
Решения за филтриране в 
индустрията за рециклиране и 
обработка на отпадъци
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Специализирани системни решения

Компетентни в индустрията за 
обработка на отпадъци

    

• По-дълъг живот на филтъра

•

•

По-лесна поддръжка

Ефективни системи за почистване
• ATEX-съвместими решения

За индустрията за обработка на отпадъци, Donaldson 
предлага  широка продуктова гама от ефективни и 
иновативни решения за филтриране при събиране на 
прах и почистване на димни газове. Нашите 
сертифицирани устройства гарантират най-висока 
оперативна безопасност и се отличават с:

Нашите услуги:

   • по-ниска  консумация  на  енергия  и  следователно 
намаляване на CO  емисиите

•� �

Производител на филтърна медия

Доставка на колектори и филтри за тях

Компетентни консултации и планиране 
на място с повече от 90 години опит

Възможност за доставка на резервни 
части

•� �

Оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне

Принцип на изгаряне на отпадъци

Въздух 
за 

горене

Отпадъци

Шлак

Горене
Денитри
фикация 
в котела

Уреа

Филтриране 
на груб прах

Летяща
пепел

Варово мляко       Смес от вар 
/активен въглен

Абсорбция
с пръскане

Адсорбция/
очистване

Филтриране на
 фин прах

Чист газ

Обработка на активирани 
остатъчни материали

Продуктовото портфолио за 

термично третиране на отпадъци 

гарантира надеждно третиране на 

димните газове до напълно чист 

газ.

Прах         Приложение      Замърсители Donaldson
машина

Donaldson
медия

Филтърна 
торба

Едри 
частици прах

Абсорбционер 
(филтърна 

торба)

Съединения на 
тежки метали, 

органични 
компоненти на 

димни газове, фин 
прах

PowerCoreЗахранващи 
устройства, 
конвейери

Прах

Почистване 
на димни 

газове

Сепариране 
на 

частиците

Обработка 
на 

материали
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Механична обработка на отпадъците

Принцип на механична обработка на отпадъците

Зона за получаване              Разделяне                          Сушене                     Класификация              Пелетизиране                      Изпращане
Камион самосвал 
Kран
Kолесeн товарач 
Конвейер

Раздробяване 
Тромел 
FE-сепаратор 
NE-сепаратор 
Пресяване
Вторo раздробяване

Буферен танк 
Сушилня

Въздушен сепаратор
Възд. класификатор 
Балистич. разделяне

Пелетираща машина
Пелетен охладител

   Контейнер
Преса
Балираща преса�

Самосвал
Товарене

Доставка на
Промишлени отпадъци
Общински отпадъци 
Градски отпадъци
„Жълта” боклук 
Торба

Рециклиране
FE-метали 
NE-метали

Прахоуловител
Биологичен 
филтър/AC-филтър 
Мокър киселинен скрубер

Прахоуловител

Регенерация
Примеси 
Инертни материали

Регенерация
Примеси
Инертни материали

   Прахоуловител 
Биологичен филтър/ 
AC-филтър
Регенеративна термична�
Устройство за окисление

Прахоуловител ПрахоуловителПрахоуловител
Биологичен 
филтър/AC-филтър 
Мокър киселинен скрубер

Регенерация 
на енергия
Флъф 
Пелети

Ефективна технология за обезпрашаване
Основна емисия при механичното третиране на 

отпадъците е прахът. Прахът се генерира в 

различни преработвателни станции при разделяне 

или сортиране. Прахоуловителите на Donaldson 

задържат надеждно праха и осигуряват ефективно 

почистване на филтърните системи, така че прахът 

да може да бъде подаден отново в процеса на 

третиране на отпадъци за по-нататъшна обработка 

или да бъде изхвърлен отделно. 70% по-малки 
от останалите 
отдушници за 

бункери с торбиПрах                Приложение        Прахово Donaldson
медия

Donaldson 
натоварване машина

Несортирани 
отпадъци

Разделени 
отпадъци

Сушилня      Изсушени 
отпадъци

До 30
(преди 
циклон)

Класифициран
отпадък

Въздушен 
сепаратор

< 10 PowerCore
Оптичен

сепаратор

Третирани
отпадъци

< 10 PowerCore
Складирани
отпадъци

Силоз
контейнер

�CPV�колектор за прах



G
B

 –
 2

01
1/

1-
1

®

Върхова технология

Ненадмината производителност!
С иновативни технологии като новите прахоуловители 

PowerCore   и високоефективна филтърна среда като 

Ultra-Web и Dura-Life, Donaldson поставя еталон 

в контрола на замърсяването на въздуха.

Устройствата и филтърната среда на Donaldson 

отговарят на най-високите стандарти за качество и 

са по-рентабилни от конвенционалните продукти.

Отстраняване на прах и дим · Отделяне на маслена мъгла

Donaldson предлага голямо 
разнообразие от решения за 
намаляване на Вашите енергийни 
разходи, подобряване на Вашата 
производителност, гарантиране на 
качеството на производството и 
подпомагане на опазването на околната 
среда.

Пълно управление на 
филтрацията

Пълно филтрационно
обслужване
Обширна гама от услуги, специално 
проектирани да поддържат Вашето 
производство във върхова 
производителност и при най-ниска обща
цена на притежание.

Свържете се с нас: 
Трейдекспрес-Л ООД
ул.Мургаш No. 4
9020 Варна · България
Телефон 052 500790 · Viber 0889 814075
varna@tradexpress-l.com · www.donaldson.bg

Запазени технически промени (10/2009)


