Dokumentacja
przemysłowa
Ochrona układu
chłodzenia bez użycia
środków chemicznych

Bauer Watertechnology krajowym czempionem
biznesowego konkursu European Business Awards 2015/16
Podczas konkursu European Business Awards 2015/16 firma
Bauer Watertechnology zdobyła dla Finlandii tytuł krajowego
zwycięzcy (National Champion) w kategorii Środowisko i
Zrównoważone działania korporacyjne (The Award for
Environmental & Corporate Sustainability). Konkurs,
uznawany za prestiżowy, jest wspierany zarówno przez
liderów biznesu, jak i naukowców, media oraz polityków z
całej Europy.
Prezes firmy Bauer Watertechnology Veikko Timonen był
bardzo zadowolony z odniesionego sukcesu: „Jesteśmy
bardzo wdzięczni za przyznaną nam nagrodę. Jest ona
dowodem, że nasze niezłomne poświęcenie i
długoterminowe inwestycje zostały docenione na rzecz
naszych klientów i całego sektora, jak również wspólnego
środowiska, a także, że zostaną one dostrzeżone na szerszym
forum. Odniesiony sukces motywuje cały zespół jeszcze
bardziej do tego, aby kontynuować obrany kurs.”

Przedsiębiorstwo
Spółka Bauer Solutions GmbH jest firmą prywatną,
specjalizującą się w rozwoju, produkcji i dystrybucji
zrównoważonych i skutecznych rozwiązań uzdatniania wody.
Na przestrzeni ostatnich lat oprócz techniki budynków i
technologii zasilania wody powstawało w branży wiele
różnych instalacji, takich jak chociażby te służące do obróbki
tworzywa sztucznego.
Jako długoletni partner przemysłu tworzyw sztucznych,
oferujemy produkty, które chronią układy chłodzenia
przed:
•
•
•

korozją,
osadem,
porostem biologicznym.

Decydujące znaczenie dla jakości oprzyrządowania i
produkcji jest ciecz chłodząca i jej uzdatnianie.
Obiegi wodne, wyposażone w naszą technologię, są
bezobsługowe, a tym samym gwarantują najwyższą
wydajność i dostępność.
Ponadto dzięki ich zastosowaniu generowane są
znaczące oszczędności energii, uzyskiwana jest
wydłużona żywotność wszystkich podzespołów i
urządzeń, składających się na system wodny.
Urządzenia do uzdatniania wody firmy Bauer działają
całkowicie bez użycia środków chemicznych i innych
dodatków.

Produkty
System uzdatniania składa się z urządzenia sterującego
wytwarzającego impulsy, jednostki uzdatniania wody i układu
filtrującego.
Układ elektroniczny sterowany mikroprocesorem generuje
zmienne częstotliwości w oparciu o specjalny algorytm
matematyczny. W jednostce uzdatniania wskutek działania
prądu impulsowego powstaje pole elektromagnetyczne o
intensywnym, zmienno-pulsującym działaniu. Pole
przemienne pobudza rozpuszczone w wodzie ciała stałe,
które wskutek powyższego działania krystalizują się i są
wytrącane w wodzie. W ten sposób przyleganie agresywnych
struktur krystalicznych w układach rurociągów staje się
niemożliwe.
W celu usunięcia zdegradowanych i wypłukanych osadów w
układach zamkniętych należy zamontować filtr. Jest on
instalowany w układzie obejściowym (bypass). Stosowane
wkłady filtrujące firmy Bauer Watertechnology zostały
specjalnie zaprojektowane do wymagających zastosowań
przemysłowych. Charakteryzują się długą żywotnością i
bardzo dobrymi właściwościami wiązania zanieczyszczeń.
Wkłady dostępne są w modelach o różnej dokładności filtracji
(rozmiar oczka), tj. 5, 10, 30 i 50 mikrometrów (µm).
Montaż komponentów nie jest skomplikowany. Może go
dokonać instalator zatrudniony w Państwa firmie lub
instalator zewnętrzny.
Jednostki uzdatniania wody występują zarówno w wersjach z
gwintem wewnętrznym od DN20 do DN50, jak i kołnierzem
DN50 do DN100. Większe średnice są możliwe przy
zastosowaniu rozwiązania obejściowego (bypass).

Optymalne wykorzystanie energii, efektywne
przenoszenie ciepła i higiena wody
Oszczędność kosztów energii dzięki czystym
wymiennikom ciepła i rurociągom. Minimalizacja
powstawania osadów na powierzchniach wymienników
ciepła i innych komponentach, które prowadzą do
redukcji ciśnienia i przepustowości, a także nieregularnej
dystrybucji ciepła lub zimna. Dodatkowa szansa na
uniknięcie błędnych kalibracji oraz wartości pomiarów w
czujnikach.

Straty energii [%]

Osady

Poprawa parametrów procesu
dzięki optymalnemu przenoszeniu
ciepła. Energia transportowana w
wodzie jest przekazywana bez
znacznych strat. Stopień
wydajności pozostaje na wysokim
poziomie, a zaoszczędzone koszty
energii skracają okres amortyzacji
instalacji.
Stare systemy zostają oczyszczone,
natomiast nowe są czyste od
samego początku.

Grubość osadu [mm]

Korozja
Wszystkie metale znajdujące się w wodociągach tworzą
warstwę tlenku, tzw. warstwę pasywacji, tworzącą poszycie
ścianek rur, które zapobiega lub spowalnia korozję spodniego
bazowego materiału rury.
Stopień utlenienia zależy od wykorzystanego materiału oraz
składu wody. Transformacja z utleniającej warstwy ochronnej
do niszczącej korozji powstaje wskutek procesów
chemicznych i mechanicznych, które przyczyniają się do
redukcji tzw. potencjału spoczynkowego warstwy ochronnej.
Stosowanie inhibitorów korozji ma więc często odwrotny od
zamierzonego skutek, ponieważ zwiększają one przewodność
i powstrzymują powstawanie gazu potrzebnego warstwie
tlenku.
Dzięki instalacjom firmy Bauer bez znaczenia jest fakt, z jakich
materiałów zbudowano rurociąg (np. żelazo, miedź, cynk).
Warstwa pasywacji powstanie ponownie.

Osady
Systemy uzdatniania wody firmy Bauer sukcesywnie redukują
występujące naloty przywartego osadu bez działań
operacyjnych, a także zapobiegają powstawaniu nowych
osadów pełniących rolę pożywki dla biofilmów. Równocześnie
dochodzi do powstawania tzw. warstwa pasywacji. Zmniejsza
lub zapobiega ona powstawaniu korozji na ściankach
wewnętrznych wodonośnych elementów maszyn. W ten
sposób cały system jest chroniony przed negatywnym
wpływem na proces eksploatacyjny od wewnątrz. System
pozostaje czysty, sprawny i ekonomiczny.
Przekłada się to na znaczne oszczędności powstające z tytułu
ewentualnych napraw i czynności konserwacyjnych.

Porost biologiczny
Biofilmy, będące złożoną wielokomórkową strukturą bakterii,
grzybów i innych mikroorganizmów, występują w każdej
wodzie.
Rosną we wszystkich materiałach i na ściankach rur, tworząc
masę podstawową w postaci warstwy białkowej (tzw. warstwa
EPS, substancje polimeryczne wydzielane pozakomórkowo,
przyp. tłum.). Ich przylegania nie można zlikwidować
wykorzystując rozwiązania chemiczne, wręcz przeciwnie. W ten
sposób mogą się wówczas nawet uodparniać. Warstwa EPS
rozpuszcza pasywującą warstwę tlenku.
Technologia firmy Bauer zapobiega przywieraniu EPS biofilmu
już od samego początku. Wszystkie molekuły wody pozostają
w ruchu dzięki wykorzystaniu częstotliwości impulsowych.
Warstwa EPS składająca się w 95% z wody rozpuszcza się
(zamulenie) i zostaje przefiltrowana przy użyciu
specjalistycznych filtrów. Ponadto, występująca pożywka dla
bakterii zostaje drastycznie zmniejszona z powodu
spowolnionej korozji i usuniętych zanieczyszczeń.

Wniosek
Woda posiada nie tylko doskonałe właściwości fizyczne jako
medium regulujące temperaturę, ale również problematyczny
skład! W celu poradzenia sobie z jego negatywnym wpływem
woda jest uzdatniana poprzez zmiękczanie, demineralizację,
ochronę przed korozją, pasywację lub zastosowanie biocydów.
Mimo tego opisane powyżej problemy występują nadal.
Państwa układ jest nastawiony zaledwie względem jednego
punktu pracy. W momencie zaistnienia niewielkich zmian, nie
sposób dochować stałych parametrów produkcyjnych.
Instalacja firmy Bauer Państwa działa efektywnie i jest
przyjazna dla środowiska, bez użycia kosztownych i
agresywnych chemikaliów. Jej cena to zaledwie ułamek
kosztów z tytułu kompletnej modernizacji układu wody
chłodzącej. Trwała poprawa jakości wody oraz chłodzenia.
Zwiększenie żywotności systemów oraz stopnia wykorzystania
produkcji.

Ekonomiczne i zrównoważone formowanie wtryskowe dzięki
wysokiej jakości wody
Efektywność ekonomiczna
• Stabilne i efektywne procesy produkcyjne
• Ciągła jakość produkowanych elementów
• Wysoka dostępność maszyn i narzędzi
• Niewielkie koszty utrzymania
• Brak powracających kosztów z tytuły zakupu środków
chemicznych
• Brak negatywnego wpływu powierzchnie, uszczelki i węże
• Redukcja wody i ścieków
Zrównoważone działanie
• Minimalne zużycie zasobów
• Brak ścieków zanieczyszczonych chemicznie
• Brak szkodliwych odpadów jak osad ściekowy lub zużyte filtry
• Bezpieczna obsługa
• Mniej intensywne zarodkowanie
• Spełnienie norm i dyrektyw
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Referencje z branży formowania wtryskowego
Weisser Spulenkörper

Weisser Spulenkörpel GmbH & Co. KG • Im Riegel 6 • 73450 Neresheim

Firma
Bauer Solutions GmbH
Soestweg 2
59269 Beckum
Neresheim, 12 października 2015
Pismo referencyjne dot. zastosowania technologii firmy Bauer Watertechnology
w formowaniu wtryskowym
Szanowny Panie,
z wielką chęcią podsumujemy pozytywne wyniki pracy Państwa urządzenia w naszej
firmie.
Począwszy od 28 lutego 2015 roku w użyciu znajdują się urządzenia w połączeniu
Pipejet 100 F oraz filtr Mini 250 SS 316 zastosowane w obiegach chłodzenia narzędzi i
hydrauliki w celu rozpuszczania oraz niedopuszczania do powstania osadów we
wtryskarkach. Ponadto, pod koniec maja 2015 r. w dziale produkcji dla sektora
motoryzacyjnego zastosowano urządzenie PJ I 40, a także filtr Mini 250 SS316 w
całym układzie chłodzenia.
Wszystkie 3 kombinacje urządzeń z powodzeniem zastępują stosowanie chemikaliów
we wszystkich 3 systemach chłodzenia.
A. Sytuacja wyjściowa
1. Mimo regularnych antykorozyjnych dodatków chemicznych oraz 3miesięcznych okresów konserwacyjnych pierwotnie w każdym tygodniu do
naprawy trafiały 1-2 termoregulatory w celu usunięcia blokad korozyjnych i
oczyszczenia zapchanych sit i wymienników ciepła oraz wymiany
uszkodzonych uszczelek.
2. Nie udawało się zapobiec powstawaniu biofilmu. Co gorsza, w kanałach
chłodzących i armaturach dochodziło do powstawania glonów i biofilmów,
których środki biobójcze nie mogły skutecznie zwalczyć. Okienka rewizyjne
oraz przezroczyste przepływy zainstalowane w celu kontroli osadów
biologicznych były stale zanieczyszczone zielonymi glonami lub biofilmem o
odcieniu brunatnym.
3. Stosowana chemia nie poprawiała produkcji i utrzymania urządzeń w ruchu.
Zamiast tego zadawaliśmy sobie pytanie w jakim stopniu powstałe koszty z
tytułu utrzymania, przerwy w produkcji oraz zatrzymane maszyny były
spowodowane zastosowaniem substancji chemicznych. Mimo drogich
dodatków oraz dodatkowego personelu i rotacji urządzeń termoregulacyjnych
borykaliśmy się stale z niestabilnym stanem rzeczy.
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B. Eksploatacja technologii Pipejet firmy Bauer
1. Przed zainstalowaniem kombinacji urządzeń, woda chłodząca została
wymieniona i przepłukana w celu możliwie daleko idącego usunięcia
pozostałości po korozji i materiałach chemicznych. Zwiększono współczynnik
wymiany wody w pośrednich urządzeniach służących do termoregulacji.
2. Od czasu instalacji w urządzeniach służących do termoregulacji nie powstały
żadne osady. Kontrole wykonane w narzuconych do tej pory odstępach
czasowych wykazały, że zbiorniki, wymienniki ciepła, armatury i systemy
rurowe znajdujące się w urządzeniach służących do termoregulacji były
pozbawione jakichkolwiek osadów. Dotychczasowe usterki spowodowane
zapychaniem się sit, wymienników ciepła i kanałów chłodzących w
urządzeniach służących do termoregulacji przestały występować.
3. Od momentu instalacji woda chłodząca pozostaje czysta i bez zawiesin
(cząstki korozji, resztki biofilmu/glonów). Redukcja pozostałości chemicznych
ze ścian rurowych została zakończona. Okienka rewizyjne i przezroczyste
rury przepływowe na maszynie są teraz czyste i wolne od glonów oraz
osadów biofilmu.
4. Odstępy pomiędzy pracami konserwacyjnymi zostały dostosowane do
zadowalających rezultatów. Właściwe cykle produkcyjne uległy wydłużeniu.
5. Oszczędności z tytułu czasów pracy są skutecznie wykorzystywane do
produkcji. Koszt z tytułu zakupu dodatków chemicznych zniknęły całkowicie.
Ślad ekologiczny uległ znacznej poprawie, w ten sposób możliwe jest jego
wykorzystanie do dalszych certyfikacji środowiskowych.
Wierzymy, że wykorzystanie technologii Bauer Watertechnology pozwoli na znaczące
zoptymalizowanie stopnia wykorzystania produkcji oraz jej stabilności również bez użycia
środków chemicznych. Dotyczy to szczególnie dalszych działań kierownictwa firmy w
związku z produkcją w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami oraz jej
dalszej certyfikacji.
Bazując na pozytywnym wpływie na proces produkcji oraz obecnych i przyszłych
wymaganiach środowiskowych, polecamy z pełnym przekonaniem stosowanie technologii
wodnej firmy Bauer. Odnosi się to w szczególności do krótkich okresów amortyzacji
instalacji oraz zakupu urządzeń firmy Bauer.

Z poważaniem
Manfred Starnecker
Prezes
Weisser Spulenkörper GmbH & Co.KG
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Pismo referencyjne dot. przemysłowego stosowania technologii firmy Bauer
Watertechnology
Szanowny Panie,
z miłą chęcią potwierdzamy pomyślne użytkowanie kombinacji urządzeń Bauer
Pipejet PJ 80 F oraz filtra Mini SS360 stosowanych w celu rozpuszczania oraz
niedopuszczania do powstania osadów w układach chłodzenia naszych instalacji
wytłaczania.
Instalacja wyposażona w Państwa urządzenia obejmuje układ chłodzenia 5
3
wytłaczarek o wydajności pompy wynoszącej maks. 48 m /godz. Z uwagi na
specyfikację układu przez klarownik oraz kanały chłodzenia do układu dostaje się
tlen i światło słoneczne. W ten sposób dochodzi do powstawania zamulenia oraz
odkładania się osadów korozyjnych i magnetytowych w układzie chłodzenia. Fakt ten
prowadził do regularnego zapychania się tulejek rowkowych i kanałów płuczących.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu wspomnianego osprzętu firmy Bauer w dniach
29.3./30.3.12 po upływie 28-miesięcznego okresu eksploatacji układu chłodzenia
stwierdzamy co następuje:
1.

Tulejki rowkowe i wciągowe wytłaczarek po okresie rozruchu
wynikającego z obecnych wówczas osadów były i pozostają wolne od
zabrudzeń i zanieczyszczeń. Użycie dodatkowej chemii lub czyszczenie
mechaniczne nie miały miejsca.

2.

Kanały płuczące wytłaczarek są przepłukane i pozostają wolne od
zanieczyszczeń bez żadnych dodatkowych działań.
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3.

Odcinki chłodzenia oraz osadniki są mniej zamulone mimo dopływu tlenu i
światła. Woda chłodząca jest i pozostaje przejrzysta.

4.

Zbiornik wody chłodzącej o pojemności 12 m wykazuje dużo mniejsze
zamulenie i zapieczenie. Odstępy czasowe czyszczenia wydłużyły się
trzykrotnie: Od ¼ roku do 1½ roku. W tym momencie mają one charakter
tylko i wyłącznie profilaktyczny.

5.

Wymienniki ciepła dla jednostek chłodzących są czyste przez dłuższy
okres czasu. Cykl czyszczenia wydłużył się również trzykrotnie: z 1 roku
do 3 lat. W tym momencie mają one charakter tylko i wyłącznie
profilaktyczny.
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Ogólnie rzecz biorąc, prace konserwacyjne przy układach chłodzących zmniejszyły
się znacznie. Ponadto skrócono czasy przestoju i niedziałania urządzeń oraz
powiększono znacznie oszczędności.
Bazując na pozytywnym wpływie na proces produkcji polecamy z pełnym
przekonaniem stosowanie technologii wodnej firmy Bauer. Odnosi się to w
szczególności do krótkich okresów amortyzacji instalacji oraz zakupu urządzeń firmy
Bauer.
Z chęcią udzielimy dalszych informacji dotyczących zastosowania systemu w naszej
firmie.
Z poważaniem
WRW Westfälische Rohrwerke GmbH
Edmund Pilarski
Prezes
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Klienci
Rozwój produktu i jego wytwarzanie odbywa się w
Niemczech. Nasze produkty charakteryzują się wysokim
poziomem jakości, wydajności i skuteczności. Umożliwiają
poprawę bilansu ekologicznego produkcji. Przywiązujemy
dużą wagę do jakości wyników
i satysfakcji klienta.
Klienci
Poniższe firmy zdecydowały się na instalacje naszych
Rozwój produktu i jego wytwarzanie odbywa się w
systemów.

Niemczech. Nasze produkty charakteryzują się wysokim
poziomem jakości, wydajności i skuteczności. Umożliwiają
poprawę bilansu ekologicznego produkcji. Przywiązujemy
dużą wagę do jakości wyników i satysfakcji klienta.
Poniższe firmy zdecydowały się na instalacje naszych
systemów.

Przedstawicielstwo
VGT Polska Sp. z o.o.
Os. Bohaterów Września 80
31-621 Kraków
Tel. +48 12 281 34 87 (88)
Fax +48 12 281 34 89
Mail info@vgt.com.pl

Niemcy (Central Europe)
Bauer Solutions GmbH
Gregor Heiermann
Soestweg 2
D - 59269 Beckum
Tel.
Fax
Mobile
Mail

+49 2521 9009 270
+49 2521 9009 362
+49 176 280 203 43
info@bauer-wt.com

