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ZASTOSOWANIA

Następujące zastosowania są tylko niektórymi

z najważniejszych przykładów doświadczenia

DIEMME Filtration 

LEGENDA 

ZASTOSOWAŃ

Proces                         

Produkt

produkcja węglanu litu                         

chlorek litu

produkcja soli jadalnej, 
zakłady chemiczne                         

chlorek sodu

produkcja płynnych 
nawozów sztucznych, 
produkcja mocnych alkaliów                         

fosforan potasu i 
wodorotlenku potasu

produkcja węglanu
wapnia

węglan wapnia

wzbogacanie molibdenu

siarczan molibdenu

produkcja soli barowych                        

siarczan baru i siarczek 
baru

odzysk wolframu w 
oczyszczalniach złota                        

siarczek wolframu

produkcja sody metodą 
Solvaya
wodorotlenek magnezu 
i węglanu magnezu

produkcja pigmentów 
nieorganicznych
dwutlenek tytanu

oczyszczanie wanadu

pięciotlenek wanadu

odzysk chromu z garbarni i 
zakładów galwanizacyjnych

wodorotlenek i siarczan chromu

oczyszczanie manganu

siarczan i węglan manganu

wzbogacanie żelaza, 
produkcja pigmentów 
nieorganicznych

wodorotlenek żelaza, tlenek 
żelaza, półtoratlenek żelaza

wzbogacanie i oczyszczanie 
metali nieżelaznych

siarczan, siarczek i wodzian miedzi, 
siarczan, siarczek, wodzian i tlenek cynku, 
siarczan, węglan i węglowodór niklu, 
wodorotlenek i węglan kobaltu

produkcja katalizatorów
i oczyszczanie metali 
rzadkich
tlenek uwodnionego 
rodu

oczyszczanie i odzysk 
metali szlachetnych

wodorotlenek platyny i 
palladu, dwucyjan złota 
i potasu

zakłady chemiczne 

chlorek rtęci

wzbogacanie i oczyszczanie ołowiu
odzysk ołowiu z zużytych akumulatorów 

siarczan, węglan i wodorotlenek ołowiu

oczyszczanie cynku 

siarczan kadmu

produkcja ceramiki
azotan i tlenek boru

produkcja chlorku poliglinu i 
produkcja glinu

wodorotlenek, chlorek, siarczan i 
polichlorek glinu, boksyt, wyczerpana 
masa Bayera

produkcja antybiotyków, pigmentów 
i nieorganicznych barwników, produkcja 
węgla i koksu

węgiel

produkcja dodatków do 
cementu i pochodnych 
produkcja ceramiki

krzemian sodu, wytrącany 
dwutlenek krzemu, glina, 
kaolin i skalenie

produkcja płynnych 
nawozów sztucznych, 
zakłady redukcji 
tlenków azotu

kwas azotowy i 
azotan potasu

produkcja kwasu 
fosforowego, 
produkcja płynnych 
nawozów sztucznych

kwas fosforowy, 
fosforan i fosforyt 
trójwapniowy

odzysk arsenu w 
oczyszczaniu miedzi

siarczek arsenu

oczyszczanie 
antymonu

siarczek antymonu

produkcja kwasu 
siarkowego, 
zakłady redukcji 
tlenków azotu
siarczany 
nierozpuszczalne, 
kwas siarkowy

produkcja kwasu 
fl uorowodorowego i fl uorku 
wapnia produkcja szkła i kryształów

fl uorek wapnia

produkcja 
chlorku wapnia

chlorek wapnia

wzbogacanie uranu

mika uranowa



BADANIA I ANALIZA PRÓB

Doświadczenie i wiedza, rozwijana od 1923

BADANIA I ANALIZY PRÓB

LABORATORIA MOBILNE

ANALIZA FILTRACJI

DOKUMENTACJA

DIEMME Filtration prowadzi badania i analizy prób we własnym 
laboratorium dostosowanym do wymagań delikatnego procesu 

separacji płynów i części stałych. Dzięki temu nasi klienci 
mogą korzystać z naszej rozległej wiedzy i doświadczenia, 

nabywanego od 1923 r.
Analizy prób, przeprowadzane przez nasz zespół chemików 

i inżynierów razem z technologami klientów, mają na celu 
określenie parametrów fi ltracji testowanych materiałów w celu 

optymalizacji procesu produkcyjnego klienta i wydajności 
urządzeń dostarczonych przez DIEMME Filtration

Laboratorium DIEMME Filtration wyposażone jest w 
najnowocześniejszą aparaturę do określania parametrów 
niezbędnych do zaprojektowania instalacji.
Typowy test laboratoryjny obejmuje analizę:
• charakterystyka szlamu: rozkład wielkości ziaren w zawiesinie 
 poprzez laserowy analizator wielkości ziaren, zagęszczenie 
 cząstek stałych w zawiesinie, wartość całkowitych i 
 rozpuszczonych cząstek stałych, pomiary pH, pomiary CST18, 
 pomiary gęstości, itp.
• faza fi ltracji: optymalizacja cyklogramu (czas, nadawa i ciśnienie), 
 wybór grubości komory, rodzaju płyt, tkaniny fi ltracyjnej; 
 określenie ilości płynu czyszczącego i powietrza suszącego, 
 wybór pomocy chemicznych;
• charakterystyka fi ltracji: pomiar grubości, gęstości, wilgotności, 
 zawartości soli rozpuszczonych, odporność na pęknięcia, itp.

W razie potrzeby, istnieje możliwość przeprowadzenia testów 
stabilności chemicznej na materiale, który może mieć kontakt z 
fi ltrowanym produktem, w celu doboru właściwych materiałów 
do produkcji urządzenia.

DIEMME Filtration dostarcza klientowi szczegółową dokumentację 
zawierającą:
• Opis różnych faz testów;
• Osiągnięte wyniki;
• Zalecane procesy i urządzenia.

Co więcej, laboratorium dostarcza klientowi próbki fi ltratu i placka 
po przeprowadzonych testach w celu potwierdzenia otrzymanych 
wyników.
Próbki te mogą zostać przez klienta następnie wykorzystane 
do przeprowadzenia dalszych badań lub analiz 
chemiczno-ilościowych.
Wszelkie wyniki przechowywane są w fi rmowej bazie danych 
DIEMME Filtration.

DIEMME Filtration dysponuje różnymi rozwiązaniami do przeprowadzania 
testów fi ltracyjnych, zarówno we własnym laboratorium, jak i w zakładzie 

klienta. W tym celu można użyć jednego z następujących modeli, zależnie 
od charakterystyki produktu podlegającego testom (zagęszczenie, pH, 

gęstość, itp.) i wymaganym trybom pracy:

jednostka laboratoryjna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316,  • 
                                                                       z termokontrolą, model IFP INOX32; 

jednostka laboratoryjna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304,  • 
                                                                                                                  model KE 200; 

jednostka laboratoryjna wykonana z tytanu, model IFP Ti  •

Jednostki laboratoryjne wyposażone są w sprężarki powietrza, 
suszenie termostatyczne i tunele termalne w celu utrzymania 

temperatury, zbiorniki na płyny myjące, itp. w celu dokładnej reprodukcji 
rzeczywistych warunków procesowych.

W przypadku konieczności dłuższych badań i większych ilości produktu 
do przefi ltrowania, stosuje się laboratoria mobilne. Są to właściwe 

jednostki przemysłowe zawierające prasę fi ltracyjną, pompy, zbiorniki, 
układ dozowania odczynników chemicznych, sprężarki powietrza, 

automatyczne zawory, mierniki pH i przepływomierze, sondy poziomu, 
itp. w jednym specjalnym kontenerze. Wszystkie urządzenia połączone są 

ze sobą i sterowane przez PLC (sterownik programowalny).

Dostępne są trzy różne modele laboratoriów mobilnych:

półautomatyczna jednostka zainstalowana na płozach, model KE 500;  •
automatyczna jednostka zainstalowana w kontenerze, model ME 630;  •

automatyczna jednostka zainstalowana w kontenerze,  • 
                                                                                                model JETFILTER RH 30 

Często po początkowych testach na jednostkach laboratoryjnych 
wymagana jest faza laboratoryjna, włącznie z testami na miejscu z 

wykorzystaniem przemysłowych pras fi ltracyjnych. W ten sposób DIEMME 
Filtration może przeprowadzić symulacje różnych przemysłowych 

procesów, pozwalających na uzyskanie dokładnych wyników fi ltracji.



Prasy fi ltracyjne DIEMME Filtration są wyjątkowymi 

modelami, możliwymi do dostosowania do 

wszystkich procesów przemysłowych

PRZYPADKI ANALIZ

WYSOKA TEMPERATURA

TOKSYCZNOŚĆ

W przypadku bardzo lepkich materiałów (na przykład 
w stanie oleistym) fi ltracja odbywa się w wysokich 

temperaturach (>100°C).
W takich przypadkach DIEMME Filtration wprowadza 

następujące modyfi kacje:
Zastosowanie płyt PVDF (polifl uorek winylidenu) z  •           

                                                                   membraną Viton®; 
Wstrzykiwanie gorącej wody do płyt w celu  • 

kontrolowania temperatury i uniknięcia szoków 
                                                                              termicznych; 

Zastosowanie tkanin z poliestru z krawędziami  •        
                                                    wyłożonymi gumą Viton®; 

Montaż odpowiednich urządzeń w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa procesu poprzez kontrolę 

parametrów pracy (temperatury i przetworników 
ciśnienia).

Zdjęcie przedstawia membranową prasę fi ltracyjną 
model ME 800 zainstalowaną we Francji do gorącego 

oczyszczania trzech różnych rodzajów poliolejów, 
z których każdy charakteryzuje się inna lepkością 

procesu i temperaturą.

W przypadku fi ltracji produktów zawierających 
substancje toksyczne istnieje możliwość emisji 

szkodliwych oparów. W takich przypadkach DIEMME 
Filtration izoluje prasę fi ltracyjną od otaczającego 

środowiska poprzez okapy odciągowe, które usuwają 
opary ze stanowiska pracy.

Zdjęcie przedstawia membranową prasę fi ltracyjną 
model KE 630 wyposażoną w okapy odciągowe, 
zainstalowaną w Rosji w zakładzie oczyszczania 
i przetopu miedzi, podczas którego ulatniają się 

opary zawierające arsen. Arsen stosowany jest w 
rozcieńczonym roztworze w celu wytrącenia się jako 

siarczek. Powstały szlam podlega fi ltracji.

NISKA TEMPERATURA

MATERIAŁY WYBUCHOWE

W przemyśle spożywczym często produkty należy 
fi ltrować w niskich temperaturach.
W takich przypadkach DIEMME Filtration wprowadza 
następujące modyfi kacje:
• Izolację rur;
• Zastosowanie polipropylenu (PP) i tkanin 
 fi ltracyjnych wyłożonych gumą, zapewniających  
 szczelność zespołu płyt i redukujących wymianę  
 ciepła z otoczeniem do minimum;
• Monitoring i kontrola temperatury przez PLC 
 (sterownik programowalny) zapewnia właściwe  
 funkcjonowanie procesu.

Zdjęcie przedstawia membranową prasę fi ltracyjną 
ME 1000 zainstalowaną w Hiszpanii do fi ltracji 
rektyfi kowanego białego wina z dwuwinianem 
potasowym w zawieszeniu.
Produkt wchodzi do prasy fi ltracyjnej z temperaturą 
-13°C, a opuszcza ją z temperaturą -7°C.
Materiały, z których produkowana jest ta prasa 
fi ltracyjna, spełniają wymagania FDA (US Food and 
Drug Administration).

Prasy fi ltracyjne w przemyśle chemicznym, 
petrochemicznym i farmaceutycznym często 
muszą pracować w strefach sklasyfi kowanych jako 
zagrożone wybuchem.
Niektóre dostępne specjalistyczne modyfi kacje 
obejmują:
• Zaprojektowanie właściwego korpusu do 
 uziemiania ładunków elektrycznych.
• Zastosowanie płyt wykonanych z mieszanki 
 polipropylenu i węgla, aby zapobiec 
 gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych;
• Zastosowanie tkanin wyposażonych w  
 przewodzące włókna w celu uziemienia  
 ładunków elektrycznych;
• Montaż zaworów, elektrozaworów i  
 oprzyrządowania certyfi kowanego do pracy w  
 strefach zagrożonych wybuchem;
• Zastosowanie farby nie zawierającej aluminium;
• Zastosowanie materiałów plastikowych z niską  
 przewodnością.

Zdjęcie przedstawia membranową prasę fi ltracyjną 
model AUTOMAT 800 zainstalowaną we Włoszech 
do fi ltracji skrystalizowanego leku zawieszonego 
w czystym acetonie. Zarówno czyszczenie, jak 
i suszenie w celu odzysku acetonu odbywa się 
wewnątrz prasy fi ltracyjnej.
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PRZYPADKI ANALIZ

KOROZJA

KOLOIDY

Podczas oczyszczania metali niezbędna jest praca z 
substancjami o bardzo niskim pH.

W takich przypadkach DIEMME Filtration wprowadza 
następujące modyfi kacje:

Ochrona głowic za pomocą arkuszy z polipropylenu  •     
              (PP) mocowanych za pomocą rękawów z tego 
                                                                   samego materiału; 

Zastosowanie tkanin, rur i zaworów z polipropylenu  •         
                                              lub materiałów plastikowych; 

Zastosowanie specjalnej farby epoksydowej w celu  •     
     ochrony korpusu przed agresywnością chemiczną; 

Ochrona tacy ociekowej przez powłokę z PP lub  • 
                                               farbę epoksydowo-smołową; 

Zastosowanie o-ringów i uszczelek Viton®  •

Zdjęcie z lewej strony przedstawia głowicę 
GHT 4x4 - 1200 z rurami z PP, a zdjęcie z prawej strony 

prasę fi ltracyjną model KE 500 wyłożoną PP.
Urządzenia te zainstalowane są w RPA do fi ltracji 

szlamu pochodzącego z ługowania surowców, 
zawierających platynę, pallad, rod, złoto, nikiel, miedź i 

ruten za pomocą kwasu solnego.

Do fi ltrowania produktów z bardzo niską 
przesączalnością, a także do przypadków, gdy 

odłączenie placka z tkaniny fi ltracyjnej jest trudne, 
DIEMME Filtration produkuje innowacyjną prasę 

fi ltracyjną - JETFILTER - posiadającą następujące cechy:
Zasilanie „płyta po płycie” przez wtryskiwacze;  •

Zredukowana grubość komory;  •
Jednoczesne otwarcie zespołu płyt i ruch tkaniny z  •         

                             góry do dołu w celu usunięcia placka; 
Układ myjący w celu zapewnienia automatycznego  •   

                                                 usunięcia placków z tkanin; 
Układ myjący z wodą pod ciśnieniem w celu  • 

     usunięcia ewentualnych resztek placków z tkanin.

Zdjęcie przedstawia prasę fi ltracyjną model JETFILTER 
RH70 zainstalowaną we Włoszech do fi ltracji 

glinki ceramicznej.

NISKIE ZAGĘSZCZENIE

MATERIAŁY ŚCIERNE

W przypadku „polerowania”, gdy produkt do fi ltracji 
charakteryzuje się niskim poziomem zagęszczenia 
cząstek stałych, głównym celem jest otrzymanie jak 
najczystszego fi ltratu.
DIEMME Filtration stosuje:
• Pokrycie tkaniny fi ltracyjnej warstwą mączki 
 kamiennej (warstwą podkładową), aby zapewnić  
 wypływ fi ltratu bez jakichkolwiek części stałych, od  
 pierwszych sekund fi ltracji;
• Dawkowanie mączki kamiennej, aby poprawić  
 wydajność zbioru cząstek stałych;
• Zastosowanie „płyt i obramowań” z bardzo cienkimi  
 komorami oraz elementami fi ltrującymi 
 wykonanymi z papieru lub kartonu;

Zdjęcie przedstawia prasę fi ltracyjną z 
zastosowaniem „płyt i obramowań” model KE 630 
wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 316 oraz z 
papierowymi elementami fi ltrującymi zainstalowaną 
w Australii do oczyszczania dodatków do polichlorku 
winylu (PVC).

W przemyśle górniczym (np. koncentraty Cu, Zn, 
Pb, Fe, itp.) fi ltrowany szlam ma duże właściwości 
ścierne, dobrą przesączalność i dużą szybkość 
nadawy, z powodu dużego zagęszczenia.
Dlatego DIEMME Filtration stosuje pewne 
modyfi kacje:
• Zastosowanie tkanin fi ltracyjnych z włóknami o  
 dużej odporności mechanicznej;
• Zastosowanie zaworów wykonanych z  
 materiałów odpornych na ścieranie;
• Przeczyszczanie rury zasilającej aby zapobiec 
 sedymentacji i blokadom;
• Zastosowanie utwardzonych pomp  
 odśrodkowych.

Zdjęcie przedstawia membranową prasę fi ltracyjną 
model GHT 4x4 - 1500 zainstalowaną w Rosji do 
fi ltracji fl otokoncentratów w zakładzie oczyszczania 
i wzbogacania złota.
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DIEMME Filtration 

może dostosować swoje 

urządzenia do praktycznie 

każdego procesu 

produkcyjnego:

PŁYTY MEMBRANOWE

CZYSZCZENIE PLACKA

Technologia membranowa odnosi się do 
specjalnego rodzaju płyt zwanych 
„membranowymi” lub płytami o „zmiennej 
objętości”.
Są one zdolne do zmiany swojej objętości poprzez 
wtłoczenie do membrany wody lub powietrza 
przez specjalną jednostkę hydrauliczną.
Zwiększona objętość płyt bardzo szybko zwiększa 
ciśnienie wywierane na placki uformowane 
wewnątrz komór.
W ten sposób długość cyklu fi ltracyjnego oraz 
wilgotność placka są niższe niż przy zastosowaniu 
tradycyjnych technologii z zastosowaniem płyt 
komorowych.

Placki uformowane wewnątrz zespołu płyt 
spryskiwane są strumieniami wody w różnych 
kierunkach: z prądem, pod prąd i krzyżująco.

System pozwala na równomierne czyszczenie 
placka, co redukuje zawartość cząstkową soli w 
fazie stałej do minimum. Jest to lepsza 
alternatywa dla tradycyjnego „ponownego 
pulpowania” ponieważ redukuje zarówno 
długość cyklu, jak i zużycie wody.

SUSZENIE PLACKA

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE TKANIN

Placki uformowane wewnątrz zespołu płyt 
przedmuchiwane są za pomocą sprężonego 

powietrza, które kierowane jest z różnych stron: 
z prądem, pod prąd i krzyżująco.

System ten pozwala na równomierne 
przesychanie placka, redukując w ten sposób 

wilgotność placka do minimum, przy 
jednoczesnym zmniejszonym zużyciu 

energii w porównaniu do tradycyjnych 
technologii suszenia.

Tkaniny są podstawowym elementem fi ltrującym, 
od którego zależy funkcjonowanie całego 

procesu fi ltracji.
Z tego powodu DIEMME Filtration w swoich 

prasach fi ltracyjnych instaluje automatyczny 
system czyszczenia tkanin w celu utrzymania 

optymalnych osiągów fi ltracji przez cały okres
 ich żywotności.

TECHNOLOGIE PROCESOWE

Płyta membranowa

Płyta komorowa

Prasa fi ltracyjna DIEMME 
z automatycznym
czyszczeniem placka

Prasa fi ltracyjna bez 
czyszczenia, z ponownym 
pulpowaniem 

    U% = Wilgotność placka
          t =  Długość cyklu
  Uc% = Wilgotność przy płytach komorowych
 Um% = Wilgotność przy płytach membranowych
       tm = Długość cyklu przy płytach membranowych
         tc = Długość cyklu przy płytach komorowych

    S% = Zawartość cząstkowa soli
 lH2O = Zużycie wody
         t = Czas trwania cyklu
      F1 = Faza fi ltracji
      F2 = Faza ponownego pulpowania
      FL = Faza czyszczenia
 SD% = Wymagana zawartość soli
       lL = Woda zużyta prze prasę DIEMME w litrach
       l1 = Woda zużyta przez ponowne pulpowanie
       tL =  Czas trwania cyklu z prasą DIEMME
       t1 =  Czas trwania cyklu z ponownym pulpowaniem

Prasa fi ltracyjna DIEMME z 
przedmuchem sprężonym 

powietrzem

Prasa fi ltracyjna bez 
przedmuchu sprężonym 

powietrzem, z suszeniem

ηla: Osiągi fi ltracji 
Tkaniny z automatycznym 

czyszczeniem DIEMME
ηm: Osiągi fi ltracji 

Tkaniny z czyszczeniem 
ręcznym

η1: Osiągi fi ltracji 
Tkaniny bez czyszczenia

    U% = Wilgotność
         E = Zużycie energii
          t  = Długość cyklu
       F1 = Faza fi ltracji
      F2 = Faza suszenia za pomocą suszarki
       Fs = Faza przedmuchu sprężonym powietrzem
       E1 = Zużycie energii przez prasę fi ltracyjną DIEMME
      E2 = Zużycie energii przez suszarkę
        t1 = Długość cyklu prasy fi ltracyjnej DIEMME
       t2 = Długość cyklu suszarki
UD% = Wymagany poziom wilgotności

      η = Osiągi fi ltracyjne tkanin
           t = Żywotność tkanin
        N = Liczba cykli fi ltracyjnych
       P1 = Wymiana tkanin z powodu zatkania
      P2 = Wymiana tkanin z powodu zużycia
        t1 = Żywotność bez czyszczenia
       t2 = Żywotność przy czyszczeniu
      N1 = Liczba cykli bez czyszczenia
      N2 = Liczba cykli z czyszczeniem 
     automatycznym i ręcznym


