
 التقنية
 

 عناصر المكونات األساسية

 نحن نعرف كيف

 كالوديوس بيترز



 



 تم السرعة عالية المغذية ) الحلزونية (x  - بيترز كلوديوس مضخة
 . اآللي الناقل األنابيب خط أمام تغذية كوحدة تركيبها

 هوائي أنابيب خط كنظام تصميمه يمكن الهوائي الناقل النظام هذا
  . FLUIDCON أنابيب لخط بيترز كلوديوس كنظام أو تقليدي

 تدفق في الصلبة المواد كتلة تدفق تغذية هي  X – مضخة ومهمة
 نفسه الوقت وفي الناقلة األنابيب في الزائد الضغط ضد الناقل الغاز

 للمحطة المنبع أو المحيط الجزء ضد الزائد الضغط نظام إغالق
  . التغذية خالل من الغاز لتسرب ممكن مستوى أدني على للحفاظ

 المواد من المكونات تشكيل خالل من التسرب مانع من التحقق يتم
   . الحلزون نهاية في محدد بطول األكبر الصلبة

 من أعلى الخاصة الحاالت في بار 2.5 إلى تقريبا النقل ضغوط تصل
 وإمكانات م 1000 إلى تقريباً  تصل مسافات من النقل وكذلك ذلك

 المواد نقل الممكن ومن . ساعة / طن 400 إلى تقريباً  تصل إنتاجية
 إلى حجمها يصل الحبوب بحجم الخشنة المواد وكذلك المجمعة الصلبة
 للمرحلة كمغذية  X – المضخة استخدام ويمكن . مم 10 حوالي
  . المقتصدة المرحلة في النقل وكذلك الكثيفة

 
 

  - X  مزايا مضخة كلوديوس بيترز

تآكل أقل إلى يؤدي المضخة وجسم الحلزون بين االتصال عدم 
   . عالية تشغيل وموثوقية

بالكامل الحلزونية وليس فقط النهاية جناح تغيير .   

الجانبي التحميل كرسي نظام بسبب الجزئي التحميل عملية مرونة .  

للحلزون التوازن لتحقيق حاجة ال .   

والجلبة الحلزون بين الصغيرة الفجوة بسبب الغفل تأثير ارتفاع .  

الحلزون سرعة ألعلى المثالي التسرب منع .   

والوقت الصيانة تكاليف انخفاض .  

غبار مثل المتفجرة السائلة المواد أو االنفجار ضد مصممة مضخة 
   . الفحم

100 % مطابقة )ATEX( المجمعة المواد ونقل للتغذية .  

 

 بيترز كلوديوسباستخدام أجهزة تفريغ   X –تغذية مضخة 

 التصميم المتغير ونقل الطاقة

   X -مضخة  بيترز كلوديوس

www.claudiuspeters.com 



 
 

 

 

  
 

 

 
 

:ملحوظة   

 بسبب للغاية مدمجة وحدة X – الصلبة بيترز كلوديوس مضخة تعتبر
 هادئة تشغيل بآلية الماكينات تدور حيث جانبيين من تحميل كرسي
 . التشغيل مرحلة خالل الطاقة الستهالك كبير بانخفاض وتتميز للغاية

 لنطاق مناسبة المضخة وتكون بسهولة التآكل سبائك استبدال ويمكن
 . والمواد التطبيقات من مجموعة جداً  واسع

 : الرئيسية للمضخة المكونات 

 مدخل المواد 1.

 .إزالة الغبار  مقسمع )  Surge bin(مانع الطرق المائي 2.

 .حلزون النقل والضغط 3.

 . منطقة تفريغ المادة 4.

 .مانع التسرب المزدوج 5.

 .غرفة خلط المادة والغاز 6.

 . مدخل نقل الغاز 7.

 . توصيل أنابيب النقل 8.

 ) المنفذ األيسر : مثال ( مرونة عالية في تصميم نقاط المنفذ 
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   X  كلوديوس بيترز مضخة-  
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 هي X – الصلبة بيترز كلوديوس مضخة بأن األمر تلخيص ويمكن
 موثوقية مع آمنة تشغيلية لعمليات كبيرة بكميات لتغذية ممتاز نظام
 . للمحطة عالية

 



 موقع من الدقيقة المواد لنقل مقبولة وسيلة دائماً  كان الهوائي الناقل
  . آلخر

 اإلنشاء وتكاليف االبتدائية التكاليف فان ، إيجابية نطر وجهة من
 النقل بأنظمة قورنت ما إذا أقل تكون ما عادة الصيانة وتكاليف

 أنظمة على الهواء إلمداد الطاقة استهالك فإن ، ذلك ومع الميكانيكية
 .الطاقة لمتطلبات أخرى خيارات من بكثير أعلى هي التقليدية الهوائيات

 أقل مع للنقل النموذجي النظام مزايا بيترز كلوديوس نظام يستخدم
 . الطاقة متطلبات

 إلى نتيجة أقل طاقة استهالك بفوائد )FLUIDCON( نظام ويتمتع
  . النقل أنابيب ) (AEROSLIDEداخل النقل مبدأ إدماج

 مواد معظم زيادة مع كثيفة مرحلة النظام يوفر ذلك إلى باإلضافة
  . التحميل

 بيترز كلوديوس لنظام يمكن النقل أنابيب توجيه على واعتمادا
)FLUIDCON( نظام استخدام ويمكن  الطاقة استهالك تقليل  
)FLUIDCON( تسييلها يمكن التي الصلبة المواد جميع لنقل 

   . النقل عملية أثناء المتجانس والتوسع منخفضة هواء بسرعات

مقارنة بكثير أقل طاقة استهالك – التشغيل تكاليف تخفيض 
  . التقليدي النقل هوائي مع

تشغيل إعادة أو بسهولة النظام تشغيل يتم – عالية وفرة 
  . النقل خط في وتبقى صلبة المواد تكون عندما حتى

الناقل سرعة النخفاض نتيجة وهذا – للمواد هادئة مناولة 
 / دقيقة 10 – 5 وحتى ثانية / دقيقة 3 – 2 من ابتدءاً 
  . تقريباً  ثانية

ويمكن . النقل ضغط في انخفاض مع البديلة التغذية نظام 
 ) الحلزونية المضخة ( X  - بيترز كلوديوس مضخة تركيب

 في وفورات تحقيق لضمان تقليدية ضغط أوعية عن بدالً 
  . المال رأس تكاليف ارتفاع
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P  (Belt) 
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 ) : FLUIDCON( بيترز كلوديوسمزايا أنظمة 

FLUIDCON بيترز كلوديوس  
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   االستثمار تكلفة انخفاض●

   الصلبة والمواد للغاز سرعات أدنى●

  نقل ضغط أدنى●

   ارتداء أدنى●

  طاقة أدنى متطلبات●

 للتركيبات األدنى االرتفاع●

 التغذية مادة تبسيط●

 

FLUIDCON 

 األفقي الطول على بالكامل أو جزئياً  تحويمه يمكن الذي الناقل أنبوب هو
 والهواء . المواد لنقل وليس لتعويم الهواء هذا ويتستخدم . لألنابيب

 ) الناقل الرئيسي األنبوب ( المسال للهواء عمودياً  يسافر للمواد الناقل
 )AEROSLIDE( الهوائي المزالق ويحول محوري اتجاه في ويمر

 االحتكاك من األدنى الحد مع سوائل إلى الصلبة المواد معظم الرئيسي
 السفلي الجزء عن بعيداً  المسيلة الصلبة المواد تبقى أن ويضمن الداخلي

  . الغاز تدفق وفي األنابيب من

 سرعة أدنى مع الصلبة المواد بنقل تسمح للنقل المثلى الظروف هذه 
 الممكن من ولذلك األنابيب تسريع وجزء التغذية نقطة في للغاز محورية

 صاعدي ميول مع التفاضيلي الضغط من األدنى الحد مع المواد ينقل أن
 (FLUIDCON). نظام مع 30 درجة إلى يصل
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Claudius Peters FLUIDCON 

 في قيماً  بديالً  (FLUIDCON) بيترز كلوديوس نظام أثبت وقد
  . كبيرة بكميات السائلة المواد مع التعامل تطبيقات

 محطات في النظام من النوع هذا يستخدم أن يمكن ذلك إلى وباإلضافة
 ويتم . المتطاير الرماد إلزالة خاصة مناسب النظام وهذا . الرماد إزالة

 مشترك نقل بأنبوب المتطاير الرماد تفريغ نقاط توصيل
)FLUIDCON( طويلة لمسافات ونقله باستمرار الرماد إزالة ويمكن  
.  

لتركيب المصفاة أدناه لنقل  )FLUIDCON(يمنح تطبيق نظام 
 : الغبار المزايا التالية 



 أنابيب خطوط في االتجاهين ثنائي بيترز كلوديوس صمام تثبيت يتم
 لفتاً  األكثر والميزة . مادتين نقل لخطوط بديلة لتغذية الهوائي النقل

 مباشرة مزود الحركة وناقل المضغوط تصميمها هي االتجاهين لصمام
 لقرص دقة األكثر المواقع بتحديد يسمح الذي العمود إلى بارزة بحافات
  . الصمام

 غير السائلة للمواد االتجاهين ثنائي بيترز كلودريوس صمام تصميم تم
   . والمتفجرة المتفجرة

 الحركة لناقل األساسية المتغيرات مع واحد جهاز توفير يتم ان ويمكن
 -: مثل
 H   ) يدوي (   

 P ) المضغوط بالهواء األقراص محرك (   

 M   ) الميكانيكي المشغل محرك ( 

 

 تغذية مسارين نقل مختلفين 

 خسارة ضغط أقل 

 شكل متماثل 

 تبادل مبسط ألجزاء التآكل 

 عمر خدمة طويلة 

 تصميم مدمج 

 دقة عالية لتحديد المواقع 

 بساطة التركيب 

 حركة دقيقة لموضع مانع التسرب 

 تحديد مواقع بنهاية قرص الصمام بواسطة المفاتيح الطرفية
 .  بهالملحقة 

 ثنائي االتجاهين  –مزايا صمام كلوديوس بيترز 

8 

ثنائي االتجاه  كلوديوس بيترز  
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 : مفهوم الصيانة الذكية 

 لتفكيك سبيكة التآكل وقرص الصمام يمكن فتح قسم المحبس وتحويله إلى

 . الجانب 

 التشحيم التلقائي للعمود الدوار 

 لتنظيف الصمام ومراجعة سبيكة التآكل وقرص الصمام ، فإن قسم المحبس

 . يجهز بغطاء فتحة اليد 

 

 
 المواد الصلبة غير المتفجرة

 

 
 مقاوم الصدى

 
 التصميم

 حمل الضغط  1,2 ≥  1,5 ≥

-    ≤ to 10  االنفجار  الجوي الرتفاع ضغط المواد 

 مدى درجات الحرارة   100 +...10 -  150 + ... 40 -

 نوع هوائي
 يعمل هوائيا بواسطة محرك 

 دوار الكهربائية الهوائية

NIOT نوع   
 يعمل يدوياً 

 
 نوع يدوي يرافعه
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صمام اتجاهين  كلوديوس بيترز  
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 TWAمزايا الماكينة الدورانية المغذية  
 .جزء خلية الدوار وطالء الديسك لمقاومة التآكل•

            NiHard (Mohs` hardeness 5) 
مغذي مع بطانة لوحة من السيراميك في خلية الدوار وطالء لمواد •

   ( Mohs` hardeness 9)الصقة بدرجة عالية 
 .طالء قابل للتعديل في مرحلة التركيب في حالة التآكل•
 .مانع التسرب الميكانيكي للعمود وصيانة مجانية•
 .P 55صيانة مجانية مباشرة لمحرك الجير •
 .كرسي تحميل خارجي ومانع تسرب مدى الحياة•
 .خلية الدوار وطالء قابل للتعديل لإلصالح والصيانة•
 .س° 220مصمم الرتفاع درجة حرارة تصل إلى •

 

Ceramic plate lining of liner 

 TWA المغذية الدورانية الماكينة

 المغذي بتقنية التصميم في جذرياً  تغييراً  يمثل TWA النوع من الدوار المغذي
 وأيضا بريني 500 العالية الصالدة ذات  الدوارة الخلية ،  المشترك الدوار
 . التقليدية الدورات من أطول عمر توفر بريني 500 الصالدة ذات البطاقة

 غرفة 12 إجمالي إلى التآكل تقليل فيه يتم .  المغلف الكربيد المثال سبيل على
  . للتسرب موانع 12 و

 المزايا من المزيد تظهر الدوراة تغذبة وحدة وبناء الطويل العمر إلى باإلضافة
 الفجوة وتزداد مكانها في دوار تغذية وحدة بتثبيت التآكل قياس ويمكن .المبتكرة

 الحجم إلى تقليلها ويمكن تركيبها حالة في تصحيحها يمكن والتي التآكل بسبب
 فيما التشغيلية السالمة تزيد ، بالعمود الخاصة التسرب لموانع ونظراً  ة.األصلي

 منع متاهات أو الصناديق حشو مثل الزمن عليها عفا التي الحلول فإن وفنياً  بعد
   .لها حاجة هناك تعد لم الغاز تسرب

 مجاالت التطبيق

 .االستخدام األمثل كعنصر تغذية لنظم نقل هوائي•

اكبر قدر من الحماية من قبل ارتداء إدراج السيراميك يسمح بنقل •
المواد عالية الكشط مثل الكلنكر والرماد المتطاير ، األلومنيا ، الرمال 

 ، غبار المعادن الرملي

Mechanical sealing 

TWA الماكينة الدورانية المغذية  كلوديوس بيترز   
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Construction 
height 
[mm] 

Volume flow 
at 20 rpm 

[m³/h] 

Chamber 
volume 

[l/r] 

TWA 
[Size] 

328 4,1 3,4 200 

374 8,4 7 250 

450 16,8 14 300 

520 28,8 24 350 

578 40,8 34 400 

710 96 80 500 

780 150 125 600 

924 270 225 800 

 
 

 السيراميك بطانة مع TWA المغذية الدوارة الماكينة

 من العالية القدرة ذات المغذية الدورانية للماكينات الرئيسية المتطلبات تتألف

 .الذكي العزل نظام عن فضالً  األمثل التآكل مفهوم

 مشكلة وتصبح المحبس وقسم الدوار عند التشغيلية العملية أثناء التآكل يحدث

 استخدام من الرئيسية المشاكل من الغالب في هي المتسربة الكبيرة الغاز وكميات

 .الدوارة المغذيات

 .التشغيلية المتطلبات هذه على خاص بشكل الدوارة المغذيات تطوير ويستند

 العمر زيادة إلى الميكانيكية التسرب وموانع NiHard مكونات امتزاج ويؤدي

 القياسية المغذيات مع مقارنة أضعاف عشرة بحوالي الدوارة للمغذيات االفتراضي

 .الصيانة متطلبات من كبير بشكل الحد يتم وبذلك

 اعمارTWA الدوارة للمغذيات كخيار المتقدمة السيراميك لوحات وتظهر

 . الصلبة المواد معظم حالة في حتى العملي االستخدام في ممتازة افتراضية

 رتبت قد تكون ان يمكن التي الطريقة هذه في السيراميك لوحات قطع تم وقد

 .الروماني القوس غرار على الذاتي الدعم بطريقة

 االيبوكس راتنجات باستخدام القاعدة مواد على اللوحات تثبيت تم الحركة ولتجنب

 .بالسيراميك الخاصة

 التقليل إلى يؤدي االيبوكس هذا فإن ، المشتركة االيبوكس راتنجات مع ومقارنة

 .الغاز تسرب كميات من

Installation of ceramic elements at rotor perimeter 

Installation of ceramic edge disks at the rotor 

Installed rotor cell with ceramic wear elements 
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 مختلف من التدفق متعددة للعناصر بيترز كلوديوس مجموعة تتكون
 .إلخ.... فاصل ، االتجاه محول ، اتجاهين بوابة مثل العناصر

 في التكامل وحدات عمل الممكن من فإنه ، المعياري للتصميم ونظراً 
 .الهوائي لالنزالق بيترز كلوديوس نظام
 : مثل مختلفة محركات مع أساسي واحد جهاز توريد يمكن

•   H ) يدوي (. 
•   P ) هوائي محرك (. 
•   M ) هوائي محرك مشغل (. 

 

 التوحيد درجات أعلى بيترز كلوديوس نظام من التدفق متعددة العناصر حققت
 تصميم برنامج بيترز كلوديوس طورت الهوائي االنزالق بوتقة ومن القياسي
 .الهوائي لالنزالق معياري

 فاصل كلوديوس بيترز
 .تنقسم الوحدة إلى نظامي نقل 

%  10ويمكن التحكم في قسم التدقيق إلى ما بين 
عن طريق مشغل يدوي ومعياري أو % 90و 

 .كبديل) محرك ( مشغل 

 محول كلوديوس بيترز
 تغيير وحدة اتجاه الناقل

للعناصر متعددة التدفقكلوديوس بيترز   
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 موزع كلوديوس بيترز
 توزيع المواد إلى مخرجين أو أكثر وتوصيل 

للتحكم في الشحنة ) بوابتين أو أكثر للتحكم(
 .الخارجة من الصومعة 

 بوابة اتجاهين بنظام كلوديوس بيترز
.  تتحكم في اتجاه تدفق المواد بنظام نقل هوائي 
كما أن أنظمة الحركة مرنة وتمنح خياراً بين 

 .المشغالت اليدوية والمحركات الهوائية 



 ناقل االنزالق الهوائي بأنظمة كلوديوس بيترز

االنزالقات الهوائية بانظمة كلوديوس بيترز مناسبة للغاية لنقل الغبار مجاناً من تدفقات كتلة كبيرة 
فهي تستخدم لتسييل ومزج ابخار  أو الغاز بمواد صلبة بما في ذلك المواد الساخنة مثل الرماد 

 .المتطاير

وتتكون االنزالقات الهوائية بانظمة كلوديوس بيترز أساساً من صندوق سفلي موصل للهواء سماحية 
 .القاع المتوسط المدفق للهواء والصندوق العلوي الموصل للهواء

  

 

 

 

 

 

 

 

 وفي للنقل ) 1 نوع ( مغلق تصميم في بيترز كلوديوس بأنظمة الهوائية االنزالقات توريد ويمكن
 .الصومعة ورواسب لمتخلفات تهوية كعناصر ) 2 نوع ( المفتوح التصميم

 بيترز كلوديوس بنظام الدوارة بوابة

 ألنظمة عمودياً  ساقطة مسارات في بيترز كلوديوس بنظام الدوارة بوابة تركيب يتم
 أقراص محرك تستخدم أن يمكن كما الكتلة تدفق ومراقبة لتوجيه الهوائية النقل

 أقصى عن ينتج مما الدوران عمود إلى مباشرة المحرك مروحة ريشة هوائي
 .قضبان حذف طريق عن السالمة درجات

  

 فاصل الجاذبية بنظام كلوديوس بيترز

يمكن تركيب فاصل الجاذبية بنظام كلوديوس بيترز في أنظمة االنزالق الهوائي 
 .وإنشاء شبكة متكاملة تمنع التدفق العابر من األنابيب

وهذا الفصل يؤدي إلى موثوقية عالية وتوفر خدمة لهذه العملية ويمكن تصميم 
 .التصريف بقالبات يدوية أو هوائية

 

Claudius Peters Aeroslide type 1 (closed) 

Claudius Peters Aeroslide type 2 (open) 

Claudius Peters Aeroslide type 1 (closed) 

 أنواع االنزالقات الهوائية في نظام كلوديوس بيترز

 )تصميم معياري ( تصميم مغلق     1االنزالق الهوائي نوع 

 تصميم مفتوح لتهوية الصومعة    2االنزالق الهوائي نوع 

 تصميم مغلق مع صندوق عالي لنقله لمسافات طويلة    3االنزالق الهوائي نوع 
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 لتوجيه الهوائي االنزالق أنظمة في اتجاهين ذات للبوابة بيترز كلوديوس نظام تركيب تم

 .الكتلة تدفق في والتحكم

 ومانع االسطواني المحبس قسم من اتجاهين ذات للبوابة بيترز كلوديوس نظام ويتكون

 محرك تدوير طريق عن للضبط قابلة بوابة قبل من منها كل يتم واحد منفذ من التسرب

 المرن التسرب ومانع أخرى مادة مخرج إلى مادة مخرج من البوابة تتحول ، العمود

 .الغبار ضد محكم المخرج أن يضمن

 احتياطات مع تصميمها تم وقد يديواً  او المضغوط بالهواء المحركات تعمل أن ويمكن

 .آمنة تشغيل عملية تكفل المشددة الظروف ظل في حتى كافية

 لعملية كبير بغطاء المحبس قسم تجهيز تم للتفتيش االتجاهين بوابة تنظيف وبغرض

 ومانع المضغوط الهواء ألياف ( التآكل اجزاء استبدال عملية تتم أن ويمكن .التفتيش

 السفلي أو العلوي الغطاء بتفكيك وضعها في االتجاهين بوابة بقاء حين في ) البوابة تسرب

 المواقع ضبط ويمكن ضرورية ليست المحرك تحميل كراسي تزييت عملية ان كما ،

 .المحرك في متكاملة مفاتيح بواسطة تحديدها يمكن كما بدقة النهائية

 مزايا بوابة االتجاهين في نظام كلوديوس بيترز

 

 .التغذية البديلة أو التوزيع لمسارين إلحدى انظمة االنزالق الهوائي  •

 .مانع تسرب محكم من الغبار للمخرج المغلق  •

 .مقاومة التدفق المنخفض  •

 .ترتيبات مرنة للمنافذ األفقية والرأسية  •

 .استبدال سهل ألجزاء التآكل•

 .عمر خدمة أطول•

 .مرونة عالية نتيجة للتصميم المعياري•
 
 

Operation principle of Claudius Peters Two-Way Gate, used as bottom discharger  

بوابة ذات اتجاهين  كلوديوس بيترز   
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 المعالجة تكنولوجيا

 في زيادة تجنب وبالتالي الرئيسي النقل لخط المقيد غير بالتدفق يسمح البوابة تصميم

 .الخط هذا عبر النقل يتم عندما التدفق مقاومة

 نقل يتم حر مخرج إلى الجدار طول على المتكتلة المواد توجيه يتم ، المغلقة البوابة وأمام

 ضد التسرب مانع حماية يتم بحيث .الجوانب جميع من البوابة طريق عن التسرب مانع

 المواد تعويم يضمن الهوائي االنزالق أزرار أن كما المتكتلة المواد تدفق عن الناتج التآكل

 .المتكتلة

.  

 ملخص

 لكوديوس نظام في االتجاهين بوابة فإن ، المنخفض التدفق وفاقد المعياري لتصميهما نظراً 

 النقل أنظمة في والناقل المتفرغ الجهاز بوصفها الستخدامها ممتاز لشكل مناسبة هي بيترز

 .الصيانة وسهولة التآكل لسبائك طويلة وخدمة عالية بجاهزية البوابة وتتميز . الهوائية

 نظام في االتجاهين بوابة فإن ، العادية األقراص محركات أنواع لجميع مناسبة وبوصفها

 محرك مراقبة وضع إمكانية وأن المحطات جميع في بسهولة تكاملها يمكن بيترز كلوديوس

 منخفضة بتكلفة تسمح المشغل محرك في المحلية التحكم للوحة مباشرة مراقبة مع كهربائي

 .الرئيسية التحكم محطة في لتكاملها بسيطة

 نوع هوائي
 يعمل هوائياً بواسطة محرك  

 الريشة الدوارة

 MOTنوع 
 مشغل آلي يشمل الطارة

 النوع اليدوي
 يعمي يدوياً برافعة
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 النظمة عمودية ساقطة مسارات في بيترز كلوديوس بنظام الدوارة البوابة تركيب تم

 .الكتلة ندفق ومراقبة لتوجيه الهوائية النقل

 : مثل مختلفة محركات مع أساسي واحد جهاز توريد يمكن

• H  ) يدوي ( 

• P  ) هوائي محرك ( 

• M  ) هوائي محرك مشغل ( 

 ممكنة أمان درجة أعلى عن ينتج مما الدوار العمود إلى مباشر بقالنش مزود المحرك

 .المعدنية القضبان بسحب

 .الحادة الظروف تحت آمن لتشغيل الكافية باالحتياطات المحركات تصميم وتم

 .االسطواني المحبس قسم من بيترز كلوديوس بنظام الدوارة البوابة تتكون

 عمود وبتحويل . للتعديل القابلة البوابة طريق عن لوحده التسرب مانع تنفيذ ويتم

 يتم والذي المرن التسرب مانع ويمنح أخرى مادة مخرج إلى مادة مخرج من المحرك

 مغلق تسرب مانع ) انضغاط نابض ( طريق عن بالجدار المحبس قسم على ضغطه

 .الغبار ضد المخرج

 .المنزلقة للبوابة آمناً  وضعاً  تضمن والتي مدمجة دقيقة بمفاتيح المحرك تجهيز وتم

 

 بيترز كلوديوسمزايا البوابة الدوارة بنظام 
 .وحدة محرك محكم تشمل األجهزة ضرورية للمراقبة  •

 .التغذية البديلة لمساري مواد عموديين  •

 .مانع تسرب محكم من الغبار لمخرج مغلق حتى في حالة زيادة تآكل مانع التسرب  •

 .مقاومة التدفق المنخفض  •

 .ترتيبات مرنة للمخارج األفقية والرأسية  •

 .استبدال سهل ألجزاء التآكل  •

 .عمر خدمة أطول  •

 .مرونة عالية نتيجة للتصميم المعياري  •

 .استبدال يدوي للتشغيل الطارئ  •
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 الذكية الصيانة مفهموم

 بغطاء المحبس قسم تجهيز يتم ، بالبوابة التسرب ولتفتيش الدوارة البوابة لنظافة

 .للتفتيش كبير

 تظل حين في ) البوابة وتسرب التآكل سبيكة ( التآكل أجزاء استبدال ويتم

 .المقابل التفتيش غطاء أو المحرك غطاء بتفكيك وضعها في الدوارة البوابة

 ضبط ويمكن ضرورية ليست المحرك تحميل كراسي تزييت عملية ان كما

 .المحرك في مفاتيح بواسطة تحديدها يمكن كما بدقة النهائية المواقع
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 المعالجة تقنية

 بدرجة التآكل سبيكة طريق عن الحر للمخرج توجيهها يتم الساقطة المواد

 .الجوانب جميع من البوابة طريق عن البوابة تسرب تغطية وتتم . °45 ميالن

 ، المتكتلة المواد تدفق يسبب التآكل من أفضل بشكل التسرب حماية تتم بحيث

 متكامل بنظام ) طلب وإذا (       قيادة بعجلة الحركة نقل محرك تجهيز تم

 .بالمحرك للتحكم

 Reverse  للتشابك قابل محلي تحكم صندوق المحرك تحكم ويشمل

Contactors 

 ملخص

 في الدوارة البوابة فإن ، الغبار من والمحكم المعياري لتصميهما نظراً 

 الجهاز بوضعها الستخدامها جيد بشكل مناسبة هي بيترز كلوديوس نظام

 عالية بجاهزية البوابة وتتميز . الهوائية النقل أنظمة في والناقل المتفرغ

 .الصيانة وسهولة التآكل ألجزاء طويلة وخدمة

 البوابة فإن ، العادية األقراص محركات أنواع لجميع مناسبة وبوصفها

 المحطات جميع في بسهولة تكاملها يمكن بيترز كلوديوس نظام في الدوارة

 التحكم للوحة مباشرة مراقبة مع كهربائي محرك مراقبة وضع إمكانية وأن

 محطة في لتكاملها بسيطة منخفضة بتكلفة تسمح المشغل محرك في المحلية

 .الرئيسية التحكم



 توجد أينما تستخدم بيترز كلوديوس نظام في التدفق في التحكم بوابة
 بطريقة والصناديق الصوامع من تصريفها يتعين متكتلة صلبة مواد

 . ومحكمة مقاسة

 تم . البناء ومواد االسمنت مواد صناعة في الخصوص وجه وعلى
 لعدة بنجاح بيترز كلوديوس نظام في التدفق في التحكم بوابات استخدام
 . الجرعة وضبط قفل مثل متعددة لتطبيقات سنوات

 مزايا بوابة التحكم في التدفق في نظام كلوديوس بيترز 
 
   الصوامع من للمواد ومحكم منتظم تصريف•

 مع عالية ديناميكية معالجة لعمليات ومناسبة هوائياً  محكمة بوابات•

 . ) تدفق ومقياس وزن حزام المثال سبيل على ( عالية دقة

 قابل ) كاسيت ( نوع مع تسرب مانع مع مدمج معياري تصميم•

 . أقل بتكلفة الصيانة سهولة يضمن لالستبدال

 . وانتاجية وظيفة ألفضل القواطع من التصاميم مختلف•

 للتشغيل هوائي محرك مشغل على ومفتاح إضافية قيادة عجلة•

 . اآللة في مباشرة والكهربائي اليدوي

 . اآللي التحكم لمخارج االعداد جاهزة التدفق في التحكم بوابات•

 قياسي تصميم هي بيترز كلوديوس نظام في التدفق في التحكم بوابة
 كجهاز أو )سيرفو بمحرك ( هوائي محرك مشغل مع توريده ويمكن
 . يدوية رافعة مع صيانة

 عدة بيترز كلوديوس نظام في التدفق في التحكم بوابة برنامج ويشمل
 : وظائف

 الموضع تحديد عمليات وحتى للصوامع بسيطة )إغالق/فتح( وظائف
 الوزن لنظام العالية الدقة قياس عمليات وحتى المواد تحميل لعمليات

 التدفق في التحكم بوابات استخدام خالل من األمثل للنحو تحقيقها يمكن
 .بيترز كلوديوس نظام في

 بوابة التحكم في التدفقكلوديوس بيترز 
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 وشكله بحجمه )السريان مقطع ( إطالق يتم ، المحبس قسم داخل البكرة تحويل خالل من
 فإن الغاية لهذه تحقيقاً  . الصلة ذات المهمة لهذه األمثل النحو على دائماً  تعديله يتم والذي
 وقد السفلي الفرش طريق عن تعويمه يتم التدفق في التحكم بوابة داخل المواد تدفق

 جهاز بيترز كلوديوس نظام في التدفق في التحكم بوابة من واإلغالق الفتح مرات جعلت
  . والتحكم والقياس والقفل للفتح آمن

Intelligent maintenance concept by changeable cassette 

 صيانة وقائية عن طريق وحجات التكييف الهوائي 
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 الوظيفة



 )نظام رقمي محكم هوائياً ( PCD بوابة التحكم في التدفق 
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 تكون إينما بيترز كلوديوس نظام في التدفق في التحكم بوابة تستخدم
 صوامع في تصريفها يتعين الصلبة المواد من كبيرة كميات هنالك

 . ومحكمة مقاسة بطريقة كبيرة وصناديق

 نظام استخدام تم البناء ومواد االسمنت صناعة في وخصوصاً 
 محكم رقمي نظام ( PCD التدفق في التحكم لبوابة بيترز كلوديوس

 كنظام أيضاً  الجهاز هذا ويستخدم . سنوات لعدة بنجاح )هوائياً 
 . الخاصة التطبيقات في وإقفال جرعات

   PCDمزايا بوابة التحكم في التدفق نوع 
إلى صفر من اختيارية ألوضاع عالية ديناميكية معالجة لعمليات   

 . ثواني 4 حتى 100%

ومقياس السيرالوازان المثال سبيل على( للغاية دقيقة لعمليات 
   )التدفق

التقلبات ارتفاع مع للعمليات محكم تصريف . 

القناة إغالق وظيفة في المتكاملة الطوارئ حاالت . 

متاحة والمخارج المداخل في الثنائية اإلشارات . 

قابل ) كاسيت ( نوع من تسرب مانع مع مدمج معياري تصميم 
 . أقل بتكلفة الصيانة سهولة يضمن لالستبدال

  بإشارات هوائياً  محكم بنظام PCD التدفق في التحكم بوابة تجهيز ويتم
 ويمكن الضرورة دعت إذا األوضاع لنقل وإخراج إدخال )أ-م4-20(

 . والمخرجات المدخالت في ثنائية إشارات تركيب

 PCD التدفق في التحكم بوابة تجهيز يمكن النهائيين الوضعين ولتحديد
 مع طرفي مفتاح وحدة مع إضافيا تجهيزاً  بيترز كلوديوس نظام في

  . تقاربي مفتاح

Different designs of cutouts for optimal throughput & function 
 

Preventive maintenance by air conditiong unit 

60 30 10 20 40 50 

MCD 30s 

MCD 60s 

60 30 10 20 40 50 400 
Closing time 0-100%  

[sec]  

PCD 4/400s 

Minimum travel time of 4 seconds only…  

Comparision of travel time 
between motorized and PCD type 

… extendable up to 

400 seconds 

Type  
Flow control gate 
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Special design for ambient temperatures under -40°C Integrated air tank for inconstant 
compressed air conditions on request 

مقطع (من خالل تحويل البكرة داخل قسم المحبس ينطـلق 
بحجمه وشكله والذي يتم تعديله دائماً على النحو ) السريان

وتحقيقاً لهذه الغــاية فـإن . األمثل لهذه المهمة ذات الصلة 
المواد المتدفقة داخل بوابة التحكم في التدفق يتم تعويمـهـا 

.عن طريق الفرش السفلي   

وقد جعلت مرات الفتح واالغالق القصيرة من بوابة 
التحكم في التدفق في نظام كلوديوس بيترز جهاز آمن 

.للقياس والتحكم   

Basic control device 

 وظائف جهاز التحكم األساسي 
 .م أمبير  20-4تحكم هوائي كهربائي مع اشارة مدخالت •

 م أمبير 20-4تغذية عكسية مستمرة للموضع عن طريق إشارة مخرجات •

 % . 0.5دقة قياس للموضع أقل من •

 .تشغيل محلي وعرض على الشاشة •

 .اإلشارات الثنائية في المداخل تستخدم كإغالق طارئ •

 .معلومات عن التآكل والتشغيل / امكانية وظائف التشخيص •

 .اختيارياً متوفر كمخارج للتحكم •

 .تشغيل التحسين الذاتي •

7-130 t/h 

130-190 t/h 

380-640 t/h 

530-800 t/h 

320-440 t/h 

250-380 t/h 

190-320 t/h 

Gr. 200 

Gr. 250 

Gr. 300 

Gr. 350 

Gr. 400 

Gr. 500 

Gr. 630 

Throughput table [t/h] 
e.g. cement data  

SIZE  
of gate 

 )نظام رقمي محكم هوائياً ( PCD بوابة التحكم في التدفق 



 ) عمودي (  Vبوابات التحكم في التدفق نوع 

 بيترز كلوديوس نظام في عمودي v نوع من التدفق في التحكم بوابة تستخدم

 والصناديق الصوامع من تصريفها يتعين متكتله صلبة مواد توجد أينما

  . ومحكمة مقاسة بطريقة

 تلك لكل خصيصا التدفق في التحكم بوابة من النوع هذا تصميم تم وقد

 الجانبي والتصريف جدا محدودة الصومعة تحت المساحة حيث التطبيقات

 تم ) v ( نوع التدفق في التحكم بوابات أن كما استخدامه يمكن ال التقليدي

 . الجرعة وضبط كقفل متعددة لتطبيقات استخدامها

 ) رأسيا ( حلول خاصة للطاقة اإلنتاجية 

 متوسطة مواضع مع جرعات لوظيفة .   

 الصومعة تحت للتركيب .   

 010 محكم التسرب عدم نظام %  .   

 سريعة لصيانة للتبديل قابل التسرب منع كاسيت .  

 مم 400*400 و مم 200*200 أحجام في متوفر  

 محبس كهربي لتحديد الموضع األوسط اسطوانة تهذيب الحرف

 صيانة وقائية باستخدام وحدات تكييف الهواء
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 )  عمودي (  vبوابات التحكم في التدفق نوع 

 تفريغ الصومعة وشحن الشاحنة 

 مع وظيفة تحديد الموقع  vبوابة التحكم في التدفق نوع 

 جهاز تحميل ثابت 
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Size 
[mm] 

Installation height 
[mm] 

Throughput (*1) 

[m³/h] 
at 300mbar pressure difference 

200 x 200 520 15 - 200 

400 x 400 520 30 - 500 

* At optimal silo aeration conditions 

 قفل يدوي مسطح للبوابة ألغراض الصيانة  



 كسارة الكتلة كلوديوس بيترز 

 التى الكتل سحق في بيترز كلوديوس نظام في الكتل لكسارة الرئيسية المهمة تتمثل

  . والصناديق الصوامع في للماء نتيجة المثال سبيل على تشكلت

 أمام التفريغ منطقة في ومستخدمة موجودة ) الرأسي ( أو ) األفقي ( النوع من الكتل

   . التدفق في التحكم بوابات المثال سبيل على التفريغ أجهزة

 قبالة الكتل وسحب العمود في نقلها ويتم قطرية بطريقة التكسير اذرعه ترتيب يتم

  . الكتل سحق يتم حيث قضبان ذو حاجز

 جزء بإضافة بيترز كلوديوس بنظام الكتل لكسارات التشغيلية السالمة تأمين يمكن

 . متكاملة تحكم لوحة خالل من ذلك ويتحقق علوي لقطع اختياري

 

 ساعة / طن  1000تدفق كتلة من األسمنت تصل إلى  . 

 متاحة لجميع األنزالقات الهوائية ومخارج الصومعة . 

 درجة مئوية  180مصممة لدرجات حرارة عالية تصل إلى . 

 دقيقة  25كيلو وات في  0.75انخفاض استهالك الطاقة .  

 ملحق دوائر وحاجز ذو قضبان مصنوع من مادة ذات مقاومة عالية للتاكل
 .  ملم  40مصممة لتكتل كتل تصل إلى حجم 

 سهلة الصيانة . 

 دمج أجهزة االستشعار سريعة الدوران .   

 لوحة مفاتيح اختيارية لكاشف االحمال الزائدة المدمجة والتحكم العكسي . 

 في نظام كلوديوس بيترز )  MV( و )  MH( مزايا قواطع الكتل 

 التفاصيل من الكسارة والشبكة
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   MH نوع أفقي    MV     نوع رأسي

250 - 

300 - 

350 400x400 

400 500x500 

500 600x600 

630 - 

 كسارة الكتلة كلوديوس بيترز 

 )رأسياً (  MVكسارة الكتل  )أفقية (   MHكسارة الكتل 

 جدول األحجام بالملميتر
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   أساس على مبنية بيترز كلوديوس بنظام DKZ الدوارة التغذية وحدة

 بتطبيق الصومعة تفريغ ألجهزة اختيارية مزدوجة غرفة تصميم

 .الميوعة أسس

 من كبيرة كمبات هنالك تكون اينما الدوارة التغذية وحدة وتستخدم

 بطريقة والصناديق الصوامع من إفراغها يتعين الصلبة المواد
 .محكمة وبجرعات

 فقد منخفض انشائي ارتفاع عنه نتج مما المدمج لتصميمها ونظراً 
 جرعات كعنصر ممتازة بصورة الدوارة التغذية وحدة تالءمت

 الخلط لمحطات تفريغ وجهاز المحطة لتعبئة
 .والتغليف التعبئة لمحطات تغذية او

 وحدات فان )الرأسية( الدوارة التغذية لوحدات مختلف نحو وعلى
 غير التفريغ حماية تتم الطريقة وبهذه وسفلى عليا بغرف تجهيزها تم

 تحت أو فوق فيها متحكم غير كتل خروج أو دخول يمنع بما.المحكم
 البعض بعضها

في نظام كلوديوس بيترز  DZK مزايا وحدة التغذية الدوارة 

 .ارتفاع انشائي منخفض•

 .ثغرات قليلة وبالتالي أعلى درجات منع التسرب•

 .يمكن ضبط وتكييف شرائط منع التسرب بطريقة مثالية•

 .الصيانة بأقل تكلفة•

القدرات االنتاجية مرنة بواسطة محول تردد اختياري في محرك •
 مدخل منطقة مع شرائط مانعة للتسرب قابلة للتعديل .األقراص

DKZ وحدة التغذية الدوارة كلوديوس بيترز    
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 محرك سعة
]كيلوواط[  

 سعة النقل
]ساعة/ متر مكعب [  

 قطر
]مم[  

االرتفاع االنشائي   
]مم[البناء  الوسطي  نوع 

4 110 1000 315 DKZ 
1000 

5,5 180 1200 365 
DKZ 
1200 

 التفريغ من صندوق الخلط

للشاحنة التفريغ والتحميل صومعة   

 تقنية المعلومات

 تغذية آلة التعبئة
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DKZ وحدة التغذية الدوارة كلوديوس بيترز    
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للسيطرة على القدرة على . المحركات الصلبة ضمان وجود عملية خالية من المتاعب

.التصريف، يمكن تقديم هذه باإلضافة إلى محوالت التردد   

المغذية بيترز كلوديوس بنظام ) غرفة مزدوجة(وحدة التغذية الدوارةيمكن أن يتم توفير 

ساعة / متر مكعب  110لقدرات تصل إلى  DKZ1000غرفة مزدوجة دوارة كما 

قطع مدخل خاص . ساعة/ متر مكعب  180لقدرات تصل إلى  DKZ1200وكما 

.يسمح لسهولة التكامل في المصنع  



م 15و  1محمل متنقل مع نطاقات السفر بين   

 مزايا أنظمة كلوديوس بيترز للتحميل المتنقل 

 فترة تحميل قصيرة •

 تحميل خالى من الغبار تماماً •

 تقليل الصيانة •

 االجراء المبسط لتحديد وضع التحميل الرئيسي فى حشو المقبس•

 متر يزيل حركة السيارة  15المدي الذي يتحرك فيه الناقل بحدود •

 ترتيبات مرنة للتحميل المتوازي •

 ارتفاع انشائي منخفض •

 وزن منخفض•

قسم المحبس مع نظام تهوية 
 متكامل

 انبوب التحميل المنزلق

إزالة الغبار المتكاملة من خالل 
 مقبس إزالة الغبار

 مدخل المواد

٪100مخروط مغلق بنسبة   

  للتحميل المتنقل أنظمةكلوديوس بيترز 
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 النقل نظام هو المتنقل للتحميل بيترز كلوديوس نظام

 الضخمة بالمواد الناقالت غبار إثارة بدون بالتقويم

 أو مزدوجة بنوافخ إما التغذية مزلق تجهيز يمكن المسحوقة

 الصومعة مخرج تربط حديد بمخاريط الخشونة شديدة بمواد

 .بالكامل مغلق نقل نظام تصون بطريقة والسيارة

 االرتفاعات خدمة)النوافخ نوع( التحميل تطبيع / وتوليف

 فى المدخل لمقابس المختلفة واالقطار للسيارات مختلفة

 . السيارات

 أوقات قراءات لنقل االزمة الضوابط من كم تضمين يتم

 .التحميل معدات مع واالغالق التوقف
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  للتحميل المتنقل أنظمةكلوديوس بيترز 
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 جهاز تحميل مع منفاخ خارجي ومخروطات التآكل للمواد الالصقة 

مجموعة واسعة من المنتجات من رافعات متنقلة مختلفة مع مختلف 
سمح للمرونة األمثل في الهندسة من خالل مرافق التصاميم ت

.التحميل  

بجانب أجهزة التحميل البسيطة لتحميل الشاحنات تتم تطبيقات المدى 
متر  15-1الذي يتحرك فيه الناقل مابين   

للمواد القياسيةمنفاخ خارجي وداخلي تحميل الجهاز مع جهاز   
)على سبيل المثال األسمنت(  

 



 واحد كلي بتجمع ُمتاح الثابت للتحميل بيترز كلوديوس جهاز
 تجهيز يتم .الغبار إلزالة التحميل أغراض لجميع مناسب

 مع الكاشطة المواد على او المزدوج بالمنفاخ إما االنبوب
 السيارة مع العلفية المواد نقل مخرج ويربط الصلب المخاريط

 .تماماً  مغلق نقل نظام على للحفاظ الطريقة هذه مثل في

 المختلفة لالرتفاعات النفاخ نوع التحميل تطبيع / وتوليف
 .السيارات مدخل على مأخذ من المختلفة لألقطار للمركبات

 .لتحميل معدات في مضمنة المطلوبة والتشغيل التحكم لوحات

 كخيار التحميل مخروط في هزاز تثبيت يتم أن يمكن كما
 .متاح

 الثابت للتحميل بيترز كلوديوس جهاز مزايا

سفر نطاقات بدون بسيطة  تحميل إجراءات. 

التحميل وقت اختصار. 

الغبار من خالية تحميل منطقة. 

أقل صيانة. 

منخفض ارتفاع. 

الوزن انخفاض . 

الغبار إزالة مقبس مع ثابت المواد مدخل. 

ومخروط المنسوب وحساس متكاملة رافعة مع المدمج التحميل أنبوب 
 .اإليقاف

كخيار لألنبوب إضافية النظافة لتدفق واهتزاز االلكتروني االمتالء حساس 
 .للتدفق متاح

 أنبوب منفاخ مزودج
 للمواد القياسية

)على سبيل المثال األسمنت(  

 أنبوب مخروط حديد 
 للمواد الكاشطة

على سبيل المثال الرماد (
)المتطاير  

مخروط مغلق –في وضع الرفع  مخروط مفتوح -حالة التشغيل    

 إطار قاعدة مدمجة تشمل مرافعة ومقبس
 والتركيب المساند

جهازللتحميل الثابتكلوديوس بيترز   
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جهازللتحميل الثابتكلوديوس بيترز   

 ) مع فلتر مدمج (  BPFجهاز تحميل ثابت نوع 

  مزايا جهاز كلوديوس بيترز للتحميل

إزالة الغبار مباشرة من المصدر 

ال يستلزم فالتر خارجية 

 ساعة/ طن  150سعة تصل إلى 

الستخدامها في التحميل الثابت 

تحميل صنبور كنوع منفاخ مزدوج أو الصلب نوع مخروط 

 نموذج عملية التحميل من جهاز التحميل الثابت

 م 15و  1جهاز تحميل متنقل مع نطاقات السفر بين 
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اهتزاز محساس الهوائي المحساس  السعة محساس  الدوران محساس  المحساسنوع الجهاز    

150 150 80 80 Max. Material 
temperature 

-40°C upto +70°C -40°C upto +60°C -40°C upto +60°C -40°C upto +60°C Ambient 
temperatures 

• For fine materials 
• Electric parts 

outside material 
stream 

• Robust design 
• Electric parts 

outside material 
stream 

• Economic price • For sticky materials Main features  



   السائبة المعدنية المواد صومعة نوع هي CC تخزين صومعة

(Conventional Cone ) cc التقليدي المخروط ” صومعة تعني ” 
 التهوية وقيعان متر 14 – 6 من الصومعة ألقطار عام بشكل والمصمم
 التصميم ويتناسب متر 7.5 و متر 5.5 ، متر 3.5 المتاحة القياسية
   : لتخزين القياسي

 الخام خلطة أو االسمنت مثل السائبة، المواد لتدفق سهل     •

 المتطاير الرماد مثل بالكاد تتدفق المواد معظم     •

 وما  الجير وهيدرات السريع الجير ، الجبس مثل األخرى السائبة المواد
 CC صوامع في تخزينها يمكن ذلك إلى

 

 بالصومعة) ما يدخل أوالً  يخرج أوالً ( نظام. 

ال توجد مواد عفا عليها الزمن بالصومعة. 

معدل استعادة ممتاز. 

طلب الحصول على وحدات صغيرة لنقل المواد العلفية 

تطبيق للمواد ذات التعويم المحدود. 

يمكن عمل نظام تهوية الصومعة لصوامع الخرسانة أو الصلب 

 CCمزايا صومعة تخزين كلوديوس بيترز  

 نفق التصريف إلى مخرج المركز تهوية لمخارج الصومعة حسب القسم

 CCنظام التدفق في صومعة كلوديوس بيترز نوع 

 ccصوامع تخزين كلوديوس بيترز 
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 نفق التفريغ تحت مخروط صومعة يؤدي إلى التفريغ المستمر في المنفذ

   للتهوية فعال مفهوم

 .التفريغ إجراء أثناء معينة لفترة بالتناوب التهوية قطاعات تهوية تتم 

 .التعبئة إجراء عن مستقل التفريغ / التهوية عملية في التسلسل وهذا

 معدل أعلى مع محكم تفريغ هو التهوية تقنية من الرئيسي والهدف

 .الصومعة في استرجاع

   .الصومعة أسفل في المطلوبة التهوية هواء النفاخ ويضغط

 بتهوية اللوحات إغالق طريق عن للتهوية متكامل نظام ويقوم

 .الميوعة مرحلة إلى الدخول السائدة المواد وتبدأ .السفليين القطاعين

 طول على المواد تتدفق ، السائبة المواد لعمود الجاذبية قوة من وبدعم

 الجاذبية بفعل CC قاع مركز منفذ إلى ميالً  الهوائي االنزالق طريق

 بوابات مثل الصومعة تحت بيترز كلوديوس تفريغ معدات وتضمن

 .التدفق محكمة وبوابات الصناديق تغذية المسطحة االغالق

CC صوامع تحت اإلنشاء 
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 ccصوامع تخزين كلوديوس بيترز 
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تحويل جهاز تهوية صوامع كلوديوس بيترز مع نظام 

 توزيع الهواء الميكانيكي

 السابق بيترز كلوديوس صومعة بناء نوع تجهيز تم

 وقد لآللية الدوري الموزع مع الهواء توزيع نظام مع

 الحديثة بيترز كلوديوس صوامع قيعان تجهيز تم

 محرك طريق عن التحكم ويتم هواء توزيع بأنظمة

توزيع هوائي مع الموزع  .الموقع تحديد مع كهربائي هوائي
 الميكانيكي

 غرفة شرائح شرائح الطوق الخارجي

 غرفة شرائح شرائح الطوق الخارجي

  -:السمات السلبية 

 تسرب الهواء أثناء إجراء التشغيل
 .المكثف

 فقط ( إمكانية دورات تهوية ثابتة( 

 عدم إمكانية أي تشغيل فردي
 .ومفصل

 نظام توزيع  ميكانيكي يؤدي إلى
 .التآكل بسبب األجزاء الدوارة

 -:السمات االيجابية 

 عدم تسرب الهواء أثناء إجراء التشغيل
 .المكثف

سهولة استبدال اللوحات. 

 إمكانية عمل تهوية مستمرة لظروف
التشغيل من خالل الحاالت التشغيلية 

 .PLCباستخدام نظام 

 التحكم في تشغيل مثبت ومبرمج على
 .لوحة المفاتيح

برنامج مفصل لتصريف المتبقي. 

مرونة تشغيلية عالية. 

موثوقية عالية بالمحطة. 

أقل تآكل في األجزاء. 

تركيب جديد لنظام توزيع الهواء لتهوية 
 الصومعة يشمل اللوحات الكهربائية الهوائية

 كلوديوس بيترز تعديل تهوية الصوامع

www.claudiuspeters.com 



SET تحويل للصوامع بيترز كلوديوس 

 مع اللوحات المسامية لتهوية الصومعة

 مع السابق البناء أنواع من بيترز كلوديوس صوامع تجهيز تم

 .المواد لميوعة مسامية لوحات

 تهوية قيعان مع الحديثة بيترز كلوديوس صوامع تجهيز تم وقد

 وتهوية شعاعياً  وضعت هوائي انزالق فتحة مع بالكامل مغطاة

 مراقبة نظام خالل من االقتصادي التشغيل تأمين ويتم األقسام في

 .التحكم

 الصوامع ألنواع التعديالت من الكثير بيترز كلوديوس حققت لقد

 .” القديم النموذج ” القائمة

 توزيع طريق عن القديم البناء انواع من الصوامع تحديث ويمكن

 .الرفوف في والتحكم التهوية

)مفتوحة( 2من النوع  Aeroslide كالوديوس بيترز   

 تقليل وقت الصيانة نظرا لبساطة استبدال قماش
 .التهوية

موثوقية عالية للتشغيل. 

الحد من تكلفة الصيانة. 

 إمكانية عمل تكييف تسلسل تهوية لظروف التشغيل
 .PLCمن خالل الحاالت التشغيلية باستخدام نظام 

 التحكم في تشغيل مثبت ومبرمج على لوحة
 .المفاتيح

برنامج مفصل لتصريف المتبقي. 

-:مزايا   

 تهوية وتحريك أسفل الصومعة 

 قاع تهوية الصومعة مع أحجار مسامية
)قبل التعديل (   

قاع تهوية الصومعة مع 
)بعد التعديل(منزلقات هوائية   
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 -: النابض المواد تصريف من والحد الصومعة هواء تدفق مراقبة

 حاالت مع تأتي واسعة تكنولوجيا غرفة لها يكن لم والتي الصوامع كافة

 عمود عبر يهرب ان يمكن ال التهوية هواء ان مشكلة إلى العالية التعبئة

 المخرج في متقلبة ضغط وظروف المواد ميوعة ارتفاع هي والنتيجة .المواد

 .النابض المواد تصريف عملية إلى األحيان من كثير في يؤدي وهذا

 للحد المناسب النظام تمثل AFCبيترز كلوديوس صومعة هواء تدفق وحدة

 ، محكمة وظيفة مع التدفق في التحكم بوابة مع توافق وفي .المواد تقلب من

 .القائمة المصانع في األمثل النحو على التكامل النظام لهذا يمكن

 

 رئيسية مكونات ثالثة من بيترز صومعةكولديوس هواء تدفق وحدة وتتكون

:- 

 .للتعديل قابلة تصريف قالبة •

 .االلكتروني الدفع زر مفتاح •

 .تحكم جهاز •

 AFCجهاز تحكم تدفق هواء الصومعة كلوديوس بيترز 

 لوحة تحكم محلي    مرسلة الضغط     قالبة تحكم تصريف    

 
 
PLC 

3 
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1 
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 .التصريف معدالت أو المواد تغيير عند التشغيل حالة في التحسين •

 التجارية العالمات من وغيرها الصوامع أنواع جميع في استخدامها يمكن •

 .األخرى

 -: االيجابية السمات

 .مستمرة تهوية ظروف بسبب المتقلبة المواد تصريف من الحد•

 من األدنى الحد سرعة بسبب التصريف مكونات من تآكل أقل •

 .المواد / الهواء تدفق



 AFCجهاز تحكم تدفق هواء الصومعة كلوديوس بيترز 
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  -: الوظيفة وأسلوب طريقة

 المواد وتبدأ .الصومعة أسفل في المطلوبة التهوية هواء المنفاخ يضغط
 المواد لعمود الجاذبية قوة من وبدفع الميوعة مرحلة إلى تنتقل السائبة
 طريق عن الصومعة أسفل وسط في المخرج إلى المواد تتدفق ، السائبة

 .الجاذبية

 ، الرئيسي المعامل الهوائي الضغط يمثل ، بالكامل المواد ولتصريف
 ان ويمكن التحكم وحدة في للتعديل قابلة ، المطلوبة الضغط نقطة أن كما

 .التشغيل عملية خالل األمثل تكون

 .بأكملها المواد تصريف فترة خالل ثابتاً  يظل المعامل وهذا

 في للمواد العالية الميوعة بسبب التهوية ضغط في االرتفاع ويؤدي
 عبر السيطرة رفرف طريق عن التهوية هواء على للسيطرة الصومعة

 نقطة إلى الضغط ويقل . الهواء طرد نظام في الغبار إزالة أنابيب
 .التحديد

 أتجهيز أيضا يمكن ، توسعة غرفة بدون الصومعة في التكامل بجانب
 فإن الحالة هذه في .ذلك بعد AFC نظام مع الصومعة توسعة غرفة

 .ممكناً  أمراً  يصبح الغرفة لمستوى األمثل التنظيم

ويتيح هذا النظام التكامل في جميع الصوامع القائمة وخاصة 
.التي ليس لديها نظام إزالة الغبار بالغرفة   

 ECتوسيع دائرة صوامع 
 كلوديوس بيترز

 ICتفتيش غرفة صوامع 
 كلوديوس بيترز

 MCغرفة الخلط بصومعة 
 كلوديوس بيترز

 صوامع الغرفة

 CCصومعة تقليدية المخروط 
 كلوديوس بيترز

صوامع المخروط    

 MEغرفة الخلط بصومعة 
 كلوديوس بيترز



 



 نحن نعرف كيف

 الفصل –التبريد  –التكليس 
 التجفيف –الخلط الجاف  –تقسيم الجرعات 

 التعبئة –الطحن 
 النقل الهوائي

 إمدادات الوقود المسحوق
 أنظمة الصوامع
 أنظمة الحظائر

 أنظمة معالجة األلومينا
 التعامل مع المسحوق الملحي

 المشروعات المتكاملة

 المقار الرئيسية
 GMBHمشروعات كلوديوس بيترز 

 شارع شانتزن 40
 ألمانيا –بوكستيهود  21614

 004941617060: هاتف 
 00494161706270: فاكس 

projects@claudiuspeters.com 

 
 SASتقنيات كلوديوس بيترز 

 
 68316إلزاش  –فرنسا 
 0033389313300: هاتف 
 0033389619525: فاكس 

technologiesSAS@claudiuspeters.com 

 المحدودة) البرازيل(كلوديوس بيترز 
 أندار 71-30رواكورال 

 برناردو دو كامبو 09725-650
 البرازيل –ساوباولو 

 00551141226080: هاتف 
 00551141226090: فاكس 

brasil@claudiuspeters.com 

projects@claudiuspeters.com 

 المحدودة) الصين(كلوديوس بيترز 
 لو تشايناشم بالزا –ف /10-الوحدة أ

 كوناوت روود سنترال 68
 هونج كونج

 0085225441848: هاتف 
 0085228540011: فاكس 

hongkong@claudiuspeters.com 

 :مكتب الفرع 
 هونج كونج ماكاو سنتر

 شاوبانجمن بي دا جي 2رقم 
 الصين - 100027بكين 

 00861065013831: هاتف 
 00861065013803: فاكس 

beijing@claudiuspeters.com 

 المحدودة) الهند(كلوديوس بيترز 
 ساحة بنينسوال –الطابق الرابع  – 408الوحدة 

 جادة فن ربيبلك 16/أ
 أنديري وسيت –طريق أوف لينك 

 الهند 400053بومباي 
 00912226740045: هاتف 

india@claudiuspeters.com 
 )إيطاليا(كلوديوس بيترز 

 2فيا فيردي 
 بيرجامو - 24121-1

 إيطاليا
 0039035237196: هاتف 
 0039035237785: فاكس 

italiana@claudiuspeters.com 

 )رومانيا(كلوديوس بيترز 
 2إي تي -سي 25شارع أوبنز رقم 

 سيبيو 550337
 رومانيا
 0040369407036: هاتف 
 0040369407038: فاكس 

romania@claudiuspeters.com 

 )إسبانيا(كلوديوس بيترز 
 بس يج 202 –باسيو دي هابان 

 مدريد 82036 –إي 
 إسبانيا
 0034914133616: هاتف 
 0034915196956: فاكس 

iberica@claudiuspeters.com 
 المحدودة) المملكة المتحدة(كلوديوس بيترز 
 تاشام -طريق كولثروب 

 ل و4 19ر ج  –بيرشاير 
 المملكة المتحدة

 00441635872139: هاتف 
 00441635861659: فاكس 

uk@claudiuspeters.com 

 )الواليات المتحدة(كلوديوس بيترز 
 وبست بوش ترنبايك 445

 75080تكساس  –ريتشاردسون 
 الواليات المتحدة األمريكية

 0019723864451: هاتف 
 0019723864496: فاكس 

usa@claudiuspeters.com 
 )آسيا الباسيفيك(كلوديوس بيترز 

 انترناشيونال بيسنس بارك 25
 جيرمان سنتر 14/  13 – 04

 سنغافوره 609916
 006565629100: هاتف 
 006565629019: فاكس 

asiapacific@claudiuspeters.com 


