Kompleksowe rozwiązania, innowacyjne technologie.

Przedsiębiorstwo
Modernizacji
Obiektów Przemysłowych
www.cema.pl

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy do współpracy z Przedsiębiorstwem
Modernizacji Obiektów Przemysłowych “CEMA” SA. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji w zakresie oferowanych przez nas produktów
i usług. Współpraca z nami zapewni Państwu atrakcyjne ceny, krótkie terminy realizacji, profesjonalną obsługę i doradztwo,a przede
wszystkim wysoką jakość dostarczanych wyrobów i świadczonych
usług.
Przedsiębiorstwo “CEMA” SA powstało w 1995 roku. Od tego czasu
zajmujemy się przede wszystkim wykonawstwem robót modernizacyjnych
i inwestycyjnych, a także dostawami części zamiennych dla wielu gałęzi
przemysłu, między innymi:

XX energetycznego

XX maszynowego

XX cementowego

XX materiałów ogniotrwałych

XX metalurgicznego

XX surowców skalnych i mineralnych

XX koksowniczego

XX cukrowniczego

OFERUJEMY
 projektowanie, wykonawstwo linii technologicznych i urządzeń oraz
doradztwo techniczne w tym zakresie
 odlewy staliwne, żeliwne i z metali nieżelaznych w pełnym zakresie
gatunków
 wykonawstwo instalacji przemysłowych
 rekonstrukcję obiektów przemysłowych
 wykonawstwo konstrukcji spawanych
 projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalowych
 unifikację konstrukcji młynów i podzespołów
 części z blach i odkuwki
 kompleksową obróbkę mechaniczną
 wykonawstwo modeli odlewniczych (dla naszych klientów posiadamy
własną, bogatą bazę modeli)
 roboty modernizacyjne, inwestycyjne i ogólnobudowlane

POSIADAMY






„ Jesteśmy właścicielem wzorów
użytkowych objętych Prawem
Ochrony nadanym przez Urząd
Patentowy RP.”
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oddział terenowy w Krakowie (marketing)
oddział terenowy w Wytownie (rejon Ustka)
odlewnię Cema-Mystal Sp. z o. o. w Myszkowie
udziały w Odlewni Staliwa „Łabędy - Sp. z o. o. w Gliwicach
wydział konstrukcji stalowych i obróbki mechanicznej CEMA SERVICE
Sp. z o.o. w Myszkowie

DYSPONUJEMY
 własnym zapleczem produkcyjnym
 biurem konstrukcyjno-technologicznym
 własną bazą transportu

Linie Technologiczne i Urządzenia








linie do suszenia materiałów sypkich
linie do wypalania kruszyw
linie do produkcji suchych mieszanek
linie do kruszenia, mielenia i frakcjonowania
układy naważania i dozowania
linie do pakowania
podajniki taśmowe, kubełkowe, ślimakowe,
zgrzebłowe, chłodzące










rynny aeracyjne i wibracyjne
silosy magazynowe
suszarnie i piece obrotowe
młyny rurowe i kruszarki
mieszalniki szarżowe i do pracy ciągłej
układy załadunku i rozładunku
filtry i instalacje odpylające
transport pneumatyczny

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat CE (deklaracja zgodności wg dyrektywy
maszynowej WE), świadectwo jakości oraz dokumentację techniczno-ruchową. Wszystkie
produkty możemy wykonać również w wersji ATEX (przystosowanej do pracy w strefach
zagrożonych wybuchem) wraz z odpowiednimi z abezpieczeniami.
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Mobilne zakłady przetwarzania kruszyw
Jako jedyny producent w Polsce oferujemy Państwu mobilne, skonteneryzowane zakłady do przetwarzania
kruszyw. Niewątpliwym atutem naszych rozwiązań jest umieszczenie wszystkich urządzeń i zbiorników
magazynowych w kontenerach stawianych jeden na drugim, co jest dużym ułatwieniem logistycznym i montażowym. Główną zaletą mobilnych zakładów produkcyjnych jest brak konieczności uzyskania pozwolenia na
budowę - wystarczy zgłoszenie budowlane, ponieważ taka linia technologiczna nie jest trwale związana z gruntem.
Każdy mobilny zakład produkcyjny składa się z pełni funkcjonalnych modułów i jest wyposażony w układ sterowania z graficznym wyświetlaczem procesów technologicznych. Sam montaż takiego zakładu nie zajmuje dużo czasu,
gdyż wszystkie urządzenia są przetestowane i przygotowane do podłączenia i uruchomienia na miejscu pracy mobilnego zakładu. Takie rozwiązanie pozwala na przestawienie zakładu w dowolne miejsce w miarę eksploatacji złóż.

Obecnie w ofercie posiadamy:



Mobilny zakład suszenia, frakcjonowania i magazynowania
piasków
Mobilny zakład do produkcji suchych zapraw budowlanych wraz
z systemem pakowania

Na życzenie klienta możemy zaprojektować dowolną mobilną linię technologiczną na bazie systemu
kontenerowego według potrzeb i wymagań inwestora.
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Linie do suszenia materiałów sypkich
Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonaniu pod klucz kompletnych linii technologicznych do
suszenia materiałów sypkich. Pod
pojęciem „kompletnych linii technologicznych rozumiemy projektowanie, wykonanie elementów
linii suszenia, montaż mechaniczny
i elektryczny, prace budowlane
(jeżeli występują) oraz wykonanie
automatyki wraz z uruchomieniem
linii technologicznej i szkoleniem
obsługi.
Naszym największym atutem jest
niewątpliwie doświadczona kadra
biura projektowo-konstrukcyjnego
i działu technicznego. Nasze zakłady
suszenia
materiałów
sypkich
charakteryzują się wyjątkowo optymalnym wykorzystaniem mediów
takich jak np. medium grzewcze
(gaz, ropa), energia elektryczna.

Linie do wypalania kruszyw
Produkowane przez nas linie procesowe do wypalania-kalcynowania
surowców sypkich spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Służymy fachowym doradztwem technicznym zarówno przed przystąpieniem do realizacji zadania, jak również w trakcie realizacji oraz po zakończeniu i uruchomieniu realizowanego przedmiotu zamówienia.
Możemy także zaprojektować i wykonać układ przygotowania granulek do
wypalania oraz układ chłodzenia surowca wraz z systemem frakcjonowania
i odbioru gotowego produktu. Wszystkie linie technologiczne wykonujemy
z układem sterowania z wyświetlaczem graficznym oraz interfejsem
komputerowym i oprogramowaniem służącym do pełnej kontroli nad procesem produkcyjnym.
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Linie do produkcji suchych mieszanek
Nasze zakłady do produkcji suchych mieszanek wyróżniają się
jakością oraz dużą niezawodnością. Produkowane przez nas linie technologiczne do produkcji suchych mieszanek spełnią oczekiwania najbardziej
wymagających klientów. Przykładowa linia do produkcji suchych mieszanek
składa się z: silosów magazynowych surowca, podajników ślimakowych dozujących na wagę, wagi zbiornikowej, układu naważania, układu dozowania
dodatków szlachetnych, mieszarki szarżowej lub do mieszania ciągłego (w
zależności od procesu produkcyjnego), zbiornika buforowego pakowaczek,
układu pakowania do worków 25-50 kg, stanowiska do pakowania worków
BigBag, centralnego układu odpylania z filtrem workowym.

Istnieje możliwość wykonania linii technologicznej z systemem automatycznego układania worków na palecie
wraz z układem owijania palety.

Linie do kruszenia, mielenia i frakcjonowania
Produkowane przez nas zakłady przerobu kruszyw i surowców sypkich spełnią oczekiwania najbardziej
wymagających klientów. Przykładowa linia do kruszenia, mielenia i frakcjonowania składa się z następujących
elementów: układ podawania surowca do wstępnego kruszenia, kruszarka, podajniki taśmowe, młyn rurowy, układ
podawania surowca do przesiewacza, przesiewacz wibracyjny lub rotacyjny wielopokładowy (ilość pokładów
uzależniona jest od ilość frakcji), układ podajników taśmowych odbierających frakcje, boksy magazynowe lub stanowiska załadunku BigBag, opcjonalnie transport surowca do silosów magazynowych, centralna instalacja odpylająca,
układ sterowania z wyświetlaczem graficznym.
Istnieje możliwość wykonania linii
technologicznej semi-mobilnej
posadowionej na prefabrykowanych płytach (wymagane tylko
zgłoszenie budowlane).

str. 6

Linie do pakowania
Specjalizujemy się w produkcji układów do pakowania materiałów sypkich i masowych. Wykonujemy stanowiska załadunku BigBagów w różnych wariantach: z wagą platformową, wagą opartą na tensometrach,
ze zbiornikiem buforowym, z wibratorem, odpylaczem, itp. Wagi mogą być także legalizowane. W ofercie posiadamy
także pakowaczki do worków 25 kg i stanowiska rozładunku BigBagów w wielu wariantach.

Istnieje możliwość wykonania linii technologicznej do pakowania
z systemem automatycznego układania worków 25 kg na palecie wraz
z układem owijania palety oraz linii technologicznej z systemem
półautomatycznego załadunku worków BigBag z magazynkiem palet
pustych i załadowanych.

Systemy naważania i dozowania
Do urządzeń dozujących zaliczamy dozowniki celkowe, podajniki ślimakowe dozujące, podajniki taśmowe
dozujące. Natomiast systemy naważania mogą być realizowane za pomocą wag zbiornikowych, wag zamontowanych na przenośnikach taśmowych lub objętościowo np. w podajnikach ślimakowych czy dozownikach celkowych.
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Filtry workowe i instalacje odpylające
Oferujemy kompleksowe instalacje odpylające do oczyszczania
powietrza. Najważniejszym elementem każdego układu oczyszczania
powietrza są nasze filtry workowe. Większość naszych filtrów działa na
zasadzie pomiaru różnicy ciśnień. W pakiecie do każdego układu odpylania
dostarczamy rurociągi odpylające, wyrzutnie lub kominy oraz wentylatory
wyciągowe.

Systemy transportu pneumatycznego
Wykonujemy instalacje transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Transport pneumatyczny może być
realizowany na dwa sposoby:
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Transport pneumatyczny wysokociśnieniowy
Transport pneumatyczny niskociśnieniowy

Suszarnie obrotowe
Największym naszym atutem jest produkcja suszarni i pieców obrotowych. Posiadamy bogate doświadczenie
w produkcji i montażu suszarni bębnowych, pieców obrotowych oraz walczaków obrotowych. W naszej ofercie dostępne są suszarnie jednopłaszczowe, dwupłaszczowe i trzypłaszczowe. Wielkość i dobór odpowiedniej
suszarni w dużym stopniu zależy od: wydajności, rodzaju surowca suszonego, temperatury suszenia, czasu
suszenia, wilgotności początkowej i końcowej.
Wykonujemy suszarnie i piece obrotowe do takich surowców, jak m.in.: węgiel, piasek, wapno, nawozy,
granulaty, paliwa alternatywne, kruszywa, itp.

Chłodniki
W naszej ofercie znajdą Państwo
urządzenia
chłodzące
służące
do chłodzenia surowca po procesie wypalania lub suszenia, gdy
temperatura surowca jest zbyt
wysoka do dalszego procesu
produkcyjnego. W tym zakresie
oferujemy chłodniki różnego typu.
Zasada działania chłodnika
przebiega następująco:



gorący surowiec jest odbierany przez urządzenie chłodzące,
gdzie następuje nadmuch powietrza i odbiór temperatury
surowca przez wtłaczane chłodne powietrze,



odebrane ogrzane powietrze po przejściu przez układ odpylania
trafia do atmosfery lub może być również wykorzystane do
ogrzania hali produkcyjnej za pomocą wymiennika ciepła albo
zawracane do procesu suszenia w celu zmniejszenia kosztów
zużycia paliwa grzewczego.
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Silosy magazynowe i zbiorniki
W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę silosów magazynowych
i zbiorników różnego typu. Silosy jakie jesteśmy w stanie wykonać mogą
posiadać objętość od 10 m3 do 2000 m3. Silosy mogą być wyposażone
w niezbędną armaturę, taką jak np. drabina, balustrada na dachu,
czujniki pomiaru poziomu, sonda do ciągłego pomiaru poziomu, waga
tensometryczna, przewód załadowczy z autocysterny, właz rewizyjny,
klapę bezpieczeństwa (nad i podciśnieniową), układ wspomagania spływu
materiału w leju silosa, filtr odpylający, układ ogrzewania, izolacje termiczną itp.
Wykonujemy silosy stojące na własnej konstrukcji wsporczej,
silosy mobilne osadzone na ławach betonowych, jak również grupę kilku
silosów stojących na wspólnej konstrukcji wsporczej – taki zespół nazywamy
zestawem magazynowym. Nasza produkcja obejmuje także produkcję
silosów do materiałów wybuchowych i łatwopalnych z odpowiednimi
zabezpieczeniami.

W ofercie posiadamy również różnego typu zbiorniki:
buforowe, przeładunkowe, wagowe, zbiorniki disolwerów,
zbiorniki przenośne, itp.
W pakiecie możecie Państwo zamówić również układ
załadunku surowca do silosa oraz układ rozładunku
materiału z silosa (np. do autocystern).
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Podajniki taśmowe
Projektujemy i produkujemy podajniki taśmowe do
transportu materiałów sypkich oraz kruszyw. Wyposażenie naszych podajników taśmowych to między innymi: wyłączniki bezpieczeństwa, czujniki ruchu, czujniki
zbiegu taśmy, osłony BHP, osłony klimatyczne, skrobaki,
układy naciągania taśmy, pomosty obsługowe jednostronne i dwustronne, kosze zasypowe i wysypowe,
pługi zrzutowe, itp.
W zależności od aplikacji podajnik taśmowy może posiadać taśmę gładką, taśmę typu choinka, taśmę progową
z falbanami bocznymi. Produkujemy również podajniki
taśmowe typu Z oraz podajniki taśmowe rurowe.

Podajniki kubełkowe
Projektujemy i produkujemy podajniki kubełkowe do transportu pionowego materiałów sypkich oraz kruszyw.
Wyposażenie naszych podajników kubełkowych to między innymi: wyłączniki bezpieczeństwa, czujniki ruchu, czujniki zbiegu taśmy, osłony BHP, układy naciągania taśmy, pomosty obsługowe przy głowicy, itp. W zależności od
aplikacji podajnik kubełkowy może być wykonany w wersji z taśmą gumową lub łańcuchami.
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Podajniki ślimakowe
Projektujemy i produkujemy podajniki ślimakowe do transportu materiałów sypkich oraz kruszyw. Podajniki ślimakowe mogą być w wykonaniu rurowym lub korytowym w zależności od wymagań inwestora. W swojej ofercie
posiadamy także podajniki ślimakowe dozujące. Podajniki ślimakowe wykonujemy w zakresie od Ø 100 mm do Ø
1200 mm. Dłuższe podajniki wyposażone są w łożysko środkowe pośrednie.

Podajniki zgrzebłowe
Projektujemy i produkujemy podajniki zgrzebłowe do
transportu materiałów sypkich (głównie do transportu
popiołów, węgla i żużla).
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Rynny aeracyjne i wibracyjne
Projektujemy i produkujemy rynny aeracyjne i wibracyjne
do
transportu
materiałów
sypkich.
W zależności od potrzebnej wydajności produkujemy
rynny o szerokościach w zakresie od RA=100 mm do
RA= 1000 mm.

Stacje poboru próbek
Jako jedna z nielicznych firm w Polsce projektujemy i produkujemy stacje poboru próbek z procesu produkcyjnego
dla takich materiałów jak cement, wapno, nawozy, itp. Przykładowa stacja próbkująca składa się z następujących
elementów:











Próbnik o konstrukcji rurowej,
Element pobierający próbki - głowica o zmiennej objętości
(wstępnie 1 pobranie to porcja 30 ml), napędzana siłownikiem
elektrycznym o prędkości pozwalającej maksymalnie na 60
cykli na godzinę co daje objętość 1,8 l/g – wielkości do ustalenia,
Mieszalnik próbek:
−− Napęd mieszalnika - motoreduktor,
−− Pojemnik o odpowiedniej pojemności,
−− Pokrywa pojemnika mocowana do konstrukcji wsporczej, która
gwarantuje szczelność pojemnika, wyposażona w gniazdo na
czujnik położenia,
−− Mieszadła powodujące ujednorodnienie próby,
Elektrozawór sterujący,
Instalacja doprowadzająca surowiec do mieszalnika,
Zawór odpowietrzający instalację.
Układ automatyki, który pozwala na wprowadzanie
parametrów pracy przez ekran dotykowy, monitoruje ilość
wykonanych prób i czas ostatniego odbioru. Na ekranie
wyświetlają się komunikaty o aktualnym stanie pracy.

str. 13

Nasza oferta obejmuje również realizację
następujących produktów:

XX Młyny rurowe i kruszarki

XX Układy załadunku i rozładunku kruszyw

XX Mieszalniki szarżowe i do pracy ciągłej

XX Cargi i walczaki obrotowe

XX Stacje załadunku i rozładunku BigBag

XX Konstrukcje stalowe
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Referencje i wyróżnienia

PGE

TAURON

GRUPA AZOTY

DOOSAN BABCOCK ENERGY

FOSFAN S.A

Cementownia WARTA S.A.

HENNLICH Sp. z o.o

GÓRKA Cement Sp. z o.o.

Gazele Biznesu

Cementownia ODRA S.A.

MAKRUM P.M. Sp. z o.o.

Diament Forbesa

Firma roku 2016

FPM S.A.

NTI Sp. z o.o.

Firma roku 2015

Orły Polskiej
Przedsiębiorczości
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www.cema.pl
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Przedsiębiorstwo Modernizacji Obiektów Przemysłowych
CEMA Spółka Akcyjna
ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole
tel.: +48 77 453 86 11, +48 77 456 64 86
fax: +48 77 454 62 69
biuro@cema.pl
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Oddział Wytowno
Wytowno 18, 76-270 Ustka
tel./fax: +48 59 814 24 01
tel. kom.: +48 508 06 51 29
wytowno@cema.pl
Oddział Kraków-Marketing
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel./fax: +48 12 411 21 44
tel. kom.: +48 501 87 13 39
krakow@cema.pl

