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تأسست شركة فالت للطاقة تحت االسم التجاري فالتک في عام 2011 
بهدف العمل في مجال تصميم و إنتاج اآلالت المتعلقة بإدارة النفايات. 
و من أول مشاريع هذه الشركة تصميم و بناء أول جهاز هضم النفايات 
البلدية لمنظمة الطاقة الجديدة في إيران )SANA(، ومن النتائج اإليجابية 
لهذا المشروع تمثيل شرکة )ZORG( سويسرا و هی أحد أكبر الشركات 

الصانعة لالجهزة الهاضمة في أوروبا.
واصلت فالتك أنشطتها من خالل بناء 3 محارق بسعات مختلفة و 
بترخيص من شركة إيطالية في عمان. مفاوضات حضورية مع خبراء 
شرکة )DEKONTA( من جمهورية التشيك و الحصول على التمثيل من 
قبل هذه الشركة، ساعدت فالتک بشكل كبير في توقيع عقد تنظيف 
منطقة ابشرون األذربيجانية بين صاحب العمل و )DEKONTA( و في 
نفس الوقت أوفت فالتک بشراكتها مع كال الطرفين في التصميم و 

األستیراد و التنفيذ.
التصميم الصحيح لمكب نفايات السليمانية بسعة 1500 طن في اليوم 
من النفايات البلدية هی ورقة ذهبية أخرى في سجل عمل شركة فالتك.

 تصميم و بناء أول محرقة مخلفات الدوائية السائلة في الدولة )شركة 
سبحان لألورام(.

 تصميم و إنشاء أول محرقة مخلفات الكيمياوية السائلة في الدولة 
)شركة رزيتان(.

 تصميم و بناء 15 محرقة نفايات ألفغانستان )منظمة الصحة العالمية(.
 تصميم و إنشاء العديد من وحدات التخلص من الملوثات الصناعية 

للشركات المحلية و األجنبية.
 تصميم و إنشاء خطوط إنتاج الديزل من نفايات الزيوت و المطاط و 

نفايات البلدية و إلی آخره.
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حدد الخدمة المطلوبة

                       محارق النفايات

          إدارة المخلفات

                  الوقود الحيوي

                       إعادة التدوير

                          التقنیات الجديدة
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Incinerator

Liquid Incinerator

Waste Gas Incinerator
       

      محرقة للغازات الملوثة

       

     محرقة النفايات السائلة 

       

     محارق النفايات

حدد الخدمة المطلوبة



MEDICAL INCINERATOR

INDUSTRIAL INCINERATOR 

MUNICIPAL INCINERATOR 

 MULTIFUNCTION INCINERATOR

OILY SLUDGE INCINERATOR

ANIMAL INCINERATOR

 MOBILE INCINERATOR 
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                  محارق النفایات 

                  محرقة النفايات المستشفيات

                  محرقة المخلفات الصناعیة

                  محرقة النفايات الحضرية

                  محرقة النفايات متعددة الوظائف

                  محرقة النفايات المتنقلة

                  محرقة الحمأة النفطیة

                  محرقة جثث الحیوانات

حدد الخدمة المطلوبة
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محرقة النفایات المستشفیات
Medical Incinerator

أدت نفايات المراكز الصحية  و التي تتم إنتاجها غالبٌا في المستشفيات 
و المختبرات و العيادات، بسبب التلوث و كذلك األضرار الناجمة عن 
و  الخطيرة  األمراض  انتشار  و  بزيادة  یقوم  الصحية،  اإلدارة  نقص 

المعدية و یکون تهديدًا خطيرًا لصحة اإلنسان و البيئة.
لذا وفقًا لّلوائح الدولية، فإن الطريقة األنسب إلدارة النفايات الطبية 

هي استخدام المحارق.
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محرقة المخلفات الصناعیة
Industrial Incinerator 

الصناعة البوليمریة ، األدوية ، الكيماويات ، الصناعات البتروكيماوية، 
المصافي، الموانئ و األرصفة، منصات النفطیة ، محطات الطاقة و الخ، 
تکون من بين الصناعات المتقدمة بطلب لهذه األجهزة. تستخدم 
المحارق الصناعية للتخلص من النفايات غير القابلة إلعادة التدوير 

و النفايات األخرى من األنشطة الصناعية و الكيمياوية.
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محرقة النفایات الحضریة
Municipal Incinerator 

شرکة فالتک باعتبارها واحدة من أكبر الشركات في الشرق األوسط 
أنظمة  انواع  استخدام  و  التشغيل  و  البناء  و  التصميم  في مجال 
إدارة النفايات، قادرة على توفیر أنواع مختلفة من المحارق البلدية 
بسعات من 10 إلى 100 طن. تحميل هذه األجهزة یمکن بطريقتين 
تلقائی و تحميلها عبر خزانات معدنية. الجهاز المذكور لديه القدرة 
على التخلص من جميع أنواع النفايات البلدية والمستشفيات في 
نفس الوقت. و يمكن مشاهدة جميع مراحل العمل والتحكم فيها 

من خالل غرفة العمل.
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محرقة النفايات متعددة الوظائف
Multifunction Incinerator

مرة  ألول  فالتک  المتزامنة  النفايات  سوائل  محرقة  و  النفايات  محرقة 
في الشرق األوسط، لديها القدرة على التخلص من جميع أنواع النفايات 
والنفايات السائلة في وقت واحد. ال يحتوي هذا الجهاز على أي دخان أو 
رائحة و يغطي جميع المعايير المسموح بها من قبل منظمة البيئة. تم 
تصميم هذا النظام من قبل خبراء " فالتک" و بالتالي سيتم تصميم سعة 

كل جهاز وفًقا للترتيب و وفًقا الحتياجات صاحب العمل. 
من اإلمكانيات الفريدة لنظام هذا الجهاز هی قدرتها على التخلص من 

جميع أنواع المخلفات الصناعية، بما في ذلك المخلفات النفطیة.
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محرقة النفايات المتنقلة
mobile Incinerator 

تتمتع محارق فالتک المتنقلة بالقدرة على التنقل بين المواقع المختلفة. 
من بين تطبيقات هذه السلسلة يمكن استخدامها في المعسكرات و 
مواقع البناء و معسكرات الطوارئ  و التجميع و التخلص من النفايات 

المتنقلة فی المدن و المستشفيات.
المختلفة لديها  المواقع  التنقل بين  القدرة على  النفايات ذات  محارق 
إمكانية حرق القمامة أثناء التنقل ایضًا، و الغرض من إنتاج هذه المحارق 
هو إدارة النفايات في المواقع المؤقتة و مخيمات الطوارئ و أماكن اخری 

لإلقامة المؤقتة.
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محرقة الحمأة النفطیة      
Oily Sludge Incinerator

و  النفط  شركات  مشاكل  أكبر  من  واحدة  النفطیة  الحمأة  إدارة  تعتبر 
الغاز و الصناعات األخرى التي تستهلك الهيدروكربونات، و تقوم بتولید 
الوقود  من  مصادر  ذات  للدول  البیئیة  التلوثات  من  كبيرة  كميات 

اإلحفوري و سببها سوء اإلدارة أو عدم إدارة هذه النفايات.
شركة فالتک هي الشركة الوحيدة الناشطة في مجال تصميم و تصنيع 
أنظمة التخلص من المخلفات النفطية في البالد، و لها تاريخ في تنفيذ 
على  هي  و  عمان  سلطنة  و  أذربيجان  و  العراق  و  إيران  في  المشاريع 
استعداد تام لتصميم و تصنيع االجهزة اإليرانية بالكامل للتخلص من 

الحمأة النفطیة بسعات مختلفة.
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محرقة جثث الحیوانات
Animal Incinerator

في مختبرات الصناعات الدوائية و الطبية ، مزارع الدواجن الصناعية  و حضیرة 
المواشي وما إلى ذلك  نفوق عدد كبير من الحيوانات المختلفة  ألسباب مختلفة 
یومیًا، إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح اذ يمكن أن ینتشر بسببها الكثير 

من التلوث و األمراض المختلفة في البيئة.
أفضل طريقة للتخلص من احشاء المواشي أو جثث الحيوانات المريضة هي 
حرق الجثث بواسطة افران حرق الجثث. هذه هي أفضل طريقة للتخلص من 

المواد العفنه.
إن استخدام هذه األفران يمنع العديد من األمراض المنتشرة و الخطيرة و يمنع 

التلوث البيئي و موارد المياه الجوفية الناتجة عن دفن الجثث.



MEDICINAL LIQUID INCINERATOR

INDUSTRIAL LIQUID INCINERATOR 

CHEMICAL LIQUID INCINERATOR

MENUBACK

                  محرقة النفايات
                  السائلة 

                  محرقة المخلفات االسائلة لألدویة

                  محرقة النفایات السائلة الصناعية

                  محرقة النفايات السائلة الكيمياوية

حدد الخدمة المطلوبة
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محرقة المخلفات السائلة لألدویة 
Medicinal Liquid Incinerator

النفايات السائلة من الصناعات المختلفة مثل الصناعات الكيمياوية و األدوية و 
صناعات الطالء والراتینج و مصافي التكرير و البتروكيماويات و ما إلى ذلك ، إذا 
لم تتم إدارتها بشكل صحيح ، فإنها تدخل المياه الجوفية بسهولة وجود عناصر 
كيمياوية مختلفة و معادن ثقيلة و سوف تسبب مشاكل على صحة اإلنسان ، 

بما في ذلك السرطان.
شرکة فالتک قامت بعقد EPC لتصميم و صنع أول محرقة نفايات و سوائل دوائية 
بالبالد في عام 2018 ، تشرفت شركة فالتک بالتعاون مع شركة سبحان انکولوجی 
و تعتبر هی أكبرشرکة منتجة لألدوية المضادة للسرطان بالبالد و حصلت علی 
التخلص من النفايات السائلة الدوائیة، أداء ناجح لتنفيذ هذا المشروع و بالنهایة 
من خاللها کسبت الثقة و تم إبرام العقود ذات الصلة مع فالتک و شركات أخرى 

نشطة في الصناعات الغذائية و الدوائية.
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محرقة المخلفات و السوائل الصناعیة
Industrial Liquid Incinerator

النفايات السائلة من الصناعات المختلفة مثل الصناعات الكيمياوية و األدوية و 
صناعات الطالء و الراتنج و مصافي التكرير و البتروكيماويات و الخ... و إذا لم تتم 
إدارتها بشكل صحيح فإنها تدخل المياه الجوفية بسهولة و بوجود عناصر كيمياوية 

مختلفة و معادن ثقيلة و ستسبب المشاكل على صحة اإلنسان  کالسرطان.
الصناعات األم مثل: صناعة النفط و الغاز، البتروكيماويات، الحديد و الصلب، 
النحاس و األلمنيوم، و صناعات التعدين و الی اخره ، هي من بين الصناعات التي 
تنتج حجًما كبيًرا من النفايات السائلة الصناعية، و في بعض األحيان يمكن إعادة 
تدوير جزء كبير من هذه النفايات السائلة. شركة فالتک منذ عام 2019 لدیها 
شرف التعاون مع معهد األبحاث التابع لشركة النفط ، باإلضافة إلى عدد كبير من 
الصناعات األم منها: الصلب و النفط و الغاز ، البتروكيماويات ، الطالء و الراتنج  و 

الخ....



MENUBACK

محرقة المخلفات و السوائل الکیمیاویة
Chemical Liquid Incinerator

النفايات السائلة لمختلف الصناعات مثل الصناعات الكيمياوية واألدوية و صناعات 
الطالء و الراتنج و المصافي و البتروكيماويات و الی اخره، إذ لم تتم إدارتها بشكل 
صحيح ، فإنها تدخل المياه الجوفية بسهولة و بوجود عناصر كيمياوية مختلفة و 
معادن ثقيلة و الخ ... ستسبب مشاكل على صحة اإلنسان ، بما في ذلك السرطان.

 الصناعات غير األساسية مثل: الغذاء و الدواء، مستحضرات التجميل ، و الدهانات 
و الراتنجات ، والمنسوجات و الجلود  ، المركبات  و البوليمرات و الی اخره، تعتبر 
من الصناعات اإلنتاجية في البالد و كل منها يلعب  دوًرا مهًما في خلق النفايات 
منها النفايات السائلة و هذه غالًبا تكون غير قابلة للتکریر بسبب زیادة ارتفاع 
COD و یجب التخلص منها و تصنيع أالجهزة المحرقة فی الشرکة حسب  النوعیة 
و السعة للصناعات المطلوبة ، یتم التصمیم و االنتاج حصریًا و بالکامل فی قسم 

الهندسة و العملیات فالتک.



MENUBACK

محرقة للغازات الملوثة
Waste Gas Incinerator

تشير مراقبة الغازات الناتجه في الصناعات المختلفة مثل: النفط والغاز 
و الصناعات الكيماوية و الغذائية و.... إلى أن التلوث الناجم عن غازات 
المنبعثة أثناء عمليات اإلنتاج في المصانع، يجب إزالته عن طريق أنظمة 
احتراق الغازالملوث. و اذا تم خالف ذلك فإن تركيز أول أكسيد الكربون 
)co( الموجود في الغازات المنبعثة من مداخن المصانع تکون أعلى بكثير 
مما هو مسموح به، باإلضافة إلى تسبب مشاكل البيئية تؤدي إلى فرض 
الزائد  الغاز  البيئة أيًضا، درجة الحرارة لحرق  عقوبات مالية على منظمة 
تختلف بالنسبة الی الصناعات،  و التي سيتم خاللها تقليل محتوى اول 
الناتجة بشكل كبير و سیصل معدل   الغازات  )co( في  الكربون  أكسيد 

الملوثات إلى النطاق القياسي للبيئة.
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Landfill Design

Material Recovery Facility

بناء وحدات معالجة صغيرة وإعادة تدوير والتخلص من النفايات 
الحضرية والريفية بهدف القضی علی النفايات بشکل تام

       

   تصميم مكب النفايات البلدية والصناعية

       

   وحدة المعالجة وإعادة التدوير

BACK

حدد الخدمة المطلوبة
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تصمیم مکب  النفایات المدنیة و الصناعیة
Landfill Design

و تشغيل مكب  إنشاء  و  و تصميم  المناسب  المكب  اختيار  يعد 
الرئيسية  األسباب  من  و  للغاية.  مهمة  و  معقدة  عملية  نفايات 
لهذا التعقید هي: منع تسرب سوائل النفایات إلى المياه الجوفية 
كريهة  روائح  انبعاث  وعدم  السوائل  أحواض  إدارة  على  القدرة  و 
من النفايات ، وإدارة الغازات الناتجة عن عملية الفساد و الی اخره. 
قامت شركة فالتك في عام 2020  بموجب عقد بمدة ستة أشهر 
مع شركة شهكار العراقية بالتصميم و اإلشراف على تنفيذ جميع 
أقسام المکب في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق بسعة 
1500 طن يوميا و لقد تم المشروع فی المده المحددة، تصميم و 
تنفيذ هذا المشروع الضخم یعتبر مرتبة الشرف لشركة فالتک في 

المشاريع الخارجية.
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وحدة المعالجة و إعادة التدویر
Material Recovery Facility

 الجزء األول  
اإلستراتيجية الرئيسية لبناء وحدات صغيرة و متوسطة ، االستثمار 

األولي محدود  بكفاءة عالية.
 الغرض الرئيسي من بناء هذه الوحدات هو استعادة المواد القابلة إلعادة 
التدوير و تقليل مدافن النفايات. يمكن أن تكون عملية معالجة نفايات البلدية 
وإعادة تدويرها آلية بالكامل أو شبه آلية أو يدوية. يعتمد اختيار مستوى 
األتمتة )Automation (  على معايير مختلفة کسعة الوحدة اليومية ، تحليل 

النفايات الواردة و الدقة المتوقعة للمعالجة.
التصميم الفريد

تقترح شرکة فالتك حسب التحليل النوعي للنفايات في كل منطقة من 
لالستفادة  الظروف  أفضل  و ستوفر  المعدات  و من خالل تحسين  البلد 

القصوى من النفايات و تقليل مدافن النفايات )الوصول الی الصفر(.
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وحدة المعالجة و إعادة التدویر
Waste Sorting & Recycling / Zero Waste

 الجزء الثانی   
لتقليل  المبذول  الجهد  للمشروع هو  التصمیم  لتنفیذ  كبر ميزة  أ

البلدية و الصناعية و ایصالها إلى الصفر كمية دفن نفايات 
بناء وحدات إعادة التدوير )صغيرة ومتوسطة بسعة تصل إلى 200 طن في 
اليوم( بهدف إعادة تدوير و تحويل النفايات القيمة و التخلص من النفايات 

غير القابلة إلعادة التدوير و الخطرة.
1-  إعادة تدوير المواد الطبيعية و إنتاج الطاقة من خالل:

 إنتاج األسمدة العضوية للزراعة
           )هضم( أو هضم النفايات العضوية من أجل اإلنتاج المتزامن 

للطاقة و األسمدة العضوية
2- فصل و إعادة تدوير المواد التركيبية

.PET, PEAD, PEBD, PP, etc  البولیمیرات مثل 
 المعادن الحديدية و غير الحديدية

 ورق و كرتون
3- التخلص من المواد غير القابلة للتدوير و المواد الخطرة مثل مخلفات 

الصناعية و مخلفات المستشفیات
 محرقة النفایات
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دایجستر

محرقة النفایات



وحدة المعالجة و إعادة التدویر
MRF/ Incinerator/ Liquid Incinerator

 الجزء الثالث 

تعریف االجهزة و المعدات
و  البلدية  نفايات  تدوير  إعادة  و  المعالجة  االت  و  المعدات  کل  إدخال 
الصناعية من قبل خبراء فالتک للتصميم وهي تعمل حالًيا في خمسة بالد 

في المنطقة.
 المعدات الرئيسية لخطوط المعالجة وإعادة التدوير النفايات هي: نظام 
التغذية ، فتاحة األكياس ، الفاصل الباليستي ، فاصل الشاشة طبل الدوارة 
، نظام شفط ، تجمیع النفايات الخفيفة ، شریط النقل ، منصة الفصل و 
المعالجة اليدوية ، و الفاصل المغناطيسي للمعادن الحديدية و إلی آخره

 تکون محارق فالتك علی نوعين: محارق عامة و محارق طبية ، و كذلك 
محارق للتخلص الكامل من المواد السائلة الناتجة.
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محارق للتخلص 
محارق عامة و محارق طبية
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Scrap Tire Recycling Line
       

     إعادة تدوير اإلطارات التالفة

BACK

حدد الخدمة المطلوبة
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إعادة تدويــر اإلطارات التالفة
Scrap Tire Recycling Line

شركة فالتک مصممة ومصنعة للخطوط الحديثة للتكسير و إنتاج الحبيبات 
و المساحيق من اإلطارات الخردة و تعتمد على التكنولوجيا الحديثة و 

تمتلک القدرة الالزمة لتصميم و تصنيع هذه األجهزة بسعات مختلفة.
يتم تسليم المعدات المنتجة إلى الزبائن وفًقا للمعايير الدولية و باستخدام 
أفضل العالمات التجارية المتاحة. يتم توفير هذه الخطوط تلقائًيا بالكامل 

و يمكن استخدام المنتجات المصنعة لعملية االنحالل الحراري.

 الفوائد والميزات:
 االسعار افضل

 استخدام الحد األدنى من االیادی العاملة
 استهالك منخفض للطاقة

 البنية التحتية التقنية المطلوبة في الحد األدنى من األبعاد و ال حاجة 
لمساحة ورشة عمل كبيرة

 اإلنتاج النظيف للمنتجات دون إنتاج الغازات الملوثة أثناء عملية اإلنتاج.

 االنحالل الحراري
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Pyrolysis System
       

     االنحالل الحراري

Biogas Digester
       

     أنظمة الغاز الحيوي
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نظــام االنحالل الحراري
Pyrolisis System

اليوم في العالم الصناعي، تکون المخلفات من منتجات النفط و الغاز و 
الصناعات البتروكيماوية مثل الحمأة النفطیة واإلطارات التالفة و المخلفات 
البالستيكية و .... و هذه تشمل كمية كبيرة من النفايات البشرية.إعادة 
تدوير هذه المواد من خالل عملية االنحالل الحراري، و باالعتماد على نوع 
الغذاء ، یؤدى إلى إنتاج منتجات  کالهيدروكربونات الخفيفة والثقيلة ، كتلة 
الكربون ، الغاز و الخ.... و كذلك بقاء هذه النفایات  یسبب االثار المدمرة 
للبیئة لذا استخدام هذه العملية یساعد على تقليل اآلثار. الشرکة من 
خالل تصميم نظام بسیط دون تعقيدات تقنية و في نفس الوقت بكفاءة 
الوقود و إنتاج منتجات  مماثلة لألنظمة الحديثة نجحت في استخراج 
قيمة أخرى من مخلفات نفطیة ، المواد البالستيكية و اإلطارات التالفة و 

حتى النفايات العضوية.

خط االنحالل الحراري لشرکة فالتک طلب شركة DEKONTA للمملكة العربية السعودية
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دایجســتر الهاضم )هاضــم الغاز الحيوي(
Biogas Digester

جعلت البيولوجيا امکانیة إنتاج الطاقة من النفايات العضوية الحضرية 
يمكن استخدام الهضم الالهوائي إلنتاج الطاقة من مجموعة متنوعة من 
نفايات الطعام. نری اليوم معظم الطاقة التي يستهلكها البشر من الوقود 
له دور کبیر في  و  له و أضراره  الموارد محدودة  اإلحفوري، ولکن تکون 
التلوث و االحتباس الحراري  فاستخدام الطاقات الجديدة أمًرا إلزامًيا. يمكن 
استخدام الهاضمات الالهوائية لتوليد الطاقة من النفايات الصلبة الحضریة 
باإلضافة إلى التقلیل من التلوث البيئي، یمکن إستخدام النفايات أيًضا في 

الزراعة و الصناعات الكيماوية.
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Thermal Cleaning

Collapsible Containers

Vacuum Lifter

Non Entry Tank Sweep System

       

      التنظيف الحراري
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التنظيف الحراري للقطع الصناعية
Thermal Cleaning

إن أحدث طریقة إلزالة الترسبات و تنظيف القطع و المعدات الكبيرة 
 Thermal الحراری  المختلفة هو تنظیف  الصناعات  المعقدة في  و 
Cleaning تستخدم هذه الطريقة غالبًا إلزالة الترسبات و تنظيف 
القطع المعرضة للترسب و العوامل المسببة للتآكل. استخدام هذه 
المعقدة  و  الحساسة  و  الكبيرة  المعدات  تنظيف  يمكن  الطريقة 
نظًرا  كيميائية.  أو  ميكانيكية  عمليات  أي  إلى  حاجة  دون  تماًما 
لتوطين أجهزة التنظيف الحراري Thermal Cleaning أو التنظيف 
أنواع  الممكن تنظيف جميع  الحراري من قبل شركة فالتک فمن 

المعدات واألجزاء الصناعية باستخدام طريقة التنظيف الحراري.
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حاویات )کرفانات( القابلة للطی
Collapsible Containers

شركة فالتك منتجة احدث أنواع المخيمات اإلقامة المؤقتة المتطورة دون 
حاجة إلى أي بنية التحتية. تتميز في اإلنشاء والتفكيك أجزاء المختلفة 
للمخيمات و بسرعة عالية جًدا ، كما أن نقل الحاویات )کرفانات( القابلة 
للطي للمخیم یمكن استخدامها بأقل مساحة وآقل امکانیات. تکون أفضل 
التطبيقات لهذه المعدات هی في مواقع اإلقامة المؤقتة مثل: مخیمات 
الطوارئ ، العسكرية ، اإلدارية ، العمالية ، الخدمات الصحية ، وما إلى ذلک 
الفيضانات والزالزل والحروب وفي حاالت أخرى  الطوارئ مثل  في حاالت 
مثل مشاريع البناء ، بناء الطرق ومخيمات اإلقامة المؤقتة للمهاجرين و .... 
إن استخدام المحارق المتنقلة فی هذه المعسكرات المتطورة يخلق مزيًجا 

بّناًء علی إدارة النفايات في هذا التخییم المؤقت.
المحارق المتنقلة 
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التجریف بنظام الشفط
Cutter Suction Dredge

فالتک  شرکة  بصناعة   )FLT-2020-Z1( مودیل  للتجريف  الشفط  ُیستخدم 
لغرض إزالة الحمأة والطين و الرواسب و المخلفات القابلة للضخ من البرك 
الصناعية و المجاري. تعمل عوامة الشفط على تفكيك الرواسب باستخدام 
نظام تدهور دوارتقوم بتفکیکها و توحیدها وتنقل الحمأة إلى جانب بركة 
،عوامة  بالتنقیة  تقوم  بعدها  و  التالية  للمرحلة  قوية  عبر مضخة  التهوية 
وفًقا   ،ZONE1 السائلة  النفط  نفايات  أحواض  في  للتشغيل  تقوم  الشفط 
إلرشادات )ATEX( األوروبي )یرتبط بقسم 1 / التقسیم 1 / الغازات / حسب 
في  والطبيعية(.  الصناعية  الرطبة  األراضي  )حتى  الشمالية  أمريكا  تصنیف 
خليط  بها  مناطق  في  بأمان  المعدات  هذه  استخدام  يمكن  التي  المناطق 
)Z1-2020-FLT( متفجر من الغازات و األبخرة. يمكن استخدام شافط التجريف

الستخراج النفايات القابلة لالشتعال مثل: طين الحفر ، الحمأة من صهاريج 
النفط و  المنتجة من صناعة  المماثلة  النفايات  و  الملوثة  التربة  التنظيف، 

الغاز، مصانع البتروكيماويات، الصناعات الكيماوية  و الخ....
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المستودعات الذکیة
Smart warehouses

يمكن استخدام نظام التخزين األوتوماتيكي للنقل ، تحت التحكم 
الدقيق الكمبيوتر وبأعلى السرعة الممكنة للوصول إلى الطوابق العليا. 
يتمتع هذا النظام الذكي بأنه بسیط جدًا باإلضافة إلى الدقة العالية 
إلى  تؤدي  بالتالی  و  األولية  االستثمار  تكاليف  تقلل  المیزة  هذه 
انخفاض كبير في تكاليف الصيانة السنوية. تحقق أنظمة التخزين 
تقلل من مخزون  و  المتاحة  للمساحة  األفضل  االستخدام  الذكية 

السلع و توفير في تكاليف التخزين ایضًا.
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تنظيف خزانات النفط الخام دون الحاجة للدخول
 Non Entry Tank Sweep System

 تحتوي الحمأة البترولية على ما يصل إلى 75٪ من المنتجات البترولية.

خطوات العملية:

الخطوة االولى: 
بعد تحضير الخزان و تركيب المعدات في داخله ، يتم إخراج النفط 
بعد  و  المخزن  الخارج  الی  بواسطة جهاز ضخ  الخزان  المتبقي في 
المرور عبر الفلتر مرة أخرى عن طریق مسدس و ضغط عالی یتم 
حقن الی داخل الخزان و ضغط هذا السائل سيزيل الحمأة المترسبة 

فی داخل الخزان
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الخطوة الثانیة: 

يمكن جمع الحمأة المتبقية في الخزان بواسطة الروبوتات المصممة 
للتنظيف النهائي و ضخها مباشرة الی الخارج.

تنظيف خزانات النفط الخام دون الحاجة للدخول
 Non Entry Tank Sweep System

02
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الخطوة الثالثة: 
يتم إعادة تدوير المخلفات و الرمل المتبقي في الفلتر عن طريق 

االنحالل الحراري و يتم عملیة التنظيف النهائي عليها.

تنظيف خزانات النفط الخام دون الحاجة للدخول
 Non Entry Tank Sweep System

03

االنحالل الحراري 
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األنظمة نقل المواد باستخدام نظام الفراغ
Vacuum Lifter

شركة طاقة فالت )فالتک( هي شركة مصنعة لمجموعة واسعة من 
مبدالت الشفط المصممة مسبًقا و المخصصة لنقل أنواع مختلفة 

من البضائع.
الناقالت الشافطة متوفرة بعشرات األنواع المختلفة )حسب المولد، 
الرافعة، األذراع المتحركة واألكواب( سیتم تصميم كل جهاز  ذراع 
بأحجام مناسبة بناًء على االحتياجات و المعلومات التي تم الحصول 

عليها من صاحب العمل لالستخدام األفضل و السهل.
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FALATec ماركة )vacuum lifter( قدرات ناقل الفراغ

الصناديق،  السبائك،  األنابيب،  الشرائح،  األلواح،  شيء:  كل   
األکیاس، العبوات، الكراتين، الرفوف، الغرف و إلخ....

بالستيك  حجر،  خشب،  فلین،  خرسانة،  حديد،  نوعیة:  أي   
الخ... و  خشن  ناعم،  و  عدل  مسامية،  كبير،  او   صغير 
  أي شكل: مقعر، محدب، مسطح، غير مستو، تموجی و الی اخره ...
 كل عمل: رفع، نقل، ترتيب، تدوير، وضع و التعبئة و التغليف و الخ....

المغبرة،  المغلقة،  الداخلية  البيئات  بيئة:  كل 
... و  المستودعات  اإلنتاج،  خطوط  الباردة،   الساخنة، 

سهلة االستخدام: الحد األدنى من الحاجة للمشغل كل الخطوات 

يقوم بها شخص واحد.
 قدرة عالية على المناورة: تتحمل هذه اآلالت كل وزن الحمولة 
بمفردها و تسمح للمشغل بالمناورة بسهولة على الحمل و وضعه في 

الموضع الصحيح.
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