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  ملخص الوصف الفنى

A b s t r a c t o f t h e D i s c l o s u r e The apparatus is suitably 

disposed within a circular tank and comprises a stationary 

bridge, a feeding bell, a mud scraper, driving means, and an 

optional foam scraping means. The apparatus is characterized in 

that it has a centrally suspended rotating mud scraper, which can 

be raised or lowered responsive to the load of the mud scraper, 

and additionally has at least one rotating arm. The mud scraper 

is disposed between the drive means, which travels-on a bearing 

path of the rim of the tank, and the feeding bell, which is 

supported by the shaft of the mud scraper. The feeding bell is 

preferably capable of vertical adjustment. The mud scraper is 

preferably provided with at least one row of a plurality of 

vertical stick-like members. The foam scraper is attached to the 

rotating arm. The apparatus preferably additionally contains 

means for automatically raising or lowering the mud scraper 

depending on the viscosity and density of the mud layer in 

contact with it.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

وحال والمعلقات م  ضما  يتعلق موضوع االختراع الحالي بجهاز لتركيز اال

تجهيز المعاد ، معالجة ) على نطاق واس  في مجاالت تكنولوجية مختلفة  استخدامه

من المالئم ا  يرتب الجهاز في اناء مستدير له قنطره ثابتة وقادوس  (الخ... الوحل، 

الوحل وعضو دف ، وله ايضا في حالة معينة الية الزالة الرغوة،  تغذية والية لحك

يتضمن على الية دورانية معلقة مركزيا لحك الوحل يمكن  ة الجهاز في كونهوميز

دوراني واحد على االقل، ويق  جهاز حك الوحل ما بين  رفعها وتخفيفها وعلى ذراع

وقادوس التغذية المرتكزة بواسطة ذراع  عضو الدف  المرتب على طرف الوعاء

التغذية راسيا وتزود اليه حك  قادوس الحك في التجسيم المفضل للجهاز يمكن تعديل

راسيا ويكو  عضو الدف  ذات  الوحل بصف واحد على االقل من العصي المرتبه

الية ازالة الرغزة  تركيب ويمكن تكييفة وتهيئته لظروف صناعية معينة، تتصل

وفقا لسماكة وكثافة  بالذراع الدوار، تقوم الية حك الوحل بتعديل نفسها اوتوماتيكا

محكم  عند وقت معين، يؤمن المصدر الكلي للطاقة ضمن تركيبطبقة الوحل 

   .االغالق مزود بوسائل ارسال اشارات اوتوماتيكية ووسائل فصل
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