Kde chemie a inženýrink spolupracují
pro udržitelnou budoucnost životního prostředí

Zastavme vytváření dalších odpadů při nakládání s odpady.
CHEM.ENGI vyrábí, dodává a aplikuje chemické produkty
pro procesy čištění odpadních vod a odvodňování kalů.
CHEM.ENGI je výsledkem dlouholetých zkušeností z oblasti čištění
odpadních vod a zpracování kalů při zachování ekonomického smyslu a
šetrného přístupu k životnímu prostředí

Jsme více, než jen dodavatel chemických produktů
CHEM.ENGI spojuje inženýry a odborníky z oblasti chemie.
CHEM.ENGI vyvíjí a dodává chemické produkty pro čištění odpadních vod a odvodňování kalů a zároveň poskytuje
technologie, které jsou nezbytné pro optimální využití chemických produktů.
Vyrábíme, dodáváme a aplikujeme chemické produkty na míru pro Vás.

Naším cílem je ekologická udržitelnost
Naším cílem je nakládat s odpadními vodami a kaly způsobem co nejvíce ekonomickým a šetrným k životnímu
prostředí. Dodáváme organické, biologicky odbouratelné polymery pro separaci nerozpuštěných látek a kapalin.
Naše produkty jsou schválené podle GRAS standardu. Rádi bychom zastavili negativní trend generování odpadů
při nakládání s tekutými odpady!

Máme přes 40 let zkušeností
Jsme skupina odborníků, jejichž cílem je komplexní řešení problémů, a to nejen pouhým dodáním chemikálií. Již
více než 40 let pracujeme v oblasti čištění odpadních vod a nakládání s kaly. 40 let je dostatečně dlouhá doba,
abychom pochopili, že orientace na potřeby zákazníka je důvodem naší existence. CHEM.ENGI je ﬁrmou
založenou na základě dlouhodobých zkušeností společností z Japonska a Velké Británie.

Jsme přesvědčeni, že máme...
ÚČINNÝ, ORGANICKÝ a zároveň CENOVĚ DOSTUPNÝ flokulant, který
je šetrný k životnímu prostředí.

, je organický.
, je biologicky odbouratelný.
, je netoxický.
, má nízké dávkování.
, funguje.

Produkty jsou dodávány balené v 25 kg kanystrech (či pytlích) nebo v IBC kontejnerech
Pří výrobě polymeru YESfloc® jsou dodržovány standardy ISO9001 a ISO14001.
Také nabízíme ﬂokulanty práškové a emulzní a koagulanty pro čištění odpadních vod nebo odvodňování kalů.
Toxicita je deﬁnována na základě obsahu akrylamidu dle standardu GRAS. Ne všechny polymery YESfloc® jsou netoxické.
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Přesvědčte se o kvalitě polymerů
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Biologicky rozložitelné, netoxické*, vyrobené z přírodních materiálů
Schválené mezinárodním standardem GRAS
Mají nízké dávkování
Mají vysoký stupeň odvodnění
Snadné skladování a příprava, některé polymery YESﬂoc fungují okamžitě, bez dlouhé doby aktivace
Umožňují ušetřit náklady na ředicí vodu více než 10 krát
Proces výroby polymerů je šetrný k životnímu prostředí, protože neobsahují povrchově aktivní látky
a rozpouštědla

Toxicita je deﬁnována na základě obsahu akrylamidu dle standardu GRAS. Ne všechny polymery YESfloc® jsou netoxické.

je vhodný pro Vás, pokud chcete...
• Odvodňovat a znovuzískávat cenné látky z lihovarských nebo pivovarských odpadů a využít je jako
krmivo pro zvířata.
• Odvodňovat řasy z rybníků nebo nádrží a vracet ﬁltrát rovnou zpátky do rybníků nebo nádrží.
• Odvodňovat kal z kalových lagun a vracet ﬁltrát rovnou do laguny.
• Odvodňovat digestát efektivně a přitom minimalizovat spotřebu polymeru.
• Odvodňovat kaly z čistíren odpadních vod a využít kaly jako hnojivo bez negativního vlivu polymerů
na životní prostředí.
• Odvodňovat surovou odpadní vodu a odstraňovat nejen nerozpuštěné látky, ale také tuky a mastnoty.
Produkty jsou dodávány balené v 25 kg kanystrech (či pytlích) nebo v IBC kontejnerech.
Pří výrobě polymeru YESfloc® jsou dodržovány standardy ISO9001 a ISO14001.
Také nabízíme ﬂokulanty práškové a emulzní a koagulanty pro čištění odpadních vod nebo odvodňování kalů.

Polymerní flokulanty
pro čištění odpadních vod a odvodnění kalu

Kationická disperze na vodní bázi
Nabízíme několik druhu kationických disperzních ﬂokulantů, s různým obsahem akrylamidu, s různou molekulovou
hmotností, viskozitou a různým obsahem aktivní látky. Nabízíme jedinečný ﬂokulant, který má velmi vysokou
molekulovou hmotnost a vysoký obsah aktivní látky, ale nízký obsah akrylamidu. Také nabízíme kationický ﬂokulant,
který vůbec neobsahuje toxický akrylamid a může být používán pro úpravu pitné vody nebo pro recyklaci kalů na
produkt vhodný k použití v zemědělství.

Anionická disperze na vodní bázi
Nabízíme několik druhů velmi univerzálních anionických disperzních ﬂokulantů, které jsou vhodné pro úpravu odpadních
vod, kalů nebo jakýchkoliv tekutých odpadů z průmyslu. Jsou účinné při nízkém pH, na rozdíl od jiných anionických
ﬂokulantů. Mohou být použity v kombinaci s našimi kationickými ﬂokulanty.

Amfoterní disperze na vodní bázi
Nabízíme amfoterní ﬂokulanty, které kombinují kationtový a aniontový náboj v lineární makromolekule polymeru. Tento
hybridní ﬂokulant vytváří silné vločky díky své unikátní struktuře. Tento polymer je relativně nedávno vyvinutý, ale již zcela
běžně používán k odvodnění kalů v Japonsku.
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Další produkty
Polymerní flokulanty
pro procesy čištění odpadních vod a odvodnění kalu

Anionická a kationická emulze na olejové bázi
Tekuté ﬂokulanty jsou emulgované v oleji, což umožňuje zvýšit obsah aktivní látky v produktu. Tyto polymery jsou
vhodné pro snížení spotřeby ﬂokulantu při úpravě odpadních vod či při procesu odvodňování kalů, a to v případech kde
pozitivní dopad na životní prostředí není podmínkou. Ve srovnání s ﬂokulanty v práškové formě mají tyto polymery
jednodušší nakládání a také skladování.

Anionický a kationický polymer v práškové formě
Flokulanty v práškové formě mají větší podíl aktivní látky až do 95% celkového množství produktu. Tyto polymery jsou
vhodné pro snížení spotřeby ﬂokulantu při úpravě odpadních vod či při procesu odvodňování kalů, a to v případech kde
pozitivní dopad na životní prostředí není podmínkou. Ve srovnání s disperzními a emulzními polymery nevytvářejí síťovou
strukturu molekuly polymeru.

Služby

Služby

Spolehlivé, jedinečné a na míru

Laboratorní testování

Konzultace

Bezplatné

Bezplatné

Neváhejte nás požádat o laboratorní
testování vašeho vzorku. My určíme
typ a množství polymeru vhodného
pro zlepšení procesu čištění odpadních
vod či odvodnění kalů.

Kontaktujte nás ohledně konzultace
vylepšení procesu či řešení problému
spojeného s čištěním odpadních
vod, nakládání s kaly nebo úpravou
tekutého odpadu. Naši odborníci
Vám rádi poradí.

Optimalizace procesů
Požádejte
o cenovou nabídku
Informujte nás o vašich potřebách,
abychom mohli optimalizovat procesy
přímo u vás. Jsme schopni snížit vaše
provozní náklady spojené s čištěním
odpadních vod a s odvodňováním kalů, a
to především z hlediska úpravy spotřeby
a účinnosti chemických produktů.

Př í padové studie
Podílení se na ambiciózním projektu
ekologické udržitelnosti největší palírny ve Skotsku

Případové studie

Odvodnění surových výpalků
Jedna z největších palíren v Evropě se nachází ve Skotsku a má
velkou ambici stát se nejvíce ekologicky udržitelnou palírnou na
světě. Výpalky, což je směs pšenice, sladového ječmene, kvasnic
a vody, které vznikají během destilace, mohou být využívány pro
výrobu elektrické energie. Surové výpalky musí být nejdříve
separované pomocí ﬂokulace, kdy spotřeba ﬂokulantu může být
značnou zátěží pro provozní náklady, a to v případě, že proces
není správně optimalizován. Dále výpalky musí být dobře
odvodněny, aby bioenergetická stanice fungovala efektivně.
My jsme dokázali optimalizovat celý proces od analýzy výpalků,
přes ﬂokulaci až po odvodnění. Po naší procesní a chemické
optimalizaci bioenergetická stanice zpracovává kvalitně odvodněné
výpalky, které slouží jako obnovitelné biopalivo. Použitý ﬂokulant
je biologicky rozložitelný a šetrný k životnímu prostředí.
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Flokulace surové odpadní vody z pekařství
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Úprava surové odpadní vody

Pekařství rozšiřovalo svou produkci a tím pádem kvalita odpadní
vody začala překračovat povolené limity pro vypouštění. Navrhli a
dodali jsme kompletní řešení primárního stupně úpravy odpadní
vody pomocí odvodňovacího lisu VOLUTE v kombinaci s polymerem
YESf loc®. Takovéto řešení snížilo obsah nerozpuštěných látek v
odpadní vodě o 85%, NEL o 95% a CHSK o 87%, což zaručuje
bezproblémové vypouštění takto upravené odpadní vody, která
splňuje místní limity.

Případové studie

jako primárního stupně čištění

Využití odvodněných výpalků z palírny jako krmivo pro zvířata
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Případové studie

Jedna z největších skotských palíren whisky
Na této palírně plánovali odvodňovat a poté recyklovat digestát
z výpalků na krmivo pro hospodářská zvířata. Složení výpalků a
požadavky na bezpečnost komplikovaly nalezení vhodného
polymeru pro ﬂokulaci a optimální odvodnění.
Polymer YESf loc® na vodní bázi schválený GRAS byl nakonec
jediným ﬂokulantem, který splňoval všechna kritéria – bezpečnost
a vysokou účinnost odvodnění a umožnil zpracování digestátu
z výpalků na krmivo.

Snížení nákladů na likvidaci odpadů z kaﬁlérie
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Kaﬁlérie ve Spojeném Království hledala možnost snížení nákladů
na likvidaci kalů z ﬂotační jednotky s koncentrací 7-10%.
Díky aplikaci našeho technologického know-how a využití
biologicky odbouratelného YESf loc® je možné produkovaný kal
efektivně odvodňovat, což umožňuje jeho skladování a značně
snižuje náklady na odvoz. Díky biologicky odbouratelnému
polymeru je následné skládkování bezpečné.

Případové studie

Odvodňování ﬂotačního kalu
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