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Unikalna 
międzynarodowa 
siła w 
oczyszczaniu 
wody 
 

 

Jako że społeczeństwo i globalna 

gospodarka wymagają coraz więcej od 

wody, obserwujemy wzrost wymagań 

związanych ze specjalistycznymi 

zastosowaniami procesów zarządzania 

czystą wodą, produkcji specjalistycznej wody 

technologicznej, oczyszczania ścieków, 

ekstrakcji energii ze ścieków oraz 

opanowania sposobów ponownego 

wykorzystania wody.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flootech - tworzy wartość przez 

oczyszczanie wody w sposób 

innowacyjny, kreatywny i 

profesjonalny, wykorzystujący 

wiedzę na temat rynków czystej 

wody, wody technologicznej, 

oczyszczania ścieków oraz 

ponownego wykorzystania wody 

na pięciu kontynentach.. 

 

Przejęcie Ovivo Finland w 2012 roku umożliwiło firmie 
Flootech oferowanie unikalnej kombinacji zaawansowanych 
rozwiązań, prawdopodobnie najważniejszej bazy wiedzy na 
świecie i pracy najlepszych specjalistów w branży.  
 

Dzięki setkom instalacji na całym świecie oraz wysokiemu 

poziomowi kompetencji w tym sektorze, Flootech dodaje 

wartości do procesów realizowanych przez swoich klientów 

poprawiając produktywność i zapewniając zgodność z 

wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. 
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Nasza rola w twojej branży 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dogłębna wiedza i zrozumienie procesów 

przemysłowych są kluczowe dla zapewnienia 

sukcesu w projektowaniu oczyszczalni ścieków i 

stacji uzdatniania wody. Flootech zapewnia 

produkty i wdraża procesy, które zostały 

przygotowane tak, aby spełniały najostrzejsze 

wymagania w produkcji papieru i celulozy w 

dzisiejszym świecie. 
 
Efektywne procesy oczyszczania wody pomagają 

klientom zwiększać produktywność, poprawiać 

trwałość maszyn i ulepszać jakość produktów przy 

równoczesnej optymalizacji kosztów oczyszczania 

wody. Flootech zapewnia kompletne systemy do 

produkcji i zarządzania świeżą wodą i wodą 

technologiczną, a także efektywnego oczyszczania 

ścieków i odcieków. Dostępna jest szeroka gama 

sprzętu do prowadzenia badań i rozwoju technologii w 

testach laboratoryjnych, próbach pilotażowych i 

testach pełnowymiarowych. 
 
Wiedza na temat projektowania procesu, jaką 

posiada Flootech, może pomóc w obniżeniu kosztów 

operacyjnych i eksploatacyjnych w zakładzie. 

Wykorzystanie w naszych produktach wysokiej 

jakości komponentów i sprzętu zapewnia lepszą 

niezawodność i maksymalnie redukuje całkowite 

koszty zakładu przez wydłużenie jego projektowego 

okresu użytkowania. 

 

Lepsze zarządzanie 

ryzykiem środowiskowym 
 
Przepustowość produkcyjna może być 

zwiększona przez wykorzystanie wody o 

niezmiennej wysokiej jakości, co zwiększa 

potencjał rentowności i obniża koszty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaawansowanie technologiczne firmy Flootech i 

rosnący stopień skomplikowania naszych systemów 

są głównymi elementami w dążeniu do redukcji 

kosztów oczyszczania wody i ścieków. 

Poprawa jakości produktów i 

niezawodności 

technologicznej 
 
Procesy oczyszczania wody mogą poprawić 

produktywność i jakość wyrobów produkowanych 

przez klientów oraz optymalizować koszty 

oczyszczania. Wysokie umiejętności inżynierów oraz 

duże międzynarodowe doświadczenie zapewniają 

kompletne wsparcie techniczne i operacyjne dla 

naszych klientów. 

 

Tworzymy wartość przez 
oczyszczanie wody 

 

Dzięki setkom instalacji na całym świecie 

oraz wysokiemu poziomowi kompetencji w 

przemyśle celulozowo-papierniczym, 

Flootech zwiększa wartości procesów 

klientów poprzez podniesienie 

produktywności i zapewnienie spełnienia 

wymagań prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. 
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Rozwiązania Flootech 

 
 
 
 
 
 
 
Flootech może się pochwalić najnowocześniejszymi 

technologiami oraz rozpoznawalnymi znakami 

towarowymi i bazą sprzętową na całym świecie. 

Nasz katalog produktów zawiera takie procesy jak 

przesiewanie, sedymentacja, filtracja, flotacja, 

oczyszczanie biologiczne, wymienniki jonowe oraz 

technologie membranowe, które są znane zarówno 

ze znakomitej wydajności jak i skuteczności. 

 

Oczyszczanie wody surowej 
 
Ponieważ zwiększyła się świadomość ekologiczna i 

wzrosły wymogi prawne, Flootech stał się liderem w 

projektowaniu sprzętu i technologii spełniających 

nowe wymagania. 
 
Nasze urządzenia do klaryfikacji FlooClariTM oraz do 

mikroflotacji FlooDaf® zostały zaprojektowane tak, 

aby zapewnić najbardziej ekonomiczne rozwiązania z 

zakresu wytrącania i klaryfikacji przy użyciu metod 

sedymentacji i flotacji. Asortyment systemów do 

klaryfikacji Flootech, udoskonalony przez lata 

doświadczeń w różnych zastosowaniach w przemyśle 

inżynieryjnym i produkcyjnym, zapewnia najlepsze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dostosowanie rozwiązań do wymagań każdego 

zakładu. Proces klaryfikacji zmiękcza wodę, usuwa 

zmętnienie, glony, przebarwienia, żelazo i metale. 

Jest idealny do usuwania zawiesin z wody surowej, 

jeżeli sklarowana woda potrzebuje dalszego 

oczyszczania przez filtrację, osadzające się cząstki 

stałe są efektywnie usuwane przez systemy filtracyjne 

z czynnikiem ziarnistym o nazwie FlooSandTM, które 

wykorzystują piasek i antracyt. Cząstki stałe są 

zatrzymywane w czynniku i po jego zużyciu, są 

wypłukiwane przez płukanie zwrotne przy użyciu 

powietrza i wody

UZDATNIANIE  WODY SUROWEJ 

Pobór wody 
Sita prętowe 
Sita taśmowe 

Klaryfikacja 
FlooDaf 
FlooChem® dozowanie 
chemikaliów 

Filtracja 
Ciągła filtracja piaskowa 
Ciśnieniowa filtracja piaskowa 
Filtracja membranowa 
Filtracja węglem aktywnym 
FlooChem® dozowanie chemikaliów 
 
 

WODA ZASILAJĄCA KOCIOŁ I OCZYSZCZANIE KONDENSATU 

Demineralizacja 
Wymiennik jonowy FlooIXTM 
Odwrócona osmoza FlooROTM  
Wkład filtracyjny 
FlooChem® dozowanie chemikaliów 

RECYKLING WODY TECHNOLOGICZNEJ 
Mikroflotacja 
Mikroflotacja FlooDaf® 
 

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

Sortowanie drobne 
Sita prętowe 
Sita stopniowe 

Klaryfikacja wstępna 
Klaryfikatory 
Mikroflotacja FlooDaf® 
FlooChem® dozowanie 
chemikaliów 

PEŁNY ASORTYMENT USŁUG 
Części zapasowe i zamienne 
Instalacja, nadzór 
Rozruch i usługi szkoleniowe 
Badania i usługi inżynierskie 
Optymalizacja procesu 
Usługi konserwacyjne 
Systemy sterowania 

OCZYSZCZANIE OSADU 
Odwadnianie 
Zagęszczarka bębnowa 
Wirówka dekantująca 
Prasa ślimakowa 
FlooBeltTM 

FlooChem® dozowanie chemikaliów 

Oczyszczanie 
biologiczne 
FlooBed® BAS 
Złoże aktywne 
FlooBed® MBBR 
 

 

Oczyszczanie trzeciego stopnia 
/ Recykling i ponowne 
wykorzystanie wody 
Mikroflotacja FlooDaf® 
Klaryfikacja ciągła        
FlooChem® dozowanie 
chemikaliów 

 

Klaryfikacja wtórna 
Klaryfikatory 
Mikroflotacja FlooDaf® 
FlooChem® dozowanie 
chemikaliów 
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Woda do zasilania kotła 
 
Nasze główne technologie służące do produkcji 

wody zasilającej kotły to wymiennik jonowy FlooIXTM, 

odwrócona osmoza FlooRoTM oraz różne rodzaje 

filtracji. Odwrócona osmoza jest najlepszym znanym 

typem filtracji. System FlooRoTM jest używany do 

produkcji wody, która spełnia wysokie standardy 

jakości wymagane przez klientów. 

 
 
 
 
Wymiennik jonowy ze złożem mieszanym FlooMBTM 

jest systemem oczyszczania używanym tam, gdzie 

jakość wody wytworzona z głównej sekcji 

dejonizacyjnej - zarówno w wymienniku jonowym jak i 

w odwróconej osmozie - jest niewystarczająca, aby 

spełnić wymagany standard. Zazwyczaj jest 

stosowany w kotłach wysokociśnieniowych z turbiną 

parową lub w oczyszczaniu kondensatu. 

 

 

Oczyszczanie kondensatu 
 
Oczyszczanie wody do zasilania kotłów jest 

nieodpowiednie, gdy niewielkie ilości zanieczyszczeń 

mogą przedostać się do kondensatu powodując 

korozję. Oczyszczanie kondensatu jest konieczne, 

aby sprostać potrzebom jakości wymaganym w 

wysokociśnieniowych cyklach termicznych, a także 

aby zminimalizować zużycie wody uzupełniającej. 

Zaawansowane rozwiązanie Flootech do 

oczyszczania kondensatu zawiera kartridż lub 

warstwę wstępną, filtrację oraz wymiennik jonowy ze 

złożem mieszanym FlooMBTM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recykling wody technologicznej 
 
Dzisiejsze wymagania dotyczące zmniejszenia 

zużycia wody domagają się ulepszonego zarządzania 

wodą w zakładach papierniczych. Rozwiązania 

Flootech zrodzone z wieloletnich doświadczeń w 

przemyśle celulozowo-papierniczym są naszą 

odpowiedzią na to wyzwanie. 
 
Flootech skupia się na oczyszczaniu i recyklingu 

wody technologicznej w celu znalezienia 

praktycznych, efektywnych i przyjaznych środowisku 

rozwiązań. Rozpoczynając od doboru najlepszego 

rozwiązania technicznego dla instalacji i rozruchu, 

bierzemy pełną odpowiedzialność za dostarczenie 

kompletnego systemu. Dodatkowo, w sposób ciągły 

staramy się zapewniać wysoki poziom wydajności 

zakładu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroflotacja jest dobrze znaną metodą oddzielania 

cząstek; zwana także flotacją rozpuszczonym 

powietrzem (w skrócie DAF), jest od dawna używana 

w przemyśle celulozowo-papierniczym do różnych 

celów, takich jak oddzielanie popiołów, żywic i innych 

szkodliwych substancji z procesów. 

 
 
Nasza zaawansowana technologia mikroflotacji nosi 

nazwę FlooDaf®. Główne cechy  FlooDaf® to 

prostokątny kształt, automatyczna dyspersja wody 

oraz sterowanie z poziomu zbiornika. W rezultacie 

system mikroflotacji FlooDaf może charakteryzować 

się wysoką pojemnością hydrauliczną, niewielkimi 

rozmiarami, a równocześnie utrzymywać znakomitą 

efektywność oddzielania, nawet przy wahaniach 

hydraulicznych i substancji stałych.
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Oczyszczanie ścieków 
 
W obecnych czasach zakłady przemysłowe biorą 

pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki ich woda 

technologiczna wpływa na produkcję i środowisko 

naturalne. Świeża woda pobierana ze środowiska 

naturalnego jest dokładnie oczyszczana, używana i 

recyklingowana podczas procesów produkcyjnych, a 

po ponownym odprowadzeniu do środowiska woda ta 

musi spełniać odpowiednie wymagania. Cele te 

mogą zostać osiągnięte przy użyciu 

zaawansowanych rozwiązań opartych na systemie 

biologicznego oczyszczania  FlooBed® MBBR. 
 
Bioreaktor FlooBed® jest technologią biologicznego 

oczyszczania opartą o zasadę działania bioreaktora z 

ruchomym złożem (MMBR), w którym na specjalnych 

wkładach znajdują się mikroorganizmy, które mają za 

zadanie rozpad związków organicznych. 

Najważniejszym składnikiem procesu FlooBed® jest 

właśnie ten wkład. W połączeniu ze 

zoptymalizowanym systemem napowietrzania i 

mieszania, mikroorganizmy tworzą na powierzchni 

wkładów biofilm i usuwają związki organiczne. Wkłady 

są zawieszone wewnątrz reaktora, gdzie następuje 

efektywne mieszanie przez napowietrzanie. 
 
Proces FlooBed® firmy Flootech może być 

zbudowany tak, żeby miał jeden lub kilka etapów w 

ułożeniu szeregowym lub równoległym. Nadwyżka 

osadu jest usuwana z biofilmu w sposób ciągły przez 

intensywne mieszanie i ścieranie. Następnie 

używana jest zazwyczaj mikroflotacja w celu 

oddzielenia lub sedymentacja, według potrzeb. 

Część osadu jest recyklingowana i wraca do 

systemu FlooBed®, natomiast reszta jest 

odwadniana. 
 
Zalety bioreaktora FlooBed®: 
 
• FlooBed® MBBR jest łatwy w obsłudze, ponieważ 
z łatwością toleruje nagłe zmiany ilości ładunku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
organicznego oraz różnice w tempie przepływu. 

Toleruje też zmiany temperatury i ilości toksyn w 

wodzie zasilającej. 

• Objętość reaktora potrzebna do zainstalowania 

systemu FlooBed® jest dużo mniejsza w 

porównaniu do systemów wykorzystujących osad 

czynny. Zazwyczaj wymagana jest przestrzeń rzędu 

10 - 40 % przestrzeni potrzebnej przy rozwiązaniach 

konwencjonalnych. 

 

Wkład FlooBed® ma otwartą strukturę, co ułatwia 

oczyszczanie dużej ilości biomasy i służy poprawie 

efektywności transferu masy. Trwała budowa 

wkładów sprawia, że wykazują one dużą tolerancję 

na ścieranie mechaniczne, co powoduje obniżenie 

kosztów eksploatacyjnych. 

 

Stopień napełnienia wkładów może być 

dostosowany indywidualnie. W praktyce oznacza 

to, że proces jest zaprojektowany na jak 

największą elastyczność. Stopień napełnienia 

może się zmieniać zgodnie z przepływem i 

ładunkiem, a wkład FlooBed może też zostać 

wbudowany w istniejący zbiornik. 

 
W reaktorach z filmem zamocowanym na stałe 
problemem może być zatykanie przez nadmiar osadu. 
System FlooBed® minimalizuje to ryzyko przez 

tworzenie turbulencji, które przepychają wodę 

przez wkłady, dlatego nie jest konieczne płukanie 

zwrotne. 
 
Rozwiązanie zastosowane w technologii FlooBed® 

zostało dobrane do kilku zastosowań w przemyśle 

celulozowo-papierniczym. FlooBed może być 

zbudowany na terenie zakładu papierniczego w celu 

wstępnego oczyszczania osadu zanim trafi on do 

istniejących  oczyszczalni z osadnikiem czynnym, a 

także w nowych zakładach produkcji papieru, które 

muszą spełniać wysokie wymagania.



Flootech - specjaliści branży wodnej dla przemysłu 
celulozowo-papierniczego 

 
 

Przyszłość 
 
Zakłady celulozowo-papiernicze spotykają się ze 

zwiększonymi wymaganiami dotyczącymi wyższej 

jakości wody technologicznej z powodu wyższych 

prędkości maszyn i lepszej jakości produktu. W tym 

samym czasie zakłady papiernicze znajdują się pod 

presją, aby używać mniejszej ilości wody oraz 

oczyszczać odciek bardziej efektywnie zmniejszając 

w ten sposób obciążenie dla środowiska naturalnego 

do jeszcze mniejszych wartości. Dla większości 

zakładów papierniczych konwencjonalne biologiczne 

oczyszczanie ścieku nie jest wystarczające, aby 

mogły osiągnąć ścisłe wymagania dotyczące stężeń 

ścieku. 

Nasze systemy oczyszczania wody i ścieków w 

przemyśle celulozowo-papierniczym są projektowane 

i budowane dzięki naszemu ponad 

trzydziestoletniemu doświadczeniu w inżynierii i 

produkcji oraz, to co jeszcze ważniejsze, dzięki 

informacjom czerpanym z setek referencji procesów 

oczyszczania wody i ścieków w przemyśle 

celulozowo-papierniczym. Nasze systemy recyklingu 

wody technologicznej pozwalają zakładom 

papierniczym na zmniejszenie zużycia świeżej wody. 
 
Jedną z naszych najważniejszych technologii jest 

wkład  FlooBed® MBBR, który jest systemem 

zaprojektowanym dla dużych obciążeń, a 

przeznaczonym do oczyszczania ścieków w 

przemyśle celulozowo papierniczym. Można go 

używać do oczyszczania ścieku z całego zakładu 

papierniczego w jednym, bądź w wielu etapach lub 

może być połączony z procesem osadu czynnego 

(FlooBed®BAS). Proces FlooBed może również być 

wbudowany w istniejący zbiornik i wykorzystany do 

ulepszenia starych systemów osadu czynnego. Z 

powodu dobrej jakości produkowanego osadu oraz 

niskiego stężenia wolnego osadu w produkowanej 

wodzie, następujący potem etap klaryfikacji może 

być prowadzony przy użyciu kompaktowego 

konwencjonalnego klaryfikatora, klaryfikatora 

lamelowego lub mikroflotacji. Ponieważ system ma 

niewielkie wymiary jednostka klaryfikująca może być 

zainstalowana blisko zakładu produkcyjnego i może 

następnie być połączona z obiegiem wody w 

zakładzie papierniczym. 
 
W niektórych zakładach produkcyjnych wymagania 

prawne dotyczące oczyszczanej wody są tak 

wysokie, że nie mogą być spełnione pomimo 

oczyszczania biologicznego. W takich Flootech może 

dostarczyć efektywny trzeci stopień oczyszczania. 

Każdy z etapów procesu produkcji w zakładzie 

celulozowo-papierniczym wymaga ciągłej dostawy 

wody o odpowiedniej jakości i Flootech może taką 

wodę o stałej jakości dostarczyć na każdym z tych 

etapów.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tworzymy wartość 
przez oczyszczanie 
wody 
 

Opracowaliśmy Kluczowe Wskaźniki 

Efektywności tak, aby nasi klienci mogli 

lepiej zarządzać swoimi procesami. 

Naszym celem jest osiągnięcie ciągłej 

poprawy w zarządzaniu ochroną 

środowiska, a równocześnie sprostać 

wciąż rosnącym wymaganiom prawnym.
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Studium przypadku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oczyszczanie wody zasilającej kocioł (Stora Enso, 
Polska)
 
Opis sytuacji 
 
Największy zakład papierniczy Stora Enso w 

Polsce znajduje się w Ostrołęce i funkcjonuje jako 

zintegrowany producent papieru i opakowań 

papierowych. Ponieważ firma zainwestowała w 

nową elektrownię i maszynę papierniczą, 

konieczna jest wysokiej jakości woda do produkcji 

pary. 

Właściwe kondycjonowanie wody może zwiększyć 

efektywność kotłów oraz wydłużyć ich żywotność 

poprzez zapobieganie tworzeniu osadów 

powodujących korozję. Uzdatnianie wody 

zasilającej kotły zapewnia również ich bezpieczne i 

niezawodne działanie. 

 

Rozwiązanie 
 
Pobór wody z rzeki Narwi wynosi 350 m3 na godzinę. 

Ta ilość jest przepuszczana przez pracujące w 

sposób ciągły filtry piaskowe. 

 
Kondensat technologiczny jest oczyszczany 

kartridżowymi wkładami filtrującymi i 

wymiennikami jonowymi ze złożem mieszanym. 

 

Rezultaty 
 
Oczyszczony kondensat dla instalacji Stora Enso 

w Ostrołęce, która ma wydajność 370 m3 na 

godzinę spełnia krytyczne parametry jakości 

wody. Dotyczy to zawartości krzemionki, zawiesin 

i jonowych cząstek takich jak sód i chlorki. 

 
Jak tworzymy 
wartość przez 
oczyszczanie wody

 
Wstępnie uzdatniona woda trafia do trzech 

systemów odwróconej osmozy opartego na 

membranach i do linii wymiennika jonowego ze 

złożem mieszanym, które mają wydajność 124 m3 na 

godzinę każdy. Zaawansowane procesy 

demineralizacji firmy Flootech oparte o membrany 

zmniejszają ślad węglowy,  znacznie obniżając 

koszty chemiczne i koszty transportu w porównaniu z 

konwencjonalnymi procesami wymiany jonowej.  

 
 

 
 360 m3 wody rzecznej jest 

uzdatniane w zakładzie w ciągu 

godziny 
 

 Oczyszczanie redukuje 

zanieczyszczenie kondensatu tak, 

aby były spełnione krytyczne 

parametry jakości wody chroniące 

zakład 
 

 Procesy demineralizacyjne 

Flootech redukują ślad węglowy 

Stora Enso obniżając koszty 

chemiczne  i koszty transportu 



Flootech - specjaliści branży wodnej dla przemysłu celulozowo-
papierniczego 
 
 

Studium przypadku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zakład celulozowo-papierniczy Phoenix Pulp & Paper, Khon 
Kaen Mill, Tajlandia
Założony w 1975 roku zakład papierniczy Phoenix 

Pulp & Paper jest wiodącym zintegrowanym 

producentem wyrobów papierniczych o zdolnościach 

produkcyjnych wynoszących rocznie 230,000 ton 

celulozy produkowanej z lokalnie uprawianego 

eukaliptusa i bambusa oraz 250,000 ton 

niepowlekanego papieru bezdrzewnego; proces 

może generować ponad 13.5 miliona metrów 

sześciennych ścieków rocznie. 
 
Opis sytuacji 
 
W przeszłości odpowiedzialny za zrzut toksycznych 
odcieków do rzek i otaczających gruntów, zakład 
papierniczy przyznał, że zaostrzenie wymagań 
środowiskowych wymusza innowacyjne rozwiązania 
inżynieryjne i najnowsze technologie zapewniające 
spełnienie nowych standardów. 
 
Rozwiązanie  

Phoenix wybrał kombinację procesów zapewnianych 

przez system FlooBed® MBBR i osadu czynnego jako 

rozwiązanie przeznaczone do oczyszczania ścieków. 

Proces oczyszczania ścieków FlooBed® BAS został 

wybudowany pod klucz od etapu sortowania po 

oczyszczanie trzeciego stopnia oraz gospodarowanie 

osadem i zawiera także oprzyrządowanie i 

automatykę wykorzystywaną w procesie.  

 

W jednostce głównej zainstalowano nasze 

niezawodne klaryfikatory wstępne i wtórne znane ze 

swojej ulepszonej efektywności w usuwaniu 

substancji stałych oraz zdolności wytwarzania 

wysoko skoncentrowanego osadu, który można 

odwadniać bez dodatkowego zagęszczenia. System 

FlooBed MBBR zapewnia niski i stabilny ładunek na 

wejściu do procesu osadu czynnego; ponieważ 

wymagana jest oczyszczona woda o ekstremalnie 

wysokiej jakości, stosuje się trzeci stopień 

oczyszczania przy użyciu systemu mikroflotacji 

FlooDaf. 

 
Rezultaty 
 
Dostawy wody do fabryki zostały zaplanowane na 
15,000 m3 na dobę o stężeniach ChZT i BZTn 
wynoszących odpowiednio 2200 i 1200 mg/l. Już od 
etapu rozruchu jakość oczyszczonej wody była 
znakomita i podczas pierwszych miesięcy działania 
przeciętna wartość BZTn wynosiła poniżej 10 mg/l, 

zawiesin < 15 mg/l, a zawartość ChZT na wylocie 

wynosiła tylko >40 mg/l. Od rozpoczęcia działalności 

nowego zakładu, nasze systemy pracują 

bezproblemowo i w zakresie parametrów 

operacyjnych. 

 

 

    BOD   COD 

   

 

Jak tworzymy 

wartość 
 

 Niskie stężenie zanieczyszczeń 
 

 Stabilna jakość zrzucanej wody (przy 

zróżnicowanym ładunku ścieków) 
 

 Znakomita efektywność radzenia sobie ze 

związkami toksycznymi i zmianami 

ładunku. 
 

 Niewielka produkcja osadu. 

Waste water in 1000 mg/l 2000 mg/l 
   

   

Treated water <10 mg/L <100 mg/L 
   



Specjaliści branży wodnej dla przemysłu 
celulozowo-papierniczego 
 
 

 

Przedłużenie 

efektywnego cyklu 

życia twojego sprzętu 
 

Flootech reprezentuje punkt widzenia zorientowany 

na działalność swoich klientów, jeżeli chodzi o 

koszty operacyjne związane z wodą i ściekami. 

Każde biuro może się pochwalić najlepszą globalną 

praktyką oraz dogłębną wiedzą o zastosowaniu 

procesów, tak aby zapewnić wydajne i skuteczne 

rozwiązania wodne w firmach klientów. 
 
Nasze oddanie klientom jest całkowite, mamy 

ekspertów pracujących specjalnie w celu 

zapewnienia wysokiej jakości wsparcia 

operacyjnego, konserwacji, modernizacji, a także 

dostarczenia specjalistycznej chemii. 
 
Flootech działa na całym świecie i może prowadzić 

badania i potwierdzać operacyjne zdolności swoich 

systemów przez regularne kontrole odbywane na 

miejscu lub zdalnie. Zajmujemy się okresową 

kalibracją sprzętu do oczyszczania wody, gdy 

zobowiązują nas do tego umowy usługowe zawarte z 

konkretnymi klientami. 

 

Personel Flootech pracuje w systemie wysokiej 

jakości, który posiada certyfikat ISO:9001:2008 

gwarantujący: 
 
• naszym klientom wysokiej jakości produkty w 

konkurencyjnych cenach oraz w najlepszym 

wykonaniu 

• wartość dodaną koncentrując się na ich 

potrzebach w codziennym prowadzeniu firmy

• konkurencyjność na rynku przez ciągłe 

ulepszanie procesów i rozwój sprzętu
 
Staramy się tworzyć produktywne długoterminowe 

relacje z każdym klientem wspierając wszechstronną 

telefoniczną i zdalną kontrolą serwisową oraz umową 

na dostawy części zamiennych. Nasz personel 

zapewnia funkcjonowanie zakładu w optymalnej 

kondycji, minimalizując przerwy w pracy zakładu i 

pomagając w prowadzeniu działalności o właściwej 

produktywności. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy 
wartość przez 
oczyszczanie 
wody 

 

Oferujemy rozwiązania z zakresu 

oczyszczania wody - wraz z naszą 

wszechstronną bazą wiedzy, która: 
 

 umożliwia klientowi poprawę jakości 

produktów i niezawodności jego procesu 

produkcyjnego, 
 

pozwala na wdrażanie systemów 

służących większej oszczędności 

kosztów przy poprawie produktywności, 
 

umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem 
środowiskowym,
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