Indústria Farmacêutica Reduz Tempo de Parada Para Limpeza em 80%;
Retorno de Investimento em 2 Semanas

Problema:
Uma empresa brasileira de soluções farmacêuticas precisava limpar dois tanques de
processamento. Cada tanque tem 1900mm de diâmetro e 2790mm de altura. A limpeza era
feita anteriormente usando spray balls, mas o processo consumia água em excesso e era
demorado. O fabricante precisava encontrar um metodo alternativo de limpeza que reduzisse
o uso de água e diminuisse o tempo de parada, ao mesmo tempo que mantivesse o alto
padrão de limpeza exigido para a aplicação.

Solução:
O lavador de tanques TankJet® AA190 da Spraying Systems Co. resolveu o problema da
empresa. O lavador TankJet® é formado de haste e eixo rotativos equipados de dois bicos
jato sólido capazes de proporcionar uma limpeza 360º de tanques e reservatórios. Para
um posicionamento adequado dentro do tanque é utilizada uma haste especial de 317mm.
Operando em pressões de até 34 bar (500 psi). O TankJet® AA190 oferece a limpeza de
alto-impacto exigida pelas indústrias farmacêuticas.
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Indústria Farmacêutica Reduz Tempo de Parada
Para Limpeza em 80%. Retorno de Investimento
em 2 Semanas – Continuação
Resultados:
O lavador TankJet® AA190 reduziu o volume de água necessário de 2m³ (528 galões) para
0.45m³ (118 galões) por ciclo de limpeza. O tempo de limpeza também foi reduzido de 1
hora para 12 minutos mesmo com os resíduos mais difíceis de remover. As melhorias no
processo economizaram mais de R$ 129.000 por mês à fábrica. O investimento no novo
lavador foi recuperado em apenas 2 semanas. O objetivo do cliente em diminuir o uso
de água e o tempo de parada sem comprometer a qualidade da limpeza dos tanques foi
alcançado. Na verdade, a análise da amostra de água determinou que os tanques estavam
ainda mais limpos após a mudança dos spray balls para o lavador TankJet® AA190.
.

Veja Como Funciona o Sistema

Lavador TankJet® AA190
• Versátil lavador de tanque de alto impacto oferece limpeza
eficiente, consistente e confiável, com quase nenhuma
manutenção
• Motor a ar é posicionado fora do tanque, fora do campo de
limpeza

O TankJet® AA190 é um lavador de alto impacto
que oferece cobertura 360° em tanques e dornas
de até 10,4 metros de diametro

• Unidade leve, pode ser facilmente movida de um tanque a
outro
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