
 محطة معاجلة متنقلة - 
                 لتجفيف و تكثيف احلمأة   

اخلفض من احلمأة 



 

حمأة مسبقة التثخني 

مخرج احلزام الضاغط 

الكعكة اجملففة 

مينا واتر – محطة التعامل مع احلمأة 

احلزام الضاغط 

تعتبر مينا واتر شركة مصنعة حملطات احلاويات و ذلك للتعامل مع احلمأة ،  و من أجل 
لإلستعمال  اجلاهزة  احللول  من  مجموعة  بتقدمي  نقوم   ، التطبيقات  من  حالة  كل 

بشكل متنقل أو ثابت ، 
جميع معدات عمليات املعاجلة يتم ترتيبها داخل حاوية قياسية واحدة من مقاس 40 
قدم . مما يسمح لنا بتحقيق زمن إجناز قصير جدا .  بالتالي سوف نحصل على محطة 
موثوقة و مجربة حتتاج فقط الى مأخذ و يتم تشغيلها في موقع املعاجلة .  و من أجل 
أداء عمل ممتاز نقوم باستخدام احلزام الضاغط مع وحدة التثخني املسبق متكاملة مع 
و  التوصيالت  تتطلب  املضخات كما  و  اخلزانات  و  اخلالطات  و  البوليمير  وحدة حتضير 

االنابيب ، بحيث تكون جميع الوحدات مسبقة التركيب .

يتم  ضخ احلمأة و تخزينها باالضافة الى 
حتضير البوليمير ليتم حقنهم و خلطهم 
مكنة  باجتاه  تدفقها  أثناء  احلمأة  مع 
يتواجد  بحيث  احلمأة،  جتفيف  و  تكثيف 
حلزون يقوم بدور التثخني املسبق مما يؤدي 
الى مرحلة الفصل األولى للمواد الصلبة 
التركيز  رفع  الى  يؤدي  مما   ، السائلة  عن 
للمواد الصلبة باحلمأة من 0.5 – 3 %  الى  

% 15 -5

إن عملية جتفيف احلمأة احلادثة في احلزام 
منطقة  عند  أوال  حتدث  الضاغط 
منخفضة الضغط بعد ذلك في املنطقة 
املنطقة  في  ذلك  بعد  لتنتهي  الوتدية 
الناجتة  احلمأة  تكون  و  الضغط  مرتفعة 
قماشية  اسطوانة  بني  ما  مضغوطة 
مثقبة و القماش االساسية ، تصل كعكة 
املواد  محتوى  من  املصرفة  الناجتة  احلمأة 
 %  30 الى   18 من  ابتداء  اخملتلفة  الصلبة 

اعتمادا على احلمأة .  

الغزارات

يقوم  سوف  الضاغط  احلزام 
بتدفق  ذلك  و  احلمأة  مع  بالتعامل 
مكعب  متر   8 الى   2 من  يبدأ 

بالساعة  خالل الوحدة املفردة .

 -  18 الكعكة اجملففة سوف حتوي 
ذلك  و  مجففة  صلبة  مواد   %  30

حسب نوع احلمأة.

للغزارات  معاجلة  حتقيق  ممكن  من 
الكبيرة من خالل ترتيب الوحدات.

حزام ضاغط 

اعداد البوليمير 
خزان احلمأة 

املولدة الكهربائية 









 

 األكياس اجملففة
التجفيف  نظام  استخدام  عليكم  نعرض  الصغيرة  التطبيقات  أجل  من 
باألكياس و التي تشغل حيز صغير جدا من احملطة يسمح بأفضل متوضع 

إن مجموعة عمل احملطة مؤمتتة بشكل كامل و جلميع الوظائف مبا فيها 
بها  التحكم  يتم  و   ، التجفيف  دورة  و   ، األكياس  تعبئة   ، احلمأة  تكثيف 

بواسطة لوحة التحكم .
نقل  اجل  من  قوية  كحاويات  تلقائي  بشكل  معبئة  االكياس  تعتبر  كما 

احلمأة اجملففة إلى نقاط التفريغ 

وحدة حتضير البوليمير  

احلزام الضاغط   

االكياس اجملففة 

حاوية األكياس اجملففة  

مضخة احلمأة 
مضخة احلمأة من ممكن أن تتعامل مع ما يقارب جميع الوسائط من مواد السائلة الى 

مواد الوسط بطيئة احلركة الى املواد التي حتتوي مواد صلبة 

مضخة احلمأة 

امليزات 
سرعة في التسليم و التشغيل و ذلك بالنسبة ملبدأ احملطات املتنقلة 

التجهيزات ذو جودة عالية مصنعة من الستانلس ستيل 
تصميم مدمج 

كثافة تغليف عالية 
نسبة السعر مقارنة باالداء جيدة جدا 

تكاليف صيانة منخفضة و متطلبات تشغيل قليلة 
متطلبات اعمال البناء في احملطة منخفضة و سهلة التركيب 

التطبيقات 

احلمأة في احملطات اخلدمية 
احلمأة الصناعية من اجل االلياف اخمللوطة و احلمأة باملواد الكيميائة و احليوية .

توفر مينا واتر حاويات مصنعة و مخصصة ملعاجلة احلمأة في تطبيقات مختلفة مثل 

البيانات التقنية 

800 mm

2 - 8

0,7

2,2

1.100

1.500 mm

5 - 20

1,3

3

2.200

1.200 mm

3 -12

0,95

2,2

1.450

منط احلزام املفرد 
 عرض احلزام

 التدفق األعظمي م3\ سا

احلزام الضاغط (ك.و)

مضخة الغسيل ( ك.و)

الوزن (كغ)

 يعتمد التدفق األعظمي على نوع احلمأة و تركيز احلمأة اجملففة
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Tel.: +49 8462 201 390
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www.mena-water.de
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