
40-801 KATOWICE, ul. Szadoka 8 
tel./fax 32 206 80 20 

e-mail: castor@castor.com.pl

Dobór technologii destylacji ścieków rozpuszczalnikowych 
VACUUM-DEST 3000

Nazwa firmy:

Adres:

Kod pocztowy, miasto:

Osoba prowadząca sprawę:

Telefon / fax:

Branża:

Rodzaj produkcji:

Wsad do destylacji

Stosowane środki myjące / odtłuszczające:

chlorowcopochodne bezchlorowce

inne

Pochodzenie wsadu do 
destylacji

Zanieczyszczenia 
Składnik 1

Temp. wsadu do 
destylacji (°C)

Ilość do destylacji 
(m3/a l/h)

Zanieczyszczenia 
Składnik 2

Temp. wsadu do 
destylacji (°C)

Ilość do destylacji 
(m3/a l/h)

Zanieczyszczenia 
Składnik 3 
 

Temp. wsadu do 
destylacji (°C)

Ilość do destylacji 
(m3/a l/h)

Zanieczyszczenia 
Składnik 4

Temp. wsadu do 
destylacji (°C)

Ilość do destylacji 
(m3/a l/h)

Łączna objętość wsadu do destylacji:

Ilości regularne (m3/a l/h) Ilości nieregularne (m3/dzień/tydzień/
miesiąc/rok)

Подбор технологии очистки стоков растворителей

Фирма :

Адрес :

Почтоый индекс/город :

Контактные лицо :

Тел./електр. почта/факс :

Область производства :

Вид производства :

Предмет дистилляции

Применяемые средства  : моющие/обезжиривающие

галогенированные без галогенные

другие

Происхождение материала

для дистилляции

Загрязнения
Инградиент 1

Загрязнения
Инградиент 2

Загрязнения

Инградиент 3

Загрязнения

Инрадиент 4

Темп. материала для
дистиллации

Темп. материала для
дистилляции ( С )

Темп. материала для
дистслляции ( С )

Темп. материала для
дистилляции ( С )

Темп. материала для
дистилляции ( С )

Обёмъ дистилляции
( м3 / л/час)

Обёмъ дистилляции
( м3 / л/час )

Обёмъ дистилляции
 ( м3 / л/час )

Обёмъ дистилляции
( м3 / л/час )

Общий обёмъ материала для дистилляции :

Обёмъ регулярный (м3 / л/час) Обёмъ нерегулярный

( л/час , день , месяц , год )



Skład wsadu do destylacji

nieznany znany zmienny przypuszczalny

Chlorki (mg/l) Fluorki (mg/l) Wartość pH

Inne

Karty techniczne / analizy / próby

Karty danych technicznych

w załączeniu zostaną przesłane niedostępne

Inne analizy

w załączeniu zostaną przesłane nie wykonane

Analizy laboratoryjne: czy pożądane są przy współudziale w kosztach?

Tak Nie

Próby pilotażowe: czy pożądane są przy współudziale w kosztach?

Tak Nie

Dodatkowe informacje / uwagi wskazówki:

Data: Miejscowość:

Podpis

Состав материала для дистилляции

неизвестный известный переменный пердполагаемый

Хлориды ( мг/л ) Фториды ( мг/л ) Значение рН

Другое

Технические карты /анализы/испытания

Технические карты

в приложении отправим недоступные

Другие анализы

в приложении отправим не сделано

Лабораторный анализ : надо ли учесть стоимость в расходы ?

Да Нет

Предварительные испытания : надо ли учесть стоимость в расходы ?

Да Нет

Дополнительная информация / замечания :

Дата : Город :

Подпись :


	Nazwa firmy:_hknDFAuYm1ryZqHRvbrM6g: 
	Adres:_4VpzZRNzo5fQQ-fPuNXWUw: 
	Kod pocztowy, miasto:_01Vf3V-Z9W-FkO3MFaGrHQ: 
	Osoba prowadząca sprawę:_*6dSEpFSu8fuTGgbJqxeEA: 
	Telefon / fax:_lWVfu-3fvEv*ZtQ3as5PPw: 
	Branża:_Ocjp8*t-RnGh8miBzrnzAg: 
	Rodzaj produkcji:_ulJ3hy0GjdZva0G9a0s2EQ: 
	Stosowane środki myjące / odtł_uLgUOb89nJ3CAFzKqOpyWw: Off
	Stosowane środki myjące / odtł_edit;_uLgUOb89nJ3CAFzKqOpyWw: 
	Pochodzenie wsadu do destylacj_U*M8l1Cr8Q0R*axBAX1M3A: 
	Zanieczyszczenia Składnik 1_vVuoIiEcFTj4*0jrJkXuqA: 
	Temp_ wsadu do destylacji (°C)_IySMN30eQkcjnpBoPz-CAA: 
	Ilość do destylacji (m3/a l/h)_O2zss0IlKqoOfF9837hXzg: 
	Zanieczyszczenia Składnik 2_aCMX8G78DC8pA7nChkK*xA: 
	Temp_ wsadu do destylacji (°C)_XZ9b8cFvDdqz56vPQoNpUQ: 
	Ilość do destylacji (m3/a l/h)_Khkci6sYpUcVChwt2PL83Q: 
	Zanieczyszczenia Składnik 3 _n0uRaHj5hbdy2usWD1tcIw: 
	Temp_ wsadu do destylacji (°C)_FsKM8r5h1OYK*yrB0zMd8w: 
	Ilość do destylacji (m3/a l/h)_02sCPOCVWZkfq96CdO-aGA: 
	Zanieczyszczenia Składnik 4_LrjNWQJYR82pavxV0ZIuTg: 
	Temp_ wsadu do destylacji (°C)_JKeHKyOf3Ri4HOISIrIvNQ: 
	Ilość do destylacji (m3/a l/h)_twNQms2NwZuvWKP2Uj4oPA: 
	Ilości regularne (m3/a l/h)_1tPdSNP1NcaTOogdOUCscQ: 
	Ilości nieregularne (m3/dzień/_B-Vk*7EficjotetBmwBXRQ: 
	Skład wsadu do destylacji_Cjy8BV82OHcoJ4rchJd-Ag: Off
	Chlorki (mg/l)_pXSSTLc1UzammoyQu9YFWA: 
	Fluorki (mg/l)_2PMcKvFrNcvYYVAcloEoDg: 
	Wartość pH_raJqxVaDFO1WIghzQCSkaQ: 
	Inne_OthGfjb7rNTG9EnG*zLQnw: 
	Karty danych technicznych_P8Vdpa7g5S8*0dIPTJWwQw: Off
	Inne analizy_C*IOAnfniyS46SPMbJA5JA: Off
	Analizy laboratoryjne: czy poż_LeWZ7XJ0gPM8jnsIoSE0DQ: Off
	Próby pilotażowe: czy pożądane_rPGDVFrX5aN*Yo-B1fbZNw: Off
	Dodatkowe informacje / uwagi w_Vm5Qt8IJ8dp1t5zMWicM3A: 
	Data:_lXR*8pjWEQp1RBj15MHtcw: 
	Miejscowość:_eYVSNdy6rkM*c26gLZm7cw: 
	Podpis_d6xAnEt9jT7q2i1GP6auUw: 
	fc-int01-generateAppearances: 


