مكابس DELKOR
للترشيح ()FP

نزح المياه بطريقة صديقة للبيئة لمعالجة الطين

المتقدمة out of
tradition
- It pays
to talk
!to a specialist
 Innovationالهندسية
والمنتجات والخدمات
للتقنيات
العالميين
الموردين
 Tenovaأحد
"
المستخدمة في صناعات التعدين والمعادن.

تقدم مجموعة  ،TAKRAF Groupمن خالل عالمتيها التجاريتين المعروفتين جيدًا وهما  TAKRAFو ،DELKORحلوال ً تقنية
مبتكرة فيما يتعلق بقطاع التعدين والصناعات المرتبطة به .ونتميز بخبرتنا المكتسبة عىل مدار أكثر من قرن في توفير
المعدات واألنظمة والخدمات إلرضاء عمالئنا بأفضل ما لدينا فيما يتعلق بمتطلبات التعدين والتفتيت ومناولة المواد وفصل
المصممة
المواد الصلبة/السائلة وتحسين جودة المعادن .ويثق المالكون وشركات التشغيل في جميع أنحاء العالم في حلولنا ُ
خصيصا بهدف خفض التكلفة اإلجمالية للملكية وتقليل التأثير البيئي من خالل تحسين الكفاءة باستخدام معدات آمنة
ً
وموثوقة .ولالستفادة من حلول مستدامة مع االستعانة بخدمة الخبراء ،يمكنك االعتماد عىل مجموعة .TAKRAF Group
وتفضل بزيارتنا من خالل .www.takraf.com

نحن في مجموعة  TAKRAF Groupملتزمون بتوفير االستدامة البيئية واالجتماعية في جميع تعامالتنا التجارية،
وقد اعتمدنا نهج «انعدام الضرر» بموجب ميثاق السالمة العالمي.
يثق المالكون وشركات التشغيل في جميع أنحاء العالم في مجموعة  TAKRAF Groupبشأن توفير أكثر الحلول مالءمة
للمتطلبات الفريدة الالزمة إلنجاز المشاريع الخاصة بهم .ونحن نقدم المساعدة لعمالئنا للتغلب عىل أكثر التحديات تعقيدًا
بشأن تحويل قطاع الموارد نحو مستقبل ودعم مستدامين مع تقديم حلول مبتكرة توفر الطاقة وتقلل من التأثير البيئي وتفي
بالمتطلبات التشغيلية أو تتجاوزها.
تبرز عالمتنا التجارية  DELKORالمعترف بها عالم ًيا وكذلك السجل الحافل باآلالف من عمليات التركيب الناجحة الميزة التي
خصيصا الستخدامها في قطاع التعدين.
المصممة
ً
تتمتع بها معدات نزح المياه والتشغيل ُ
نحقق ستفادة من مؤسستنا الذائع صيتها عالم ًيا ونتمتع بخبرة واسعة في تمكين األخصائيين المحليين لدينا من االستفادة
ويحسن االستدامة ويقلل التكاليف ويزيد من الكفاءة.
من هذه الخبرة ،ونوفر حال ً محل ًيا أكثر مالءمة مما يعزز السالمة
ّ
يتلخص التزامنا في:
Safety | Reliability | Innovation | Sustainability

مكبس ترشيح ( )FPمن

شركة DELKOR

تنفذ شركة  DELKORأعمال التصميم والتوريد لمكابس الترشيح الموثوق بها للتمتع بمرونة التشغيل وسهولة الصيانة.
حيث يُعد مكبس الترشيح  DELKORمناس ًبا لمجموعة واسعة من تطبيقات نزع الماء ،بدءًا من المركزات المعدنية وتصفية
المخلفات وحتى عمليات الصقل والعمليات اإللكتروليتية؛ ومن المواد الخشنة إىل المواد شديدة الدقة في قطاعات التعدين
والتجميع والكيماويات والحديد والصلب وتجهيز األغذية ومعالجة المياه .تتميز مكابس الترشيح الخاصة بنا
بتصميم عالي التحمل ،وهي مخصصة حسب متطلبات العملية الفردية لكل عميل.
التطبيقات
نظرًا ألن كل مكبس من مكابس الترشيح من شركة  DELKORمخصص للمتطلبات المتعلقة بعملية معينة ،يمكن استخدامه
عىل نطاق واسع من قطاعات الصناعة ،وال يقتصر استخدامه عىل تطبيقات التعدين فقط .وتتوفر لدينا عدة مراجع حيث قمنا
بتركيب معداتنا لديهم بنجاح فيما يتعلق بالعديد من التطبيقات غير المتعلقة بالتعدين.
> التطبيقات المتعلقة بالتعدين
•

المخلفات

•

الركاز الفلزي

•

عملية ميريل كرو

•

الترسيب

	(النحاس-الزنك-الذهب ،النيكل ،الرصاص ،الفضة ،الكوبالت)
(إزالة الذهب من محلول السيانيد)

•
•
•
•
•
•

الترشيح

العناصر األرضية النادرة

الليثيوم

المعادن الثمينة

العملية اإللكتروليتية (الصقل)

تصريف المناجم الحمضية (مياه الصرف)

> التطبيقات غير المتعلقة بالتعدين
•
•
•
•
•
•
•

األسمدة

التطبيقات الخاصة بالمعادن

التطبيقات الكيميائية والصيدالنية

غسيل/تجريف التربة
الرمل والحصى
البلدية

النفط والغاز

موجز حول مجموعة المنتجات
عن طريق  DELKORيمكنك إيجاد تقنيتين  2مختلفتين لمكابس الترشيح .متخصصينا يمكنهم اإلشارة إىل التقنية األكثر
مالءمة لمتطلباتك وتطبيقات عملياتك المحددة.
وإىل جانب اآلالت القياسية المذكورة أدناه ،نوفر ً
خصيصا بأحجام وخصائص خاصة
المصممة
ً
أيضا مجموعة من الحلول واآلالت ُ
بنا ًء عىل متطلبات العمليات الفريدة الخاصة بعمالئنا.
مكبس ترشيح علوي ( )FP OHمن شركة  – DELKORتقنية الشعاع العلوي
حجم اللوحة

1,000
1,200
1,500
2,000
2,500

حجم الغرفة

عدد °اللوحات

من (مم)

إىل (مم)

الحد األدنى

الحد األقصى

15
25
25
25
25

50
60
60
60
60

20
20
40
60
60

120
120
180
215
215

 – DELKOR FP SBالتقنية الجانبية
حجم اللوحة

630
800
1,000
1,200
1,500

حجم الغرفة

عدد °اللوحات

من (مم)

إىل (مم)

الحد األدنى

الحد األقصى

15
15
15
20
25

50
50
50
50
60

20
20
15
15
15

50
50
120
120
120

مكبس الترشيح العلوي من شركة DELKOR

))FP OH

رأسا متحر ًكا وألواح ترشيح
يتك ّون مكبس الترشيح العلوي من شركة  DELKORمن إطار علوي تم تصنيعه بحيث يدعم ً
موضوعة بين اإلطار العلوي والرأس المتحرك .ويتم فتح وإغالق حزمة اللوحة من خالل أسطوانة هيدروليكية مزدوجة التشغيل
يتم التحكم فيها بواسطة وحدة طاقة هيدروليكية مخصصة.
أبرز الميزات والمزايا
• تصميم متين
• تكوين اللوحة ُمصمم لتلبية متطلبات العمليات .ويمكن أن تكون اللوحات غائرة أو غشائية مختلطة
يتراوح طولها من  20مم إىل  60مم مع اإلمداد بنفخ الهواء .انخفاض الرطوبة في القرص
• يضمن نظام اإلغالق الهيدروليكي سريع الدفع المحاذاة التلقائية الصحيحة للوحات
• فتح حزمة اللوحات بالكامل واحدة تلو األخرى مع  215غرفة كحد أقصى
ثوان لكل لوحة)
• لوحات الدفع والتحويل السريع (أقل من 3
ٍ
• سهولة الصيانة :تبلغ مساحة الفراغات الموجودة بين اللوحات حوالي  800مم
• الحماية الكاملة آللية جهاز تبديل اللوحات التلقائي من الغبار والتسريبات
• ال توجد بقايا للقرص بين اللوحات .قابلية الوصول بالكامل من الجوانب
تقدم هذه التكنولوجيا أفضل أداء لها ،وهي األنسب للمجاالت التالية:
• المخلفات
• األسمدة
• الترشيح
• العناصر األرضية النادرة
• التطبيقات الكيميائية والصيدالنية
جدول بيانات مكبس الترشيح العلوي ( )FP OHمن شركة DELKOR
حجم اللوحة

مم

1,000

1,200

1,500

2,000

2,500

ضغط التشغيل

بار

حتى  25بار
الحد األدنى -
الحد األقصى
120 - 20
4,630 - 770
203 - 34
حتى 30

حتى  25بار
الحد األدنى -
الحد األقصى
120 - 20
6,460 - 1,078
290 - 48
حتى 50

حتى  25بار
الحد األدنى -
الحد األقصى
180 - 40
1,590 - 3,500
637 - 140
حتى 100

حتى  25بار
الحد األدنى -
الحد األقصى
215 - 60
35,260 - 8,900
1,470 - 410
حتى 200

حتى  25بار
الحد األدنى -
الحد األقصى
215 - 60
51,600 - 14,400
2,200 - 600
حتى 300

الغرف
حجم المكبس
منطقة الترشيح
الحد األقصى لإلنتاج

#
لتر
م2
طن/ساعة

مكبس الترشيح الجانبي ( )FP SBمن شركة

DELKOR

رأسا متحر ًكا وألواح ترشيح يتم
يتك ّون مكبس الترشيح الجانبي من شركة  DELKORمن إطار جانبي تم تصنيعه بحيث يدعم ً
وضعها بين إطار الرأس والرأس المتحرك .ويتم فتح وإغالق حزمة اللوحات
من خالل أسطوانة هيدروليكية مزدوجة التشغيل يتم التحكم فيها بواسطة وحدة طاقة هيدروليكية مخصصة.
أبرز الميزات والمزايا
• تصميم متين
• تكوين اللوحة ُمصمم لتلبية متطلبات العمليات .ويمكن أن تكون اللوحات غائرة أو غشائية مختلطة
يتراوح طولها من  20مم إىل  60مم مع اإلمداد بنفخ الهواء .انخفاض الرطوبة في القرص
• يمكن تحديد عدة خيارات فيما يتعلق بنوع الفتح :جميعها مرة واحدة ،أو واحدة تلو األخرى ،أو بالدفعة ،أو يدويًا
• يضمن نظام اإلغالق الهيدروليكي سريع السحب المحاذاة الصحيحة للوحات
• هزّاز لوحات يعمل تلقائ ًيا بالكامل لتفريغ القرص
تقدم هذه اآللة أفضل أداء وتُعد األنسب في المجاالت التالية:
• الركاز الفلزي (النحاس-الزنك-الذهب ،النيكل ،الرصاص ،الفضة ،الكوبالت)
• عملية ميريل كرو (إزلة الذهب من محلول السيانيد)
• الليثيوم
• العملية اإللكتروليتية (الصقل)
• التطبيقات الخاصة بالمعادن
• البلدية
جدول بيانات مكبس الترشيح الجانبي من شركة DELKOR
حجم اللوحة
تقنية الفتح
ضغط التشغيل

الغرف
حجم المكبس
منطقة الترشيح
الحد األقصى لإلنتاج

مم
بار

#
لتر
م2
طن/ساعة

630
مرة واحدة
حتى  15بار
الحد األدنى -
الحد األقصى
50 - 19
512 - 117
20 - 8
حتى 3

800
مرة واحدة
حتى  15بار
الحد األدنى -
الحد األقصى
50 - 19
944 - 221
44 - 16
حتى 5

مرة واحدة
حتى  15بار
الحد األدنى -
الحد األقصى
40 - 14
1,540 - 275
70 - 20
حتى 8

1,000
بالدُفعة
واحدة تلو األخرى
حتى  15بار
حتى  15بار
الحد األدنى -
الحد األدنى -
الحد األقصى الحد األقصى
120 - 50
120 - 39
3,480 - 965
4,690 - 760
205 - 74
205 - 55
حتى 14
حتى 12

مرة واحدة
15
الحد األدنى -
الحد األقصى
40 - 14
2,145 - 380
95 - 30
حتى 11

1,200
بالدُفعة
واحدة تلو األخرى
15
15
الحد األدنى -
الحد األدنى -
الحد األقصى
الحد األقصى
120 - 50
120 - 39
6,550 - 1,330
6,550 - 1,060
290 - 105
290 - 80
حتى 28
حتى 13

مرة واحدة
15
الحد األدنى -
الحد األقصى
40 - 14
3,460 - 620
150 - 48
حتى 18

1,500
بالدُفعة
واحدة تلو األخرى
15
15
الحد األدنى -
الحد األدنى -
الحد األقصى
الحد األقصى
120 - 50
140 - 49
10,560 - 2,175 12,330 - 2,148
450 - 160
530 - 160
حتى 43
حتى 30

مكبس ترشيح
الميزات االختيارية

( )FPمن شركة DELKOR

يمكن تخصيص كل مكبس من مكابس الترشيح من شركة  DELKORبالكامل من خالل مجموعة من الميزات االختيارية التي
يمكن أن يقترحها األخصائي المحلي لدى شركة  DELKORوف ًقا لمتطلبات العملية المحددة لديك .وفيما يلي أهم الميزات:
غسيل األقمشة
• غسيل األقمشة عالية الضغط
الخصائص الفنية:
• ضغط يصل إىل  100بار ( 1450رطال ً لكل بوصة مربعة)
			
• وقت الغسيل :دقيقة واحدة لكل لوحة
			
• دورة الغسيل األسبوعية
			
• تجديد كامل لألقمشة
			
• غسيل األقمشة منخفضة الضغط
الخصائص الفنية:
ً
• ضغط يصل إىل  5بار ( 72.5رطال لكل بوصة مربعة)
			
• وقت الغسيل 30 :ثانية عند غسيل الكل في وقت واحد
			
• غسيل األقمشة في كل دورة
			
• الغسيل الكامل إلطار اللوحة الخارجي
			
لتحسين منع التسرب بين اللوحات
			
صواني التقطير  -االستدامة البيئية
تقدم شركة  DELKORجها ًزا لجمع السوائل المنسكبة وإعادة توجيهها تلقائ ًيا بحيث يجمع مياه غسيل األقمشة ومياه التنقيط.
ويتميز الجزء الهيكلي ألبواب صينية التنقيط بأنه مصنوع من الصلب الكربوني المطلي ،في حين أن األجزاء المالمسة للمياه التي
خصيصا لمعالجة الطين المتوفر
تم ترشيحها مباشرة مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد والطالءات التي سيتم اختيارها
ً
لديك.
الميزات االختيارية األخرى لمكبس الترشيح من شركة DELKOR
• الملء السريع من خالل التغذية مزدوجة األطراف
• توفير األنواع المختلفة للكشف عن نهاية الترشيح :مقياس التدفق ،ومحول الضغط و/أو خاليا الحِ مل
• أنظمة الهواء المضغوط لنفخ الهواء/النفخ المركزي
• التحكم عن بُعد في العمليات
• توفير أجهزة وحلول تتعلق بالسالمة وتتوافق مع اللوائح المحلية
• التكامل مع أتمتة محطات الترشيح
• توفير مضخة طينية لتغذية مكبس الترشيح
• حزام ناقل لتفريغ القرص
• قاطع القرص

محطة ترشيح كاملة
لفصل المواد الصلبة/السائلة
عند الجمع بين منتجات شركة  TAKRAFوشركة  ،DELKORيمكننا تقديم حلول شاملة بالكامل ومعدات خاصة بمعالجة
المخلفات وتجهيز المعادن والتربة .ويتمثل أحد األمثلة المهمة عىل ذلك في نزع الماء
من مخلفات التعدين.
أنظمة مخلفات األكوام الجافة ()DST
تُعد أنظمة مخلفات األكوام الجافة ( )DSTمناسبة تحديدًا لعمليات التعدين التي تتم في المناطق التي يكون فيها الحفاظ عىل
المياه أمرًا في غاية األهمية ،كما أنها توفر ً
أيضا مزايا أخرى مهمة خاصة بالبيئة والسالمة.
مخطط سير العمل النموذجي لنظام DST

أنظمة مخلفات األكوام
الجافة
موفر الحلول الكاملة

مثخنات DELKOR

استرداد المياه
وإعادة تدويرها

مكبس ترشيح
DELKOR
مخلفات األكوام
الجافة
جسور تكديس
 TAKRAFالمتنقلة

نحن نقدم ً
أيضا معدات خاصة مُ صممة للتطبيقات المخصصة ،مثل مكابس الترشيح ذات الحاويات ومحطات
الترشيح المتنقلة لنزع المياه والمتوفرة بأحجام مختلفة وتتسم بميزات مخصصة.

الترتيب النموذجي ألحد محطات الترشيح المتنقلة لنزع المياه.

دعم المعامل
وما بعد البيع
يقدم المتخصصون لدى شركة  DELKORوالمتواجدون في جميع أنحاء العالم الدعم الالزم لحلول تحديد األحجام في مجال فصل
المواد الصلبة/السائلة .نحن نقدم إمكانيات مختلفة لتنفيذ اختبارات الطين من خالل وحدات تجريبية أو في مختبراتنا المنتشرة
في جميع أنحاء العالم أو في الموقع مباشرة.

 DELKORتواجدنا العالمي
يمكن لشركة  DELKORتقديم خدمات دعم شاملة للعمالء في جميع أنحاء العالم .ويمكننا ً
أيضا طرح حلول صيانة مخصصة،
مثل توريد قطع الغيار وإدارة المخزون و/أو إبرام عقود الصيانة.

GERMANY HEADQUARTERS
RUSSIA
INDIA
SOUTH AFRICA
BRAZIL
AUSTRALIA

MEXICO
PERU

CHILE

CANADA

TAKRAF GmbH
336 Torgauer Strasse
 ،04347اليبزيغ – ألمانيا
هاتف 500 2423 341 49+
info@takraf.com
األمريكتان

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

كندا
هاتف 8003 252 403 1+
(كالجاري)
هاتف 7767 451 604 1+
(فانكوفر)

جنوب إفريقيا
هاتف 2300 201 11 27+

الواليات المتحدة األمريكية
هاتف 8050 714 303 1+
المكسيك
هاتف 7363 8525 55 52+
البرازيل
هاتف 3000 3298 31 55+
تشيلي
هاتف 000 983 223 56+
بيرو
هاتف 2224 264 1 51+
آسيا
الهند
هاتف 1000 4262 80 91+
(بنغالور)
هاتف 5514 2499 44 91+
(تشيناي)
هاتف 5800 6645 33 91+
(كولكاتا)
الصين
هاتف 5656 8447 10 86+

www.takraf.com

أوروبا ،آسيا الوسطى
شمال إفريقيا ،الشرق األوسط
ألمانيا
هاتف 500 2423 341 49+
(اليبزيغ)
هاتف 0 854 3574 49+
(الوخهمر)
روسيا
هاتف 36 43 787 495 7+
أوزبكستان
هاتف 39 46 202 71 998+
كازاخستان
هاتف 3097 227 717 7 +
آسيا والمحيط الهادئ
أستراليا
هاتف 3200 3015 7 61+
(بريسبان)
هاتف 0400 8335 2 61+
(سيدني)
هاتف 1200 6146 8 61+
(بيرث)

