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متخصصون في تصنیع 
المواد عالیة الجودة 

المضادة للصدأ والحرارة 
والتآكل
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تلبیة االحتیاجات المتغیرة في عالم الصناعة

نظرة سریعة على منتجاتنا

التطبیقات النموذجیة:

المحتویات

وحدات استخالص الكبریتیك ومصانع أحماض الكبریتیك
صناعة الغازات/البتروكیماویات

مصانع األسمدة
معالجة مواد التعدین

تولید الطاقة
تبلیط األرضیات والقنوات واألحواض

المعالجة الكیمیائیة العامة

التصمیم والمشورة

التركیب واإلشراف

مواقع المشروعات وقائمة العمالء

MinChem مجموعة

الغالف الخلفياتصل بنا
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نبذة عنا

Ltd (ACCS)                     المتخصصة في اإلسمنت المضاد للصدأ والتآكل شركة
نظرا ألنھا متخصصة في تصنیع المواد عالیة الجودة المضادة للصدأ والحرارة والتآكل، فبمقدور شركة 

ACCS Ltd تقدیم العون لعمالئھا حول العالم الذین یعملون في مجال معالجة وتخزین المواد الحمضیة و(ذات 
القاعدة) القلویة.

وألننا نتمتع بما یزید على 45 عاما من المعرفة والخبرة الفنیة، فنحن نوفر منتجاتنا لمجموعة واسعة من 
الصناعات، بدءا من الكیماویات والبتروكیماویات الثقیلة وحتى معالجة المواد النوویة، وكذلك التعدین وتحضیر 

األغذیة.

ومع انتشار مبیعاتنا بشكل متكافئ في المملكة المتحدة وخارجھا، فقد شھدنا نموا متزایدا عاما بعد عام مھما 
كانت التحدیات االقتصادیة. فشركة ACCS Ltd راسخة في عالم صناعة الكیماویات كما أنھا جزء من 

مجموعة MinChem (انظر صفحة 26-27 لمزید من التفاصیل).

ابتكار المنتجات
تمیزت شركة ACCS Ltd في الماضي بأنھا المصنّع الوحید لخامات المالط والمعجون المعروفة باسم 

NORI – والتي اشتھرت بصالبتھا وقوتھا على التحمل. والیوم، نواصل إنتاج نفس الخامات باسمنا الخاص 
بنا، كما أننا قدّمنا منتجات جدیدة الستكمال مجموعتنا الرائعة. ومع استمرار إنتاجنا التقلیدي للمالط والمالط 
اإلسمنتي، فنحن نعمل أیضا جاھدین على مزید من االبتكارات، وقد قمنا بالتنویع إلى الراتنجات اإلیبوكسیة 

واإلیسترفینیل، والتي تتمیز بمقاومة كیمائیة ھائلة لمجموعة مختلفة من المواد المسببة للتآكل.

التمیز في التصمیم والتركیب
تعكف فرقنا المتمرسة من خبراء التركیب على ضمان وصول خاماتنا إلمكاناتھا القصوى لدى عمالئنا في مواقع مشاریعھم. ونظرا لكفاءة تدریبھم فإن فرق التركیب 
االحترافیة لدینا تشّكل قطاعا مھما في عملنا أتاح لنا إنشاء قاعدة من العمالء الدائمین المتعاقدین معنا. عالوة على ذلك، فإننا نقدّم المشورة الفنیة فیما یتعلق بالتصمیم 
أو التطویر لمنظومة التعامل مع الصدأ والتآكل، وذلك على ید خبراء فنیین وبمساعدة أنظمة متطورة مدعومة بالكمبیوتر لتوفیر دعم ال یضاھى في مراحل التطویر.

االلتزام بقواعد الصحة والسالمة والبیئة ومعاییر الجودة
تم تدریب موظفینا وعّمالنا بكفاءة عالیة على التعبئة ومراقبة الجودة وشحن البضائع، سواء في المملكة المتحدة أو للتصدیر للخارج، وھم ملتزمون تماما بأحدث 

.BS EN ISO 9001:2008 معاییر الصحة والسالمة والتشریعات البیئیة. كما أننا حاصلون على شھادة أیزو كاملة بعد اجتیاز بروتوكوالت

حقیقة مذھلة ھناك مقولة مفادھا أن إطالق اسم ’Nori‘ كان بسبب خطأ ھجائي قام بھ 
 Iron) ،سابك القوالب. حیث كان المطلب األساسي ھو تصنیع طوب في صالبة الحدید

باإلنجلیزیة)، إال أن الحروف ُوضعت بشكل مغلوط في القالب.

نبذة عنا
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تاریخنا

.

ومنذ بزوغ فجر الخامات عالیة الجودة المقاومة للصدأ والتآكل، فقد تصدرت السیلیكا ومشتقاتھا تقنیة الوقایة والمكافحة. وتستخدم شركة ACCS Ltd ھذه 
الخامة الطبیعیة في عدد كبیر من البطانات الواقیة. وباالشتراك مع مواد تثبیت مرّكبة خصیصا لدینا بمقدورنا توفیر تشكیلة من مستویات الوقایة تتفق مع نوع 

العملیة والظروف البیئیة القائمة 

ومع توسع الشركة في استخدام المزید من الخامات الحدیثة مثل الحشو القائم على الكربون واإلیبوكسي واإلسترفینیل والبالستیك والمطاط، فإننا نواصل االستثمار 
في مستقبلنا وفي الوقت ذاتھ ال نتخلى عن جودة الماضي.

NORI طوب

یشتھر طوب Nori  أو Accrington المستخدم حول العالم في العدید من المجاالت المختلفة بقوتھ وقدرتھ على التحمل. وتجدر اإلشارة إلى أنھ یُصنع من الفخار 
المحلي في مدینة أكرینجتون بالمملكة المتحدة، وقد روعي في تصمیمھ أن یكون صلبا كالحدید – وھو ما یرمز إلیھ اسمھ في األساس (فكلمة Nori  تعني الحدید في 

حالة تھجیھا بالعكس).

ویتم إحماء ھذا الطوب "الحدیدي" في الفرن في درجات حرارة أعلى بكثیر من الطوب العادي المستخدم في بناء المنازل، حیث تؤدي ھذه الحرارة المرتفعة إلنتاج 
طوب عالي الخزفیة والتزجیج (كالزجاج) وتقل فیھ المسام، وبالتالي یتمتع بقدرة ممتازة على مقاومة التآكل. ونتیجة لذلك لطالما ااستُخِدم طوب Nori على نطاق واسع 

حول العالم في األعمال التي تتضمن التعامل مع مواد حمضیة وقلویة، لكي یوفر لھا الحمایة من أضرار التآكل.

قبل غلق مصنع طوب Nori، كانت شركة ACCS Ltd ھي المصنّعة لجمیع المواد المقاومة للصدأ والتآكل 
التي كانت تصدر تحت اسم Nori، سواء طالءات/دھانات أو تكسیات، أو مالط/إسمنت، أو معجون أو خامات 

.Nori Epoxy و Norifur و Noricrete و Norisil الخرسانة. وقد تولینا تصنیع ماركات مثل

ونحن نواصل اآلن تصنیع المواد نفسھا باسمنا الخاص بنا، مع االلتزام بنفس معاییر الجودة الممتازة لھذه 
المواد. بل أضفنا منتجات جدیدة الستكمال مجموعتنا الرائعة.

وقد حلّت ماركة ACCSIL للطوب والبالط محل ماركة Nori وأصدرت منتجا فائق الجودة. ومن الجدیر 
بالذكر أنھ لدینا مخزون منھ في المملكة المتحدة ونقدّم سعرا تنافسیا على شحنات الحاویات كما نرسلھا إلى 

مواقع المشروعات مباشرة في أي مكان حول العالم.

حقیقة مذھلة طوب Nori قوي جدا وقد استُخدم في أساسات بنایات عامة شھیرة مثل 
بنایة إمبایر ستیت في نیویورك بأمریكا، وبرج بالكبول في المملكة المتحدة.

 Greenbrook Cements في سوق مكافحة الصدأ والتآكل لما یزید على 45 عاما. وقد ُعرفت في السابق بأسماء تجاریة مثل ACCS Ltd تعمل شركة
و Kemkor و Greenbank Engineering و         Howarth (ARC                    FW        )، وقد دأبنا على تصنیع وتوفیر بطانات واقیة في مجال صناعة الكیماویات 

حول العالم.
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مع ثراء معرفتنا الفنیة بالخامات وخبرتنا العریقة ومقدرتنا على مواجھة التحدیات الجدیدة، تقوم شركة ACCS Ltd بتصنیع وتوفیر المواد لعدد متنوع للغایة 
من المجاالت. فنحن نقدّم منتجاتنا لنطاق واسع من الصناعات، بما یشمل:

تلبیة االحتیاجات المتغیرة في عالم الصناعة

  التخمیر

.

إن االستخدام المطرد لمواد شدیدة 
الحمضیة والقلویة، لضمان نظافة 

األنابیب والقنوات والخزانات 
والصھاریج قبل تعبئة الزجاجات، 

یعني الحاجة لحمایة مطورة من 
النفایات السائلة. ونحن نتمتع بخبرة 

واسعة في أنظمة معالجة النفایات 
السائلة

  الكیماویات
من البدیھي أن األحماض والقلویات 

المرّكزة یتم تخزینھا في مكان ما في 
أیة مصنع كیمیائي نظرا للعدد الكبیر 

من المواد المطلوبة للمعالجة. 
وبمقدورنا تقدیم بطانات واقیة متكاملة 

لضمان استمراریة اإلنتاج في 
مصانعكم.

  األسمدة

.

إن االستخدام الكبیر لألحماض في 
صناعة األسمدة، والسیما حمض 

الكبریتیك وحمض الفسفوریك، یعني 
ضرورة تركیب بطانات واقیة في 

جمیع مراحل التصنیع تقریبا

  األغذیة (كتكریر السكر مثال)
إن تكّون األحماض العضویة في 
صناعة الغذاء صار محط اھتمام 

متزاید بصفة خاصة مع ارتفاع سقف 
المعاییر الصحیة المفروضة. وتوفیر 

الحمایة من ھذه المواد المتكونة طبیعیا 
ھو قطاع متنامي في عملنا. كما أننا 

وي. نعمل أیضا في مجال الوقود الحی

�     التعدین
تعتمد معالجة الصخور والمعادن الخام 

في المناجم بشكل أساسي على تنقیة 
المنتج النھائي، ومن الجائز بشكل عام 

استخدام مواد حمضیة وقلویة. 
باإلضافة إلى ذلك یتطلب نقل 

الصخور والمعادن الخام مستویات 
عالیة من مقاومة التآكل.

  الوقود النووي
أثناء تنقیة خام الیورانیوم تتطلب 

جمیع القنوات تقریبا معالجة الخامات 
بمواد حمضیة وقلویة لفصل العناصر 

النوویة وإزالة المخلفات.

  البترول والغاز
یعتبر أكبر سوق لدینا. وتكتسب 

معالجة وتخزین األحماض والقلویات 
في صناعة البترول والغاز أھمیة 

كبیرة لضمان تصنیع منتجات عالیة 
الجودة. ومع استخدامھا بشكل جوھري 

في تكریر النفط الخام والغاز الطبیعي 
إلزالة محتویات الكبریت، فبمقدور 
بطانات الوقایة لدینا تقدیم مجموعة 

كبیرة من الحلول لضمان استمراریة 
عمل مصانعكم.

  الورق
تُستخدم األحماض والقلویات أثناء 

تصنیع الورق لضمان احتواء عملیة 
التنقیة. كما تُستخدم أیضا مواد مقاومة 

للتآكل أثناء عملیة الفصل.

   البتروكیماویات
عقب التكریر المبدئي للبترول 

والغاز، یتعرض كالھما لمزید من 
المعالجة في مصانع متخصصة 
تعتمد على األحماض والقلویات 

إلنتاج خامات یتم توظیفھا في 
تصنیع البالستیك والمذیبات 

واألسیتونات والشحوم واإلیبوكسي، 
على سبیل المثال ال الحصر.

   تولید الطاقة
یعتمد تولید الطاقة على الوقود 
األحفوري ولذلك ینتج عنھ قدر 

كبیر من أضرار الصدأ والحرارة 
والتآكل في عناصر التشغیل 

الداخلیة بمصنع تولید الطاقة. ومن 
ناحیتنا یمكننا توفیر حمایة شاملة 

في عدد من مراحل التصنیع.

   الصلب واألشغال المعدنیة
تُعتبر الحاجة للوقایة الحراریة أمرا 
شائعا في تصنیع الصلب وبمقدورنا 
توفیر مواد تنافسیة في ھذا المجال. 

إال أننا نتمیز حقا في معالجة مراحل 
استخدام األحماض والقلویات، 

كخطوط التغطیس والجلفنة، 
ووحدات الثخانة واللزوجة، 

ووحدات إنتاج األحماض ومفاعالت 
التكریر.

ت    معالجة المیاه والنفایا
     السائلة

أدّى التزاید المطرد في التشریعات 
وفي التركیز اإلعالمي على 

المخلفات البكتیریة أو الفیروسیة 
إلى تزاید كبیر في االعتماد على 

مركزات األحماض والقلویات للحد 
من التھدیدات المحتملة. وغالبا ما 

یُطلب منا حل المشاكل المتعلقة 
بتطبیقات ھندسیة متخصصة.

ونظرا لدرجات الحرارة القائمة في 
ھذه الصناعة، دأبت معظم 

المشروعات على استخدام المنتجات 
العضویة والمعتمدة على األسمنت 

من شركة ACCS Ltd، مثل 
.* Furan و Silcrete و Potsil

وقد استُخدمت ھذه المنتجات 
كدھانات وطبقات أولیة ومعاجین 

ومالط وخلطات عازلة ومسبوكات 
مختلفة. ولكونھا قادرة على توفیر 

مقاومة مذھلة تجاه العدید من 
الكیماویات بمختلف درجات 

الحرارة، وبصفة خاصة األحماض 
المرّكزة، فقد احتلت ھذه الخامات 
مركز الصدارة في بطانات الوقایة 

في صناعة الكیماویات لسنوات 
عدیدة.

إال أنھ مع زیادة تركیز األحماض/
القلویات أثناء المعالجة والتخزین، 

ومع تغلیظ التشریعات على 
الشركات مما جعلھا تدرك أھمیة 

التأثیر الضار على البیئة، فقد ألّحت 
الحاجة البتكار دھانات عضویة 

منخفضة التكلفة نسبیًا ویمكن 
استخدامھا بشكل بسیط (لدواعي 
إیقاف التشغیل حتى الحد األدنى) 
وعالیة المقاومة الكیمیائیة بشكل 

منقطع النظیر.

وقد أخذنا على عاتقنا تلبیة ھذا 
المطلب بمجموعة بدیلة من 

المنتجات المرنة المقاومة 
للكیماویات والتي تتمیز بفعالیة 

التكلفة. وبناء علیھ، فقد زاد الطلب 
على استخدام منتجات شركة 

ACCS Ltd، مثل Epitek و 
Novolac Epoxy و 

.* Novolac Vinylester

* برجاء االطالع على المنتجات في الصفحات 4-7 لمزید من التفاصیل

تاریخنا/تلبیة االحتیاجات المتغیرة في عالم الصناعة 3
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ASTM – C466

Potsil
Silcrete SG 

Silcrete Gunning 
Silcrete R 
Sodasil

ASTM – C395

Furan S 
Furan ST 
Furan T
Furan C

ASTM – C395

قامت شركة ACCS Ltd بتطویر مجموعة من المنتجات التي تتمیز بخصائص مقاومة كیمیائیة ومقاومة للتآكل 
ومقاومة للحرارة وھي قادرة على تحّمل أشق ظروف العمل الصناعیة.

نظرة سریعة على منتجاتنا – مواد غیر مشّكلة

درجة حرارة التشغیل المادة المنتجات    المكونات          ما یوصى بھ 
النموذجیة القصوى

ما ال یوصى بھ

محلول قلوي قائم على قائم على السیلیكات
السیلیكات، مسحوق 

حفّاز (متاح بدون 
ھالوجین).

جمیع األحماض، مثل التركیزات العالیة من 
حمض النیتریك، حمض الكبریتیك 

والكرومیك. مثالي لألبخرة الحمضیة، 
والطوب المتراكب المقاوم لألحماض 

وكطبقة أولیة، على سبیل المثال في مجال 
المداخن وآبار الكبریت.

900ºم. (توجد 
نوعیات خاصة 

بدرجات حرارة حتى 
1400ºم)

فلورید الھیدروجین أو 
فلورین محتوي على 
أحماض/أمالح. أیة 

قلویات. بخار. االستخدام 
في بیئات یتمدد فیھا الماء 

المتجمد.

Furan ،محلول الفیوران
مسحوق حفّاز ممتلئ 

بسیلیكا/كربون.

جمیع األحماض غیر المؤكسدة، القلویات، 
األمالح والمذیبات. مثالي ألنظمة التكسیة 

المصنوعة من األلیاف الزجاجیة/اللباد 
الزجاجي والطوب المتراكب المقاوم 

ض. لألحما
ج. ممتاز إلصالحات مفاعالت الزجا
ء. ممتلئ بالكربون – مشتت للكھربا

.(<0.5%) قلیل المسامیة

ال تستخدم سیلیكا ممتلئة  180ºم
بقلویات قویة وأحماض/

أمالح محتویة على 
الفلورین.

مواد قائمة على 
إلیسترفینیل

راتنج الستیرین، 
مسحوق حفّاز ممتلئ 

بالسیلیكا/الكربون.

جمیع األحماض غیر المؤكسدة، والقلویات، 
واألمالح، وبعض المذیبات. مناسب لتخفیف 
حامض النیتریك والكرومیك، ھیبوكلوریت 

الصودیوم إلى 110ºم. مثالي ألنظمة 
التكسیة المصنوعة من األلیاف الزجاجیة/

اللباد الزجاجي، والطوب المتراكب المقاوم 
ض. لألحما

الصق جید للصلب، والطوب والخرسانة. 
.(<0.5%) سریع الثبات. قلیل المسامیة

ال تستخدم سیلیكا ممتلئة  125ºم
بأحماض أكسدة قویة، 

وفلورید ھیدروجین 
مرّكز.

مجموعة اإلیسترفینیل  
VE50 Novolac

VE55
VE60

VEGF30

مواد قائمة على 
Epoxy اإلیبوكسي
ASTM – C395

راتنج إیبوكسي، 
مقوي إیبوكسي، 
مسحوق ممتلئ 

بالسیلیكا/الكربون.

ممتاز لمذیبات األمالح المائیة، واألحماض 
غیر المؤكسدة (مثل حامض الفسفوریك، 

وحامض الھیدروكلوریك، وحامض الكبریت، 
وھیبوكلوریت الصودیوم، وفلورید 

الھیدروجین). أقوى مالط من الراتنج. الصق 
ممتاز للخرسانة، والمعادن، والطوب، 

والزجاج والسیرامیك.
مناسب للبطانات األحادیة المخصصة 

المسامیة (0.5%>).
 قلیل االنكماش.

ال تستخدم سیلیكا ممتلئة  105ºم
بأحماض أكسدة، أو 

مرّكز حمض النیتریك 
أو حمض الكبریتیك.

AC90
PE120

Epitek مجموعة
Epitek Paint

Epitek
تكسیة

Epitek مالط
Epitek معجون

Novolac
Epoxy مجموعة

NE50
NE55
NE60

NEGF30

المنتجات 
المساعدة

راتنج إیبوكسي، 
. مقوي إیبوكسي
. طالء قطراني

مسبوكات صامدة 
لالنصھار.

مجاالت مختلفة تتراوح مابین مقاومة 
الرطوبة، وسرعة ثبات اإلصالحات، 

والطالءات المرنة والمسبوكات العازلة.

105ºم AC95
Bitutek

 Epitek QS
Almax

Epitek Flexicoat

لألرضیات/الخزانات الصلب.
یوجد نوع عدیم الرائحة لمجال األغذیة. قلیل 
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Potsil مالط
تعتبر سیلیكات البوتاسیوم مادة عالیة المقاومة للتآكل وھي تتمتع بثبات ممتاز ضد جمیع المواد الحمضیة تقریبا. ویظل ھذا المستوى من الحمایة قائما حتى درجات حرارة 

طبیعتھ اإلسمنتیة قدرة  جیدة على مقاومة التآكل. عالیة، كما تمنحھ

Silcrete SG سیلیكات
 Silcrete SG مادة متخصصة من سیلیكات البوتاسیوم مصممة للمالط والخراسانات، وبذلك تقدّم مادة

خاصیة إضافیة لمفھوم "الطوب والمالط" التقلیدي المفضل في الوقایة الكیمیائیة. ومع تصمیمھا لكي تُستخدم 
بشكل مقارب للخرسانة المدنیة العادیة، فإن مادة Silcrete SG تتیح طبقة كیمیائیة واقیة صدیقة للمستخدم 

لألغراض الحدیثة.

Furan مادة
أحد األعمدة الراسخة في مجموعة منتجاتنا. ویُستخدم الفیوران (Furan) عادة كمالط للطوب ولكن یمكن 

استعمالھ كطبقة أولیة أو دھان. وھو یتیح مقاومة حراریة متوسطة ووقایة فائقة من الصدأ والتآكل، والسیما ضد 
المذیبات واألحماض العضویة. ونظرا الستخدامھ في المعتاد كمعالج للنفایات السائلة بسبب محدودیة مسامیتھ، 

فقد صار االختیار األول لعدد من صناعات المعالجة الكیمیائیة.

Novolac Epoxy/Vinylester إیسترفینیل وإیبوكسي
توفّر مواد النوفوالك (Novolac) لدینا وقایة منقطعة النظیر من مجموعة كبیرة من األحماض والقلویات، أو 

حتى في حالة وجود تشكیلة منھما معا. ونظرا للتغیر المطرد في متطلبات الصناعة، فقد زادت الحاجة بشدة 
لمادة توفر الوقایة من كال األحماض والقلویات شدیدة القوة، على أن تكون منخفضة التكلفة نسبیا.

دة المنتجات المساع
الستكمال منظومة البطانات الواقیة لدینا نستخدم تشكیلة من البریمرات والتكسیات إلطالة العمر االفتراضي 
للتركیب والتبطین. ونقوم بذلك مستخدمین منتجات مثل: AC95، وھو عبارة عن بریمر إیبوكسي ال یتأثر 
 Epitek بالرطوبة ویسمح بالعمل على خرسانة حدیثة التركیب خالل 48 ساعة من صبھا. الدھان المرن

 ،Almax .وھو مالط ترقیعي سریع المعالجة ،Epitek QS .وھو بریمر لرأب التصدعات ،Flexicoat
مسبوكات عازلة صامدة لالنصھار. Bitutek، مانع تسریب قطراني مضاد للماء ومقاوم لألحماض.

سیلیكات

فیوران

إیبوكسي/إیسترفینیل

حقیقة مذھلة یتم استخدام سیلیكاتنا بطریقة مشابھة للمواد المدنیة العادیة، وھو ما 
یعني أنھ یمكن توظیف عمالة محلیة أثناء أعمال اإلنشاء دون الحاجة لكثیر من 

اإلشراف/اإلرشاد من جانبنا.

نظرة سریعة على المنتجات
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قامت شركة ACCS Ltd بتطویر مجموعة من المنتجات التي تتمیز بخصائص مقاومة كیمیائیة ومقاومة للتآكل ومقاومة للحرارة وھي قادرة على تحّمل 
أشق ظروف العمل الصناعیة.

نظرة سریعة على منتجاتنا – مواد مشّكلة

النوع    المنتجات  الوصف واالستخدام

ACCSILطوب السیرامیك
- سیلیكا

- كربون
- كربید السیلیكون

تحزیمات سیرامیك
دعامات األبراج

األنابیب

جمیع االستخدامات الحمضیة إال فلورید الھیدروجین. بعض البیئات 
معتدلة القلویة.

جمیع االستخدمات الحمضیة والقلویة.

جمیع االستخدمات الحمضیة والقلویة. في المناطق التي تتعرض 
لصدمات حراریة عالیة.

جمیع االستخدامات الحمضیة إال فلورید الھیدروجین. بعض البیئات 
معتدلة القلویة.

جمیع االستخدامات الحمضیة إال فلورید الھیدروجین. بعض البیئات قوالب الزجاج الخلويالعزل
معتدلة القلویة.

ورق ألیاف سیرامیك
حبل ألیاف سیرامیك (الجلفطة)

صوف صخري

بعض البیئات الحمضیة والقلویة المعتدلة.

اللباد الزجاجي التكسیات والتقویات
كسوة زجاجیة

PTFE بولیمر
عناصر تثبیت إستانلس ستیل

شبكات إستانلس ستیل
مطاط

جمیع االستخدامات الحمضیة إال فلورید الھیدروجین. بعض البیئات 
معتدلة القلویة.

بعض البیئات الحمضیة والقلویة المعتدلة.

بعض البیئات الحمضیة والقلویة المعتدلة.

بعض البیئات الحمضیة والقلویة المعتدلة.
بعض البیئات الحمضیة والقلویة من القویة إلى المعتدلة.

ACCSIL الطوب المشّكل



7

�

�

ACCSIL طوب
طوب ACCSIL یتم تصنیعھ لدینا من مكونات خام عالیة الجودة، سواء كانت سیلیكات األلومنیوم أو الكربون أو كربید السیلیكون. طوب مناسب لعدد متنوع من 

البیئات الحمضیة/القلویة المرّكزة بدرجات حرارة مختلفة. وھو مقاوم شدید الصالبة للتآكل ومقاوم لظروف تمدد الماء المتجمد.

وباالشتراك مع ما نقدمھ من مالط مقاوم للصدأ والتآكل، یشّكل طوب ACCSIL أفضل طریقة نموذجیة 
للوقایة من التآكل نظرا لصالبتھما الكیمیائیة والمیكانیكیة المطورة، والتي تجعل التبطین بطوب شركة 

ACCS Ltd یستمر لما یزید على 45 عاما من الخدمة.

تحزیمات السیرامیك ودعامات األبراج
نقدّم مجموعة كبیرة من األشكال واألحجام لتحزیمات ودعامات السیرامیك لألبراج. ولكونھا مصنوعة من 

خامات سیلیكات األلومنیوم عالیة الجودة، فقد استخدمت ھذه المنتجات في عدد من منشآت تصنیع األحماض 
حول العالم.

یمكننا تقدیم ما یرضیكم من قباب ذاتیة التدعیم أو تصمیمات مسنودة بأعمدة.

قوالب الزجاج الخلوي
تتمتع قوالب الزجاج الخلوي بعزل حراري ممتاز مع قدرتھا في الوقت ذاتھ على توفیر مستویات عالیة من 

الوقایة من الصدأ والتآكل، ولذلك فھي تعتبر االختیار المثالي في المناطق التي تتطلب استقرار درجات 
الحرارة. ونظرا لقلة كثافة ھذه المادة فھي ممتازة لالستخدامات األفقیة، كدواخل للمداخن.

بولیمر PTFE/اللباد الزجاجي/الكسوات الزجاجیة
تضفي ھذه المواد مجموعة متنوعة من التحسینات على المنتجات غیر المشّكلة المخصصة كبطانات للحمایة من 

الصدأ والتآكل.

على سبیل المثال:
یقدّم اللباد الزجاجي والكسوات الزجاجیة قوة میكانیكیة إضافیة بدون إضافة كبیرة في سماكة البطانة.

یقدّم بولیمر PTFE وقایة شاملة في المواضع التي ال یكفي فیھا دھان واحد.

طوب الكربون والسیرامیك

تحزیمة

قالب زجاج خلوي

كسوة زجاجیة/لباد زجاجي وورق سیرامیك

ACCSIL طوب

نظرة سریعة على المنتجات
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التطبیقات النموذجیة

آبار الكبریت/وحدات استخالص الكبریت

بئر كبریت – مسقط مرتفع 

بئر كبریت – مرحلة التخطیط

االنحدار
 

1:60
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Bitutek تكسیة

Sodasil بریمر

Potsil مالط

عزل بقوالب زجاجیة خلویة

طبقة أولیة من 
Silcrete ‘R’

مادة Silcrete SG  أو 
Silcrete Gunning

Potsil مالط

ACCSIL طوب

Bitutek تكسیة

Sodasil طبقة أساسیة

Potsil مالط

عزل بقوالب زجاجیة خلویة

طبقة أولیة من 
Silcrete ‘R’

مسبوكات مقاومة للحمض/سیلیكات عازلةطوب ومالط مقاوم لألحماض

یتم تصنیع الغالبیة العظمى من الكبریت كمنتج ثانوي ناتج عن تكریر البترول وعن معالجة الھیدروكربون، 
وحیثما تعّرض الكبریت للھواء، تنشأ إمكانیة تكّون مواد مسببة للتآكل. 

وقد تم تطویر منتجاتACCS Ltd  خصیصا لھذا النوع من االستخدامات، كآبار الكبریت على سبیل 
المثال، باعتبارھا صھاریج تخزین جوفیة كبیرة. وبمقدورنا موائمة تصمیم بئر الكبریت بما یتناسب مع 

احتیاجاتك.

ویتمثل التصمیم النموذجي في وضع طبقة أساسیة لتحضیر الخرسانة المدنیة، مع طبقة عازلة (المادة 
النموذجیة ھي قوالب الزجاج الخلوي) لتوفیر الوقایة الحراریة. وفي النھایة یتم وضع طبقة حمایة مثل: طوب 

ACCSIL المثبّت بمالط Potsil، أو خرسانة القطاعات المصبوبة Silcrete SG، أو حتى بمادة 
Silcrete Gunning. ثم یتم حمایة السقف بمنظومة الطبقة األولیة من مادة Silcrete R المذكورة فیما 

سبق.

وتتطلب عملیات استخراج الكبریت األخرى وقایة حراریة ھائلة. ونقدم في ھذا الشأن مجموعة من المواد 
الصامدة للحرارة، سواء كدھان أو مالط أو طوب أو خرسانة الستكمال "منظومة الوقایة".

حقیقة مذھلة حمض الكبریتیك عبارة عن مادة خام غایة في األھمیة وقد كان امتالك كمیات كبیرة 
منھا في السابق سواء إنتاجا /استھالكا مؤشرا على قوة الدولة الصناعیة.

التطبیقات النموذجیة
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التطبیقات النموذجیة

مصانع حمض الكبریتیك

نفایات حمض 
الكبریتیك

نفایات حمض 
الكبریتیك

حمض 
الكبریتیك

حمض 
الكبریتیك

المخزون

المحرقة

غالیة الحرارة المھدرة

برج التبرید

برج التجفیف

المبادل الحراري

المحول الحفّاز

برج االمتصاص

>%98            حمض كبریتیك المنتج

مثل الكبریت، حمض 
الكبریتیك، ثاني أكسید الكبریت

االحتراق

درجة حرارة أقل للغاز. البخار 
الزائد إلى المصنع

إلزالة الشوائب. الماء + ثاني 
أكسید الكبریت (g) عند ~80ºم

إزالة الماء

دة الحرارة زیا 

تُستخدم غالبیة الكبریت الناتج من عملیات 
استخراج الكبریت في تصنیع حمض 

.(H2SO4) الكبریتیك

العملیة النموذجیة الموضحة ھنا فعّالة للغایة 
إلنتاج وزیادة تركیز حمض الكبریتیك. ویشیع 

استخدامھا في عدد من المصانع الكیمیائیة 
المختلفة التي یتم فیھا استخدام حمض 

الكبریتیك أثناء مرحلة المعالجة. وبمجرد 
استخدامھ في إحدى عملیات اإلنتاج، یمكن 

تدویر الحمض المستنفد عبر ھذا النظام لتنقیة 
حمض الكبریتیك وإعادة تركیزه.

ونحن نقدّم جمیع أنظمة التبطین الواقي 
المطلوب في تحضیر حمض الكبریتیك، 
لتوفیر المواد المضادة للصدأ والحرارة 

والتآكل في أبراج التبرید والتجفیف 
واالمتصاص، وكذلك المواد الصامدة 
للحرارة المطلوبة في المحرقة وغالیة 
الحرارة المھدورة والمبادل الحراري.

H2SO4

       SO3 + H2O

g 

98%< 94% 

SO2

 

    SO3

g 
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برج التبرید
یمثّل برج التبرید جزءا من قطاع تنظیف 
الغاز في مصنع حمض الكبریتیك، وھو 
یتطلب مقاومة عالیة للتآكل بسبب البیئة 
الضارة في ھذه المرحلة، حیث یتعرض 
البرج لمستویات كبیرة من دورات البلي 

والتآكل والحرارة. لذلك یجب اختیار مواد 
التبطین بعنایة لتوفیر حمایة كاملة للھیكل 
المعدني الخفیف وإطالة العمر االفتراضي.

حقیقة مذھلة أنظمة الصرف الصحي في العالم كلھ عرضة للتآكل الشدید بسبب البكتیریا 
الموجودة في قنوات الصرف التي تؤدي لتكّون حمض الكبریتیك بتركیزات محدودة.

التطبیقات النموذجیة
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التطبیقات النموذجیة

برج التجفیف

یعمل برج التجفیف على إزالة الماء الزائد في الغاز. 
حیث یدخل الغاز السائل إلى البرج ثم یمر عبر 

سروج (مسطح علوي من سیرامیك مقاوم 
لألحماض)، وھي ما تسمح بوجود منطقة یتفاعل 

فیھا الماء مع حمض الكبریتیك. وبالنسبة لألبراج، 
یمكن استخدام تصمیمات بدیلة لدعامة التحزیم، 

كسقف مسنود بعمود أو قبة سیرامیك مسنودة ذاتیا.
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برج االمتصاص

یُعتبر برج االمتصاص المرحلة األخیرة في عملیة 
اإلنتاج. وعلى غرار برج التجفیف یتم استخدام سقف 

وسیط مسنود الستیعاب المزید من السروج لكي 
یتمكن غاز ثالث أكسید الكبریت من التفاعل مع الماء 

المتواجد في حمض الكبریتیك ”الضعیف“ بتركیز 
94%، وھو ما یؤدي لرفع تركیز الحمض إلى ما 

یزید على 98%. ویتم بخ حمض الكبریتیك 
”الضعیف” من أعلى مع تدفق الغاز إلى البرج من 

أسفل. وبتفاعل غاز ثالث أكسید الكبریت مع حمض 
الكبریتیك ”الضعیف”، یترسب حمض الكبریتیك 
المرّكز بنسبة 98% الناتج عن العملیة في قعر 
البرج، حیث یتعرض ھنا لمجموعة كبیرة من 

التركیزات الحمضیة ودرجات الحرارة العالیة. ومرة 
أخرى تُستخدم السروج إما على قبّة مسنودة ذاتیا أو 

على سقف مسنود بعمود.

حقیقة مذھلة یتم إنتاج حوالي 170 ملیون طن من حمض الكبریتیك كل عام، ویزداد الطلب 
بصفة مستمرة بسبب ارتفاع سقف المتطلبات، والتي تأتي بشكل أساسي من صناعة األسمدة.

التطبیقات النموذجیة
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التطبیقات النموذجیة

خزان ضخ الحمض

جدار نھائي نموذجي
تفاصیل وضع الطوب

فرن الكبریت
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صناعة الغازات/البتروكیماویات

وحدة إعادة تركیز الحمض

یصاحب االستخدام المكثف لألحماض والقلویات في 
صناعة البتروكیماویات زیادة عدد المناطق التي 
تتطلب مواد مقاومة للصدأ والتآكل. ونظرا لتنوع 
المواد المنتجة، یمكن أن یختلف تصمیم الصھریج 
بشكل جوھري تبعا للمنتجات قید المعالجة ونوع 
الترخیص. ومن األمثلة على ذلك وحدات إعادة 

تركیز الحمض ووحدات استخالص الحمض.

حقیقة مذھلة منتجنا AC90 مصمم خصیصا لتحسین وإصالح وتطویر طبقة 
الخرسانة المتضررة حتى عمق محتمل 10 ملم.

التطبیقات النموذجیة
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التطبیقات النموذجیة

مصانع األسمدة

مصنع األسمدة النموذجي ینتج ثنائي فوسفات مرجل الفوسفات
األمونیوم (DAP) أو أحادي فوسفات األمونیوم 

(MAP) باستخدام العملیة السائلة. ویُستخدم في ھذه 
الطریقة دائما حمض الكبریتیك كعنصر تنقیة (وھو 
ما یعني عادة ضرورة وجود منشأة معالجة لحمض 

الكبریتیك) النتزاع الفوسفات من المادة الخام. 
وبجمع صخور الفوسفات مع حمض الكبریتیك في 

 (H3PO4) المفاعل، یتشّكل حمض الفسفوریك
كمكّون رئیسي متولّد عن إنتاج عنصري DAP و 

.MAP
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مفاعل فوسفات
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متكدر

مرشح حزامي

حمض فسفوریك 
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مصفاة

مبخر بالشفط

المنتج (حمض 
فسفوریك بتركیز 
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وحدة تثخین

یجب تبطین الجدران والقاعدة بتكسیة 4 ملم من 
 ACCSIL مطاط البوتیل و 80 ملم من طوب

.Furan 'S' المثبّت بمالط

تفاصیل وضع طوب القاعدة تفاصیل القاعدة/الجدار الجانبي 
(مقیاس الرسم 1:10)

تفاصیل التمریر السفلي 
(مقیاس الرسم 1:10)

تفاصیل البطانة
ا مقیاس الرسم 1:10)

مالط 
Furan 'S'

حقیقة مذھلة یتم إنتاج حوالي 20 ملیون طن من حمض الھیدروكلوریك سنویا ویتم استخدام 
معظمھا في غمر وتغطیس الصلب إلزالة الصدأ أو أكسید الحدید المتقشر من الحدید أو الصلب 

قبل معالجتھ الحقا.

التطبیقات النموذجیة
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مفاعل التكریر

التطبیقات النموذجیة

المعالجة في صناعة التعدین
وجود مواد مقاومة للعناصر الكیمیائیة في مراحل 

المعالجة في مصانع التعدین یعتبر أمرا ال غنى عنھ. 
ومن ناحیتنا نحن قادرین على توفیر بطانات واقیة 
للقطاعات الھامة في عملیة التصنیع، مثل مفاعالت 

التكریر، وخزانات التغطیس والغمر، ووحدات 
استخالص الحمض، ووحدات الثخانة واللزوجة، 

والتمدیدات، والمداخن، واألحواض، واآلبار، 
والقنوات والتبلیط.
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تولید الطاقة

إنتاج الطاقةمدخنة (بطانة من الطوب)
یتم إنتاج الطاقة بمعیار متزاید حول العالم، 

وتستخدم جمیع الدول عملیات حرق الوقود بشكل 
أو بآخر. عند حرق الفحم أو البترول أو مخلفات 

تدویر الوقود، یتم إطالق فحم الكوك والرماد 
وغازات عالیة الحرارة كثاني أكسید الكبریت. 

ولحمایة خرسانة مصنع الطاقة أو ھیاكل الصلب 
بھ، یلزم استخدام بطانات واقیة. ویجب أن تتمیز 
ھذه البطانات بخواص مقاومة للحرارة والتآكل 

والعناصر الكیمیائیة. وبمقدورنا توفیر حلول 
فعالة للبطانات الواقیة في ھیاكل المداخن. 

وتشتمل ھذه الحلول على الطوب، والبالستیك 
المقوى بالزجاج، وقوالب الزجاج الخلوي، 
والخرسانة المقاومة كیمیائیا وكذلك المواد 

العازلة.

التطبیقات النموذجیة
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أسطوانة تخزین نموذجیة

التطبیقات النموذجیة

البالط والقنوات واألحواض

خّزان

قناة

قاعدة حوض

أرضیة
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في صناعة الكیماویات عموما، أثناء معالجة مواد مسببة للتآكل سواء كانت مرّكزة أو حتى ضعیفة، تكون 
األرضیة أو القنوات أو األحواض ھي األماكن التي تتعرض لھا وغالبا ال تكون خاضعة للمراقبة. ویمكن 
أن یؤدي التنوع الكبیر في المواد الكیمیائیة المسببة للتآكل المستخدمة في ھذه المعالجات عموما لمستویات 

عالیة من األضرار في المصنع الكیماوي.

وبمقدورنا تقدیم منظومات حمایة مختلفة تبعا لظروف البیئة المحلیة. وقد تتمثل ھذه المنظومات في تصمیم 
طالءات/تكسیات، أو یمكن استخدام طریقة أكثر شموال كمعجون وطبقات تقویة نھائیة، أو حتى تصمیم من 

البالط/الطوب. ویمكن موائمة ھذه الخیارات بما یتالئم مع ما ھو محدد من متطلبات ومیزانیة المشروع.

PE120 تكسیة

بطانات من الطوب والبالط

VEGF30 طالء

AC95 طبقة أساسیة

طالء راتنج مقوى باأللیاف الزجاجیة

لباد زجاجي  /
Novolac إیبوكسي

لباد زجاجي / إیبوكسي 
Novolac

طالء راتنج مقوى باللباد الزجاجي

حقیقة مذھلة مقاومة التآكل ضروریة في أي مكان یتعلق بتخزین أو 
معالجة األحماض أو القلویات.

التطبیقات النموذجیة

ACCSIL بالط 
FURAN ‘S‘ مالط
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التصمیم والمشورة

المشورة والتصمیم الفني في المراحل األولى من التخطیط یسمح بموائمة موادنا وخاماتنا بما یالئم بیئة المنشأة ومجال عملھا، وھو ما یضاعف من فعالیة أثرھا 
وضمان الحصول على قیمة متمیزة لقاء التكلفة.

(CAD) التصمیم المدعوم بالكمبیوتر
مستشارو التصمیم لدینا یتمتعون بأعوام من الخبرة في عالم الصناعة. وھو ما یعني أننا نتمیز بإدراك ال یضاھى فیما یتعلق بتصمیم واختیار وتطویر منتجات شركة 
ACCS Ltd في عدد من الصناعات المختلفة. ونحن مدركون أن كل عمیل لھ متطلباتھ الخاصة، لذا فنحن نقدّم تصمیمات فنیة معنیة بكل مشروع على حدة، لكي 

نضمن أن المواد المختارة ستضاعف من فعالیة إنتاج المنشأة وتطیل عمرھا ألقصى مدى ممكن.

اإلجھاد – الشد
باستخدام برنامج متخصص یمكننا تقدیم تصمیمات للشد – اإلجھاد لتوفیر صورة مبدئیة عن أداء المواد والخامات طوال فترة تركیبھا. وقد یكون ذلك شدید األھمیة في 

المشاریع االقتصادیة التي تنطوي فیھا الظروف البیئیة على عوامل أخرى بجانب البیئة المسببة للتآكل التي تم تصمیم موادنا من أجلھا. 

الدینامیكیات الحراریة ونقل الحرارة
نستخدم أیضا برنامج متخصص لتقدیم تصمیمات بدیلة تناسب متطلباتكم المحددة، مما یضاعف من فعالیة صھاریج المعالجة مع مراعاة االشتراطات البیئیة وقیود 

المیزانیة.

EN  و ASTM اختبارات المعاییر القیاسیة
موادنا مصممة ومصنّعة بما یتالئم مع المعاییر القیاسیة ASTM و E، وتضمن أنظمة مراقبة الجودة (كأحد اشتراطات شھادة األیزو ISO 9001:2008) الوفاء بھذه 

المعاییر سواء للطلبیات الكبیرة أو الصغیرة. ویمكن تقدیم الشھادات بناًء على طلبكم.

.

تقییم المخاطر
یمكننا تقدیم خدمة تقییم المخاطر أثناء مرحلة التصمیم، وبالتزامن مع خدمة المشورة یمكن تحدید وتحجیم المخاطر المتعلقة بالعمل في بیئات حراریة مسببة للتآكل 

والبلي

فحص الموقع
یضمن فحص الموقع اختیار المواد الصحیحة والتأكد من مالئمة بیئة العمل لمنتجاتنا بحیث نقدم في النھایة منتجا یناسب احتیاجاتكم.

تطویر المنتجات
نحن على درایة تامة بأن المنتجات أحیانا تحتاج للتطویر بما یتالئم مع بیئة عمل معینة. ونحن نفخر دائما بمرونتنا واستعدادنا لتطویر الحلول المتفق علیھا بحیث تناسب 

متطلباتكم تماما. وبقیامنا بتعدیل وتحسین مجموعة منتجاتنا الحالیة بمقدورنا تقدیم منظومة شاملة، مفّصلة بدقة بما یالئم ظروف العمل والمعالجة في منشأتكم.

منتجات تكمیلیة
نحن نحوز على مجموعة كبیرة من الشركات المنضمة لنا ولنا اتصاالت جمعناھا على مر السنین، كما أن مستشارو التصمیم لدینا لھم باع طویل في تقنیات بدیلة یمكن 

أن تكمل منظومة منتجاتنا. وبحسب تفضیالتكم، سنقدّم لكم حلوال بدیلة قد تكون أكثر مالئمة وتتمیز بمزید من فعّالیة التكلفة لتوافق متطلباتكم.
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التركیب واإلشراف

لضمان تركیب موادنا ومنتجاتنا بشكل صحیح وجودة عالیة، یمكن أن توفر شركة ACCS Ltd فِرق تركیب مدربة، أو تقدّم لكم قائمة بجھات تركیب أخرى 
متمیزة أو توفیر مشرف معتمد من ACCS Ltd للمشروع. ویمكن موائمة كل ذلك بما یتناسب مع موقع العمل لدیكم ومتطلباتكم.

وفي جمیع األحوال، في وجود معلومات كافیة لدیكم یمكننا تزویدكم بأدلة كاملة توضح طریقة التركیب وبیانات 
مواصفات السالمة للمنتجات، وبیانات المواصفات الفنیة، وشھادات الجودة، وشھادة المنشأ وأیة ملفات أخرى 

متعلقة بھذا الشأن.

في الخارج
نظرا لطبیعة العمل في الخارج وما یتطلبھ من نقل األفراد والمعدات، فنحن نوصي عموما باالعتماد على جھات 

 ACCS أخرى في التركیب لھا سابق خبرة في العمل بمنتجاتنا. وكحل بدیل یمكننا توفیر مشرف معتمد من
Ltd لتقدیم اإلرشاد والمساعدة للعمالة المحلیة لدیكم. ومشرفونا مھندسون مؤھلون ویتمیزون بسنوات من الخبرة 

في أعمال تركیب مواد معالجة الكیماویات حول العالم.

برجاء االتصال بنا لمزید من المعلومات بخصوص جھات التركیب المعتمدة في منطقتكم.

المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة لدینا فریق عالي المھارة وشدید االحترافیة من مھندسي التركیب. ونظرا لسنوات خبرتھم في العمل، فلطالما حازوا ثقة عمالئنا الحالیین 

وطلبوا العمل معھم مرارا وتكرارا، كما أوصوا بھم لعمالء آخرین بفضل جودة عملھم المتقن.

یتیح لنا اإلشراف على التركیب مراقبة موقع العمل بصفة منتظمة وتحسین مجموعة منتجاتنا الحالیة. عالوة على ذلك، تقودنا متطلبات مواقع العمل الجدیدة 
إلى تطویر تقنیات جدیدة، مما یعزز من توسیع نطاق منتجاتنا. بالرغم من ذلك وبناًء على طلبكم یمكن أیضا اختیار جھات تركیب أخرى أو طلب مشرف من 

جھتنا لضمان صحة التركیب بما یتناسب مع متطلباتكم المحددة.

جمیع القائمین بالتركیب لدینا حاصلون على شھادة السالمة CCNSG ، ومدربون على العمل في أماكن ضیقة ویتمیزون بسنوات من الخبرة في العمل في 
مجال الوقایة الكیمیائیة.

حقیقة مذھلة یسرنا دائما العمل معكم لتطویر أیا من المنتجات المنشودة بما یتالئم مع 
متطلبات عملكم.

التركیب واإلشراف



24

شركة ACCS عبر العالم
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شركة Chevron – كازاخستان – آبار كبریت
 مؤسسةChina Steel Corporation – تایوان – مداخن متعددة

شركة Codelco – تشیلي – وضع بطانات لصھاریج
شركة Coppex – تشیلي – برج امتصاص
شركة Dragon Steel – تایوان – مدخنة

محطة كھرباء الكریمات – مصر – مدخنة
شركة Enami – تشیلي – برج امتصاص

شركة Engro Chemicals Ltd – باكستان – وضع أرضیات كیمیائیة عامة
شركة ETI – تركیا – وضع بطانات صھاریج أحماض لمصنع

شركة Exxon – تایالند – وضع بطانات لبئر كبریت
شركة Hertz Teknik – مالیزیا – وضع بطانات لتطبیقات متعددة
شركة Huntsman Tioxide – عالمیة – وضع بطانات لمرجل

شركة JAC – سنغافورة – وضع بطانة بئر كبریت
شركة JINCO – الصین – وضع بطانة لمفاعل    

شركة JPMC – األردن – وضع بطانة لمرجل فوسفات
شركة Kazzinc – كازاخستان – بطانات صھاریج أحماض لمصنع

مشروع غاز الخرسانیة – السعودیة – آبار كبریت
محطة تولید الطاقة Lamma Island – ھونج كونج – مدخنة

شركة LG Nikko – كوریا الجنوبیة – وضع بطانات صھاریج أحماض لمصنع 
شركة Lynas – مالیزیا – مفاعالت أرض نادرة

وزارة البیئة – قطر – حمایة سقف بئر كبریت
محطة تولید الطاقة Money Point – أیرلندا – مدخنة

محطة تولید الطاقة Port Kelang – مالیزیا – مدخنة               
مشروع توسیع مصفاة رویس – اإلمارات – آبار كبریت  

محطة كھرباء سیدي كریر – مصر – مدخنة 
شركة Schering Plough – أیرلندا – وضع جدران واقیة 

شركة SKEC – آسیا/الشرق األوسط – مشاریع متعددة لوحدات استخالص الكبریت  
شركة SPCC – بیرو – وضع بطانات لمبرد 

شركة Thai VCM – تایالند – وضع بطانات لمبرد
محرقة Tuas – سنغافورة – مدخنة 

شركة Turkmengas – تركمانستان – 4 آبار كبریتیك، بئر تكویر كبریتیك 
شركة Vidrios Lirquen – تشیلي – مدخنة 

شركة Xstrata – تشیلي – وضع بطانات صھاریج أحماض لمصنع 
شركة YAP Construction – مالیزیا – وضع بطانة خزان للحمض المستنفد 

شركة Zinifex – نیوزیالندا – وضع بطانات لمفاعل

المملكة المتحدة

حقیقة مذھلة حمض الكبریتیك مستخدم على نطاق واسع في إنتاج األسمدة، ویصل مقدار 
ما یتم استھالكھ في ھذه الصناعة بحوالي 60% من مجموع إنتاجھ حول العالم.

شركة ACCS حول العالم

في الخارج
الیمامة ستیل – السعودیة – خزانات جلفنة

شركة Aramco – السعودیة – وقایة لسقف بئر كبریت 
معامل BMS Sword – أیرلندا – وضع جدران واقیة

شركة Ames Goldsmith – وضع أرضیة معالجة عامة               
شركة Baker Hughes – حوض تحمیل خزانات، أسطوانات تخزین، 

وضع أرضیة لمخزن
شركة Banner Chemicals – وضع بطانة مخزن داخلي

شركة BIP Oldbury - إعادة تبطین طاحونة حبیبیة
شركة BNFL – عدد كبیر من المشاریع إلصالح األرضیات وأسطوانات التخزین

شركة BP – عدد كبیر من المشاریع إلصالح األرضیات وأسطوانات التخزین 
مجموعة British Sugar – معالجة عدد من القنوات واألرضیات  

شركة Ciba Geigy – وضع بطانات لصھاریج طوب  
شركة Diageo – وضع أرضیات كیمیائیة عامة ومعالجة ألماكن النفایات السائلة 

محطة تولید الطاقة Drax – التزوید بمواد مختلفة، وقوادیس تعبئة الرماد 
ووحدات  تخزین

شركة D.S.M Ltd  – إصالح جدران حقل خزانات
محطة تولید الطاقة Egborough – التزوید بمواد مختلفة، وقوادیس تعبئة 

الرماد ووحدات تخزین 
مصفاة تكریر البترول Essar – مواد ترمیم وإعادة إنشاء آبار كبریت  

محطة تولید الطاقة Fiddlers Ferry – التزوید بمواد مختلفة، وقوادیس تعبئة 
الرماد ووحدات  تخزین 

مجموعة Goodwin – إعادة تبطین طاحونة حبیبیة
شركة GrowHow UK – مناطق معالجة عامة 

شركة IAE – خزانات تغطیس، مناطق معالجة، مناطق تخزین وأرضیات عامة 
شركة ICI – مناطق معالجة متعددة 

شركة Ineos Chlor – أحواض تعبئة خزانات بحمض الكبریتیك، وحدات 
معالجة وأسطوانات تخزین

شركة John Hyde – وضع أرضیات معالجة عامة
شركة Klenzan – وضع أرضیات معالجة عامة 
شركة Lucite – خزانات أحماض مستنفدة 
شركة M & CT – إعادة تبطین طاحونة حبیبیة 

شركة Mexichem Fluor – مخازن معالجة للنفایات السائلة، أحواض 
تخزین، أحواض شطف، أوعیة تخزین 

شركة Nestlé – مناطق معالجة األغذیة، معالجة النفایات السائلة ومناطق تخزین 
شركة Novartis Vaccines – أسطوانات تخزین أحماض 

شركة Perstorp – أسطوانات تخزین أحماض، أسطوانات تخزین مونمرات، 
آبار نفایات سائلة

شركة PQ Corp – مناطق معالجة وتخزین 
شركة Rolls Royce – منطقة تخزین أحماض 

شركة Westinghouse – عدد كبیر من مشروعات إصالح األرضیات 
وأسطوانات التخزین
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MINCHEM مجموعة

تضم مجموعة MinChem ثالث شركات مستقلة ومملوكة بالكامل، وھي MinChem Ltd و MinChem HMP Ltd و ACCS Ltd. والشركات الثالثة تعمل 
جمیعھا في مجاالت المعادن والكیماویات (كما یظھر من اسمنا)، وھي بذلك تقدّم مجموعة من المنتجات والخدمات الرائدة الستخدامات خاصة في أسواق مختلفة.

وترجع خبرتنا العالمیة إلى ما یربو على 40 عاما وھي تشتمل على تقنیات راسخة وعریقة عززناھا بتقنیات جدیدة على أحدث مستوى، مما أتاح لنا تقدیم حلول عالیة 
التقنیة تتماشى مع االزدیاد المطرد في متطلبات المواد الخام وعملیات اإلنتاج في العصر الحدیث.

MinChem Limited شركة
تأسست شركة MinChem Limited بناًء على قیام مجلس اإلدارة بشراء حصة قسم المعادن والكیماویات الناجح بشركة Palabora Europe Ltd (فیما بعد 

 ،Rio Tinto plc بجنوب أفریقیا، وھو بدوره جزء من شركة Palabora Mining Co Ltd وھو فرع مملوك بالكامل لشركة ،(Mandoval Ltd سمیت باسم
شركة التعدین العالمیة ومقرھا المملكة المتحدة.

وتقدّم MinChem Ltd مجموعة من المنتجات المتخصصة غیر العضویة القائمة على المعادن لالستخدام في األسواق العالمیة في مجال المنظفات، وأغذیة الحیوانات، 
والمحفّزات (في ھندسة السیارات والمجال الصناعي)، والسیرامیك (الحدیث، وطب األسنان، والبسیط والفني)، صناعة الكیماویات، والدھانات، واإللكترونیات، والعنایة 

الصحیة، ودباغة الجلود، وتشطیبات المعادن، واألوراق والكرتون، والصیدلة، والمواد الصامدة لالنصھار (األسمنت، الزجاج والصلب) والمجاالت المتعلقة بذلك.

 Zr ھو أكسید MinChem فإن خط اإلنتاج األساسي لدى ،(Zr) الرائد في السوق في مجال منتجات زركونیوم البادیالیت Palabora وبمواصلة العمل من موقع
وكیماویات Zr التفاعلیة. عالوة على ذلك نقدم أشكال متنوعة من األلومنیوم، والكوبالت، والبوتاسیوم، والصودیوم، والتیتانیوم، والنیكل وأنواع أخرى من األمالح. 

 ھاتف:
 فاكس:

enquiries@minchem.co.uk :برید إلكتروني  
www.minchem.co.uk :موقع اإلنترنت  

شركة

+44 (0) 1252 350504
+44 (0) 1252 350770

لمزید من المعلومات برجاء االتصال بـ:
MinChem HMP Limited,

Scott Lidgett Industrial Estate,
Scott Lidgett Road, Longport,

Stoke-on-Trent,
ST6 4NQ,

United Kingdom



MinChem HMP Limited,
Scott Lidgett Industrial Estate,
Scott Lidgett Road, Longport,

Stoke-on-Trent,
ST6 4NQ,

United Kingdom
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MinChem HMP Limited شركة
یقع مقر شركة MinChem HMP L (المعروفة سابقا باسم Hines Milling & Processing Ltd) في 

قلب منطقة صانعي الفخار والخزف ستوك أون ترنت بالمملكة المتحدة. وھي مصنّع ناجح لمجموعة من 
المنتجات السائلة والجافة القائمة على عنصر الزركون والزركونیا واأللومینا والمواد الخام السیرامیك/الصامدة 

للحرارة المتعلقة بھا.

تقدّم MinChem HMP Ltd ماركة ممیزة من اختصاصات الزركون، كمجموعة Zircozon™ من 
إنتاجنا. وھي مواد عالمیة مقبولة لدى جمیع الدول المصنّعة للسیرامیك، ویستخدمھا المصنّعون الرئیسیون في 

استثمارات المسبوكات، والمصبوبات، وصناعة أدوات المائدة/البالط، ومجال الصحة والصناعات المتعلقة 
بذلك. أما زركون 5 فیشّكل أفضل مبیعاتنا وھو مادة مصمتة عالیة الجودة تحقق بریقا شدید البیاض، یتفق 

والمعاییر العالمیة.

وتشتمل مجموعة منتجات شركة MinChem HMP على منتجات الزركون والزركونیا واأللومینا، كاألسمنت مثال والدھانات، والطالءات، 
والملصقات، والمسبوكات ومركبّات الحشو. وتُستخدم ھذه المنتجات لخدمة األسواق المذكورة سابقا باإلضافة لمختلف األسواق األخرى على نطاق 

عالمي في مجال المنظفات، والسیرامیك، وألوان السیرامیك، والعزل الكھربائي، وفریت حشو األسنان، والزجاج، والمینا، وتجھیزات األفران، 
والترشیح المعدني، والصبغات، والمواد الصامدة لالنصھار، وإلكترودات اللحام ومجموعة من االستخدامات الفنیة األخرى.

وتقدّم MinChem HMP Ltd أیضا خدمة الخلط، الطحن بالتعاقد، والغربلة، والتجفیف بالرش وبعض خدمات المعالجة األخرى. وبمقدورنا أیضا 
معالجة المواد الخام والزركون والزركونیا واأللومینا وبعض مواد السیرامیك/الصامدة لالنصھار األخرى بمنتھى الدقة وفقا للمعادالت والمواصفات 

التي تحددوھا.

لمزید من المعلومات برجاء االتصال بـ:

minchemhmp@btconnect.com
www.minchemhmp.co.uk

شركة

MINCHEM مجموعة

+44 (0) 1782 819 616
+44 (0) 1782 837 174

 ھاتف:
 فاكس:

  برید إلكتروني: 
  موقع اإلنترنت: 
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حقیقة مذھلة مدینة ستوك اون ترنت تعتبر موطن صناعة السیرامیك 
والخزفیات في المملكة المتحدة وتشیع اإلشارة إلیھا باسم منطقة "صانعي 

الخزف". ویظھر في الصورة بأعلى فرن حرق تقلیدي، وھو نوع من األفران 
التي طالما كانت منتشرة في المنطقة المحلیة ھناك.
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www.accsltd.co.uk

اتصل بنا

 ACCS Ltd, Scott Lidgett Industrial Estate, Scott Lidgett Road, Longport,
Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST6 4NQ, United Kingdom

ھاتف: 817107 1782 (0) 44+

           accs.ltd      

نظرا ألن مقرھا یقع في مدینة ستوك إن ترنت بالمملكة المتحدة، وبما یتیحھ ھذا الموقع من سھولة المواصالت العامة، تعتبر شركة 
ACCS Ltd في موقع مثالي لإلمداد والتصنیع لخدمة المناطق الحیویة للصناعات الثقیلة، كإقلیم الشمال الغربي والمنطقة الوسطى 
بالمملكة المتحدة. عالوة على ذلك، تتیح خطوط النقل لدینا سھولة الوصول إلى موانئ الشحن بالمملكة المتحدة لنقل المواد والخامات 

عبر البحار بطریقة سریعة ومثالیة.

اتصلوا بنا عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني لمناقشة مشروعكم ومعرفة ما یمكننا تقدیمھ لكم من دعم في مجال عملكم.

فروعنا في الخارج
نحن على درایة تامة في شركة  ACCS Ltd بأن المعرفة المحلیة أمر غایة في األھمیة لتقدیم المشورة والعون لعمالئنا. لذا فقد 

خصصنا عددا من الوكالء المعتمدین حول العالم للتحدث باسمنا، مما یسمح باالتصال المباشر بعمالئنا.

برجاء االتصال بنا أو مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني وسنوصلكم بممثلینا المحلیین في منطقتكم.

س: 824979 1782 (0) 44+ فاك
info@accsltd.co.uk :برید إلكتروني
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