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DONALDSON®: 
ВАШИЯТ 
ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИЛТРИРАНЕ 
В ДОБИВ И 
МИНЕРАЛИ

Големите потоци абразивен прах
 са типични за всички 
приложения за минно дело и 
обработка на минерали. Без 
ефективен контрол на праха, 
оборудването и процесът са 
изложени на риск.

С обширно портфолио от продукти и 
десетилетия опит, Donaldson е 
партньорът, от който се нуждаете.

Избрахме един от най-типичните процеси
за да покажем цялостните решения на 
Donaldson за обработка на минерали: 
производство на цимент.

Пример с производство на цимент

Извличане и трошене

Извличане и смесване

Изгаряне   Смилане цимент

Товарене

  Най-популярните   
   продукти за бизнеса



  

  

  

  

  PowerCore ® CPC

  PowerCore ® CPV

  Dalamatic ® DLMC

  Dalamatic ® DLMV  
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Извличане и трошене

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Съществуват две основни стратегии за
прилагане на контрол на праха в мини
и кариери.

   Централизирано събиране, при 
което колекторът е поставен на 
централно място и прашният 
въздух се отвежда и изпуска 
като отделен технологичен 
поток.

Събиране при източника, при 
който колекторът се поставя при 
източника на емисиите, така че 
събраният прах може да се 
депозира директно обратно в 
потока на процеса и

Циментовите минерали съдържат четири основни елемента: калций, 
силиций, алуминий и желязо. Най-важните суровини за производство на 
цимент са варовикът, глината и мергелът. Те се извличат от кариери чрез 
взривяване или чрез разкопаване с помощта на тежки машини. Челни 
товарачи и самосвали транспортират суровините до трошачните 
инсталации. След като бъдат взривени от кариерата, всички материали се 
транспортират до трошачки и се редуцират до размера на чакъл.

Широка гама от въздушни потоци, от малки до много големи

Различни типове камиони и оборудване с различни нужди от филтриране   

Поддържането на стабилен спад на налягането е предизвикателство поради пиковите натоварвания

Локални системи за изсмукване, които работят на място, 
срещу централизирани системи с фиксирани канали

Гъвкава продуктова гама, покриваща от малки
 до много големи въздушни потоци

Филтърна среда с висок дебит с възможно най-ниско 
ограничение за оптимална ефективност и нисък спад 
на налягането

ПРАХОСЪБИРАНЕ // МЕДИНА ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

РЕШЕНИЕ ПРЕПОРЪЧВА СЕ



   

  

  

® SVU

  PowerCore ® CPV

  Dalamatic ® DLMV  
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Порциониране
           и смесване

Натрошеният материал се транспортира до склада за суровини на циментовия завод с транспортни ленти, въжени линии 
или железопътни линии и в изключителни случаи с камиони. Пристигнал на място, материалът се съхранява в легла за 
смесване и се хомогенизира.

След това суровините се анализират в заводската лаборатория, смесват се в правилната пропорция и след това се смилат
 още по-фино. След смилането материалът вече е готов за пещта или нагревателя, в зависимост от вида на инсталацията.

ПРАХОСЪБИРАНЕ // МЕДИНА ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

РЕШЕНИЕ ПРЕПОРЪЧВА СЕ

Събиране на големи количества прах, без да се влияе върху оптималния поток на продукта  

Контролирайте високото ниво на емисии, отделяни в атмосферата

  PowerCore 
Персонализирани решения за филтриране, необходими за 
осигуряване на оптимални въздушни потоци както за 
централизирани системи, така и за локално инсталирани 
филтърни модули

Избор на оптимална филтърна среда за 
справяне с големи количества прах във въздуха



  

  

  Tetratex®
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Изгаряне

Мембраната Tetratex е 
патентован експандиран PTFE
(Polytetrafluoroethylene) 

технология използвана 

само  от  Donaldson 
Membranes.МЕМБРАННА ТЕХНОЛОГИЯ

Висока температура   

Големи обеми газ  

От решаващо значение за процеса, ефект върху околната среда, алтернативни горива

 Ultra High Efficiency 
ePTFE мембрана, ламинирана 
към тъкан от стъкло

Почти нулеви емисии  

По-нисък спад на налягането

Намален режим на почистване    

По-голям въздушен поток

Удължен живот

Изгарянето на суровото брашно се извършва в пещи с нагреватели, които 
работят по различни методи, като основната разлика е в подготовката и 
предварителното загряване на захранването на пещта. Чрез химическо 
превръщане, процес, известен като синтероване, се образува нов продукт: 
клинкер.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

РЕШЕНИЕ ПРЕПОРЪЧВА СЕ



  

  

  

  

  

  Dalamatic ® DLMV

  Dalamatic ® DLMC
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Смилане на цимент

След изгаряне клинкерът се разстила върху решетка, охлаждана с въздух под налягане и се съхранява в силози за 
клинкер.

Изключително абразивен, корозивен и агресивен прах   

Много фини частици

Високи прахови натоварвания 

Риск от блокиране на производството, абразия на оборудването, вторични емисии на прах и 
по-високи разходи за поддръжка и обработка на материали

Оттам клинкерът се транспортира до хоризонтални стоманени тръби, пълни със стоманени топчета, наречени 
топкови мелници или ролкови преси. Докато тръбата се върти, стоманените топки разбиват клинкера в супер 
фин цимент с добавяне на гипс и анхидрит, както и други добавки, в зависимост от употребата за която ще се 
използва циментът.

Повърхностна филтрация за висока ефективност и 
нисък спад на налягането

Познания и опит в улавянето на модели на 
въздушен поток

Отчитане на скоростта на въздуха, разпределението на 
праха и моделите на въздушния поток в колектора

Персонализиран избор на 
филтърна среда: Tetratex Xcel или 
Tetratex Extreme ePTFE мембрана, 
ламинирана към полиестер или 
акрилен обшит филц

ПРАХОСЪБИРАНЕ // МЕДИНА ТЕХНОЛОГИЯ

РЕШЕНИЕ ПРЕПОРЪЧВА СЕ



  

   

 

  PowerCore ® SVU

  PowerCore ® CPV 

  Dalamatic ® DLMV
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Товарене

От мелниците циментът се транспортира до силози, където очаква експедиране в зависимост от вида и класа на якост. 
Оттам се зарежда главно в насипно състояние от терминали за железопътни или шосейни превозни средства, както и на 
кораби.

ПРАХОСЪБИРАНЕ // МЕДИНА ТЕХНОЛОГИЯ

Специфични изисквания за различни корпуси на филтри и системи за освобождаване на налягането

Сложната поддръжка излага силоза на риск от изтичане и свръхналягане

Филтърът трябва да бъде оразмерен така, че да поеме 
пиковите прахови натоварвания и пиковите въздушни 
обеми  
Повишена ефективност и производителност

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

РЕШЕНИЕ ПРЕПОРЪЧВА СЕ
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Anchor Block е фирма производител на стандартни бетонни 
блокчета, елементи от декоративен камък, ландшафтни 
подпорни стени и павета.

Събирането на прах при тях беше изключително трудна задача 
поради много финия и абразивен пясък, летлива пепел, 
инертни материали и цимент.

Фините частици прах от силициев диоксид, генерирани по време 
на производствения процес, имаха тенденция да покриват и 
запушват традиционните филтърни торби, причинявайки голям 
спад на налягането и съкращавайки живота на филтъра. 
Филтрите трябваше да се сменят често, което увеличаваше 
разходите за поддръжка и нарушаваше производството.

Идеалното решение?

CPV прахоуловител, използващ компактните и леки 
филтърни пакети PowerCore на Donaldson.

Филтърните пакети PowerCore работят  
много добре, откакто колекторът е
инсталиран

Всеки път, когато минавам покрай 
колектора, манометърът е в 
най-ниската точка.

Другите ни колектори – с торби и патрони – 
никога не отчитат толкова 
ниско.

Джей Батенберг
Директор по безопасността в Anchor Block

Тези резултати от плосък лист се основават на независими лабораторни 
тестове, използващи ASTM D6830-02 за проверка на ефективността на EPA PM

БЕЗ ДА ТЕЖИ НА 
БЮДЖЕТА
Технологията за повърхностно натоварване 
Ultra-Web доказано осигурява по-нисък спад на 
работното налягане за по-дълъг период от 
време и разходите за енергия могат драстично 
да бъдат намалени

2.5. Годишните емисии са изчислени при допускане на дебит от 24 466 m /h, 
265 работни дни годишно и две смени на ден. Полевите измервания може да 
варират поради разликите в замърсителя от прах и чувствителността на 
измервателното оборудване.

Повърхностното натоварване 
позволявапо-малък размер

Типична полиестерна торба 

Типичен Torit PowerCore

Резултатите от ускорените лабораторни и полеви тестове показват, че Torit 
PowerCore може да осигури по-нисък спад на налягането от приложения с торби.
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Най-популярните  продукти    

    за кариери

 Силозни 
вентилационни модули 
(SVU) серия

 CP серия
(CPC & CPV)

 е  компактен  филтър,  който  върши
работата  на  множество  патронни  и  ръкавни 
филтри.

Подкрепено от обширни лабораторни и полеви тестове, с 
доверието на OEM производители и крайни потребители 
по целия свят.

Патентована технология за филтриране на въздуха
 Най-висока производителност и ефективност

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА 
ПОВЪРХНОСТНО ЗАДЪРЖАНЕ, РАЗХОДИТЕ 
ЗА ЕНЕРГИЯ СА НАМАЛЕНИ ДРАСТИЧНО.

До 54% по-малък от 
конвенционалните единици
По-бърза и безопасна 
поддръжка
Удължен живот на филтъра и 
сервизните интервали
Два филтърни пакета 
PowerCore заместват до шест 
филтърни торби

Най-гъвкавите 
прахоуловители за локален 
и централен монтаж
До 70% по-малък от 
конвенционалните единици
Широка гама от приложения

Намалени разходи за 
монтаж и поддръжка

Интелигентният патентован 
дизайн повишава ефективността 
на филтриране, като 
същевременно пести енергия
Система за почистване MaxPulse™ 
за 27% повече почистваща енергия 
към филтриращата среда
До 40% по-малко необходими 
филтри в сравнение с други 
патронни колектори
По-малък размер, освобождава 
ценно производствено 
пространство

ОТЛИЧНА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Donaldson осигурява повишена защита на двигателя и оборудването, удължени сервизни интервали, 
намалено време на престой и повишена оперативна ефективност, увеличавайки максимално времето за 
работа през цялата операция.

ДВИГАТЕЛ И ОБОРУДВАНЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО РЕШЕНИЕ

Замърсявания в дизела, риск от повреда на 
системите за впръскване.
Престой означава загуба на приходи. Натовареното 
оборудване в предизвикателни кариерни условия 
може да претърпи непланирано спиране.
Строги изисквания за емисии.

Предотвратете поддръжката с по-добра филтрация.
Отстранете – и запазете – колкото е възможно повече
 замърсители при всички видове работни условия.
Спазвайте стандартите за емисии с по-ефективни 
системи за всмукване на въздух.
Филтриране на въздух на всмукване в двигателя, 
филтриране на течности и филтриране на наливно 
гориво от стационарни цистерни за съхранение.

Патронните филтри Donaldson
носят несравнима комбинация от 
производителност и стойност. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО РЕШЕНИЕ

 серия
прахоуловители
(DLMV & DLMC) 

Модели, с различни типове 
филтри за да отговарят на 
Вашите нужди за филтрация
Идеален за голямо натоварване с
 прах и тежки приложения
Монтаж в ограничени 
пространства благодарение на 
филтърни торби с форма на плик

Здрава конструкция

Подходящ за променливи 
условия на околната среда

Надеждна работа

Разходни предимства през 
живота на колектора

Модулни филтърни
торби   

Филтърните  торби  Dura-Life™  осигуряват  по-чист 
въздух и до 3 пъти по-дълъг живот на филтъра от 
конвенционалния полиестер.

Плисираните торби повишават ефективността 
на производството и драстично намаляват 
разходите за престой и непланирани спирания 
на абразивни приложения. Когато се 
комбинира с Ultra-Web технологията на 
Donaldson, намаляването на емисиите достига 
до 75% в сравнение със стандартните торби.

РЕВОЛЮЦИОННА ТЕХНИЛОГИЯ 
ULTRA-WEB

Изобретена от Donaldson
Engineered to perform in extreme temperature 
and humidity conditions, unlike ordinary 
nanofibers
Висока ефективност за по-дълъг живот
Доказано действие; Използва се в 
добива на минерали от десетилетия

DONALDSON ПРЕДЛАГА НАЙ-ШИРОКАТА 
ГАМА ОТ МЕДИИ ЗА ПОЧТИ ВСЯКО 
ПРИЛОЖЕНИЕ !

Donaldson разполага с пълна гама от продукти за приложения със сгъстен въздух като въздушна 
струя за повърхностно почистване, контролен въздух за клапани и сушене.

КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ И ПРОЦЕСИНГ

Системи за сгъстен въздух се използват в различни 
части на циментовия завод.
Ефективността и чистотата са важни за работата на 
системата за сгъстен въздух.
Неадекватният сгъстен въздух може да доведе до
 прекомерни оперативни и капиталови разходи.

Използване на минимално количество въздух, за 
най-кратко време. Въздухът трябва да е сух и чист за 
да предпази оборудването от вода, корозия и 
замърсители.
Охладители и изсушители на въздух Buran, Borea  или 
Brisa.
Безтермични адсорбционни сушилни HED/ALD/MSD.
Топлинно регенерирани адсорбционни изсушители 
HRS, HRE, HRG+, HRS-L.



ЕДИН ИЗТОЧНИК ЗА   
    ВАШАТА ФИЛТРАЦИЯ

ПРАХОУЛАВЯНЕ

МЕДИЙНА СРЕДА

ДВИГАТЕЛ И
ОБОРУДВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ С 
ВЪЗДУХ ПОД 
НАЛЯГАНЕ

Открийте нашата гама от филтриращи решения за 
строителната и минната промишленост.

Donaldson, Вашият единствен източник на филтрация.
Donaldson предлага пълна гама от решения и услуги, предназначени да подобрят 
Вашата производителност, да гарантират качеството на производството и да помогнат 
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