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Przemysł mleczarski

Firma Magma S.A.P jest producentem

maszyn oraz urządzeń dla przemysłu

spożywczego, farmaceutycznego,

chemicznego, petrochemicznego.

Mamy ponad dziewiętnastoletnie

doświadczenie w konstruowaniu urządzeń

przemysłowych jak również zajmujemy się

automatyką przemysłową w różnych

branżach.

Wdrażamy nasze nowe projekty oraz

realizujemy projekty zlecone. Staramy się

zaspokajać wszelkie potrzeby klientów,

którzy są zawsze usatysfakcjonowani

naszymi rozwiązaniami. Posiadamy

wykwalifikowaną kadrę pracowniczą co

pozwala nam na profesjonalną obsługę

klientów. Udzielamy konsultacji na wielu

płaszczyznach jak również służymy pomocą

techniczną oraz technologiczną.

Dysponujemy doświadczoną kadrą i

nowoczesnym sprzętem spawalniczym.

Profesjonalnie stosowana technologia TIG

umożliwia spawanie stali kwasoodpornych z

jakością spawów aseptycznych.



Zakres świadczonych 

usług 
• Stacje mycia MAGMA 

CIP

• Pasteryzatory

• Systemy pigowania 

• Systemy raportowania

• Automatyzacja procesów 

produkcji

• Programowanie PLC i IT

• Projekty 2D i 3D

• Doradztwo i konsulting 

• Serwis pogwarancyjny

• Usługi spawalnicze w 

stali nierdzewnej



Przemysł mleczarskiStacja mycia MAGMA CIP jest

przystosowana do mycia urządzeń

technologicznych w obiegu

zamkniętym. Większość z klientów,

którzy spożywają produkty spożywcze

nigdy nie widzieli jak wygląda zakład

produkcyjny i jak produkty są

przetwarzane. Wierzą oni firmie,

polegają na jej reputacji i biorą za

pewnik, że wszelkie procesy są

przeprowadzane w jak najlepszej

czystości przez dobrze wyszkolony

personel zapewniający powtarzalność i

utrzymanie tych warunków.



Przemysł mleczarskiZapobieganie jest lepsze niż

leczenie, a firmy są zobligowane do

spełnienia wymagań prawnych i

zachowania wysokiego standardu.

Dlatego też stacje mycia CIP mogą

oszczędzić producentom wiele

pieniędzy i niemiłych niespodzianek.

Do tej pory mycie urządzeń

technologicznych przeprowadzane

było przez ludzi uzbrojonych w

szczotki i roztwory myjące. Musieli oni

rozmontowywać instalacje i wchodzić

do tanków, aby wymyć ich

powierzchnie. To jest nie tylko

pracochłonne, ale także nieefektywne:

produkt bywał często reinfekowany

poprzez niedomyty sprzęt.
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Odzyskanie produktu pozostającego 

jeszcze w układzie technologicznym,

- Wstępne wypłukanie z większych 

zabrudzeń,

- Mycie z użyciem środków myjących,

- Płukanie czystą wodą,

- Opcjonalnie można stosować także 

dezynfekcję,

Każdy ze stopni wymaga 

odpowiedniego czasu, aby zapewnić 

akceptowalny rezultat.

Pokrótce procedura mycia składa się

z następujących stopni:
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Stacje mycia proponowane przez naszą firmę

spełniają wszystkie wymienione powyżej wymagania.

Spełniają także wymagania stawiane przez

obowiązujące od 1999 roku przepisy HACCP, a także

wprowadzone przez niektóre firmy normy z serii

ISO 9000. Jako jedyne na rynku posiadają

zabezpieczenie przed efektem "młota wodnego", co

jest szczególnie ważne w przypadku mycia

wymienników płytowych. Automatycznie nadzorują

wymagane stężenie i temperaturę roztworów

myjących, czas poszczególnych kroków, konfigurację

przyłączy obwodów oraz w pełni kontroluje i reguluje

przepływ. Układy mogą być realizowane jako jedno

lub wielotorowe, o kilku niezależnych od siebie,

autonomicznych obwodach mycia. Pamięć

wewnętrzna układu sterowania zawiera

charakterystyki dwuwymiarowe dla stosowanych

środków chemicznych. Każdorazowo nazwa

handlowa środka jest wyświetlana na panelu

operatorskim, co eliminuje popełnienie błędów przez

obsługę. W zakresie opracowywania charakterystyk

środków myjących współpracujemy z firmą ECOLAB

POLSKA. Wiele z rozwiązań stosowanych w tym

układzie jest nowatorskich i chronionych patentami.
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Układy CIP mogą być na zaopatrzone w

systemy monitorujące i archiwizujące zapisy

z cykli mycia, co zapewnia maksymalne

bezpieczeństwo, oraz umożliwia

błyskawicznedotarcie do danych nawet

przed wielu lat. Jest to bardzo pomocne przy

ubieganiu się o uprawnienia eksportowe i

certyfikaty ISO 9000.

Dodatkowo firma nasza może zaoferować

system zarządzania i rozliczania gospodarki

środkami myjącym na terenie całego

zakładu. System ten integruje istniejące i

pozwala na przyłączenie dodatkowych

urządzeń myjących. Tam gdzie jest to

możliwe stosowany jest odzysk środków

myjących i ich redystrybucja. Efektem

generalnego zarządzania układami mycia

jest racjonalne zużycie środków myjących,

wyeliminowanie marnotrawstwa, co za tym

idzie wymierne oszczędności.
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Przemysł mleczarskiPasteryzatory firmy MAGMA

zarówno nowe konstrukcje jak i

modernizacje istniejących układów

są zgodne z Dyrektywą Rady

Wspólnoty Europejskiej 92/46/EEC z

dnia 16 lipca 1992, oraz zaleceniami

dotyczącymi Higienicznej produkcji

mleka i produktów mleczarskich

Międzynarodowej Federacji

Mleczarskiej (IDF) innymi słowy

pasteryzatory spełniają wymogi

systemu bezpieczeństwa

zdrowotnego HACCP, mogą być

używane do produkcji

eksportowych, poziom

zabezpieczeń, kontrolowania

parametrów i archiwizacji danych

jest zgodny z normami serii ISO

9000.
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W układzie sterowania zastosowano

szereg innowacyjnych rozwiązań takich jak:

* automatyczne sprawdzanie i zapis zdarzenia otwarcia zaworu zrzutowego,

* pełna kontrola procesu mycia CIP (automatyczne dozowanie środków myjących, kontrola stężenia, temperatury, przepływu i czasu)

* aseptyzacja termiczna układu z zabezpieczeniem wirówki i odgazowywacza,

* pełna elastyczność konfiguracji układu ( z wirówką, bez wirówki, z odgazowywaczem lub bez, krótki przetrzymywacz, lub długi, zmienna wydajność jeśli 

zachodzi taka konieczność np. pasteryzator śmietanowy),

* współpraca z urządzeniami zewnętrznymi tanki zasilające i odbiorcze (kontrola położenia zaworów, wyświetlanie i rejestracja poziomu oraz temperatury 

w tankach)

* możliwość zaprogramowania kilku receptur produkcyjnych (temperatury, czasy przetrzymania)

* rejestracja ciągła i archiwizacja parametrów urządzenia: różnice ciśnień we wszystkich sekcjach pasteryzatora, temperatury pasteryzacji, temperatury 

separacji, odgazowania, temperatury wyjściowej, przepływ chwilowy, stężenia środków myjących.

* liczony przepływ produktu pozwala łatwo określić czas przetrzymania jak również precyzyjnie określić ilość przerobionego produktu, co pozwala łatwo 

zaplanować produkcję.

* system może generować na koniec zmiany wydruk raportu (data, godzina, rozpoczęcia mycia, aseptyzacji, produkcji, nazwisko operatora, ingerencje w 

zmiany nastaw, historię stanów alarmowych, ilość obrobionego produktu.)
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Piszemy oprogramowanie

i uruchamiamy instalacje dla

dużych firm zagranicznych

zajmujących się budową urządzeń

procesowych między innymi

pasteryzatorów.

Każda nasza aplikacja jest 

realizowana "na miarę„. Na 

każdym etapie projektowania 

i uruchamiania prowadzone 

są konsultacje z klientem.

Wszystkie sugestie techno-

logów, obsługi technicznej

oraz pracowników znajdują

odbicie w konstrukcji oraz

zasadzie działania mają

wpływ na "logikę" naszych

instalacji.



Przemysł mleczarskiPotrafimy dopasować się do

potrzeb i możliwości klienta.

Realizujemy zarówno duże rozległe

instalacje jak i małe nie wymagające

dużej ilości sprzętu. Nasze systemy nie

mają architektury zamkniętej, a co za

tym idzie istnieje możliwość rozbudowy

oraz etapowości realizacji, np. małe

autonomiczne sterowanie z prostym

panelem operatorskim -> podłączenie

kilku urządzeń do dużego panelu

operatorskiego z pełną wizualizacją i

archiwizacją-> podłączenie do

nadrzędnego komputera pełna

wizualizacja całego zakładu

teletransmisja danych do sieci

zakładowej.
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Nasze systemy cechują się przede

wszystkim tym, iż pracują całkowicie

autonomicznie nie kolidując z

istniejącymi urządzeniami oraz tym, że

nie mają architektury zamkniętej, co za

tym idzie istnieje możliwość rozbudowy

oraz etapowości realizacji.

Dzięki takim rozwiązaniom, klient nie musi

w przypadku decyzji o rozbudowie, ponosić

nadmiernych kosztów związanych z

adaptacją istniejących urządzeń.
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Przemysł mleczarskiPanel operatorski każdej maszyny

jest przyjazny dla obsługi i

intuicyjny. Jego obsługa nie

przysparza operatorom większych

problemów, przez co eliminuje

ryzyko popełniania błędów. Panel

wyświetla informacje na temat

każdego z elementów dozowania -

aktualny obiekt, aktualna dozowana

substancja. Elementy wykonawcze -

zawory, pompy - w sposób graficzny

przedstawione są na ekranie w celu

łatwej identyfikacji aktualnej sytuacji

układu automatyki. Informacja o

aktualnym całkowitym zużyciu

środków oraz ilości dla

poszczególnych obiektów

wyświetlane są na ekranie.
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Następną zaleta sytemu jest

identyfikowalność harmonogramów

produkcyjnych i osób zaangażowanych

przy konkretnych produkcjach.

Identyfikacja odbywa się na podstawie

"logów" wpisywanych przez operatorów.

Wszelkie zatrzymania linii opatrzone są

komentarzami wpisanymi przez obsługę na

zasadzie wyboru z listy możliwych

przyczyn.

System jest przygotowany do pełnej

komunikacji z zakładowym systemem

nadzoru produkcji i jest czytelny dla baz

danych typu SQL. Dane wraz z analizami

mogą być przesyłane droga elektroniczną

do jednostki nadrzędnej, gdzie mogą być

analizowane.



Pigging Systems
Pigowanie jest procesem  umożliwiającym odzyskiwanie 

produktu zalegającego w rurociągach, po jego 

wcześniejszym transferze. Pocisk (świnka) oczyszcza 

rurociąg umożliwiając maksymalne odzyskanie go z instalacji 

po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym. Pigging

pozwala te pozostałości, często niedoceniane, odzyskać i 

ponownie wykorzystać.

Jako przykład:

DN 50: 2 litry na metr

DN 80: 5 litrów na metr

DN 100: 8 litrów na metr

DN 150: 18 litrów na metr

DN 300: 80 litrów na metr

Instalacje wypychu (piggingu) mają następujące 

korzyści:

Środowisko

Po wypchnięciu produktu rurociąg wolny jest od wszelkich 

substancji:

Znacznie zmniejsza się zużycie środków myjących. Zrzuty 

produktu są ograniczone, a koszty powtórnego przetworzenia 

niskie. Linia po piggingu potrzebuje znacznie krótszy czas 

mycia w systemie CIP przez co rośnie wydajność.

Optymalizacja systemu rurociągów

Linia przesyłowa jest często dedykowana dla 

jednego produktu ze względu na kompatybilność. 

Pigging umożliwia przesyłanie w jednej linii 

różnorodnych produktów, które nie zawsze są 

wzajemnie kompatybilne. Monitorowanie różnych 

partii produkcyjnych jest ściśle przestrzegane.

Jako przykład:

- Jeden rurociąg dla różnych kolorów farb

- Jeden rurociąg dla różnych rodzajów wina, itp.

Redukcja przestojów linii

Instalacje świnek są idealnym narzędziem do 

wykorzystania w projektach SMED (Single Minute 

Exchange of Die). Czas przejścia między 

poszczególnymi partiami produkcji jest 

diametralnie zmniejszony poprzez ograniczenie 

lub wręcz wyeliminowanie procesu mycia CIP.

Dodając do siebie wszystkie osiągnięte korzyści 

(zmniejszenie ilości ścieków, wzrost wydajności, 

optymalizacja wykorzystania linii i ograniczenie 

przestojów) uzyskujemy bardzo szybki zwrot z 

inwestycji ROI.



Systemy Pigowania
Oferowane przez systemy pigowania dostosowane są 

każdego rodzaju produktów i są w stanie sprostać 

wymaganiom produkcyjny branży: 

- kosmetycznej, - przetwórstwo żywności,

- farmaceutycznej, - chemicznej,

- Petrochemicznej - itp.

Instalacje rurowe stosowane przy systemach pigowania 

dostosowane są we wszystkich standardach rur od DN15 -

DN300.

W zakresie oferty zapewniamy inżyniering w 

realizacji naszych systemów oraz pełną analizę 

funkcjonalną wraz z doborem specyfikacji 

rurociągów po wykonawstwo, uruchomienie, 

szkolenie załogi oraz serwis.

Systemy pigowania możemy podzielić 

na trzy rodzaje:

- System ręczny

- System półautomatyczny

- System automatyczny



Systemy Pigowania
System ręczny

Cała operacja wypychu/pigowania produktu odbywa się przy pełnym i świadomym 

uczestnictwie pracownika. 

Po zakończonym transferze operator poprzez odpowiednią konfigurację zaworów wysyła 

pocisk do stacji końcowej. Po zakończonym procesie pigowania musi przenieść pocisk 

do stacji początkowej. 

System półautomatyczny

Udział operatora w całym procesie pigowania ogranicza się jedynie do wysłania pocisku 

ze stacji początkowej aby ten oczyścił rurociąg. Po wyczyszczeniu przez tłok instalacji 

układ sterowania wysyła z powrotem pocisk do stacji początkowej.

System automatyczny
Rola operatora ogranicza się jedynie do rozpoczęcia cyklu produkcyjnego poprzez 

ustalenie produktu, ilości oraz miejsca docelowego na panelu operatorskim. Po 

odliczeniu przez system zadanej ilość produktu system a dozuje określoną ilość oraz 

wyczyści rurociąg i przygotuje instalację do kolejnej szarży produkcyjnej. 



Przykładowe panele 

operatorskie
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Zdjęcia z naszych 

realizacji
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O nas w mediach
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ZAUFAŁO NAM JUŻ PONAD
100 ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH

WYKONALIŚMY PONAD

1000 APLIKACJI I URZĄDZEŃ 

NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I NIE TYLKO
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Od początku istnienia MAGMA S.A.P współpracowała z wieloma renomowanymi firmami. Zaufali nam m.in.:

• British-American Tobacco Polska S.A.

• Victoria Cymes. Sp. z o.o.

• APC Polska Sp. z o.o.

• Bel Polska Sp. z o.o.

• Warwin S.A.

• Stephan Machinery

• Konvin Sp. z o.o.

• ZM Łuków

• Spółdzielnia Mleczarska MAZOWSZE

• Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK w 

Sieradzu

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie

• Augustowska Spółdzielnia Mleczarska

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie 

Podlaskim

• Spółdzielnia Mleczarska Piaski

• Spółdzielnia Mleczarska Drzycim

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Siedlce 

• Binder International Sp. z o.o.

• Produkcyjno-Usługowa Spółdzielnia Pracy ZAKREM

• Zakład farmaceutyczny Fatro Polska Sp. z o.o.

• Naftan Oleksze 

• Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL Grajewo

•

• Orlen OIL Trzebinia

• Orlen OIL Jedlicze 

• Parys Lublin

• VENOL Łódź

• Stock Polska Lublin

• CEDC International

• BZK ALCO (grupa Bakoma)

• Nestle Gerber

• Nestle Kargowa

• Tetra Pak Sp. z o.o.

• Hoop S.A. Bielsk Podlaski

• PPH. PRYMAT Sp. z o.o.

• Pepsi-Cola General Boottlers Sp. z o.o.

• Marwit

• Polmos Białystok S.A.

• Browar Łomża Sp. z o.o.

• Browar Dojlidy (Kompania Piwowarska)

• Browar LECH Poznań (Kompania Piwowarska)

• Bakoma-Nova Sp. z o.o.

• Zakłady Mięsne MORLINY S.A.

• Sokołów S.A.

• Sokołów S.A. Oddział Zakłady Mięsne Farm Food

• Agrikur Sp. z o.o.

• Schulstad Sp. z o.o.
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