30 LAT DOŚWIADCZENIA

100% POLSKI KAPITAŁ

WŁASNY SERWIS 24H

Zabezpieczyliśmy już kilkaset
zakładów – od wysokiej
jakości sprzętu po regularny
serwis.

Jesteśmy polską firmą
z polskim kapitałem, która
działa międzynarodowo.

Eksperci z różnych
specjalizacji dostępni
całą dobę.

GWARANCJA JAKOŚCI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

ELASTYCZNE WARUNKI

Korzystamy z technologii
łączących nowoczesność
z tradycyjną solidnością.

Opieka nad projektem
na każdym etapie.

Do każdego klienta
podchodzimy indywidualnie.

Zajmujemy się sprzedażą, montażem i serwisem najnowocześniejszych
rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przeciwwybuchowej,
systemów pompowych dla mediów lepkich, granulacji oraz filtracji.
W naszym asortymencie znajdują się m.in. płytki bezpieczeństwa,
pompy zębate, granulatory, zawory oddechowe, przerywacze
płomieni, detektory ognia i wiele, wiele innych. Prowadzimy także
audyty bezpieczeństwa wybuchowego i opracowujemy wszelkiego
rodzaju dokumentację analizy ryzyka wybuchu.
Dbanie o bezpieczeństwo innych to wielka odpowiedzialność.
Od lat podejmujemy się tego zadania dla naszych klientów. Dzięki
ich zaufaniu, w naszych rękach spoczywa nie tylko bezpieczeństwo
mienia czy środowiska naturalnego, ale przede wszystkim
zdrowie i życie człowieka. Dlatego też do powierzonych nam
zadań podchodzimy z najwyższą starannością i dbałością.
Współpracujemy z najlepszymi producentami na świecie,
dzięki czemu wysoka jakość oferowanych produktów
spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów.
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KOMPLEKSOWA OPIEKA
NAD PROJEKTAMI
Współpracując z CORONA Serwis możesz liczyć na fachową obsługę na każdym etapie realizacji
projektu. Wszystkie nasze działy zajmują się:

TWORZENIEM
KONCEPCJI
OD PODSTAW

DOBOREM
ODPOWIEDNIEGO
SPRZĘTU

DOKUMENTACJĄ
TECHNICZNĄ
I OBLICZENIAMI

Nasi eksperci zajmą się
kompleksową realizacją
projektu - od stworzenia
koncepcji, po realizację.

Każdy system czy urządzenie
zostanie dobrane pod
konkretne wymagania
Twojej instalacji.

Wymagana dokumentacja
zostanie sporządzona na
podstawie precyzyjnych
obliczeń i analizy.

PROJEKTOWANIEM
ROZWIĄZAŃ

WDROŻENIEM
KONCEPCJI

KOMPLEKSOWYM
SERWISEM

Rozwiązania techniczne
zostaną zaprojektowane
z myślą o konkretnej
instalacji.

Wszystkie rozwiązania
techniczne zostaną
wdrożone w oparciu
o stworzoną koncepcję.

Terminowe przeglądy
i bieżąca wymiana
podzespołów to klucz do
zachowania ciągłości
i bezpieczeństwa produkcji.

Posiadamy własne magazyny, dzięki
czemu dysponujemy największymi
zapasami w Europie. Wiele oferowanych
rozwiązań dostępnych jest u nas "od ręki".
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KOMPLEKSOWA OPIEKA
BEZPIECZEŃSTWO 4.0
Nieustannie rozrastająca się branża przemysłowa i technologiczna to nie tylko ważny krok
w rozwoju ludzkości, ale niestety również coraz większe zagrożenia. Awarie urządzeń lub ludzkie
błędy nieraz mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak m.in. niespodziewany pożar
czy niekontrolowany wybuch. Stąd istotne jest, żeby wraz z rozwojem procesów przemysłowych
równolegle nacisk kładziony był na zapobieganie wszelkim zagrożeniom, jakie ze sobą
niesie. Istnieje szereg działań, jakie przedsiębiorcy powinni podjąć, aby skutecznie wykrywać
i minimalizować ryzyko. Niewątpliwie pomocne w tym będzie posiadanie m.in. Dokumentu
Zagrożenia Przed Wybuchem, Oceny Ryzyka czy analizy HAZOP.

OCENA RYZYKA WYBUCHU
Określa m.in. zagrożenia, jakie występują
w instalacji procesowej, strefy zagrożenia
wybuchem oraz propozycje zminimalizowania
takiego niebezpieczeństwa.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
Obejmuje m.in. wskazanie pomieszczeń,
które zagrożone są wybuchem, wyznaczenie
właściwych stref zagrożenia wybuchem
oraz wskazanie czynników zapłonowych.

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA
PRZED WYBUCHEM (DZPW)
Zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych,
instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych
dotyczących danego obiektu. Określa m.in.
procedury zabezpieczenia stanowisk pracy.

ANALIZA ZAGROŻEŃ I ZDOLNOŚCI
OPERACYJNYCH (HAZOP)
Polega na regularnym rozpoznawaniu zagrożeń
i problemów operacyjnych wynikających
z odchyleń zamierzeń projektowych.
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KOMPLEKSOWA OPIEKA
BEZPIECZEŃSTWO 4.0
SZKOLENIA ATEX
Szkolenia oraz warsztaty z zakresu ochrony
przeciwwybuchowej pozwalają na poszerzenie
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa procesowego
i wdrożenie dobrych rozwiązań w przedsiębiorstwie.
Zakres szkoleń dopasowany do indywidualnych
potrzeb przedsiębiorstwa.

AUDYT ATEX
Audyt pozwala na obiektywną ocenę sytuacji
bezpieczeństwa w zakładzie i sklasyfikowanie
źródeł zagrożenia. Doradztwo techniczne
umożliwia określenie m.in. jakie substancje tworzą
atmosferę zagrożenia wybuchem oraz które węzły
technologiczne są szczególnie narażone na ryzyko.

STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM
Wyznaczana jest na obszarze istniejących
lub projektowanych obiektów oraz terenach
im przyległych – tam, gdzie prowadzone są
wszelkie działania mogące wytworzyć atmosferę
wybuchową.

BADANIA PYŁÓW
(WŁASNE LABORATORIUM)
Zapoznanie się z parametrami zapalności
i wybuchowości pyłów pozwala na ocenę
zagrożenia związanego z wybuchem oraz
określenie odpowiednich środków zapobiegania
tego typu zdarzeniom.

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Podczas projektowania systemów w pierwszej
kolejności identyfikowane jest zagrożenie,
następnie odpowiednio dobierane jest
rozwiązanie techniczne minimalizujące i/lub
izolujące zagrożenie przeciwwybuchowe.
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BADANIE PYŁÓW
LABORATORIUM CORONA SERWIS
Badanie laboratoryjne polegające na oznaczeniu parametrów wybuchowości i zapalności pyłów
jest podstawową czynnością, która pozwoli określić skalę zagrożenia wybuchowego na wskazanym
obszarze instalacji przemysłowej. Procesy technologiczne na zakładach generują powstawanie
pyłów, poprzez np. szlifowanie, mielenie, przesiewanie itp. Unoszące się w powietrzu lub osadzające
się na maszynach pyły znacznie zwiększają ryzyko zagrożenia wybuchowego. Dlatego, aby zapewnić
właściwy poziom bezpieczeństwa prowadzonych procesów przemysłowych konieczne jest
prawidłowe określenie właściwości wybuchowych tych pyłów. Przedstawiamy kilka przykładowych
metod badania różnych właściwości pyłów, jakie stosujemy w naszym laboratorium.

TEST WYBUCHU PYŁU
W celu wyeliminowania lub ograniczenia powstawania pyłowej atmosfery
wybuchowej konieczne jest poznanie parametrów i właściwości
wybuchowych oraz palnych pyłów, z którymi mamy do czynienia
w danym środowisku pracy. Testy te mogą zostać wykonane rożnymi
metodami, najbardziej preferowaną i dedykowaną jest test w rurze
Hartmanna z użyciem iskry lub gorącej spirali.

MAKSYMALNE CIŚNIENIE WYBUCHU PMAX
ORAZ WSKAŹNIK WYBUCHOWOŚCI PYŁU KST
Badanie to polega na serii testów w sferycznym zbiorniku. Parametry
Pmax i Kst wykonywane są przez wprowadzanie do komory badawczej
kolejnych stężeń pyłu z powietrzem. Testy prowadzi się do momentu
oznaczenia wartości maksymalnych tych parametrów.

DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI PYŁU DGW
Mieszanina pyłowo-powietrzna jest wybuchowa po osiągnięciu
odpowiedniego stężenia. Oznaczenie dolnej granicy DGW następuje
po serii testów w komorze sferycznej. W większości przypadków mieści
się w granicy 20-60g/m3. W odniesieniu do pyłów nie wyznacza się górnej
granicy wybuchowości.

MINIMALNA TEMPERATURA
ZAPŁONU OBŁOKU PYŁU MTZo
MTZo oznacza najniższą temperaturę gorącej wewnętrznej ścianki pieca,
w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu znajdującym się
wewnątrz pieca. Do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku
pyłu stosuje się piec rurowy znany jako piec Godberta-Greenwalda.
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BADANIE PYŁÓW
LABORATORIUM CORONA SERWIS
MINIMALNA TEMPERATURA
ZAPŁONU OBŁOKU PYŁU MTZw
Oznacza najniższą temperaturę gorącej powierzchni, w której dochodzi
do zapłonu znajdującej się na tej powierzchni warstwy pyłu o określonej
grubości. Standardowo normy sugerują wykonywanie oznaczeń dla
warstwy pyłu o grubości 5 mm.

MINIMALNA ENERGIA ZAPŁONU OBŁOKU PYŁU MEZ
MEZ - oznacza najmniejszą energię elektryczną nagromadzoną
w kondensatorze, która w trakcie jego rozładowania jest wystarczająca
do spowodowania zapłonu najbardziej zapalnej mieszaniny
określonego pyłu w określonych warunkach badania.

TEMPERATURA SAMOZAPALENIA NAGROMADZEŃ PYŁU TSI
Badanie polega na serii testów mających pokazać, w jakiej temperaturze może dojść
do samozapalenia. Skłonność do samozapalenia nagromadzeń pyłu wyznacza się według
normy PN-EN 15188:2009

GRANICZNE DLA WYBUCHU STĘŻENIE TLENU GST
GST to najwyższe stężenie tlenu w mieszaninie pyłu z powietrzem oraz obojętnym gazem,
w których wybuch pyłu nie może się zdarzyć.

Oprócz wyżej wymienionych
parametrów w naszym laboratorium
badamy jeszcze wiele innych
właściwości pyłów m.in. oznaczamy
rezystywność pyłu w warstwach.
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