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Przetwórstwo ryb ze względu na wła-
ściwości surowca wymaga szcze -
gólnej troski o jakość i bez-
pieczeństwo produkcji.

Jesteśmy polskim producentem
przenośnikowych taśm modular -
nych i jako firma specjalizująca się
również w produktach dedy ko wa -
nych pod przetwórstwo rybne sta -
ramy się rozwijać ten segment w
wyjątkowy sposób.

Chcielibyśmy zainteresować Pań -
stwa tematem mycia taśm modu-
larnych. Ostatnio coraz więcej
czasu poświęca się temu tem-
atowi, ponieważ wzrasta (do tej
pory niska) świadomość, że jest to
jeden z ważnych etapów, które na
swojej drodze pokonuje surowa
ryba. Przy tym bardzo często ryba
ma przecież bezpośredni kontakt z
taśmą modularną. Odpowiednie
mycie, pianowanie taśm prze -
noś nikowych ma tutaj ogromne
znaczenie. Użyta chemia do
zachowania higieny podczas
transportu surowej ryby (również
mro żonej) musi być naszym zda -
niem odpowiednio dobrana, gdyż
ma ona wpływ na zużycie, żywot-
ność taśm modularnych a to z kolei
przekłada się na efektywne przeci-
wdziałanie pojawianiu, namnaża-
niu się groźnych bakterii. Szcze -
gólnie widać to podczas obróbki
ryb bezpośrednio na taśmie trans-
portującej. W tym przypadku nóż
tnie nie tylko obrabianą rybę ale
również niejednokrotnie trafia w
taśmę po której ryba jest trans-
portowana. Struktura powierzchni
taśmy modularnej zmienia się pod
wpływem kliku czynników w tym
użytej chemii do ich mycia. Pro du -
cenci mięsa nie zawsze mają świa -
domość znaczenia tego procesu.
My jako producent modularnych
taśm transportujących widzimy
często jak brak odpowiedniego
podejścia do tego tematu zwiększa
ryzyko utraty jakości produktu koń-
cowego. Zbyt mocno zużyta taśma
(zniszczona struktura tworzywa
stykającego się z mięsem) może
powodować gromadzenie się bak-
terii mimo, że taśma swoją funkcję
transportową wydawałoby się je -
szcze spełnia. Natomiast ze wzglę -
dów tzw „oszczędności” dopu sz -
cza się takie taśmy do dalszej
pracy. Zgromadzona bakteria w

większych zagłębieniach, ubytkach
taśmy jest ciężka do usunięcia na -
wet przy pomocy odpowiednio do -
branej chemii dlatego tak ważna
jest bieżąca profilaktyka w tym
względzie. Ważne są częste prze -
glądy taśm pod kątem ich zużycia.

Firma Modernplast opracowała
system doboru odpowiedniego środ  -
ka czyszczącego do konkretnego

materiału taśmy. Dzielimy się wie -
dzą na temat odpowiednich proce-
dur mycia poszczególnych elemen-
tów systemu transportowego. 

Chcielibyśmy zaproponować
współ pracę tym użytkownikom
taśm modularnych, którzy potrze-
bują szczegółowej wiedzy na ten
temat. 

Profesjonalne mycie taśm modularnych


