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Światowy lider w technologiach
separacji cieczy od cząstek
stałych w procesach
przemysłowych
W ciągu ostatnich czterdziestu lat technologia
separacji cząstek stałych od cieczy gwałtownie
ewoluowała, a firma DIEMME Filtration od
samego początku grała rolę pierwszoplanową w tym
procesie ewolucji, poprzez tworzenie innowacyjnych
rozwiązań, znajdujących zastosowanie w szerokiej
gamie aplikacji przemysłowych.
Ogromne doświadczenie nabyte w technologii
filtracji, razem z unikalną wiedzą wynikającą z
nieustannych inwestycji w badania i rozwój,
umieściły nas na czele rozwiązań technologicznych,
co znajduje odbicie w historii naszej firmy i
odzwierciedlone jest w naszych najnowszych
konstrukcjach.

Mobilne prasy filtracyjne DIEMME ............................................................. 18
I właśnie to unikalne połączenie dziedzictwa i wiedzy
DIEMME Filtration pozostawia do dyspozycji swoich
klientów każdego dnia.
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WSPANIAŁA FIRMA

Diemme Filtration
Sukces narodzony w 1923
Historia Diemme rozpoczęła się w 1923 r. gdy założyciel firmy, Alfredo Melandri, zaprojektował i
zbudował pierwsze maszyny do mechanicznego tłoczenia winogron. Początkowo głównym rynkiem
zbytu naszej firmy był przemysł enologiczny. Na potrzeby winnic opracowaliśmy wiele innowacyjnych
technologii. Nasze maszyny odniosły sukces na całym świecie dzięki innowacyjnej i trwałej budowie.
W latach 1960-tych dzięki intuicji syna Alfreda, Primo technologie filtracji dotychczas stosowane w
przemyśle enologicznym zostały dostosowane do pracy w wielu innych procesach przemysłowych.
Europa przechodziła właśnie okres niesamowitego rozwoju ekonomicznego, a wzrost
zapotrzebowania na filtry w sektorze przemysłowym mógł zostać zaspokojony jedynie przez
stworzenie nowego oddziału firmy; część ta specjalizowała się w technologii filtracyjnej, mając
do dyspozycji własne działy techniczne, handlowe i produkcyjne.
Dlatego na początku lat 1970-tych firma Diemme została zreorganizowana i stała się prawdziwą
firmą wielosekcyjną.
Zostały założone dwa oddziały firmy: Dział Filtracji i Dział Enologii; każdy z nich szybko stał się liderem
w swojej dziedzinie, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Dział Filtracji, dzisiaj znany jako Diemme Filtration, jest niezależną firmą, zdolną do obsługi
całych zakładów i rozwiązań dopasowanych do zaspokojenia potrzeb najbardziej nawet
wymagających klientów.

CDA
(Generalna Dyrekcja)

DZIAŁ ROZWOJU
FIRMY

LABORATORIUM

DZIAŁ PLANOWANIA
MECHANICZNEGO

DZIAŁ PLANOWANIA
ELEKTROINSTRUMENTALNEGO

DZIAŁ PRODUKCJI

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

DZIAŁ JAKOŚCI

DZIAŁ ADMINISTRACJI
I KSIĘGOWOŚCI

DZIAŁ SPRZEDAŻY

DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU

DZIAŁ PROJEKTÓW

DZIAŁ PLANOWANIA
ELEKTRYC ZNEGO

STALOWNIA

DZIAŁ ZAKUPÓW

DZIAŁ ZAPEWNIENIA
JAKOŚCI

DZIAŁ KONTROLI
ZARZĄDZANIA

DZIAŁ MARKETINGU

DZIAŁ BADAŃ
ZEWNĘTRZNYCH

DZIAŁ INŻYNIERII
PRODUKCYJNEJ

DZIĄŁ ROZWOJU
OPROGRAMOWANIA PLC

PIASKOWANIE I
MALOWANIE

DZIAŁ LOGISTYKI

DZIAŁ AKCEPTACJI
TOWARÓW

DZIAŁ ROZLICZEŃ Z
DOSTAWCAMI

DZIAŁ INŻYNIERII
PROCESOWEJ I BUDŻETOWANIA

DZIAŁ ANALIZ

DZIAŁ PRODUKCJI ELEKTRYCZNYCH PANELI STEROWANIA

DZIAŁ MONTAŻU

MAGAZYN

DZIAŁ KONTROLI
JAKOŚCI

DZIAŁ ROZLICZEŃ Z
KLIENTAMI

DZIAŁ KONTROLI
KOSZTÓW PRODUKCJI

DZIAŁ USŁUG
OGÓLNYCH

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

DZIAŁ KONTROLI

CENTRUM
PRZETWARZANIA DANYCH

DZIAŁ TWORZENIA
INSTRUKCJI OBSŁUGI
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ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

DIEMME na świecie
Diemme Filtration od wielu dziesięcioleci pracuje
na skalę światową i może się pochwalić około
6 000 instalacji na pięciu kontynentach.
Usługi konsultingowe i serwis techniczny
zapewnia rozległa sieć sprzedaży, włącznie z
naszymi filiami zagranicznymi i wyłącznymi
przedstawicielami handlowymi i dystrybutorami.

KAMIENIOŁOMY

Obecność firmy w wielu krajach o różnych
tradycjach przemysłowych sprawiła, że Diemme
zyskała ogromne doświadczenie w wielu
sektorach przemysłowych:
•
•
•
•
•
•
•

USŁUGI KOMUNALNE

Górnictwo
Metalurgia
Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
Kamieniołomy
Usługi komunalne
Przemysł spożywczy
Przemysł ceramiczny, szklany i kryształowy

METALURGIA

GÓRNICTWO

CERAMIKA, SZKŁO I
KRYSZTAŁY

CHEMIA I FARMACEUTYKA
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
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GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

GÓRNICTWO
Wzbogacanie metali (żelazo, nikiel, miedź, cynk)
Wzbogacanie niemetali
Wzbogacanie metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna, pallad)
Przeróbka węgla
Węglan wapnia
Minerały ogółem (silikaty, gliny, kaoliny, itp.)

KAMIENIOŁOMY
• Kruszywa budowlane (piasek, żwir)
• Kruszywa z przeróbki marmuru i granitu

•
•
•
•
•
•

USŁUGI KOMUNALNE

METALURGIA
Hydrometalurgia
Oczyszczanie metali (wanad, chrom, mangan)
Oczyszczanie rzadkich i szlachetnych metali (złoto, srebro, pallad, platyna)
Huty i odlewnie (oczyszczanie oparów)

•
•
•
•

•
•
•
•

CHEMIA / FARMACEUTYKA
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Chemia:
Chemia wysokowartościowa
Chemia podstawowa
Nawozy
Włókna syntetyczne
Gazy techniczne i specjalne
Pigmenty i barwniki
Materiały plastikowe i żywice syntetyczne
Lakiery, atramenty, kleje
Perfumy, kosmetyki, mydła, tłuszcze, oleje
Petrochemia
Cement i spoiwa hydrauliczne
Obróbka powierzchni
Odzysk ołowiu z akumulatorów

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmaceutyka:
Szczepionki
Antybiotyki
Preparaty krwiopochodne
Pektyny

•
•
•
•

Zakłady uzdatniania wody
Oczyszczanie ścieków
Spalarnie śmieci
Perkolacja odpadów stałych

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
•
•
•
•
•
•
•
•

Rolnictwo i żywność
Mleczarstwo
Destylarnie
Rzeźnie
Przemysł cukrowniczy
Hodowle
Olejarnie
Browary

CERAMIKA, SZKŁO I KRYSZTAŁY
•
•
•
•

Produkcja płytek
Produkcja piaskowca ceramicznego
Produkcja mieszanek ceramicznych (glinek ceramicznych)
Szkło i kryształy
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BADANIA, ROZWÓJ I ROZWIĄZANIA
Trzy fazy rozwiązań dopasowanych do klienta

1 RD - Badania i rozwój
Sercem DIEMME Filtration jest centrum badawcze. Wysokociśnieniowa separacja cząstek stałych od cieczy jest skomplikowanym
zjawiskiem fizycznym, które bardzo ciężko odtworzyć na modelach teoretycznych. Dlatego bardzo istotne jest zmierzenie
parametrów procesu każdego pojedynczego przypadku, a następnie postępowanie według określonych reguł empirycznych
wykształconych przez dekady doświadczenia.
Zespół wykwalifikowanych chemików i inżynierów pracujących w laboratorium w naszej siedzibie w Lugo codziennie bada próbki
produktów pochodzących z całego świata. Te testy filtracyjne określają parametry fizykochemiczne produktu, co jest niezbędne
do poprawnego doboru najbardziej odpowiednich urządzeń w każdym przypadku przez zespół specjalistów sprzedaży.
Każda analiza gromadzona jest w firmowej bazie danych, zawierającej tysiące danych wynikowych, gromadzonych od 1971 r. Po
badaniach analityk sporządza szczegółowy raport z wyników, który wysyłany jest do klienta razem z próbkami przebadanego
produktu.
Po testach laboratoryjnych możemy przeprowadzić testy filtracyjne w zakładzie klienta w celu dalszej analizy. Nasze małe
przemysłowe prasy filtracyjne, zazwyczaj umieszczone w kontenerach, wyposażone są w niezbędne urządzenia pomocnicze,
włącznie z laboratoriami mobilnymi.

2 PE - Wstępna inżynieria i przetworzenie danych
Wyniki testów filtracyjnych wraz z danymi zebranymi przez menadżerów sprzedaży podczas inspekcji analizowane są
przez dział kosztorysowania i szacowania, który po uwzględnieniu wymagań projektu opracowuje propozycje techniczne
w celu zarekomendowania konkretnego rozwiązania.
W końcu dział handlowy przygotowuje dla każdego klienta szczegółową ofertę, włącznie z rysunkiem rozmieszczenia
systemu, instalacji rurowej, schematem technologicznym, opisami funkcyjnymi, arkuszami danych, obliczeniami
stechiometrycznymi i rozkładem masy, a także innymi niezbędnymi danymi technicznymi.

3 PR - Projekt i wykonanie
Zamówienie od klienta oznacza początek wykonawczej części projektu, podczas której zespół projektantów
składający się z inżynierów, programistów i kreślarzy projektuje cały system.
Całość projektu realizowana jest poprzez komputerowe technologie trójwymiarowe razem z oprogramowaniem
analizy strukturalnej w celu sprawdzenia ukończonych komponentów.
Personalizacja każdego urządzenia jest znaczna. Nie tylko rozmiary maszyny, lecz również materiały konstrukcyjne,
cykle powlekania i malowania są dobierane zgodnie ze specyfiką danego projektu. Urządzenia pomocnicze, a
także komponenty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne również się różnią, zależnie od indywidualnych
wymagań klienta.
Typowa dokumentacja dostarczana klientowi w tej fazie składa się z:
•
•
•
•
•
•
•

Harmonogramu projektu, produkcji i dostawy
Rysunków obciążenia i mocowania
Arkuszy danych całego wyposażenia
Rozmieszczenia elektrycznego panelu sterowania i schematów elektrycznych
Opisów funkcjonalnych sterowania procesami
Schematów technologicznych, wyposażenia i procesu, instalacji rurowej
Harmonogramów badań i inspekcji, certyfikatów badań użytych materiałów

DIEMME Filtration dostarcza nie tylko „serce” układu - prasę filtracyjną, ale również rozwiązania systemowe „pod
klucz”, włącznie ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi niezbędnymi do przeprowadzenia całego procesu
filtracji: pompami, sprężarkami powietrza, reaktorami chemicznymi, zbiornikami, odmulnikami, mieszadłami
turbinowymi, układami dozowania odczynników chemicznych, przenośnikami taśmowymi, itp.
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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Prasy filtracyjne
DIEMME Filtration produkuje szeroką gamę pras filtracyjnych, zdolnych
do zaspokojenia nawet największych wymagań filtracyjnych.

PRASA Z GÓRNĄ BELKĄ TYP „POCIĄGNIJ,
ŻEBY ZAMKNĄĆ”
•
•
•
•
•

Kategoria: Duże Obciążenie
Ilość odwodnionego produktu na dzień: Bardzo duża
Liczba cykli filtracyjnych na dzień: Duża
Stopień automatyzacji: Automatyczna
Płyty: Zwisające z górnej belki

POMPY

Liczba
cykli/dzień

DIEMME Filtration produkuje:
• pompy tłokowe i membranowe, odpowiednie
do pompowania cieczy szczególnie ściernych lub
korozyjnych, o zmiennych właściwościach
fizykochemicznych
• pompy tłokowe o prostej i
trwałej konstrukcji, odpowiednie
do ciągłej, trudnej pracy

80

PRASA Z GÓRNĄ BELKĄ TYP „POPCHAJ,
ŻEBY ZAMKNĄĆ”
•
•
•
•
•

40

Kategoria: Duże Obciążenie
Ilość odwodnionego produkty na dzień: Duża
Liczba cykli filtracyjnych na dzień: Duża
Stopień automatyzacji: Automatyczna
Płyty: Zwisające z górnej belki

Pompy DIEMME Filtration
są produkowane specjalnie
do napełniania pras
filtracyjnych.
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100

300

700

1200

Powierzchnia
filtracji
[m2]

PRASA Z BOCZNYMI BELKAMI TYP
„POPCHAJ, ŻEBY ZAMKNĄĆ”
•
•
•
•
•
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Kategoria: Standardowe Obciążenie
Ilość odwodnionego produkty na dzień: Średnia
Liczba cykli filtracyjnych na dzień: Średnia/niska
Stopień automatyzacji: Półautomatyczna/Automatyczna
Płyty: Oparte na bocznych belkach
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Szeroka gama
rozmiarów i technologii
DIEMME Filtration oferuje najszerszą gamę
produktów dostępnych na światowych
rynkach.

yczna
W pełni automat

URZĄDZENIA

JETFILTER od 1000 do 1500

Górna belka

Oprócz różnic w budowie strukturalnej, (belka
górna lub boczne belki), gama pras
filtracyjnych DIEMME Filtration może różnić
się zarówno rozmiarem, jak i poziomem
automatyzacji.
Rozmiar prasy filtracyjnej zależy od szerokości
i liczby użytych płyt. Prasy filtracyjne GHT 4x4
mogą ważyć do 75 ton, a ich średnia długość
wynosi ok. 18 metrów. Niewątpliwie na chwilę
obecną są największymi prasami filtracyjnymi,
w swojej kategorii, na świecie.

GHT 4x4 - od 1200 do 2000

Poziom zautomatyzowania może również być
dopasowany do indywidualnychwymagań:
półautomatyczne prasy wymagają
interwencji obsługi podczas niektórych faz
cyklu; prasy automatyczne wymagają tylko
nadzoru obsługi, a dla największej wygody prasy całkowicie automatyczne mogą
pracować bez jakiejkolwiek interwencji.

PŁYTY FILTRACYJNE

GHS - od
1000 do 1200

Jedno rozwiązanie by zaspokoić
wszystkie potrzeby filtracyjne

Rysunek obok przedstawia gamę urządzeń
DIEMME Filtration w formie matrycy.
Odcięta wyznacza rozmiar płyt, natomiast
rzędna poziom zautomatyzowania.

Prasy filtracyjne DIEMME Filtration mogą zawierać
płyty różnych rozmiarów, z różnych materiałach i
różnych konstrukcji, zależnie od filtrowanego produktu i warunków pracy.

Automatyczna

Boczne belki

ME - od 630 do 1500

a
Półautomatyczn

atyzowania
Poziom zautom

AUTOMAT - od 630 do 2000

Płyty wklęsłe:
Płyty wklęsłe są elementami filtracyjnymi o
stałej objętości, które mogą być stosowane przy
większości standardowych zastosowań.
Płyty membranowe:
Płyty membranowe są elementami filtracyjnymi
o zmiennej objętości, w celu łatwego
dostosowania do zadań specjalnych, np. jeśli
występuje konieczność użycia rozpuszczalników
w fazie czyszczenia lub jeśli konieczne jest
suszenie sprężonym powietrzem.

KE - od 500 do 1000

500 630

800

1000

1200

1500

2000

Rozmiar płyty w mm
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OFERTA DIEMME
Budując trwałe partnerstwo
Natychmiastowa pomoc posprzedażna 11

Od konsultacji do obsługi posprzedażnej
w 11 fazach operacyjnych

Zamawianie części zamiennych przez internet 10
1 Wyspecjalizowane wsparcie techniczne

Zaprogramowana obsługa „Pełen Serwis” 9
2 Badania i testy materiałów

360° oferta dla najbardziej
wymagających klientów

Zdalna kontrola przez modem 8

3 Projekt i inżynieria

Szkolenie personelu 7

4 Produkcja i transport

Dostawa „pod klucz” 6
5 Montaż i testy
15
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MOBILNE PRASY
FILTRACYJNE DIEMME

OBSŁUGA KLIENTA

DIEMME Filtration buduje mobilne prasy filtracyjne
dopasowane do indywidualnych potrzeb,
z prasami filtracyjnymi wyprodukowanymi na
zamówienie, zainstalowanymi na naczepie.

Montaż i testy
Pracownicy DIEMME Filtration są bardzo dobrze
wyszkoleni w celu zapewnienia najlepszej możliwej
obsługi i ekspertyzy na wszystkich etapach procesu
montażu:
•
•
•
•
•
•
•

Zalety mobilnych pras
filtracyjnych DIEMME Filtration

Montaż urządzeń na miejscu
Nadzór nad montażem wyposażenia pomocniczego
Montaż połączeń hydraulicznych i pneumatycznych
Montaż połączeń elektrycznych
Zaprogramowanie PLC
Przekazanie i rozruch systemu
Przeszkolenie personelu

Kompaktowa budowa •
Kompletne rozwiązania do każdego zastosowania •
Łatwy dostęp i obsługa •
Elastyczność użycia z różnymi typami szlamu, •
zgodnie z przeznaczeniem

Obsługa posprzedażna
•
•
•
•

Call center w celu bezpośredniej pomocy telefonicznej
Zdalna kontrola systemu, bezpośrednio z biura DIEMME
Zamawianie części zamiennych przez internet
Zaprogramowana obsługa „Pełen Serwis”, włącznie z
inspekcjami i dostawą części zamiennych

DIEMME Filtration posiada uprawnienia do produkcji
urządzeń zgodnie z wymaganiami ATEX, które definiują
standardowe procedury produkcji i montażu urządzeń w
przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Certyfikat ATEX

Certyfikat systemu kontroli jakości

Certyfikat ISO 9001:2000

Certyfikat GOST
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