لودج كوتريل

معرفة وخبرة وتكنولوجيا
مكافحة تلوّث الهواء

لودج كوتريل

تعمل يداً بيد مع الصناعة

إستخدام مناهج متقدمة أثبتت جدارتها لتزويد الصناعة بأنظمة فعالة وإقتصادية
لمكافحة التلوث.
عمالؤنا يحققون فائدة كبيرة من الخبرة التي إكتسبناها نتيجة قيامنا بتركيب ما يزيد عن  4500نظاماً لمكافحة التلوث في
أنحاء العالم .الى جانب ذلك فإن المجموعة الواسعة من نظم التكنولوجيا التي توفرها لودج كوتريل تعني أن الشركة تحتل
موقعاً فريداً يمكّنها من توريد نظم لمكافحة تلوّث الهواء لعدة صناعات مختلفة .ومن خالل عملنا وتعاملنا الوثيق مع عدد
من الصناعات ،بما فيها صناعة توليد الطاقة وصناعات اإلسمنت والمعادن والفلزات والصناعات الكيماوية وتوليد الطاقة
من النفايات ،يمكننا توفير نظم فعّالة وإقتصادية لمكافحة التلوّث.
وبصفتنا جزء من مجموعة ’ كيه سي كوتريل كو ليمتد‘ ،وهي شركة رائدة في مجال مكافحة تل ّوث الهواء ،يقع مقرها
الرئيسي في مدينة سيوول في كوريا ،فإننا نقوم بتسويق منتجات هذه المجموعة وخدماتها في كافة العالم .تشمل
نشاطاتنا دراسات الجدوى ،وتوريد المنتجات ،إبتداء من المك ّونات الفردية الى منشآت كاملة وجاهزة للعمل ،إضافة
الى تحسين المعدات والمنشآت المستخدمة حالياً ،وخدمات التشغيل والصيانة وكذلك تدريب موظفي العمالء ،مع توريد
قطع الغيار وخدمتها.

حلول مستجدة

بإستغالل التكنولوجيا والمعرفة التقنية
في عام  ،1883نجح السير أوليفر لودج ألول مرة في إستخدام الترسيب األلكتروستاتي لتجميع جسيمات الغبار الدقيقة .إن هذا اإلختراع
أدى الى تحسينات هائلة في معيشة عدد كبير من السكان حيث تم تسخير هذه التكنولوجيا لتنظيف أعداد كبيرة من مداخن المواقد التابعة
للمواقد المستخدمة في شتى الصناعات.
إن السعي المستمر نحو إيجاد حلول مستجدة بقي يحتل مركزاً جوهرياً في فلسفة شركة لودج كوتريل حتى هذا اليوم ،وهي تقدم دوماً
ال مناسبة لمشاكل البيئة التي تزداد تعقيداً ما تطور الصناعة.
حلو ً
وتعتبر لودج كوتريل واحدة من الشركات الرائدة في العالم والمتخصصة في مكافحة تلوّث الهواء .وتتميز معداتها وتجهيزاتها بتكلفتها
المنخفضة نسبياً وفعاليتها العالية في التشغيل وقلّة متطلبات صيانتها ،الى جانب تكاليف تشغيل إقتصادية مع إمكانية إعادة إستخدام
النواتج الجانبية ألغراض صناعية .واليوم تملك لودج كوتريل مجموعة فريدة من الموظفين الكفوئين والنظم التكنولوجية العالية والتي
تعمل على أساس مبادئ تجارية سليمة ،مع التركيز على تطوير المنتجات؛ إن جميع هذه العناصر تعزز مقدرة لودج كوتريل على
توفير النظام األنسب ألي مجال من مجاالت التطبيق المطلوبة.

مكافحة الغبار وغيره من الجسيمات الدقيقة

تفخر شركة لودج كوتريل بكونها واحدة من عداد الشركات الرائدة في العالم في مجال مكافحة الغبار.
أجهزة ترسيب

إن أجهزة الترسيب اإللكتروستاتية طراز ‘ ’Lالخاصة بنا تعمل على تخفيض منبعثات الغبار لدى الشركات الكبرى العاملة في توليد

إلكتروستاتية

الطاقة والصناعات الكيماوية في أنحاء القارات الخمس .وبإستخدام هذه التكنولوجيا المتعددة الجوانب تستطيع لودج كوتريل أيضاً توفير
عدة حلول ذكية لتحديث المعدات والتجهيزات العاملة حالياً من أجل الوفاء بالقيود المفروضة على منبعثات التلوث والتي تزداد صرامة
سنة بعد سنة .إن خبرتنا في مكافحة الغبار والملوثات الدقيقة تشمل أيضاً أجهزة الترسيب الرطب ،مع وحدات سريان عمودية وأفقية.

مرشحات قماشية

أما مرشحاتنا المصنوعة من القماش والتي تعمل بمثابة نفـّاثات نبضية فإنها تحقق درجة عالية تزيد عن  %99.9في جمع الغبار،
ال رشيدة سواء من الناحية التقنية أو
وهي تٌستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات في مختلف الصناعات .وتوفر هذه التجهيزات حلو ً
التجارية ،وذلك في صناعات تتطلب درجات عالية من الفعالية في جمع الغبار والجسيمات الدقيقة ،مع مستوى منخفض جداً في الغبار
المتسرب .ويجدر الذكر أن هذه الفالتر ال تحتاج إال لمستوى قليل جداً من العناية والصيانة.

مرشحات خزفية

تعتبرالمرشحات الخزفية التي تصنعها لودج كوتريل تكملة لمجموعة الفالتر القماشية النفاثة النابضة ،علماً بأنها تستطيع العمل في ظل
درجات حرارة تصل الى  500درجة مئوية .وهذه الفالتر تستطيع تخفيض مستوى الغبار المنبعث الى حد  1ميلليجرام لكل متر مكعب.
ويمكنها العمل في ظروف صناعية كيماوية شاقة تشمل تركيزات عالية من الغازات الحمضية .إضافة الى مكافحة التلوّث فإن الفالتر
الخزفية هذه تعمل بفعالية أيضاً إلسترجاع المواد المهدورة القيمة في العمليات الكيماوية ،بما فيها الفلذات والمعادن.

إزالة الكبريت من غازات المداخن
بأستطاعة لودج كوتريل توفيرنظام متقدم تكنولوجياً
إلزالة الكبريت من غازات المداخن لعدد كبير من
التطبيقات الصناعية ،مثل محطات توليد الطاقة،
ومصانع الحديد والصلب والمصانع الكيماوية .إن هذا
النظام المتميز بفعاليته العالية وكلفته المنخفضة والذي
يستخدم طريقة تحويل غبار حجر الجير الى كتل
من الجص ،أثبت جدارته في عد ٍد كبير من الغاليات
الصناعية الكبيرة في أنحاء العالم.
نظام رطب إلزالة الكبريت من غاز المداخن في محطة توليد الطاقة بمدينة تانجين ،كوريا

أنظمة De-NOx
نقدم أيضاً من ضمن مجموعة أنظمتنا المتقدمة نظام
‘دي نوكس’ والذي يخفـّض كمية غازات أكسيد
النيتروز الضارة .ولدينا أيضاً خبرة واسعة في توفير
أنظمة تخفيض األكسدة إما بالحفز  SCRأو بدون حفز
.SNCR

إزالة الغازات الحمضية

عند إستعمال الفالتر النفاثة النبضية باإلقتران مع نظام
حقن إمتصاصي مبني على الصوديوم أو الكالسيوم،
يصبح باإلمكان إستخدام هذه الفالتر أيضاً لغرض
تخفيض كميات الغازات الحمضية المنبعثة من المداخن.
وهذه الوظيفة لها أهمية خاصة في عدد من عمليات
توليد الطاقة من مواقد الترميد ،حيث هناك حاجة ماسة
لتخفيض كمية الغازات العادمة مثل أكسيدات الكبريت
وكلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين.

اإلمتياز في التصميم

إنطالقاً من مركز التكنولوجيا التابع لنا في مدينة بيرمينهجام
في إنجلترا يعمل المهندسون على تصميم وتطوير حلول فعالة
لمكافحة التلوّث تفي بالمعايير العالمية األكثر صرامة.
ونحن نعتمد على عنصري الجودة والدقة كمفتاح لنجاحنا،
والحصول على شهادة الجودة الدولية إيزو  9001لمنتجاتنا
يمثل عامال جوهري في إنتاجنا.
كما أننا نولي اإلدارة الفعالة للمشاريع وضمان الجودة أهمية
قصوى سواء داخل الشركة أو في مواقع العمل أو لدى موردينا
الرئيسيين.

الخدمات البيئية

إن وجود فريقنا المك ّون من عدد كبير من مهندسي التصميم والتركيب واإلختبار من ذوي الكفائة والخبرة العالية،
يمكننا من توفير خدمة شاملة لما بعد البيع .وإلى جانب قيامنا بخدمة وصيانة المعدات الخاصة بشركة لودج كوتريل
وغيرها من معدات الشركات األخرى فإننا نتعهد أيضاً مجموعة واسعة من الخدمات العمومية في الموقع ،إبتداء من
تصليح وتركيب تمديدات األنابيب الى نصب وتركيب معدات صناعات كيماوية كاملة ،وتشغيلها التجريبي ثم تشغيلها
المستمر وصيانتها.

خدمة عالمية لقطع الغيار

تقدم لودج كوتريل خدمة فعالة لقطع الغيار األصلية أينما وكلما أحتاج إليها العميل .وبإمكاننا مطابقة قطع الغيار مع
الرسومات والمواصفات الخاصة بما يزيد عن  4500نظام مكافحة التلوّث بالغبار والجزيئات الدقيقة.

وبما أننا قمنا نحن بتصميم وبناء هذه الوحدات ،فال بد وأن نكون
أفضل مصدر لها .وباإلضافة الى المعدات المصنوعة من قبل
لودج كوتريل فإن الشركة تملك الماركات التجارية المعروفة
التالية وهي تكرس جهدها لدعم األعداد الكبيرة من هذه المعدات
واألجهزة المنتشرة في أنحاء العالم من خالل خدمة قطع غيار من
الدرجة األولى.
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لودج سترتيفانت ليمتد
بويل ليمتد ( -مجففات ،صمامات
آلية بقالبات مزدوجة ،وصمامات دوّارة)
ستورتيفانت (لتنظيف الغازات) المحدودة
(صمامات مسيكة بالجريان/صمامات
طراز ماكونا)
ستورتيفانت للصناعات الكيماوية المحدودة
دبليو سي هولمز أند كو
هولمز لتنظيف الغازات
بي بادي ستورتيفانت ليمتد
مرشحات هواء للمحافظة على نظافة البيئة

الشركات التابعة للمجموعة
( )كيه سي كوتريل كو ليمتدKC Cottrell Co., Ltd.
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+82-2-320-6114 تلفون
+82-2-320-6100 فاكس
www.kc.cottrell.com

( )كيه سي كوتريل (الصين) كو ليمتدKC Cottrell (China) Co., Ltd.
19F JIC Building No.1717,
DongNanHu Road,
ChangChun City, JiLin Province,
People’s Republic of China
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( )لودج كوتريل إنكLodge Cottrell Inc.
2319 Timberloch Place, Suite E,
The Woodlands, TX 77380, USA
+1-281-465-9498 تلفون
+1-281-465-9366 فاكس
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