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قواعد التركيب والفحوصات السنوية: يجب أن يقوم بكل أعمال تركيب وصيانة معدات ™PROCESS COMBUSTION متعهد مؤهل في مجال تركيب وصيانة املعدات 
 Process Combustion Ltd ويجب أن تتوافق هذه األعمال مع كل املتطلبات املنصوص عليها في أدلة شركة ،Process Combustion Ltd التي تبيعها وتوفرها شركة

وكل نظم السلطات احلكومية املعمول بها فيما يتعلق بتركيب املعدات وصيانتها وتشغيلها. للمساعدة في توفير أفضل مستوى من األداء والسالمة، توصي شركة 
Process Combustion Ltd بأن يقوم متعهد مؤهل بإجراء فحوصات، مبعدل مرة كل عام على األقل، ملعدات ™PROCESS COMBUSTION لديك وكذلك بإجراء صيانة لها 

.Process Combustion Ltd إذا لزم األمر، على أال يستخدم إال قطع الغيار التي تبيعها وتوفرها شركة
الهدف من هذا املستند تقدمي العون للمتخصصني املرخص لهم، وذلك في إصدار حكمهم املهني املتخصص.

يختلف أداء املعدات الوارد وصفها في هذا املستند بحسب كل تصميم وتطبيق.

كل الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أي جزء من هذا العمل الذي تغطيه حقوق النشر الواردة في هذا المستند، في أي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل – سواًء مصورة أو إلكترونية 
.Process Combustion Ltd أو آلية، بما في ذلك التصوير الضوئي أو التسجيل أو التسجيل على شرائط أو نظم تخزين المعلومات واستعادتها – بدون الحصول على تصريح مكتوب من شركة
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يختلف أداء املعدات الوارد وصفها في هذا املستند بحسب كل تصميم وتطبيق. يختلف أداء املعدات الوارد وصفها في هذا املستند بحسب كل تصميم وتطبيق.

املؤكسدات احلرارية احملفزة
تعمل مؤكسدات ™PROCESS COMBUSTION احلرارية احملفزة في درجات حرارة أقل كثيرًا من نظيراتها من النظم احلرارية األخرى. في ظل 

تكاليف الوقود التي تشهد ارتفاًعا مستمرًا، تستطيع نظم األكسدة احملفزة أن تقدم حالً ذا تكلفة مناسبة وكفاءة في استغالل الطاقة 

ويناسب احتياجاتك املتعلقة باحلد من تلوث الهواء. 

  املزايا:
الكفاءة في استغالل الطاقة بتركيزات منخفضة من املركبات  •    

العضوية املتطايرة.    
كفاءة عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة -   •    

تصل إلى 99.5%.    
كفاءة في استعادة احلرارة الرئيسية بنسبة تصل إلى 70%.  •   

ميكن تركيب نظام استعادة احلرارة الثانوية لتسخني املاء أو الهواء.  •   
تكاليف وقود أقل مقارنًة بنظم املؤكسدات احلرارية األخرى.  •   

تكاليف رأسمالية منخفضة بسبب صغر حجم غرفة التفاعل.  •   
نظرًا لصغر حجم هذه املؤكسدات وخفة وزنها، فهي ال حتتاج إلى   •    

مساحة كبيرة أو متطلبات خاصة لتركيبها.    
وقت أقل لبدء التشغيل ومرونة أثناء التشغيل.  •   

حتتوي قاعدة مثبتة بها للحد من الوقت والتكلفة الالزمني للتركيب.  •   
تصميم متقدم لنظام التحكم.  •   

  نبذة عامة:
 Process Combustion تتطلب املؤكسدات احلرارية احملفزة التي تنتجها شركة

Ltd أن يكون تيار الغاز املستعمل في العملية اإلنتاجية  خالًيا من سموم 
احملفزات اجلسيمية واملواد القطرانية التي قد تخفي املادة احملفزة. يستطيع 

مهندسو Process Combustion Ltd االختيار من بني أنواع محفزات عديدة 
للمساهمة في رفع مستوى كفاءة التخلص من املركبات العضوية املتطايرة 

واملساعدة في إطالة العمر االفتراضي للمادة احملفزة املوجودة داخل الوحدة.

املؤكسدات احلرارية ذات إعادة التوليد
تتميز مؤكسدات ™PROCESS COMBUSTION احلرارية ذات إعادة التوليد بكفاءة 

عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة، إلى جانب كفاءتها العالية في 
 استغالل الطاقة. تعمل هذه الكفاءة العالية في استغالل الطاقة على تشغيل الوحدة بوقود قليل للغاية أو بال أي وقود على اإلطالق. عندما يكون 

 اإلسهام احلراري للمركبات العضوية املتطايرة كبيرًا، يستطيع املؤكسد احلراري ذو إعادة التوليد حترير الطاقة الفائضة وتقدميها لنظام 
استعادة احلرارة الثانوية.

  املزايا:
القدرة على التعامل مع كل تركيزات املركبات العضوية املتطايرة،   •    

سواءً املنخفضة أو املرتفعة.    
كفاءة عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة - تصل إلى 99.5%.  •   

كفاءة في استعادة احلرارة الرئيسية بنسبة تصل إلى 96%.  •   
ميكن تركيب نظام استعادة احلرارة الثانوية لتسخني الزيت أو املاء   •    

أو الهواء الساخن.    
تكاليف وقود منخفضة للغاية، حتى مع تركيزات املذيبات املنخفضة.  •   

تصميم متقدم لنظام التحكم.  •   

 نبذة عامة:
بإمكان شركة Process Combustion Ltd توفير مجموعة متنوعة من املؤكسدات 

احلرارية ذات إعادة التوليد. من الوحدات منخفضة التكاليف املعبأة في علبتني والتي 
ترد إلى املوقع وهي محمولة بالكامل في صناديق نقل كبيرة مصممة خصيًصا لكي 

تناسب النظم الكبيرة متعددة العلب ذات املزايا املتقدمة مثل النظم املتصلة للطرد اإلحمائي واستعادة احلرارة الثانوية.

أشكال متنوعة من خيارات التصميم والتطبيقات

املؤكسدات احلرارية ذات االحتراق املباشر 
مؤكسدات ™PROCESS COMBUSTION احلرارية ذات االحتراق املباشر ميكنها أن تتعامل مع تركيزات مرتفعة للغاية من املركبات العضوية 

املتطايرة )VOC( في تيارات اخمللفات الغازية والسائلة بأمان وفعالية. في بعض احلاالت، ميكن حقن تيارات اخمللفات في نظام احلارقة الستخدامها 
كوقود. ميكن إضافة معدات أخرى موفرة للطاقة مثل غاليات )البويلرات(  احلرارة الضائعة أو نظم استعادة احلرارة الثانوية، وذلك إلسترجاع احلرارة 

إلى  العملية التصنيعية.  

املزايا:  

القدرة على التعامل مع تركيزات عالية جًدا من املركبات العضوية املتطايرة في   •    
تيارات اخمللفات الغازية أو السائلة.    

كفاءة عالية للغاية في تدمير املركبات العضوية املتطايرة - تصل إلى 99.95%.  •   
القدرة على  اإلستجابة  السريعة مع التركيزات عالية الذروة.  •   

إمكانية تصميمها بحيث تعيد احلرارة دوًما إلى العملية التصنيعية لديك.  •   
تصميم متقدم لنظام التحكم.  •   

 نبذة عامة:
 Process Combustion Ltd حتقق املؤكسدات احلرارية ذات االحتراق املباشر التي تنتجها شركة

أعلى مستوى من الكفاءة في وجود تيار مخلفات غازية أو سائلة  ذو قيمة حرارية مرتفعة 
ويجب معاجلته. تستطيع شركة Process Combustion Ltd تصميم وإنشاء هذه الوحدات 

للمساعدة في تلبية أصعب متطلبات التوجيه األوروبي النبعاثات املذيبات )SED( وتوجيه 
 .)WID( اململكة املتحدة املعني بحرق النفايات

املؤكسدات احلرارية االسترجاعية
ميكن تصميم مجموعة ™PROCESS COMBUSTION من املؤكسدات االسترجاعية بكفاءة عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة 

مقرونة بنظم استعادة احلرارة املتكاملة للمساعدة في احلد من تكلفة التشغيل. تزود هذه النظم مببادل حراري رئيسي لتسخني تيار الهواء 
 القادم. ميكن تركيب نظم ثانوية الستعادة احلرارة ، بهدف تسخني الزيت أو املاء أو الهواء الساخن الذي تتطلبه اجملففات أو األفران أو 

أجهزة التدفئة.

املزايا:  
القدرة على التعامل مع كل تركيزات املركبات العضوية املتطايرة، سواًء   •    

املنخفضة أو املرتفعة.    
كفاءة عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة - تصل إلى 99.5%.  •   

القدرة على استعادة احلرارة الرئيسية بنسبة تصل إلى 70%.  •   
ميكن توفير نظام ثانوي إلستعادة احلرارة إلرجاع احلرارة إلى  عمليتك التصنيعية.  •   

تصميم متقدم لنظام التحكم.  •   

 نبذة عامة:
 Process Combustion Ltd تستطيع املؤكسدات احلرارية االسترجاعية التي تنتجها شركة

التعامل مع تركيزات مختلفة من املذيبات.تعني الكفاءة العالية في التدمير حتقيق انبعاثات 
إخراج منخفضة للغاية. تتيح استعادة احلرارة الرئيسية للنظام كفاءة استغالل الطاقة 

مبستويات تركيز إدخال منخفضة. درجة حرارة العوادم بهذه الوحدات مناسبة متاًما لتسخني 
الزيت الساخن أو توفير الهواء الساخن لألفران أو اجملففات. ميكن االستعانة بهذه النظم 

للمساعدة في استعادة أكبر قدر ممكن من احلرارة  إلى عمليتك اإلنتاجية.

املؤكسدات احلرارية
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يختلف أداء املعدات الوارد وصفها في هذا املستند بحسب كل تصميم وتطبيق. يختلف أداء املعدات الوارد وصفها في هذا املستند بحسب كل تصميم وتطبيق.

املؤكسدات احلرارية احملفزة
تعمل مؤكسدات ™PROCESS COMBUSTION احلرارية احملفزة في درجات حرارة أقل كثيرًا من نظيراتها من النظم احلرارية األخرى. في ظل 

تكاليف الوقود التي تشهد ارتفاًعا مستمرًا، تستطيع نظم األكسدة احملفزة أن تقدم حالً ذا تكلفة مناسبة وكفاءة في استغالل الطاقة 

ويناسب احتياجاتك املتعلقة باحلد من تلوث الهواء. 

  املزايا:
الكفاءة في استغالل الطاقة بتركيزات منخفضة من املركبات  •    

العضوية املتطايرة.    
كفاءة عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة -   •    

تصل إلى 99.5%.    
كفاءة في استعادة احلرارة الرئيسية بنسبة تصل إلى 70%.  •   

ميكن تركيب نظام استعادة احلرارة الثانوية لتسخني املاء أو الهواء.  •   
تكاليف وقود أقل مقارنًة بنظم املؤكسدات احلرارية األخرى.  •   

تكاليف رأسمالية منخفضة بسبب صغر حجم غرفة التفاعل.  •   
نظرًا لصغر حجم هذه املؤكسدات وخفة وزنها، فهي ال حتتاج إلى   •    

مساحة كبيرة أو متطلبات خاصة لتركيبها.    
وقت أقل لبدء التشغيل ومرونة أثناء التشغيل.  •   

حتتوي قاعدة مثبتة بها للحد من الوقت والتكلفة الالزمني للتركيب.  •   
تصميم متقدم لنظام التحكم.  •   

  نبذة عامة:
 Process Combustion تتطلب املؤكسدات احلرارية احملفزة التي تنتجها شركة

Ltd أن يكون تيار الغاز املستعمل في العملية اإلنتاجية  خالًيا من سموم 
احملفزات اجلسيمية واملواد القطرانية التي قد تخفي املادة احملفزة. يستطيع 

مهندسو Process Combustion Ltd االختيار من بني أنواع محفزات عديدة 
للمساهمة في رفع مستوى كفاءة التخلص من املركبات العضوية املتطايرة 

واملساعدة في إطالة العمر االفتراضي للمادة احملفزة املوجودة داخل الوحدة.

املؤكسدات احلرارية ذات إعادة التوليد
تتميز مؤكسدات ™PROCESS COMBUSTION احلرارية ذات إعادة التوليد بكفاءة 

عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة، إلى جانب كفاءتها العالية في 
 استغالل الطاقة. تعمل هذه الكفاءة العالية في استغالل الطاقة على تشغيل الوحدة بوقود قليل للغاية أو بال أي وقود على اإلطالق. عندما يكون 

 اإلسهام احلراري للمركبات العضوية املتطايرة كبيرًا، يستطيع املؤكسد احلراري ذو إعادة التوليد حترير الطاقة الفائضة وتقدميها لنظام 
استعادة احلرارة الثانوية.

  املزايا:
القدرة على التعامل مع كل تركيزات املركبات العضوية املتطايرة،   •    

سواءً املنخفضة أو املرتفعة.    
كفاءة عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة - تصل إلى 99.5%.  •   

كفاءة في استعادة احلرارة الرئيسية بنسبة تصل إلى 96%.  •   
ميكن تركيب نظام استعادة احلرارة الثانوية لتسخني الزيت أو املاء   •    

أو الهواء الساخن.    
تكاليف وقود منخفضة للغاية، حتى مع تركيزات املذيبات املنخفضة.  •   

تصميم متقدم لنظام التحكم.  •   

 نبذة عامة:
بإمكان شركة Process Combustion Ltd توفير مجموعة متنوعة من املؤكسدات 

احلرارية ذات إعادة التوليد. من الوحدات منخفضة التكاليف املعبأة في علبتني والتي 
ترد إلى املوقع وهي محمولة بالكامل في صناديق نقل كبيرة مصممة خصيًصا لكي 

تناسب النظم الكبيرة متعددة العلب ذات املزايا املتقدمة مثل النظم املتصلة للطرد اإلحمائي واستعادة احلرارة الثانوية.

أشكال متنوعة من خيارات التصميم والتطبيقات

املؤكسدات احلرارية ذات االحتراق املباشر 
مؤكسدات ™PROCESS COMBUSTION احلرارية ذات االحتراق املباشر ميكنها أن تتعامل مع تركيزات مرتفعة للغاية من املركبات العضوية 

املتطايرة )VOC( في تيارات اخمللفات الغازية والسائلة بأمان وفعالية. في بعض احلاالت، ميكن حقن تيارات اخمللفات في نظام احلارقة الستخدامها 
كوقود. ميكن إضافة معدات أخرى موفرة للطاقة مثل غاليات )البويلرات(  احلرارة الضائعة أو نظم استعادة احلرارة الثانوية، وذلك إلسترجاع احلرارة 

إلى  العملية التصنيعية.  

املزايا:  

القدرة على التعامل مع تركيزات عالية جًدا من املركبات العضوية املتطايرة في   •    
تيارات اخمللفات الغازية أو السائلة.    

كفاءة عالية للغاية في تدمير املركبات العضوية املتطايرة - تصل إلى 99.95%.  •   
القدرة على  اإلستجابة  السريعة مع التركيزات عالية الذروة.  •   

إمكانية تصميمها بحيث تعيد احلرارة دوًما إلى العملية التصنيعية لديك.  •   
تصميم متقدم لنظام التحكم.  •   

 نبذة عامة:
 Process Combustion Ltd حتقق املؤكسدات احلرارية ذات االحتراق املباشر التي تنتجها شركة

أعلى مستوى من الكفاءة في وجود تيار مخلفات غازية أو سائلة  ذو قيمة حرارية مرتفعة 
ويجب معاجلته. تستطيع شركة Process Combustion Ltd تصميم وإنشاء هذه الوحدات 

للمساعدة في تلبية أصعب متطلبات التوجيه األوروبي النبعاثات املذيبات )SED( وتوجيه 
 .)WID( اململكة املتحدة املعني بحرق النفايات

املؤكسدات احلرارية االسترجاعية
ميكن تصميم مجموعة ™PROCESS COMBUSTION من املؤكسدات االسترجاعية بكفاءة عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة 

مقرونة بنظم استعادة احلرارة املتكاملة للمساعدة في احلد من تكلفة التشغيل. تزود هذه النظم مببادل حراري رئيسي لتسخني تيار الهواء 
 القادم. ميكن تركيب نظم ثانوية الستعادة احلرارة ، بهدف تسخني الزيت أو املاء أو الهواء الساخن الذي تتطلبه اجملففات أو األفران أو 

أجهزة التدفئة.

املزايا:  
القدرة على التعامل مع كل تركيزات املركبات العضوية املتطايرة، سواًء   •    

املنخفضة أو املرتفعة.    
كفاءة عالية جًدا في تدمير املركبات العضوية املتطايرة - تصل إلى 99.5%.  •   

القدرة على استعادة احلرارة الرئيسية بنسبة تصل إلى 70%.  •   
ميكن توفير نظام ثانوي إلستعادة احلرارة إلرجاع احلرارة إلى  عمليتك التصنيعية.  •   

تصميم متقدم لنظام التحكم.  •   

 نبذة عامة:
 Process Combustion Ltd تستطيع املؤكسدات احلرارية االسترجاعية التي تنتجها شركة

التعامل مع تركيزات مختلفة من املذيبات.تعني الكفاءة العالية في التدمير حتقيق انبعاثات 
إخراج منخفضة للغاية. تتيح استعادة احلرارة الرئيسية للنظام كفاءة استغالل الطاقة 

مبستويات تركيز إدخال منخفضة. درجة حرارة العوادم بهذه الوحدات مناسبة متاًما لتسخني 
الزيت الساخن أو توفير الهواء الساخن لألفران أو اجملففات. ميكن االستعانة بهذه النظم 

للمساعدة في استعادة أكبر قدر ممكن من احلرارة  إلى عمليتك اإلنتاجية.

املؤكسدات احلرارية
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قواعد التركيب والفحوصات السنوية: يجب أن يقوم بكل أعمال تركيب وصيانة معدات ™PROCESS COMBUSTION متعهد مؤهل في مجال تركيب وصيانة املعدات 
 Process Combustion Ltd ويجب أن تتوافق هذه األعمال مع كل املتطلبات املنصوص عليها في أدلة شركة ،Process Combustion Ltd التي تبيعها وتوفرها شركة

وكل نظم السلطات احلكومية املعمول بها فيما يتعلق بتركيب املعدات وصيانتها وتشغيلها. للمساعدة في توفير أفضل مستوى من األداء والسالمة، توصي شركة 
Process Combustion Ltd بأن يقوم متعهد مؤهل بإجراء فحوصات، مبعدل مرة كل عام على األقل، ملعدات ™PROCESS COMBUSTION لديك وكذلك بإجراء صيانة لها 

.Process Combustion Ltd إذا لزم األمر، على أال يستخدم إال قطع الغيار التي تبيعها وتوفرها شركة
الهدف من هذا املستند تقدمي العون للمتخصصني املرخص لهم، وذلك في إصدار حكمهم املهني املتخصص.

يختلف أداء املعدات الوارد وصفها في هذا املستند بحسب كل تصميم وتطبيق.

كل الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أي جزء من هذا العمل الذي تغطيه حقوق النشر الواردة في هذا المستند، في أي شكل من األشكال أو بأي وسيلة من الوسائل – سواًء مصورة أو إلكترونية 
.Process Combustion Ltd أو آلية، بما في ذلك التصوير الضوئي أو التسجيل أو التسجيل على شرائط أو نظم تخزين المعلومات واستعادتها – بدون الحصول على تصريح مكتوب من شركة

Process Combustion Ltd حقوق النشر © 2009 لشركة
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