltracji 0,003 – 0,0001 µm. Przed skierowaniem ścieku na membrany układu RO musi
zostać on oczyszczony z wszelkich zawiesin i
zanieczyszczeń mogących obniżyć sprawność
działania odwróconej osmozy.
W tym celu ścieki oczyszczone z instalacji neutralizatora ścieków kieruje się na etap ﬁltracji
wstępnej tzn. ﬁltr mechaniczny, układ mikro
lub ultraﬁltracji oraz zmiękczania.

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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ROZDZIAŁ ŚCIEKÓW / NEUTRALIZACJA

Ścieki

Proces
technologiczny

POWRÓT WODY
NA PROCESY
TECHNOLOGICZNE

Zbiorniki
technologiczne

Zbiornik
koncentratu

Wyparka

Zbiornik reakcyjny
ࡦࢱ regulacja pH
ࡦࢱ koagulacja

Solanka

Krystalizator
Sól
Zbiorniki wody

ODWRÓCONA OSMOZA
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SYSTEM ODZYSKU WODY TECHNOLOGICZNEJ

SEDYMENTACJA / FILTRACJA

Osad do utylizacji
Zbiornik
ﬂokulacyjny

Osad

Osadnik
wielostrumieniowy

ROZDZIAŁ
OSADÓW
OD ŚCIEKÓW
OCZYSZCZONYCH

Prasa ﬁltracyjna
Ciecz
oczyszczona

SYSTEM
ODZYSKU

Zbiornik
końcowy – kontrolny

WODY
TECHNOLOGICZNEJ

Stacja oczyszczania końcowego

FILTRACJA WSTĘPNA
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ETAPY ODZYSKU
WODY TECHNOLOGICZNEJ

FILTRACJA
WSTĘPNA

ODWRÓCONA
OSMOZA

INSTALACJA
WYPARNA

WODA
DEMI

Pierwszy etap ﬁltracji wstępnej stanowi ﬁltr
mechaniczny. Usuwa on ewentualne zawiesiny
i cząstki stałe przedostałe się do instalacji.
Dobór materiału ﬁltracyjnego zastosowanego
w ﬁltrze mechanicznym jest uzależniony od prowadzonych procesów technologicznych, jakości
ścieków surowych oraz oczyszczonych. Standardowo stosowane są ﬁltry z wypełnieniem żwirowym lub węglowym.
Kolejny etap stanowi mikroﬁltracja. Jest to metoda ﬁltracji usuwająca cząstki > 1µm, co pozwala na usunięcie m.in. koloidów czy bakterii. Zapobiega ona w dalszym etapie zapychaniu się
membran osmotycznych na stacji odwróconej
osmozy i spadkom wydajności procesu spowodowanym zanieczyszczeniami organicznymi

Ostatni etap ﬁltracji wstępnej stanowi stacja zmiękczania. Jej zadaniem jest usunięcie jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za skaling na powierzchni membran osmotycznych. Ich ewentualna obecność może również negatywnie oddziaływać na wydajność całej instalacji. Ze względu na
okresową konieczność regeneracji złóż zmiękczających w naszych instalacjach stosujemy układy
dwukolumnowe pozwalające na właściwy przebieg procesu regeneracji złóż przy zachowaniu ciągłości prowadzonych procesów.
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SYSTEM ODZYSKU WODY TECHNOLOGICZNEJ

System zawrotu wody projektujemy i wykonujemy w zależności od potrzeb naszych klientów, wymaganej wydajności, jakości wody uzdatnionej jak i jakości wody surowej. Od powyższych parametrów
uzależniony jest gabaryt instalacji, stopień jej złożoności oraz wydajność instalacji wyparnej, która
stanowi końcowy element instalacji.

Przed przystąpieniem do prac projektowych prowadzimy rozmowy
z inwestorem w celu określenia potrzeb i oczekiwań od przyszłej
instalacji takich jak:
Wydajność procesu
Jakość uzyskiwanej wody
Ilość powstałych odpadów
Zapotrzebowanie energetyczne
Rodzaje ścieków kierowanych na instalację

Końcowy etap instalacji, w celu redukcji ilości powstających odpadów, może stanowić instalacja
wyparna czyli tzw. wyparka. Instalacja wyparna zagęszcza koncentrat z ostatniego stopnia odwróconej osmozy, znacznie redukując objętość odpadów oddawanych do utylizacji w formie koncentratu.
Stosujemy również instalacje z krystalizatorem pozwalające na uzyskanie odpadu w formie krystalicznej, co znacznie ogranicza jego ilość, a tym samym koszty związane z utylizacją odpadów.

We współpracy z uczelniami wyższymi stale udoskonalamy nasze rozwiązania zawrotu wody oraz
gospodarki odpadami.
Naszymi głównymi celami są redukcja kosztów,
zwiększanie wydajności oraz efektywności prowadzonych procesów, a także ograniczenie ilości
odpadów.

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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UKŁADY FILTRACJI
W GALWANOTECHNICE
W galwanotechnice element ﬁltracji stanowi jeden z kluczowych
i nieodzownych czynników wpływających na efekt końcowy.
Na skutek regulacji związanych z ochroną środowiska, którymi obwarowane są procesy chemiczne oraz
elektrochemiczne, zastosowanie proponowanych rozwiązań znacząco wpływa na redukcję wszelkiego
rodzaju zanieczyszczeń. Na skutek ﬁltracji spada zużycie reagentów oraz powstaje możliwość odzysku
wody ze ścieków galwanicznych, co znacznie przyczynia się do obniżenia zanieczyszczenia środowiska
oraz redukcji kosztów utylizacji jak i bieżącego zużycia wody. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy szeroki zakres urządzeń służących skutecznej i efektywnej ﬁltracji.

Z PODSTAWOWYCH RODZAJÓW FILTRACJI
W GALWANOTECHNICE NALEŻY WYMIENIĆ:
Filtrację gazów
Filtrację jonowymienną
Filtrację kąpieli galwanotechnicznych

FILTRACJA GAZÓW
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UKŁADY FILTRACJI W GALWANOTECHNICE

Filtracja gazów wywiewanych poza budynek galwanizerni odbywa się na ﬁltrach wodnych. Filtr wodny składa się z odpowiednio wypełnionej pionowej lub poziomej kolumny przez którą odprowadza
się powietrze celem usunięcia z niego zanieczyszczeń powstających w procesach obróbki chemicznej
i elektrochemicznej. Gazy przepływając przez ﬁltr ulegają nawilżeniu przez dysze natryskowe. Następnie po zaabsorbowaniu przez wodę zanieczyszczeń ulega ona skropleniu na specjalnym odkraplaczu.
Skuteczność oczyszczania jest na poziomie do 95%. W zależności od przeznaczenia ﬁltry wodne wykonywane są z materiałów takich jak polietylen (PE), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC).

FILTRACJA JONOWYMIENNA
Filtracja jonowymienna kąpieli galwanicznych pozwala na redukcję zanieczyszczeń (głównie jonami żelaza),
co pozwala na znaczne zredukowanie ilości zrzutów kąpieli. Pełny układ ﬁltracji składa się z 3 kolumn:

Pierwsza ze złożem hydroantracytowym odpowiada za ﬁltracje mechaniczną
i usunięcie stalych zanieczyszczeń
Druga kolumna z węglem aktywnym eliminuje zanieczyszczenia organiczne
Ostatnia butla zawiera żywice chelatujące selektywnie usuwające jony żelaza, które
zanieczyszczają kąpiel i nieusuwane powodują konieczność jej wymiany

FILTRACJA KĄPIELI GALWANOTECHNICZNYCH
Konstrukcja ﬁltrów galwanicznych zapewnia wysoką odporność na czynniki chemiczne i wysoką
temperaturę. Duży zakres wydajności oraz różnorodność materiałów ﬁltracyjnych czynią je idealnym
urządzeniem w każdej galwanizerni.
Standardowo wyposażone ﬁltry galwaniczne GALKOR charakteryzuje:

Pompa ze sprzęgłem magnetycznym
Bardzo dobra odporność chemiczna, termiczna oraz trwałość
mechaniczna dzięki zastosowaniu polipropylenu (PP) –
– maksymalna temperatura 70°C
Brak kontaktu kąpieli z częściami metalowymi
Duża powierzchnia ﬁltracyjna – łatwa i szybka obsługa
Zewnętrzne części metalowe wykonane ze stali SS316
Odpowietrznik, zawór spustowy, manometr, sitko ssące,
kabel elektryczny 2,2 m, zabezpieczenie termiczne silnika

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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FILTRY
GALWANICZNE
Filtracja kąpieli procesowych stanowi istotny czynnik nakładania powłok galwanicznych, gwarantuje ona zachowanie czystości kąpieli
oraz uzyskanie powłoki o właściwych parametrach.

WANNA GALWANICZNA

FILTR GALWANICZNY

Nasza ﬁrma oferuje szeroką gamę ﬁltrów galwanicznych serii UF obejmującą ﬁltry wykorzystujące
różnorodne materiały ﬁltracyjne. Szeroki zakres wydajności oferowanych ﬁltrów pozwala na dobór
odpowiedniego urządzenia do danej instalacji.
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FILTRY GALWANICZNE

WŁAŚCIWIE DOBRANY SYSTEM FILTRACJI
TO OGROMNA ILOŚĆ KORZYŚCI:
Wysoka jakość powłok – brak narzutów
Zwiększenie wydajności kąpieli
Zmniejszenie zużycia wybłyszczaczy
Poprawne nakładanie powłok poprzez
zastosowanie ruchu elektrolitu

W ﬁltrach galwanicznych stosowane są pompy magnetyczne serii PCH z układem magnesów
neodymowych wydłużających okres eksploatacji oraz minimalizujących ryzyko tzw. zerwania
sprzęgła.
Korpusy pomp ﬁltracyjnych
z serii PCH wykonane są wyłącznie z tworzyw sztucznych
takich jak polipropylen i polichlorek winylu odpornych na
działanie kwasów.

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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PODZIAŁ FILTRÓW GALWANICZNYCH
ZE WZGLĘDU NA RODZAJ JEDNOSTKI FILTRUJĄCEJ:

FILTRY
ŚWIECOWE UF MS
Filtry świecowe
opcjonalnie
z zasobnikiem
węglowym

FILTRY
DYSKOWE UF MD

FILTRY
GALWANICZNE
serii UF

Filtry świecowe
opcjonalnie
z zasobnikiem
węglowym

FILTRY
Z WĘGLEM
AKTYWNYM
UF MSW

Filtry serii UF dzięki zastosowanym
materiałom są odporne na agresywne media – korpus, podstawa
oraz materiały ﬁltracyjne wykonane
zostały z polipropylenu.
Dodatkowo ﬁltry serii UF (z wyłączeniem ﬁltrów UF-1) zostały wyposażone w zewnętrzne wsporniki
wzmacniające konstrukcję urządzenia. Filtry serii UF charakteryzuje
zakres pracy w temperaturze 5-70 oC
oraz wysokość wkładów 10-20 cali.
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FILTRY GALWANICZNE

FILTRY ŚWIECOWE UF MS:
Wkłady świecowe charakteryzują się
niskimi właściwościami higroskopijnymi
Wkłady zamontowane w sposób równoległy
Świece ﬁltracyjne wykonane z polipropylenu
Wysoka odporność chemiczna i termiczna
Wysoka żywotność ﬁltrów
Wysokość świec: 10-20 cali

FILTRY DYSKOWE UF MD:
Wkłady dyskowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością
chemiczną i termiczną w stanie mokrym
Dyskowa budowa umożliwia uzyskanie dużej powierzchni
ﬁltracyjnej przy zachowaniu niewielkich gabarytów
Dyski wykonane z polipropylenu
Możliwość zastosowania bibuły węglowej między dyskami
Wysokość dysków: 10-20 cali

PRZEKRÓJ
WKŁADU
DYSKOWEGO
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Zarówno ﬁltry świecowe UF MS oraz dyskowe
UF MD są opcjonalnie wykonywane wraz
z kolumną węglową, której zadaniem jest
usuwanie nadmiaru chloru oraz związków
organicznych z ﬁltrowanej kąpieli.

Istnieje możliwość wykonania ﬁltrów serii
UF wraz z komorą czyszczenia umożliwiającą czyszczenie wkładów ﬁltracyjnych. Komora
posiada niezależne odprowadzenie wody, co
pozwala na odprowadzenie ścieków z czyszczenia wkładów ﬁltracyjnych do osobnego
przyłącza ściekowego.
Zastosowanie ﬁltra z komorą czyszczenia pozwala na zachowanie czystego stanowiska pracy oraz zwiększa komfort pracy użytkownika.

FILTRY WĘGLOWE UF MSW
Wysoka zdolność adsorpcji zanieczyszczeń
organicznych oraz chloru
Zminimalizowane ryzyko przedostania
się drobin węgla aktywnego do instalacji
poprzez zastosowanie wkładów w formie
bloków węglowych
Niska podatność na pylenie
Wkłady zamontowane w sposób równoległy
Wysokość świec: 10-20 cali
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FILTRY GALWANICZNE

1 x 20-16

1 x 20-20

3 x 20-24

4 x 20-30

5 x 20-36

7 x 20-2 x 36

5

5

27

29

36

54

330

330

1782

1914

2376

3564

200

200

600

800

1000

1400

330

330

1782

1914

2376

3564

-

-

+

+

+

-

50

63

63

75

75

75

Wylot
[mm]

16

3-fazowy
PCH16
0,75 kW
2765
obr/min

1,77

56/40/115

30

20

3-fazowy
PCH20
1,1 kW
2850
obr/min

2,37

56/40/115

30

24

3-fazowy
PCH24
2,2 kW
2840
obr/min

4,61

80/60/150

150

30

3-fazowy
PCH30
3,0 kW
2840
obr/min

6,1

80/66/150

170

36

3-fazowy
PCH36
4,0 kW
2850
obr/min

7,6

80/73/150

220

2x36

3-fazowy
2xPCH36
4,0 kW
2850
obr/min

2x7,6

100/83/150

300

40

50

50

63

63

63

Masa [kg]

Wlot
[mm]

Zabezpieczenie [A]

UF
MSW

Zabezpieczenie [A]

UF
MD

Model pompy

UF
MS

Średnica
przyłączy
Wydajność [m3/h]

Powierzchnia
ﬁltracyjna
[dm2]

Możliwość wykonania
zasobnika węglowego

Ilość wkładów w ﬁltrze UF
MS 20” [szt.]

TYP FILTRA

W ZALEŻNOŚĆ OD POTRZEB KLIENTA OFERUJEMY
NASTĘPUJĄCE KONFIGURACJE FILTRÓW GALWANICZNYCH
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MATERIAŁY
FILTRACYJNE
Znanych jest wiele materiałów stosowanych do celów ﬁltracji kąpieli i separacji zanieczyszczeń. Odpowiednio dobrany materiał ﬁltracyjny jest kluczowy dla prawidłowego przebiegu procesu ﬁltracji, który pozwala na:

wydłużenie czasu eksploatacji kąpieli procesowej
poprawę jakości nanoszonych powłok
ograniczenie kosztów eksploatacyjnych
ograniczenie częstotliwości wymian kąpieli
redukcję kosztów neutralizacji ścieków poprzez redukcję ładunku zanieczyszczeń
W swojej ofercie, poza złożami ﬁltracyjnymi, posiadamy następujące rodzaje materiałów ﬁltracyjnych:

Filtry świecowe
Filtry dyskowe
Worki i siatki ﬁltracyjne
Płótna do przegród pras ﬁltracyjnych (470, 800)

FILTRY DYSKOWE
NAZWA

MATERIAŁ

ŚREDNICA

DOKŁADNOŚĆ
FILTRACJI (μm)

BIBUŁA
FILTRACYJNA

bibuła, karton,
węgiel

215/295
mm

65/95/200

PRZEKŁADKA
DYSKOWA

PP

200 mm

Filtry dyskowe znajdują zastosowanie w ﬁltracji kąpieli procesowych pozwalając na redukcję zarówno
zanieczyszczeń mechanicznych oraz organicznych. W zależności od potrzeb oferujemy ﬁltry dyskowe
bibułowe, kartonowe lub węglowe.
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MATERIAŁY FILTRACYJNE

FILTRY ŚWIECOWE
RODZAJ
ŚWIECY

MATERIAŁ

FILTRACJA µm

TEMPERATURA
PRACY

ROZMIAR

SPADEK
CIŚNIENIA

Sznurkowa

Polipropylen

1/5/10

2-450C

10’’/20’’/30’’

0,2-0,4 bar

Siatkowa

Polipropylen/siatka
nylonowa

100

2-450C

10’’

0,2-0,4 bar

Piankowa

Polipropylen

1/5/10

2-450C

10’’/20’’/30’’

0,2-0,4 bar

Węglowa

Węgiel aktywny

1/5/10

2-450C

10’’/20’’/30’’

0,2-0,4 bar

Filtry świecowe dostępne są w zależności od dokładności ﬁltracji 1-10 µm. Bardzo dobrze nadają
się do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych:
zawiesiny, piasek muł, rdza i inne osady znajdujące
się w wodzie.
Charakteryzują się dużą chłonnością zanieczyszczeń.

WORKI I SIATKI FILTRACYJNE
NAZWA

MATERIAŁ

DŁUGOŚĆ

ŚREDNICA

POWIERZCHNIA
(m2)

OBJĘTOŚĆ
WORKA (dm3)

DOKŁADNOŚĆ
FILTRACJI (μm)

POMO
500 2POL

Polipropylen/siatka
nylonowa

419

180

0,19

7,9

500

POMO
500 1POL

Polipropylen/siatka
nylonowa

812

180

0,50

17,4

500

Worki ﬁltracyjne znajdują zastosowanie zwłaszcza w miejscach,
w których istnieje ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń mechanicznych w przepływie kierowanej cieczy (np. neutralizatory ścieków czy
studzienki posadzkowe). Stanowią
zabezpieczenie dla pomp przed
zatarciem na skutek przedostania się do wirnika zanieczyszczeń
mechanicznych.
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STACJE OCZYSZCZANIA
PASYWACJI ORAZ KĄPIELI Cr
Zanieczyszczenie kąpieli procesowych metalami pochodzącymi z obróbki detali jest czynnikiem decydującym o prawidłowym przebiegu
procesu i ewentualnej konieczności wymiany kąpieli.
Kompletny układ stacji oczyszczania składa się z trzech kolumn – ﬁltrów, spełniających następujące
zadania:

FILTR MECHANICZNY (Kolumna F) – wypełniony złożem hydroantracytowym, odpowiedzialny
jest za usunięcie zawiesin i zanieczyszczeń mechanicznych z ﬁltrowanej kapieli
FILTR WĘGLOWY (Kolumna W) – wypełniony węglem aktywnym, którego zadaniem jest
eliminacja zanieczyszczeń organicznych
FILTR JONITOWY (Kolumna J) – wypełniony żywicą chelatującą selektywnie usuwającą jony
żelaza, które zanieczyszczają kąpiel i nieusuwane powodują konieczność jej wymiany.

Wszystkie kolumny są wyposażone w głowice automatyczne,
co znacznie ułatwia proces
płukania oraz regeneracji.
Każde ze złóż jest na podsypce
żwirowej zwiększającej efektywność ﬁltracji oraz płukania.
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STACJE OCZYSZCZANIA PASYWACJI ORAZ KĄPIELI Cr

Oferujemy stacje z niżej wymienionymi objętościami złóż. Na życzenie klienta możemy wykonać stację
o pozastandardowych gabarytach.

NAZWA

Hydroantracyt
[dm3]

Węgiel aktywny
[dm3]

Jonit chelatujący
[dm3]

Wydajnosć chwilowa
[m3/h]

OP/25/Fe

25

50

25

Do 1

OP/50/Fe

50

80

50

Do 1

OP/75/Fe

75

120

75

Do 1,5

OP/150/Fe

150

200

150

Do 1,5

Żywica stosowana w ﬁltrach jonitowych to makroporowata żywica chelatująca służąca do usuwania kationów metali takich jak żelazo, ołów czy cynk z roztworów o niskim pH. Nie rozpuszcza się
w kwasach, alkaliach ani w innych pospolitych rozpuszczalnikach w normalnych zakresach temperatur
(wyjątkiem są utleniacze takie, jak kwas azotowy i kwas nadchlorowy, które w podwyższonej temperaturze niszczą strukturę żywicy i powodują jej rozpuszczenie.
Stosowana przez nas żywica ma bardzo dużą pojemność wymienną – zatrzymuje duże ilości żelaza. Regeneracja i płukanie czynią ten sposób ﬁltracji bardzo efektywnym i tanim w eksploatacji.
Podczas płukania wstecznego, złoże powinno ulec ekspansji o 50-75%. Ma to na celu uwolnienie go
z zanieczyszczeń mechanicznych zatrzymanych w nim podczas pracy, usunięcie pęcherzyków powietrza
i wolnych przestrzeni oraz reklasyﬁkację jonitu w sposób zapewniający minimalne opory przepływu.

Częstotliwość regeneracji uzależniona jest od objętości kąpieli oraz
stężenia żelaza znajdującego się w kąpieli.

GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!
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SYSTEMY
STEROWANIA
Opracowaliśmy układ sterowania dla neutralizatorów ścieków oraz
systemów odzysku wody technologicznej pracjących w trybie automatycznym w ruchu ciągłym oraz dla instalacji pracujących okresowo.
Nowoczesny system sterowania oparty został na sterowniku z kolorowym panelem operatorskim dla
wizualizacji przebiegu procesu oraz obsługi urządzeń. Układ charakteryzuje się dużą elastycznością
w dopasowaniu do potrzeb konkretnej aplikacji. Istnieje możliwość wymiany danych pomiędzy
poszczególnymi instalacjami i urządzeniami oraz raportowanie pracy instalacji na komputerze.
Układ sterowania automatycznej instalacji neutralizatora ścieków czy systemu odzysku wody technologicznej odpowiedzialny jest za kontrolę nad prawidłowym przebiegiem procesu składa się z głównej
szafy sterowniczej z wyposażeniem elektrycznym (m.in. Siemens, Omron), sterownikiem PLC i panelem
operatorskim, elementów wykonawczych zainstalowanych na obiekcie. Praca instalacji kontrolowana
jest przez programowalny sterownik logiczny, który realizuje wszystkie funkcje sterowania.
System sterowania zaprojektowany jest zgodnie z obowiązującymi normami oraz wykonany na komponentach najlepszych producentów.
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SYSTEMY STEROWANIA

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE SYSTEMU STEROWANIA
NEUTRALIZATORÓW ŚCIEKÓW ORAZ SYSTEMÓW
ODZYSKU WODY TECHNOLOGICZNEJ:
Sterowanie pracą neutralizatora w cyklu automatycznym
Odczyt i wyświetlanie stanu czujników i elementów wykonawczych
Pomiar i wyświetlanie wartości pH, redox i przewodności w zbiornikach
reaktorów oraz poziomu cieczy we wszystkich zbiornikach
Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa wybranych sytuacji
(np. alarmy, zakończenie reakcji, itd.)
Nadzór nad prawidłową pracą urządzeń – wykrywanie sytuacji
awaryjnych i odpowiednia reakcja na ich wystąpienie ( zatrzymanie,
wyświetlanie komunikatu, sygnał dźwiękowy)
Możliwość przełączenia obsługi instalacji na tryb ręczny
Ustawienia serwisowe (dostępne po wprowadzeniu hasła)
Ustawienia parametrów pracy urządzeń, skalowanie czujników poziomu
i mierników wartości chemicznych, ustawienia czasów i poziomów pH,
potencjału redox dla poszczególnych etapów reakcji itp.
Komunikacja z systemem sterowania linii technologicznych
Rejestracja parametrów pracy i raportowanie
Zdalny dostęp poprzez siec Internet w celach serwisowych lub
dla podglądu aktualnego stanu linii i odczytu raportów
Możliwość komunikacji z innym systemem sterowania oraz wymiany
danych poprzez sieć Ethernet
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LABORATORIUM

Ścieki to nic innego jak zużyta woda, która może zawierać wiele
substancji szkodliwych, zarówno pochodzenia organicznego, jak i nieorganicznego.
Właściwie przeprowadzone badanie ścieków, czyli weryﬁkacja ich składu, jest niezbędnym warunkiem
do tego, by prawidłowo zrealizować proces oczyszczania i uzdatnić wodę.
Zatrudniona w naszym laboratorium kadra posiada odpowiednie kwaliﬁkacje i bogate doświadczenie
w zakresie analiz laboratoryjnych. Stale doskonalimy swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach.

NASZE LABORATORIUM OFERUJE ANALIZY
FIZYKOCHEMICZNE WÓD I ŚCIEKÓW W ZAKRESIE:
odczyn pH
przewodność elektryczna właściwa
twardość ogólna, węglanowa i niewęglanowa
zawartość anionów metodą chromatograﬁi jonowej
zawartość kationów metodą chromatograﬁi jonowej
zawartość metali ciężkich metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej (ASA)
Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT-5)
Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT)
zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO)
zawartość tlenu rozpuszczonego
zawartość ogólnego węgla rozpuszczonego (RWO)
zawartość azotu azotowego i amonowego metodą spektrofotometryczną
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LABORATORIUM

Udoskonalamy metody analiz laboratoryjnych, zwracamy szczególną
uwagę na metody pobierania, przechowywania i transportowania
próbek do analizy.
Aby ocenić szkodliwość ścieków powstających w trakcie procesów technologicznych należy znać nie
tylko skład ich ogólnego odpływu z całego zakładu przemysłowego, lecz także skład strumieni wypływających z poszczególnych działów produkcji.
Znajomość parametrów ilościowych i jakościowych ścieków pozwala na oszacowanie koniecznego stopnia oczyszczenia, przy którym ich odprowadzenie do naturalnego odbiornika nie spowoduje pogorszenia
klasy czystości wody, co stanowi podstawę w projektowaniu instalacji do neutralizacji ścieków.

NASZE ZAPLECZE LABORATORYJNE:

Spektrofotometr Absorpcji Atomowej
ASA 240FS ﬁrmy Agilent

Spektrofotometr DR 6000
HACH LANGE

Zintegrowany system Metrohm w skład, którego
wchodzi chromatograf jonowy 940 Professional IC
Vario w kompilacji z chromatografem cieczowym
930 Compact IC Flex
Przedstawione zdjęcia stanowią informację poglądową.
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