ZBIORNIKI

B&P Engineering oferuje duży wybór
zbiorników dla przemysłu spożywczego
i chemicznego.
Zastosowanie najnowszych technologii
przy produkcji gwarantuje wysoką jakość
naszych wyrobów.
Zbiorniki, w zależności od potrzeb klienta
są produkowane wg następujących norm
i certyfikatów: PED 97/23/WE, AD 2000,
ATEX, CODAP, UDT, GOST, GMP, TÜV.

ZBIORNIKI PROCESOWE
Zbiorniki procesowe wykorzystuje się jako zbiorniki: buforowe, mieszające, uśredniające w cyklu produkcyjnym.

B&P

Engineering

oferuje

zbiorniki

procesowe

z

dennicami

stożkowymi,

z

dennicami

głębokotłoczonymi, z płaszczem grzewczym lub chlodzącym oraz zbiorniki depektynizacyjne.
Zbiorniki depektynizacyjne służą do przeprowadzania procesu depektynizacji soku spasteryzowanego po
pierwszej sekcji stacji wyparnej. W procesie produkcji przy braku ultrafiltracji mogą służyć do przeprowadzania procesu sedymentacji osadów.
Zbiorniki procesowe z płaszczem grzewczym lub chłodzącym są wykorzystywane do: utrzymania temperatury medium, podwyższania temperatury medium oraz obniżania temperatury medium.
Doskonale spełniają swoją funkcję w przemyśle spożywczym do rozmnażania drożdży, produkcji żelatyny,
rozrabiania środków klarujących, utrzymania stałej temperatury roztworu cukru i glukozy lub jako zbiorniki
załadunkowe.

Opcje
•

Dennice elipsoidalne, stożkowe, koszykowe, płaskie

•

Izolacja zbiornika (np. wełna mineralna, styropian, thermoflex)

•

Mieszadła boczne lub górne w różnych wykonaniach

•

Płaszcz grzewczy lub chłodzący (pillow plate, płaszcz podwójny, potrójny)

•

Zbiornik zawsze pełny z armaturą (pływająca dennica)

•

Sterowanie manualne, automatyczne

Dane techniczne
Materiał:

1.4301, 1.4404 lub inny wg potrzeb i wymagań klienta

Powierzchnia:

IIIc, IIId, trawiona, szlifowana, elektropolerowana, mazerowana, kuleczkowana

Pojemność:

standardowo do 100 000 litrów lub większe wg potrzeb i wymagań klienta

Średnica:

do 4 200 mm lub większe na specjalne zamówienie

Układ:

pionowy lub poziomy

Poszycie izolacji:

blacha powlekana, nierdzewna gładka, mazerowana lub trapezowa

Zbiorniki procesowe

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE
Zbiorniki magazynowe służą do przechowywania produktów lub półproduktów. Mogą być wykorzystane na
następujące media: woda, sok, koncentrat, napoje, wino, mleko i przetwory mleczne oraz wiele innych.
B&P Engineering oferuje zbiorniki

magazynowe do składowania aseptycznego, płaskodenne oraz

z dennicą stożkową lub wyobloną.

Zalety
•

Optymalna grubość ścianek

•

Właz wyciągany, bez spawu

•

Perfekcyjna obróbka spawów wewnętrznych i zewnętrznych

•

Łatwe czyszczenie

Opcje
•

Zbiorniki do składowania aseptycznego (z odpowiednią armaturą)

•

Dennice elipsoidalne, stożkowe, koszykowe, płaskie

•

Izolacja zbiornika (np. wełna mineralna, styropian, thermoflex)

•

Mieszadła boczne lub górne w różnych wykonaniach

•

Zbiornik zawsze pełny z armaturą (pływająca dennica)

•

Sterowanie manualne, automatyczne

Dane techniczne
Materiał:

1.4301, 1.4404 lub inny wg potrzeb i wymagań klienta

Powierzchnia:

IIIc, IIId, trawiona, szlifowana, elektropolerowana, mazerowana, kuleczkowana

Pojemność:

standardowo do 1 000 000 litrów lub większe wg potrzeb i wymagań klienta

Średnica:

do 4 200 mm lub większe na specjalne zamówienie

Układ:

pionowy lub poziomy

Z b i o r n i k i magazynowe
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ZBIORNIKI AKCYZOWE
Zbiorniki akcyzowe przeznaczone są do przechowywania półproduktów w procesie produkcji spirytusu
rektyfikowanego oraz do magazynowania spirytusu surowego i rektyfikowanego. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar i spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 22 stycznia 2008r., w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki
pomiarowe.

Zalety
•

Optymalna grubość ścianek

•

Indywidualne projektowanie

•

Perfekcyjna obróbka spawów wewnętrznych i zewnętrznych

•

Łatwe czyszczenie

Opcje
•

Dennice elipsoidalne, stożkowe, koszykowe

•

Sterowanie manualne, automatyczne

Dane techniczne
Materiał:

1.4301, 1.4404 lub inny wg potrzeb i wymagań klienta

Pojemność:

do 160 000 l

Średnica:

do 4 200 mm lub większa na specjalne zamówienie

Układ:

pionowy lub poziomy

Armatura pomiarowa:

czujniki temperatury, ciśnienia, sonda maksymalnego napełnienia,
przerywacze płomienia z zaworem oddechowym, cieczowskaz rurkowy
z podzielnią metalową

Z b i o rniki akcyzowe

ZBIORNIKI SPECJALNE
B&P oferuje duży wybór zbiorników dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Zastosowanie najnowszych technologii
w produkcji gwarantuje wysoką jakość naszych wyrobów.
Zbiorniki, są produkowane wg następujących norm i certyfikatów: PED 97/23/WE, AD 2000, CODAP, ATEX, UDT, TÜV, GOST,
GMP
Wytwarzamy reaktory próżniowo-ciśnieniowe, reaktory bezciśnieniowe,

mieszalniki

procesowe,

fermentatory,

homogenizujące,
zbiorniki

mieszalniki

magazynujące

dla

preparatów farmaceutycznych i produktów kosmetycznych,
stacje mycia CIP stacjonarne i mobilne, sterowanie ręczne lub
automatyczne.

Dane techniczne
Zbiorniki:

bezciśnieniowe, ciśnieniowe, stałe, mobilne

Materiał:

1.4301, 1.4541, 1.4571

Powierzchnia:

IIIc, IIId, trawiona, szlifowana, elektropolerowana, mazerowana, kuleczkowana

Polerowanie:

kontakt z produktem Ra 0,2
powierzchnia zewnętrzna Ra 0,6, Ra 1,6

Mieszadła:

przeciwbieżne, kotwicowe, śmigłowe,
magnetyczne, klatkowe

Przyłącza:

aseptyczne DIN11864, TC, kołnierzowe,
gwintowe

Uszczelki:

zgodne z FDA

Z b i o r n iki specjalne
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