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 سیدي العزیز، 

ات الملوثة. وفي ضوء التكنولوجیات المتعلقة بتنظیف التربة الملوثة، والحمأة الزیتیة وغیرھا من النفایلدینا قناعة أن شركتك مھتمة في 
جال صناعة بعشرین عاماً من الخبرة في م تكنولوجیز، وتكنولوجیا المعالجة الحراریة المیدانیة ثبت لدینا. ھذا نود أن أعرض  ارلسي

كنولوجیا لم، أصبحت وحدة االمتزاز لدینا الالھوائیة الحراري (أتدو) الرائدة في مجال التومرافق ثالثین مثبتة في جمیع أنحاء العا
ئیة. وتشمل ھذه البنزین الكیمیا لإلصالح واالنتعاش من تیارات الخطرة والنفایات غیر الخطرة، الناتجة أساسا من البترول والصناعات

لدة من خالل استكشاف ذلك النفایات البحریة والزیوت میاه قذرة، والنفایات المتو النفایات التي تتولد في المصافي وقیعان ناقلة بما في
ظمتنا ھي مصممة مخصص ارلسي تكنولوجیات تصمیم وتصنیع كل أتدو تلبیة احتیاجات عمالئنا. باإلضافة إلى ذلك أن النفط والغاز.

 لتلبیة االحتیاجات المحلیة الواجبة التطبیق. 

ھذه الفرصة لتقدیم الیة لمساعدتك على تعزیز فھمك لألرلسي تكنولوجیز،  والتكنولوجیا أتدو لدینا، ونحن نرحب بلقد أعددنا الحزمة الت
ن شركتنا اقتراح المعدات للمراجعة. وباإلضافة إلى ذلك، أود أن أدعوكم إلى موقعنا على االنترنت، حیث ستجد المزید من المعلومات ع

ذه الفرصة للرد على أیة أسئلة قد تكون لدیكم ونتطلع إلى االستماع منك. والتكنولوجیا أتدو. ونحن نرحب بھ  
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 مقدمة

منھا .  ھا والتخلصعي البیئي في جمیع أنحاء العالم لقوانین جدیدة واللوائح التي تنظم جمیع جوانب تخزین النفایات ومعالجتوقد أدى الو
ت إدارة ھذه المواقع أصبح أصبحت إدارة المواقع الملوثة ھذه والمصافي وغیرھا من منتجي النفایات النفطیة یشكل قضیة بیئیة رئیسیة.

لتقلیدیة للنفایات الزیتیة، مولدات النفایات النفطیة من القضایا البیئیة الرئیسیة. التخلص من النفایات وطرق التخزین االمصافي و  الملوثة,
یاجات الداخلیة ومواد النفایات الخطرة في حفر, مقالب القمامة او اإلغراق في المحیط أصبحت أقل شعبیة من قبل الحكومات تتأثر االحت

عارض الرأي العام من النفایات والضغط الخارجي من قبل مختلف االتفاقات التنظیمیة اإلقلیمیة والدولیة. وی لممارسات أفضل للتخلص
ادیا السترداد النفط وعقوبات مدنیة بقوة لھذه الممارسات. مزیج من األنظمة البیئیة وأسعار النفط الجذابة توفر فرصة فریدة مدفوعة اقتص

ات تلك دون تكالیف تنظیف بدیل بیئي و اقتصادي إلدارة مجاري النفای لتوفیر تم تطویر التكنولوجیا  لدینامن النفایات كمنتج یمكن بیعھ. 
إلصالح النفایات الملوثة  عالیة من التكنولوجیات التقلیدیة. استخدام نظام تسخین غیر مباشر وبیئة غیر المؤكسدة تسمح التكنولوجیا لدینا

روكربونات إلعادة استخدامھا أو إعادة تدویرھا. بأمان مع الحفاظ على وفصل الھید  

ھي  فط. تكنولوجیا أالتدولدیھا میزة توفي للتكلفة أكثر من الحرق والمعالجة البیولوجیة ، والتي ال تقدم أي استصالح للن التكنولوجیا لدینا
االنتعاش في جمیع ا على نطاق واسع لفصل النفط والیوم " المعالجة المفضلھ للنفایات الھیدروكربونیة" وقد تم استخدام ھذه التكنولوجی

المنشآت  أنحاء العالم بما في ذلك البلدان في الشرق األوسط وأوروبا وآسیا وأفریقیا وأمریكا الشمالیة والجنوبیة. وتدفع أصحاب
دیلة وإتاحتھا للبیع. بیع یتم حرقھا في أنظمة بأالتدوالستقبال النفایات التي یتم إنتاجھا من المنتجات القیمة. یتم جمع النفط الذي كان عادة ما 

 وتعافى النفط لتلك التي لدیھا المسؤولیة وتتطلب المعالجة یمكن أن تقطع شوطا طویال في دفع عملیة تنظیف.

 مواداستخدام أالفران المباشرة ھي مودیل قدیم عند التخلص من النفایات أو ال أنظمة المعالجة الحراریة البدیلة كما الحرق أو
غیرھا الھیدروكربونیة التي تم إجراؤھا من الھیدروكربونات أو المخلفات العضویة األخرى. الورق، والطالء، والراتنجات، والخرق و

حلیل الحراري. ما ھو والتي ھي العضویة یمكن تحویلھا إلى منتجات مفیدة مثل النفط وغاز الكربون أو االصطناعیة التي تمر تحویلھا بالت
و بسیط؛ الحد من الغالف الجوي والحرارة. ویمكن القیام بذلك، ویجري إنجاز ھذا حالیا مع معداتنا.    مطلوب ھ  
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 االمتزاز الحراري غیر المباشر 

 نظرة عامة

یتیة و معالجة النفایات معالجة النفایات الزل والمستخدمة 1996التكنولوجیا لدینا المستخدمة في المصافي والموانئ البحریة منذ عام
شاطئ الھیدروكربونیة في خزانات وقیعان ناقلة، في مرافق معالجة النفایات البحریة، وقطع الحفر من العملیات داخل وخارج ال

غیر العضویة، النفایات الخطرة القائمة على العضویة ومعالجة التربة الملوثة مع مجموعة واسعة من الھیدروكربونات المكلورة و
لیدیا كانت كلورة. وقد كان لدینا سجال من العمل الناجح في معالجة المصفوفات الزیتیة ذات المحتوى العالي من النفط والغاز. تقالم

ذه العملیة  نیات الحرق.التكنولوجیا األكثر فعالیة لمعالجة النفایات الزیتیة مع نسبة عالیة من المواد الھیدروكربونیة أشكال مختلفة من تق
فائدة الوحیدة لكن غیر قادرة على استرداد أي الھیدروكربونات إلعادة التدویر المفید. كانت ال في إزالة المواد الھیدروكربونیة وفعالة 

بیل وكونوكو لحرق الھیدروكربونات في بعض الحاالت السترداد الحرارة. وقد تم استخدام أالتدو في العدید من المصافي منھا اكسون مو
في إزالة المواد  تدوأمریكا الشمالیة بأنھا "في الموقع" أداة إصالح لمعالجة بعض النفایات مصفاة الزیتیة. فعالیة اال فیلیبس وھیس في

 2009ام في ع UDTAتصنف النفایات الخطرة في الوالیات المتحدة. كلف محطة  ARCRالھیدروكربونیة وقدرات إعادة تدویرھا، و 
بونیة و قى ازالة المواد الكور UDTAالنقط االمریكیة. فعالیة  llehSالمتحدة والمصافى ومصفاة الدنوك فى دولة االمارات العربیة 

یتھا بین المصافي اعادت تدوراھا, و سھولة عملیة اال نبعاث السماح التنضیمیة والقبول االكبر من قبل الجمھور العوامل الرئیسیة في شعب
ي یختلف بشكل والذ Xعملیة تخصع للوائح وكالة حمایة البیئھ تحت عنوان قرعي  UDTAومقاولون التنضیف في امریكا الشمالیة. انھ 

بعاثات الترجمة صرامة بالمقارنة مع تلك المطبقة على التكنولوجیات الحرق التي یجب ان االمتثال لمبادئ توجیھیة شاملة االن كبیر واقل
Oنفایات الخطرة .ِ ھو النظام الوحید من ھذا النوع حالیا یسمح لمعالجة  الARCR كوربونات في الوالیات المتحدة للتعافي من الھیدرو

في  ARCRفق ھو العادة التدویر , بدیال النضمة الحرق التقلیدیة التي ھي اال حد كبیر اكتر تكلفھ للبناء وتسمح! مخزون المعلف للمر
اري النفایات تي تعتبر من النفایات الخطرة. ویمكن تحویل مجالمقام االول الدھانات االراتنجات, المذیبات الخرق او اي شئ العضویة ال

 الى النفط والغاز و الكربون و التي یمكن استخدامھا كوقود صلب.  

ن موقع كاداة اصالح صالحة ومجربة في ما یزید عن ثالثیایضا تكنولوجیا االمتزاز الحراري غیر المباشرة  APESUوقد اعتمدت 
ىیورك العمالقة" بالد بما في ذالك "منتج النفط العالمي" الذي یقع في والیة نیو جیرسي بالقرب من ملعب "لالمتزاز في جمیع انحاء ال

ربة الملوثة. وقد حیث تم استخدام االتدو إلزالة ثنائي الفینیل متعدد الكلور (الكلور) والھیدروكربونات العطریة متعددة الحلقات من الت
ام ھذه التكنولوجیا بكثیر من مشاریع تنظیف یمولھا القطاع الخاص في أمریكا الشمالیة. كما تم استخد استخدمت ھذه التقنیة في عدد أكبر

الدایوكسین الملوثة  دولیا لتنظیف التربة الملوثة في بعض المواقع البارزة في سیدني، أسترالیا (ھومبوش باي)، ھونغ كونغ (تم تنظیف
رق التقلیدیة أو ي). یدین نجاح االتدو لعدة عوامل رئیسیة بالمقارنة مع تكنولوجیا الححوض بناء السفن لتصبح في موقع حدیقة دیزن

ھھا ) مستویات عالیة من الھیدروكربونات في االتدو ال تخلق األحمال الحراریة والصعوبات التي تواج1تكنولوجیا أطلقت المباشرة: 
أن  ) تركیزات عالیة بما فیھ الكفایة من الزیوت في النفایات یمكن2اشرة؛ عملیة عادة في الحرق وتقنیات المعالجة الحراریة أطلقت المب

) ألنھ ال یعتبر الحرق 3افت. وتعوض تكلفة التعافي من قیمة بیع المفیدة للمنتج في تركیبة مع فائدة بیئیة كبیرة. وبالتالي، قیمة عملیة وأض
المكلورة (وغیر  لعالم؛ فقد أصبح التكنولوجیا العالج األمثل لتنظیفمن قبل المنظمین والمنظمات البیئیة الشعبي في جمیع أنحاء ا

ین وبالتالي منع المكلورة) الھیدروكربونات المواقع الملوثة في جمیع أنحاء العالم. قیمة كبرى ھي أن العملیة نفذت في جو نقص األوكسج
 تشكیل الدیوكسین والفوران.   
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 تطبیقات
 

                                                                                              

عالیة من  بسبب البیئة غیر المؤكسدة تكنولوجیا االتدو قادرة على معالجة مجموعة واسعة من مجاري النفایات السائلة مع مستویات
دبابة وناقلة القیعان  لجة مجاري النفایات الزیتیة في المصافي وقیعانالتلوث. تكنولوجیا أتدو بالدرجة األولى وقد وضعت في الخدمة لمعا

مت أیضا أتدو لمعالجة مقتطفات من تجھیز والتربة الملوثة بالنفط والغاز. وقد استخد-(مرافق االستقبال البحریة)، القائم على النفط حفر
لمكلورة التي یتم نائي الفینیل متعدد الكلور في والھیدروكربونات االتربة الملوثة بالمواد الھیدروكربونیة، الھیئة العامة لإلسكان، وث

 تنظیمھا عادة تحت وكالة حمایة البیئة األمریكیة المتحدة. 

 حفر قصاصات  

 دبابة وناقلة القیعان  

 تكریر النفایات  

  التربة الملوثة بثنائي الفینیل متعدد الكلور، العطریة 

 الدیوكسین والفوران  

 بات الخرقغارقة في المذی   

 الطالء النفایات والراتنجات  

 إنتاج الحطام  

 تجاھل المنتج التجاري 

اسا أي تیار ما ورد أعاله المذكورة لیست سوى عدد قلیل من التطبیقات المحتملة. عملیة التدفئة غیر المباشرة یسمح یلوث تجھیز أس
ایات الصلبة البلدیةو غیر المؤكسدة أتدو لتجھیز مواد أخرى مثل النفالنفایات مع العضویة التي یمكن فوالتیزید وإزالتھا. كما یضفي الج   

 من خالل انحالل حراري. منتجات من ھذه العملیة ھي قیمة النفط والغاز وشار. 

ت المكلورةطبیعة العملیة صدیقة للبیئة. جو خامل یمنع أكسدة الھیدروكربونات والتشكیل من الدیوكسین والفوران من المركبا • .  

  .الشطب" للمواد الخطرة للتخلص من انخفاض التكالیف" •

  األسعار التنافسیة •

  فعالیة التكلفة •

  تقلیل النفایات وإعادة التدویر •

  القدرة على معالجة مجموعة متنوعة أوسع نطاق ممكن من الملوثات، كالمواد جیدا مع أعلى •

 محتوى الرطوبة  

  التنقل/الطوارئ استجابة •

  تصمیم مخصص •

مدار السنة العملیة ساعة 24 •   

  90تصمیم منخفضة الصیانة/الخدمة بعدة %  •

قطع الغیارفي جمیع أنحاء العالم على المساعدة في الموقع أثناء االنتصاب، اإلعداد، وبدء التشغیل، بما في ذلك التدریب و •   
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 أجزاء والبیانات التقنیة والتشاور  

 ضمان لمدة سنة كاملة •

 معلومات عن RLC تكنولوجیز

 تاریخ

كلفة مصممة ھي شركة تكنولوجیة من ذوي الخبرة وبتقدیر كبیر مع الموارد والخبرة واالبتكار لتصمیم حل فعال وفعالة من حیث الت
بیئیة التي یمكن معالجة خصیصا لتلبیة االحتیاجات الفردیة لعمالئھا. والغرض من تكنولوجیز، ھي شركة لتسویق وتصنیع التكنولوجیا ال

  رة وغیر الخطرة التي یتم إنشاؤھا في المقام األول من قبل الصناعات البترولیة والبنزین والكیمیائیة.النفایات الخط

ق الوعي البیئي في جمیع أصبحت إدارة المواقع الملوثة والمصافي وغیرھا من منتجي النفایات النفطیة یشكل قضیة بیئیة رئیسیة. وقد یتف
لى التخلص من تنظم جمیع جوانب تخزین النفایات ومعالجتھا والتخلص جدیدة. وقد ألھمت الحظر ع أنحاء العالم للقوانین واللوائح التي

 التربة الملوثة والمخلفات البترولیة في مقالب القمامة وبحار وضع حل دائم لھذه المشكلة.

لمؤسس تلوث الدكتور روبرت كارول، اعاما في مجال البحوث البیئیة وتطویر منھجیات عملیة وفعالة إلزالة ال 30مع خبرة تزید على 
ات البترولیة. والرئیس التنفیذي للشركة, وضعت الشركة جھدھا لتوفیر حل فعال واقتصادي، ودائم لمشكلة التربة الملوثة والنفای  

یاستنا أن یتطلب سمن خالل تقدیم محطات ي جمیع أنحاء العالم, وشركة تعمل لمساعدة عمالئھا لحمایة البیئة وتطویر في وئام داخلھا. 
. دینا للدولة مصانعنا ال تضر بالبیئة أو الصحة العامة، ونحن بناء وحدات لدینا بقلق الكامل لحمایة األرض، والھواء، والماء من التلوث

  ء العالم.من بین الفن ثبت نظام تكنولوجیا تمكن معداتنا لتلبیة وتجاوز المعاییر تنظیف في البالد عمالئنا في جمیع أنحا

  المؤھالت

 الخبرة/المراجع

فضال عن العدید من  شركتنا نجحت في إنجاز المشاریع على حد سواء في تجھیز المواد الھیدروكربونیة الملوثة بالتربة والشتالت الحفر،
   .المكونات األخرى، على الرغم من أن من المھم أن نالحظ أنھ ال یوجد مشروعان ھي نفسھا. 

ة األولى في ) الثالثین للعمالء في جمیع أنحاء العالم. تم وضع النظم التي قدمتھا شركتنا في الدرج30بتزوید نظم (أن تاریخ شركتنا قامت 
-على النفط حفر خدمة لمعالجة مجاري النفایات الزیتیة في المصافي وقیعان دبابة وناقلة القیعان (مرافق االستقبال البحریة)، القائم

ات المتحدة األمریكیة، لملوثة بالنفط والغاز، تجھیز.  ویشمل وجودنا في العالم الحالي (النباتات تباع) الوالیمقتطفات من تجھیز والتربة ا
كة العربیة السعودیة كندا، المكسیك، كولومبیا، البرازیل، إسبانیا، النرویج، روسیا، سنغافورة، مالیزیا، نیجیریا وغانا، والكویت، والممل

دة. واإلمارات العربیة المتح  

طفات من الحفر وتشمل بعض من مجاري النفایات السائلة التي تم معالجتھا باالستفادة الفعالة من رلكت للدولة من بین الفن أتدو مقت
ضا ة). وقد استخدمت أیوالحماة الزیتیة من مرافق البتروكیماویات تلبیة العالمیة معاملة المعاییر (إقلیم اتحادي وكالة حمایة البیئة األمریكی
دروكربونات المكلورة أتدو لمعالجة التربة الملوثة بالمواد الھیدروكربونیة، الھیئة العامة لإلسكان، وثنائي الفینیل متعدد الكلور في والھی

ا خلط النفایات.التي یتم تنظیمھا عادة تحت وكالة حمایة البیئة األمریكیة المتحدة و/أو انخفاض مستوى الكیان التشغیلي المعین ركر  
  

تطلب مشروع تكنولوجیز، قد نجحت في تصمیم وتصنیع أنظمة االمتزاز الحراري بل وتعمل أیضا المعدات. وكمثال على ذلك، ی رلسي
ألف المشروع واحد خدمات رلكت للموقع تنظیف "سالح البحریة األمریكي" الذي لدیھ معاییر عالیة عموما ولن تساوم على النوعیة. ویت

طن. وقد تحقق  25 000وقود الطائرات والدیزل ملوثة التربة التي بلغ مجموعھا ما یزید على  4-ة من جي بيمن المعالجة الحراری
و  18ملیة بین اإلصالح في الموقع في الوالیات المتحدة  إطفاء الحرائق البحریة مرفق التدریب قبل االمتزاز الحراري في معدالت الع

جزء في الملیون للھیدروكربونات النفطیة الكلیة   15,000التلوث األولیة عالیة كما أنھا طن للساعة الواحدة. تراوحت مستویات  30
 1جزء في الملیون الھیدروكربونات النفطیة وأقل من  10أجل بت. وكانت معلمات تنظیف التربة أقل من  45,000وجزء من الملیون 

ا قائمة ملیة دون فشل اختبار واحد.  للمرجع الخاص بك أدرجنجزء من الملیون بت. تم تنظیف جمیع أنواع التربة بمستویات الع
.بالمشاریع السابقة التي أنجزھا رلكت في الجزء األخیر من ھذه الوثیقة  

 
ذیة. ھذه التجربة یؤدي القدرة الفریدة على أن انعدام الشركات المصنعة األخرى: الخبرة التنفی تكنولوجیزرلسي وباإلضافة إلى ذلك، یوفر 

من القمینة  صمیم التمیز. مثال على مثل ھذه التجربة عندما شھدت الشركة معدالت إخفاق عالیة سلسلة محرك األقراص الرئیسيإلى ت
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ت الشركة فورا الدوارة. عند تحدید أن اإلخفاق في السلسلة كان بسبب ارتداء الزائدة من الرمال أثناء التشغیل في بیئة صحراویة، بدأ
ة قطعة من ك األقراص.  ابحث في محركات بدیلة، استعرض المھندسین رلكت لنظام التشغیل من التربة الحارإعادة تصمیم نظام محر

نة المعدات التي تعرف باسم "ساحرة خندق". ھذه المعدات ھو سلسلة مدفوعة نظام حفر الخنادق من خالل األرض. مشیراً إلى المتا
لقضاء على ام محرك األقراص إلدراجھا في قمائن االمتزاز الحراري، وبالتالي االمھندسین في رلكت محرك أقراص سلسلة تكییف النظ

).        ( معدالت إخفاق عالیة.  وقد تم تغییر تصمیم ھذه ناجحة حتى اآلن أن إدماجھ في جمیع الوحدات المصنعة من قبل   
 

شتریات، حراري تشمل تصمیم عملیة مفصلة، الھندسة والمملتزمة بتزوید عمالئنا بمجموعة كاملة من االمتزاز تكنولوجیز  (         )
حضر اجتماعات وإمدادات، التكلیف، اإلشراف على االنتصاب، بدء واختبار. كجزء من مرحلة الھندسة التفصیلیة، والمھندسین رلكت سی

خدمة ذوي الخبرة المیدانیة  technician(s) لمناقشة مختلف القضایا التقنیة مع إدارة العمالء/فریق المشروع. سوف تزود المشاریع مع
ي المصنع)، النباتات خالل األنشطة المیدانیة تشمل؛ تركیب النبات والجمعیة، والتكلیف وبدء التشغیل، تعبئة أول (إدخال مواد النفایات ف

. مرحلة التحقق من األداء، والتدریب العملي على األحداث  

  

  ضمان الجودة

ع خصائص ومراقبة الجودة ومراقبة األداء بوجود خطة ضمان مراقبة الجودة والنوعیة تكییفھا لتتناسب معناوین الشركة ضمان الجودة 
میع المشروع العمالء. خطط طوارئ مخصصة لكل مشروع على حدة وھي مكتوب على جائزة النجاح لعقد. بشكل عام إال أنھا تغطي ج

محدد اللغویة.  تم تصمیم خطط الطوارئ إبقاء المشروع في الوقت ال جوانب المشروع ومعالجة كل شيء من الفشل معدات للحواجز
رم وعلى المیزانیة والتعامل مع أي وجمیع المشاكل التي قد تنشأ. المقاول قد وضع خطة رسمیة لرصد األداء مع جدول زمني صا

 وضوابط المیزانیة.
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  وصف العملیة

فاظ علیھا لجمع المباشر تكنولوجیا معالجة مصممة لفصل مكونات عضویة من تیار نفایات بھذه طریقة أن یتم الح االمتزاز الحراري غیر
 وإعادة تدویر. الرسم البیاني أدناه یوضح العملیة في شكلھ األكثر أساسیة.

 

 

 

ال تأتي  رارة غیر المباشرة. في أي نقطةالمكونات العضویة الحالیة في مواد العلف یتم تبخیرھا داخل اسطوانة دوارة عن طریق الح
زول تحیط المواد األعالف في اتصال مباشر مع الغازات الموقد اللھب أو االحتراق. بدالً من ذلك، یتم نقل الحرارة المتولدة في فرن مع

خامل  ذا یحدث تحت جوباسطوانة دوارة بالتوصیل عن طریق الجدار طبل في المواد إلى درجة حرارة كافیة لتطییر الملوثات.  وھ
كسین والفوران. الالھوائیة، مما یحول دون أي أكسدة أو تدمیر لمكونات ھیدروكربونیة أو كیمیائیة. الجو الالھوائي یمنع التشكیل من الدیو

 اؤھا في أتدو إلى ھي رطب نظیفة من المواد الصلبة المعالجة تخرج في أتدو منع الغبار. یتم توجیھ األبخرة الھیدروكربونیة التي تم إنش
 (        ) اصلحیث أنھا ھي تطفئ مباشرة مع عملیة تبرید المیاه. یتم جمع الزیوت مكثف في النفط المیاه ف(        )  بخار استردادوحدة 

ھا، مع یة إزالتالذي جزء ال یتجزأ من وحدة معالجة المیاه األولیة. ھذه العملیة یجعل المواد العلفیة غیر الخطرة، مع المكونات العضو
 المحافظة على المواد الھیدروكربونیة. 

قدرة النظام ھو دالة لشرط تنظیف المواد والمساحة السطحیة المتاحة إلسطوانة دوارة، یمكن من خاللھا نقل الحرارة. بناء محطة 
وفیر طبل طول موسعة زیادة قدرة أقدام في الطول. یمكن ت 48بوصة وقطرھا  84- 54"االمتزاز الحراري" مع طبل أحجام تتراوح بین 

ذي یمر من ال (           )النظام.   كخیار، یمكن تجھیز المصنع مع أحكام السماح للغازات عملیة غیر كوندینسابل التي تم إنشاؤھا في 
سعرات لغاز، قد تزید قیمة ال. اعتماداً على تكوین ھذا ا(           )خالل "وحدة انتعاش البخار" أن أعید تعمیمھا واستخدامھا في الفرن 

. (            )الحراریة تورید الوقود األساسي، زیادة الكفاءة الكلیة للمحطة بالحد من استھالك الوقود الرئیسي   
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  وصف المعدات

ضال ة معالجة المیاه، فمفروشة كاملة مع المواد الالزمة التعامل مع المعدات، وعناصر التحكم في تلوث الھواء، ووحد (       )كل نظام 
یة غیر عن نظام كامل كھربائیة بما في ذلك الضوابط العملیة واآلالت. تتضمن الحزمة معدات نظام تغذیة مواد، وحدة المعالجة الحرار

ط السالمة واب)، فضال عن معدات معالجة المیاه واسترداد بخار.  ھو تجھیزه في أتدو مع نظام الشعلة كاملة بما في ذلك ض     المباشرة (
      ردادتبخار اسوحدة اللھب وصمامات األنابیب ومراقبة الوقود، وغرفة الفرن معزول والمكدس. نظام مراقبة تلوث الھواء، یشار إلى 

نظام التبرید.  یشمل بریسكروبیر والغسیل فنتوري، مروحة مشروع المستحث، فضال عن مبادل حراري جماعیاً، والمرتبطة في(        ) 
.  یتم (        )نوحدة معالجة المیاه ھي مفروشة مع فاصل میاه نفط زیت، وتقدیم المیاه والمواد الصلبة في تصریف السائل المستردة م  

یاه.توفیر أبراج تبرید البخر للسماح للتبرید غیر المباشرة للمیاه المستردة ومتوفراً إلعادة استخدام عملیة تبرید الم  

مواد تغذیة النظام    

یتم تزوید قادوس قدرة 10 3(متر) لتلقي وتخزین ومتر تغذیة المواد إلى أتدو. ھوبر أسفل حیة مجھزة ببریمة الروتاري برغي التوأم 
معالجة المواد. تسیطر من خالل محرك تردد متغیر. وھذا یسمح للمشغل للسیطرة المعدل الذي یسوغ ھوبر، ونتیجة لذلك معدل التي أتدو ل

لكمبیوتر في صلب قاعدة قادوس تغذیة حساب معدل تغذیة في طن/ساعة بشكل مستمر، ویتم عرض ھذه المعلومات على ا خالیا الحمل 
قادوس تغذیة.  لالتشغیل المحلیة. ھوبر مفروشة بمنصة مشى حول الجزء العلوي للتنظیف والصیانة من الوصول إلى الدب الفحص خال

. (          )سم) من دخول  5یستخدم الدب شاشة الجسیمات الكبیرة (+   

إلزالة واثب یمكن شحن باستخدام محمل الواجھة األمامیة أو رافعة تعمل نوع البطلینوس قذیفة دلو ویمكن توفیره مع غطاء قابل ل
قبل دخولعبر یمیل سلسلة السحب الناقل  بین عملیات التحمیل. المواد تفریغھا من قادوس یتم نقل إلى VOC للسیطرة على االنبعاثات  
ATDU النظام.  المواد یجب أن تمر عبر صمام البقشیش بوابة غرفة معادلة الضغط مزدوجة، ومنع بشكل فعال دخول األكسجین في

.(            )تغذیة المثبتة تحت ھذا القفل ینقل المواد في طبلة دوارة من  12والمسمار "  

مواد  بعض المشاریع لضمان حسن یوصل المواد والمعالجة الحراریة. ینصح إعداد المواد وما قبل المعالجة قد تكون ضروریة خالل
بل المعالجة الحراریة. النفایات الزیتیة مع مستویات السائل المجانیة مرتفعة (النفط والمیاه) للخضوع لنوع من االنفصال السائل البدني ق

یة. المعالجة لتجھیز لضمان اتساق كاف قبل المعالجة الحرارطین الحفر مع المحتوى السائل المرتفع قد یكون من الضروري سابقة ا
ة عالیة المادیة ھي واحدة من أھم العوامل الوقت كثیرا ما یغفل في عملیة المعالجة الحراریة ناجحة. على الرغم من أن مستویات السائل

انیكیة.  ا للحد من السائل عن طریق الوسائل المیكلدینا، فإنھ من المفید اقتصادی (           )في المئة) یمكن عالجھا في  50-60(>   
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A.T.D.U. 

 

واردة. الطبل  وتتمثل المھمة الرئیسیة لألسطوانة دوارة ساخنة بشكل غیر مباشر ھي إلزالة جزء الھیدروكربونیة والرطوبة من النفایات
مة األكسدة قاومة سبائك الفوالذ المقاوم للصدأ مع قوة عالیة ومقاوھو قلب النظام االتدو. ملفقة علیھ من العجاف حرارة األوستنیتي م

المعلقة، والسماح الستمرار الخدمة الفرن التصمیم إلى حوالي 6000 مئویة. اعتمادا على حجم النظام ھي التي شنت إما اثنین أو أربعة 
ى حدة من وقد. وینقسم الفرن إلى منطقتین مع كل منھا علوھما في نھایة كل من الفرن لمدة أربعة أنظمة الم -الشعالت تحت االسطوانة 

النفط والغاز الطبیعي والبروبان أو غاز البترول المسال  2خالل منفذ تنفیس غاز المداخن الخاصة بھ. یمكن أن تطلق الشعالت مع رقم 
حرارة قل، والسماح التحكم في درجة الوكاملة مع نظام السالمة اللھب ومراوح الھواء االحتراق. الشعالت یمكن تشغیلھا بشكل مست

درجة فھرنھایت.  2400من العزل السیرامیك مصنفة في درجات حرارة تصل إلى  6منفصلة من المنطقتین. الفرن یحتوي على "  

الملوثات  ان منمزیج من المواد الدوارة طبلة قذیفة والقدرة الفرن الموقد تسمح االتدو لرفع درجة حرارة مواد التغذیة وراء نقطة الغلی 
عالت. األختام الھدف. تضمن التدفئة غیر المباشرة المواد الملوثة في البرمیل الدوار أبدا تأتي في اتصال مع نواتج االحتراق من الش

صمام التحول إما في نھایة ضمان  airlocks مصمم خصیصا في نھایات مدخل والتفریغ لألسطوانة دوارة جنبا إلى جنب مع مزدوجة
استمرار یراقب تركیز ب (          )ر مؤكسد فیھا النفایات الزیتیة یمكن تبخیرھا بأمان. محلل األكسجین المثبتة في نھایة التفریغ من جو غی

ي في المئة. آخر محلل األكسجین المثبتة في كومة العادم تراقب الھواء الزائد ف 1األكسجین داخل البرمیل الدوار الذي ھو عادة أقل من 
أكسجین التعدیالت تقلیم لضمان الشعالت دائما تعمل بكفاءة وعلى النسبة. المداخن في حین ینفذ تحكم اآللي غازات  

عة دوران یتم التحكم في الملوثة وقت السفر المواد من خالل طبلة دوارة من قبل المنحدر من حدة وعدد وموقع الرباعین الداخلیة وسر
یطر على األسطوانة الدوارة. عادة المنحدر طبل وموقف وعدد من الرباعین ثابتة. سرعة دوران األسطوانة ھي السمة الرئیسیة التي تس

وبة الحر والمقید مقدار الوقت المعالجة المطلوبة لتحقیق أي ھدف معین ھو تنظیف تعتمد إلى حد كبیر على محتوى الرط الوقت االحتفاظ.
ضویة موجودة في من النفایات، والمواد الصلبة الخصائص الفیزیائیة مثل توزیع حجم الجسیمات، ونوع من المركبات العضویة وغیر الع

اه تخضع التبخر من النفط والغاز. كما یسافر الحمأة الزیتیة من خالل طبلة دوارة ساخنة النفط والغاز والمیمجرى النفایات و نقطة الغلیان 
من خالل  (            )(االمتزاز) بینما عمل على تولید تیار صلبة جافة وخالیة من الملوثات. المواد الصلبة المصنعة الساخنة خروج من 

نقاط البقشیش آخر. درجة حرارة المواد یتم رصد مستمر من قبل المزدوجات الحراریة في مدخل ومزدوج غرفة معادلة الضغط صمام 
تم رصد تصریف البرمیل الدوار. ویتم رصد درجة الحرارة قذیفة في عدة نقاط على طول وحدة للتحكم في درجة حرارة المعالجة. وی

م مزیج ضوابط حد لمنع ارتفاع درجة حرارة طبلة. وعادة ما تستخددرجة الحرارة تصریف الغاز فرن كومة بشكل وثیق جدا مع وجود 
ودرجة الحرارة قذیفة لتحقیق عملیات المصنع  (          )من المكدس درجة حرارة خروج الغاز، ودرجة الحرارة خروج المادیة من 

لیھا یسببھا مشروع المحطة التي تسیطر عقبل  وار تحت مشروع السلبي المستمر منالمثلى. یتم الحفاظ على الجو داخل البرمیل الد
قل بخار مروحة. ویتم نقل األبخرة المستوعبة من طبل دوارة في وحدة بخار استعادة النظام (تحدیث سجل الناخبین) من خالل نظام ن

 ار. وقد استخدمت رمیل الدووتم تزویدھا بأبواب الوصول للتفتیش سھلة، التنظیف والصیانة من داخل الب (             )التنظیف الذاتي. و
مضافة الكیمیائیة في آر لخفض أو القضاء على تراكم داخل البرمیل في الحاالت التي كان ھذا یمثل مشكلة.  (            )  
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  تصریف المواد و نظام تكییف

ط التربة رمح للتبرید المباشر مع المیاه. داخل حدة خلحدة خلط التربة المزدوج  (       ) إدخال المواد الصلبة الساخنة المعالجة خرج من 
ة سحب تمیل الحقة. مختلطة المواد الصلبة الساخنة الواردة باستمرار مع المیاه للتحكم في التبرید والغبار قبل یجري صرفھا ناقل سلسل

اه.  وتتضمن تبرید ویعیدھا إلى وحدة معالجة المیالغسیل بخار المركبة أعاله حدة خلط التربة یتكثف البخار المتولدة في عملیة التبرید، 
ف، الصیانة في المئة منع الغبار.حدة خلط التربة مفروشة بأبواب الوصول للتفتیش سھلة، التنظی 5-3المواد الصلبة الناتجة عن الرطوبة 

دروكربونیة مجاناً ختیاري لخلط المواد الھیواستبدال/تعدیل نصائح مجداف. باإلضافة إلى ذلك، حدة خلط التربة یمكن استخدامھا فعلیاً اال
ا لزم األمر.عند نقطة الخروج مع إضافات مختلفة مثل الجیر أو األسمنت بورتالند الستقرار المعادن المتبقیة قبل التخلص منھا إذ  

  وحدة اإلنعاش بخار

مات الصلبة بونیة المستوعبة، بخار الماء وإزالة الجسیھو أن تتكثف واسترداد المواد الھیدروكر(           )الوظیفة لوحدة اإلنعاش بخار
صدأ. فرو الموجودة في تیار الغاز تغادرھا في أتدو. مواد البناء القیاسیة فرو ھو درجة الحرارة، ومقاومة للتآكل من الصلب المقاوم لل

حة مشروع المستحث قسم مزیل الضباب، مرویتضمن العدید من المكونات الرئیسیة بما في ذلك قسم الطفایات والغسیل فنتوري، فاصل، 
 ومبادل حراري غیر مباشرة. 

إزالة  ویتم تبرید الغازات دخول القسم الطفایات باالتصال المباشر مع قطرات الماء ناعما صغار عن طریق فوھات متعددة وتتم
ة. الھیدروكربونات الموجودة في تیار الغاز العملیالجسیمات من تیار الغاز.  التبرید السریع یتكثف أساسا جمیع المواد الھیدروكربونیة 

ي الحلق إلزالة مجھزة الغسیل فنتوري متغیرة ف(           ) السائلة اآلن االنضمام إلى عملیة المیاه ویتم تسلیمھا إلى وحدة معالجة المیاه.  
ع مع قطرات م الغبار المحملة في تیار الغاز المتسار. داخل فنتوري، یصطد(           )الجسیمات الصلبة الدقیقة من تیار الغاز یدخل 

لمصب الماء المحقون صغار أن تؤثر الجسیمات وتصبح فخ داخل. تتم إزالة ھذه قطرات من تیار الغاز في فاصل أفقي اعصاریة ا
ھا كالغاز تدفق حجم مات نفسفنتوري.   نظام التحكم تلقائیاً بضبط فنتوري في المقطع العرضي ضمان المحافظة على كفاءة إزالة الجسی

الضباب إزالة العالق. تتم إزالة  eliminators التغییرات في النظام. قطرات الماء السائلة الغازیة تخرج فاصل اإلعصاریة ثم یمر اثنین
ادل غیر طریق مبوحدات إزالة البخار المتكثف سھولة ألعمال الصیانة العادیة.  قبل دخول المروحة معرف العملیة تمریر الغازات عن 

مؤیة وھذا یعزز إزالة األبخرة الھیدروكربونیة المتبقیة (الھیدروكربونات 10مباشرة حیث ھو انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من 
ة األبخرة سلسلة أقصر) من تیار الغاز. مروحة معرف مجھز بمحرك متغیر سرعة التي تسیطر للحفاظ على مشروع من خالل نظام إزال

في ن وحدة غسیل البخار الحلقیة و وحدة غسیل الغاز و مبادل حراري.من محبي معرف ھي الغازات أما إعادة تعمیم الخلباستمرار م
لى الغالف أو اختیاریاً من خالل حزمة كربون المنشط، احتراق، أو في حالة الزیوت المتبقیة الثقیل، خیار مباشرة إ (            )للفرن 

یة المطلوبة لسھولة التفتیش والصیانة المجدولة، وإصالح وتنظیف العرض (              )ل مؤثثة داخل الجسم الجوي.  عدة أبواب الوصو
 إزالة تراكم المواد. 

  وحدة معالجة المیاه

عترض. لمفي مستنقع ال یتجزأ المشار إلیھا كالصاروخ ا (           )المكثفات وغرامات/الرواسب المتبقیة والمیاه التي جمعت تحت 
روخ المعترض مجھزة ناقل سحب لإلزالة المیكانیكیة مستمر من الجسیمات المتراكمة. وھذا ما یضمن الحمأة ال تتراكم داخل الصا

. ھي استنزفت المیاه والنفط تغادر المعترض بالجاذبیة (             ) المعترض أو الالحقة  
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تج الماء یحتوي لنفط. اعتماداً على المواد التي یتم معالجتھا من قبل أتدو الفاصل یمكن أن تناألرض أعاله كتب فاصل المیاه األولیة من ا
مغ/لتر. فاصل 100 – 10على رواسب وتركیزات النفط في نطاق حوالي   API  ھو جھاز فصل جاذبیة التي تعمل على مبدأ "قانون

سویة الترسبات في الكثافة والحجم.   قطرات النفط تطفو إلى األعلى وت ستوكس" الذي یحدد سرعة االرتفاع الجسیمات النفط استناداً إلى
ي دبابة تخزین أرض قاع خزان فاصل.  یتم تجمیع النفط المستعاد من المصفاة ثابتة باستخدام. یتم باستمرار ضخ النفط التي تم جمعھا ف

مكن إعادة لرواسب والرطوبة كذلك قبل استخدامھ كوقود. ویالمذكورة أعاله. یمكن أن یخضع النفط الترشیح أو الطرد المركزي إزالة ا
ة فياستخدامھا لحفر الطین مزج أو وضع مرة أخرى عن طریق تكریر العملیة دون المعالجة الرئیسیة.  أي رواسب أو رواسب الحمأ  

OWS م تدویرھا مرة المضغوط ویت یتم جمعھا في مقصورات على شكل مخروط السفلي حیث یتم إزالتھا باستخدام مضخة تعمل بالھواء
الحمأة وتسھیل إزالتھا.  حالما تتم إزالة النفط والمواد  OWS أخرى في عملیة أتدو. الھزاز الحیلولة دون تراكم على السطوح الداخلیة
API الصلبة العالقة من التدفقات في فاصل ریده حیث یتم تب، ثم یتم ضخ المرحلة المتوسطة، المیاه، في اللوحة واإلطار مبادل حراري 

د تیار میاه التبرید وإعادة استخدامھا كمیاه عملیة التبرید لوحدة فرو.  وسائط التبرید مبادل حراري اللوحة واإلطار تیار منفصل. یتم تبری
مبادل حراري.  من خالل  بشكل مستمر بتعمیم لبرج التبرید.  ال یتم تبرید تیار المیاه عملیة مباشرة في أبراج التبرید ولكن غیر مباشر

-ض المیاهیمكن تجھیز مع نظام تنقیة الھواء مدخل برج التبرید التقلیل من المواد الصلبة والجسیمات من دخول الوحدة؛ ولذلك، خف
اء.   اعتراضیة والضربة أسفل ماكیاج معدل والمیاه. المنفذ لبرج التبرید یمكن أن تكون مجھزة دیمیستیرس لمواصلة الحد من فقدان الم  

API تقلیل المشاكل فاصل تشمل غطاء ثابت وھو یحتفظ تحت ضغط فراغ طفیف لمراقبة انبعاثات المركبات العضویة المتطایرة. ل
ع لفصل المرحلة المرتبطة مستحلبات زیت في فاصل بعض من إضافات و/أو العالج الكیمیائي قد تصبح ضروریة خالل بعض المشاری

أجھزة الطرد  ھج الثقل النوعي للماء، قد یكون من الضروري االستفادة من فاصل میكانیكیة مثلالمناسبة. للزیوت الثقیلة حیث الن
 المركزي. 

 

  ضوابط عملیة و األدوات

       اسوبي مصممة خصیصا تعتمد برنامج ح بأكملھ مركزیا باستخدام أحدث المكونات القائمة والنوافذ (           )یتم التحكم في محطة 
مع  جالحدات تحكم الم (                   ) كة حزمة التحكمتقدم الشرلمراقبة عملیة باستخدام المنطق المراقب المالي للبرمجة.  (        )

كة وتخزین والشاشات الرسومیة المخصصة للمكافحة الفعالة النبات، والرصد، والمتشابواجھة  المتكاملة (            )    "جھاز البشریة"
یعمل بنظام توفر  ) قد تكون مخصصة لدعم متعدد اللغات. الضوابط العملیة كمبیوتر          عبر وحة مفاتیح قیاسیة والفأرة. و(البیانات 

م، وتحسین استھالك الوصول في الوقت الحقیقي لجمیع المعلمات محطة رئیسیة. تم تصمیم ھذه المیزة لتمكین المشغل لتحسین قدرة النظا
المباشر على  معدات االتدو ضد األعطال العارضة. باإلضافة إلى ذلك، نظم متصل باإلنترنت تسمح خدمة النائیة والدعمالوقود، وحمایة ال

لیة والصیانة للمصنع. وتم الخط. التدریب في الموقع من قبل المصنع تدریب الفنیین ومؤثثة لتدریب مشغلي المصنع بكافة الجوانب التشغی
تم تثبیت لوحة في المحركات السلكیة تماما واختبارھا في المصنع. ی (           ) یح الكھربائیة مركز التحكمتزویدھا كل مصنع مع المفات

یف الھواء والتدفئة التحكم الرئیسیة وأجھزة كھربائیة ومسبقا سلكي الى منزل السیطرة عشرین أو أربعین القدم قیاسي مجھزة الحائط تكی
   وحدة.    
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مصنعنموذجي االتدو تخطیط    
 

وقد تم تصمیم نظام (             ) الحتالل فقط الحد األدنى من بصمة. مطلوب مساحة ما یقرب من 400 (متر)2. یرجع ذلك إلى انزالق 
ن العدید من احد فقط مالمركبة التصمیم، ھناك درجة عالیة من المرونة في تحدید المواقع لمختلف مكونات النظام. تخطیط أدناه ھو مثال و

. التشكیالت الممكنة. ھذه المرونة ھي مفتاح في كثیر من األحیان مقیدة المساحة المتاحة للتثبیت  

 
 

ي مواقع باإلضافة إلى ذلك قدمت منصات الوصول وساللم (ولیس ھو مبین أعاله من أجل الوضوح). قد یكون وضع البیت السیطرة ف
 (         )دات للمنشأة خالل العملیة. تتوفر عشرین أو أربعین منزال التحكم بالقدم. أنظمة یضم وحبدیلة وارتقى لتقدیم عرض جید 

.مزدوجة تعمل بالتوازي یمكن تكوین لمشاریع مع متطلبات إنتاجیة عالیة  
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 عملیة تدفق الرسم
 

لى وحدة غسیل ونقلھا الحقا إ (           )بخیرھا في ویوضح الرسم التالي طبیعة حلقة مغلقة من عملیة االتدو. یلوث في مواد التغذیة وت
لناخبین، وعاد الغاز إخماد في تحدیث سجل الناخبین حیث یتم تحویلھا إلى شكل سائل. الغازات المتبقیة خروج من نظام تحدیث سجل ا

ال المباشر مع الناخبین حیث یجعل االتصلألكسدة. ویتم ضخ المیاه المعالجة من خزان التخزین في تحدیث سجل  (           )إلى الفرن 
لنفط. بعد التبرید ویعتنق الغازات الھیدروكربونیة عملیة السائل. ومصارف المیاه العملیة إلى فاصل الزیت عن الماء حیث یتم إزالة جزء ا

حدة فقط لحلقات المغلقة برصید نقطة واھي أساسا اثنین من ا (            )ھذه المیاه یتم إرجاعھا إلى خزان. وبھذه الطریقة، فإن عملیة 
واد . ھذا العادم ھو غاز االحتراق النظیف وال یحتوي على المواد الھیدروكربونیة من الم )      (      من العادم إلى الغالف الجوي في

  .كما ان من غالیة المیاه ذات الحجم المماثل (           )العلفیة. في األساس، یمكن وصف العادم من 
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 Project List & Case Studies 
 

Project List 

Project Name 
General 
Contractor 

Owner / Address Target Material Year 

On-site Thermal Remediation of Soils 
- Allied-Signal, East Rutherford, NJ 

Smith Technology 
New Jersey 

Allied-Signal 
Morristown, NJ 

PCB's, PAH's 1995 

On-site Thermal Remediation of 
Chlorinated Solvents - Carteret, NJ 

ERM Enviroclean Ewing, 
NJ 

Confidential 
Carteret, NJ 

TCE/Chlorinated 
Hydrocarbons 

1996 

Remediation of Petroleum 
Contaminated Soil - Baytown Texas 

Tetra Process Services 
The Woodlands, TX 

Exxon 
Baytown, Texas 

Refinery Waste 1997 

Remediation of Petroleum 
Contaminated Soil - Borger, Texas 

Tetra Process Services 
The Woodlands, TX 

Phillips 66 
Borger, Texas 

Refinery Waste 1997 

Remediation of Soil Contaminated with 
Drill Cuttings 

SR2 
Ooltewah, TN 

PEMX 
Villahermosa, Mexico 

Diesel Fuel 
Crude Oil 

1998 

Remediation of Tanker bottom sludge 
- Singapore - Sold 3 Units 

Singaport Cleanseas 
Singapore 

Singaport CleanseasPte., 
Ltd. - Singapore 

High Chain 
Hydrocarbons 

97,98 
2000 

Remediation of Petroleum 
Contaminated Soil - Andrews County, 
West Texas 

Tetra Process Services 
The Woodlands, TX 

TSD Facility 
Andrews County, West 
Texas 

TSD facility waste 2000 

On-site Thermal Remediation Drill 
cuttings - Kristensund, Norway 

Tetra Process Services 
The Woodlands, TX 

TPS Norway 
Kristensund, Norway 

Drill Cuttings from 
the North Sea 

2000 

On-site Thermal Remediation Drill 
cuttings - Fujariah, United Arab 
Emirates 

Ecoref. 
Fujariah, United Arab 
Emirates 

Ecoref. 
Fujariah, United Arab 
Emirates 

Drill cuttings 2001 

Remediation of Petroleum 
Contaminated Soil - St. Croix, Virgin 
Islands 

Tetra Process Services 
The Woodlands, TX 

Hess Refinery (Hovensa) 
St. Croix, Virgin Islands 

Refinery Waste 2001 

On-site Thermal Remediation Drill 
cuttings -  Abu Dhabi, UAE- 2 Units 

Gulf Environmental 
Abu Dhabi 

GENCO-Habshan 
Habshan, U.A.E. 

Drill cuttings 
2002 
2003 

On-site Thermal Remediation Drill 
cuttings - Saudi Arabia. 

SEW 
Al-Khobar, Saudi Arabia 

SEW 
Al-Khobar, Saudi Arabia 

Drill cuttings 
Crude Oil 

2003 

On-site Hazardous Waste Recycling 
East Chicago IN 

Pollution Control 
Industries 

Pollution Control Industries 
East Chicago IN 

Industrial Solvents, 
Organic Wastes 

2004 

On-site Thermal Remediation Drill 
cuttings - Safat Kuwait 

Wataniya Environmental 
Services 

Wataniya Environmental 
Services. Safat Kuwait 

Drill cuttings, Crude 
Oil & Waste from '91 
War 

2005 

On-site Thermal Remediation  
Puertollano Spain 

Tradebe 
Barcelona Spain 

Repsol 
Puertollano Spain 

Bio-Solids, Oliy Sludge, 
TPH Soil 

2006 

Remediation of Petroleum 
Contaminated Soil - Bonny Facility 
Nigeria 

Titan Projects Nig. Ltd 
Port Harcourt Nigeria 

Shell Oil 
Nigeria 

Refinery Waste 2006 

On-Site Remediation Drill Cuttings 
San Paulo Brazil 

ESBRA 
San Paulo Brazil 

Petrobras 
Brazil 

Drill Cuttings 2007 

Central Environment Protection Facilty 
(BeAAT) - Ruwais UAE 

SNC-Lavalin 
Montreal Canada 

ADNOC 
Takreer UAE 

Drill cuttings & 
Refinery Waste 

2007 
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Project Name 
General 
Contractor 

Owner / Address Target Material Year 

Remediation of Petroleum 
Contaminated Soil - Bilbao Spain 

Lezama 
Trapagaran (Bizkaia) 
Spain 

Repsol 
Bilbao Spain 

Refinery Waste 
Biological Waste 

2008 

On-site Thermal Remediation Drill 
cuttings - Louisana 

Phillips Services 
Corporation 
Houston TX 

Shell Oil 
Norco, Louisiana 

Refinery Waste 2009 

ZOIL Hazardous Waste Recycling 
Facility - Madina-Accra , Ghana 

Zoil Services Ltd 
Madina-Accra, Ghana 

ZOOMLION 
Madina-Accra , Ghana 

Oily Sludge, 
Contaminated Soils, 
Hazardous Materials 

2011 

TexCycle Hazardous Waste Recycling 
Facility - 
Kuala Lumpur, Malaysia 

TexCycle 
TexCycle 
Kuala Lumpur, Malaysia 

Oily Wastes, Hazardous 
Materials 

2011 

LUKOIL-Permnefteorgsyntez Thermal 
Desorption Facility 

LUKOIL-
Permnefteorgsyntez 

LUKOIL 
Perm, Russia 

Oily Sludge & Refinery 
Waste 

2012 

VAC-TECH Thermal Remediation 
Facility 

VAC-TECH Engineering 
Pte. Ltd. 

VAC-TECH Engineering Pte. 
Ltd. 
Singapore 

Oily Sludge,  Drill 
Cuttings 

2012 

TERVITA Thermal Remediation 
Facility 

Tervita Corporation – 
Waste Processing 

Calgary, Canada 
Oily Centrifuge & Shaker 
Discharge, BTEX 

2012 
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Recent ATDU Projects 
 
ADCO Drilling Operations Habshan, United Arab Emirates 

 
Material: 
Drill Cuttings 
 
Composition: 
Solids Content:   ±70%       
Oil Content:        ±25%       
Water Content:    ±5%       
  
Start Date: October 2002 
Completion: 2005 
Quantity Treated: 30,000 tons 
Processing Rate: 3.5 to 4.5 ton/hour 
 

 

 وصف المشروع: 
 

بیة المتحدة. تم في حبشان، اإلمارات العر (             )تكنولوجیا لتصنیع المعدات الستخدامھا في عملیات الحفر  (          ) تم التعاقد مع
 استخدام معدات لمعالجة قصاصات الحفر.

قل حد مقبول ترولیة إجمالي، وفقا إلجراءات وكالة حمایة البیئة ، إلى أكان یعامل النفایات المذكورة أعاله للحد من الھیدروكربونیة الب
وزن / وزن والتخلص منھا أو إعادة تدویرھا بصورة مرضیة جمیع المواد الصلبة استردادھا، السوائل والمواد  ٪0.5بیئیا للبنسبة 

  .(                 )ة لوائح المعمول بھا وكذلك المبادئ التوجیھیاألخرى المستخدمة في أداء الخدمات في االمتثال لجمیع القوانین البیئیة، وال
 

                                                                               
                                                                                                                                 

Drill Cuttings prior to treatment in ATDU 
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Wataniya Environmental Services Safat, Kuwait 

 
Material: 
Drill Cuttings 
Soil & Sand Contaminated with 
Crude Oil 
 
Composition: 
Solids Content:   ±70%       
Oil Content:        ±25%       
Water Content:    ±5%       
  
Start Date: July 2005 
Quantity Treated: +75,000 tons 
Processing Rate: 3.5 ton/hour 

 
: وصف المشروع    

 
. وكانت 91' لتصنیع معدات لمعالجة قصاصات الحفر والنفط الخام والنفایات من الحرب و (            ) تكنولوجیا )    ( تم التعاقد مع 

. في استخدام مستمر ویبقى في استخدام الیوم، وتجھیز ھذه مجاري النفایات محطةٌ ال   
. الئنا) تواصل دعم المعدات عن طریق توفیر المعرفة التقنیة كقطع الغیار الالزمة، والجھة المشتریة لعم     التكنولوجیات (    

 
مغ/لتر) 10,000(~  %1معاییر التنظیف كان   

 
Crude Oil Sludge Pond Remediated by ATDU 
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Pollution Control Industries East Chicago, U.S.A. 

Material: 
Hazardous Materials 
Industrial Wastes 
 
Composition: 
Solids Content:   ±30%       
Oil Content:        ±30%       
Water Content:  ±30%       
  
Start Date: February 2004 
Quantity Treated: +50,000 tons 
Processing Rate: 1.5 to 2.5 
ton/hour 
 

: وصف المشروع  
 

ودة في لمنشأة إعادة تدویر مواد خطرة الموج (          )التكنولوجیا "صناعات مراقبة التلوث" لتورید نظام  (          ) تم التعاقد مع
زیتیة، والتخلص لراتنجات، والبولیمرات، والمذیبات غارقة الخرق، النفایات الشیكاغو الشرق. المرفق یعامل وتدویر النفایات الطالء، ا

.ات تلكقد تم في االستخدام المستمر وما زال قید االستخدام الیوم، معالجة مجاري النفای (              )من المنتجات التجاریة. مصنع   
 

. یار الالزمة، والجھة المشتریة لعمالئناتواصل دعم المعدات عن طریق توفیر المعرفة التقنیة كقطع الغ  
 

جزء في الملیون) 10000( %1معاییر التنظیف كان   
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BeAAT Central Environmental Waste Facility Ruwais, United Arab Emirates 

 
Material: 
Refinery Waste 
Contaminated Soils & Sludge 
Centrifuge Cake 
 
Composition: 
Solids Content:     ±60%       
Oil Content:          ±20%       
Water Content:    ±20%       
  
Start Date: September 2008 
Quantity Treated: +40,000 tons 
Processing Rate: 2.5 to 3.5 
ton/hour 

 

 
: وصف المشروع  

 
ملیات تكریر لمواد خطرة إعادة التدویر مرفق یقع في نوركو، لویزیانا. مرفق ع )    (       لتكنولوجیا لتورید نظام ا (            )ت تعاقد 

قید  قد تم في االستخدام المستمر وما زال (           )النفایات من مصافي شركة شل وفالیرو، فضال عن مصادر خارجیة. مصنع 
  .االستخدام الیوم، معالجة مجاري النفایات تلك

 
. ت عن طریق توفیر المعرفة التقنیة كقطع الغیار الالزمة، والجھة المشتریة لعمالئناتواصل دعم المعدا   

 
جزء في الملیون) 10000( %1معاییر التنظیف كان   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suhaib.Alramamneh
Typewriter
RLC

Suhaib.Alramamneh
Typewriter
ATDU

Suhaib.Alramamneh
Typewriter
RLCT

Suhaib.Alramamneh
Typewriter



21 | P a g e  D e c e m b e r  1 7 ,  2 0 1 2  

 

www.RLCTechnologies.com 

 
Lezama Demolition Services Bilbao, Spain 

 
Material: 
Refinery Waste 
Bio-Solids 
Contaminated Soils & Sludge 
 
Composition:  
Solids Content:     <30%       
Oil Content:          >30%       
Water Content:    >40%       
  
Start Date: September 2008 
Quantity Treated: +30,000 tons 
Processing Rate: 1.5 to 2.5 
ton/hour 
 
 
 

: وصف المشروع  
 
ي بلباو المواد الصلبة ف-"نظام أتدو للمعالجة النفایات الزیتیة مصفاة والحیویة 54اما لتشیید قطرھا لیزمع لتكنولوجیا ا (          )ت تعاقد 

. بسبب السائل عالیة (            )بإسبانیا. یتم تثبیت الوحدة في مصفاة لتكریر نفط/ریبسول. وسبق عملیات الطرد المركزي التوأم النظام 
بتجھیز  )         ( م الخاصة للسماح للضخ المباشر من الحمأة الزیتیة إلى ناقل برغي تغذیة أتدو.تحمیل في مواد العلف، قدمت األحكا

بالوزن. قیمة عالیة السعرات حراریة وقد خرجوا من المواد الصلبة وتباع لذلك كوقود  %90مواد العلف مع سائل تحمیل تصل إلى 
          ل للفرن ت أو األفران الصناعیة. یتم إرجاع الغازات عملیة عدم كوندینسابإضافیة التي یمكن مزج إلطالق النار في قمائن األسمن

.لألكسدة(          )    
 

. تواصل دعم المعدات عن طریق توفیر المعرفة التقنیة كقطع الغیار الالزمة، والجھة المشتریة لعمالئنا  
 

جزء في الملیون) 10000( %1معاییر التنظیف كان   
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Phillips Services Corporation Louisiana, U.S.A. 

 
Material: 
Refinery Waste 
Contaminated Soils & Sludge 
 
Composition: 
Solids Content:     ±60%       
Oil Content:          ±20%       
Water Content:    ±20%       
  
Start Date: September 2008 
Quantity Treated: +40,000 tons 
Processing Rate: 2.5 to 3.5 
ton/hour 

 
 
 
 
 

: وصف المشروع  
 

لیات تكریر لمواد خطرة إعادة التدویر مرفق یقع في نوركو، لویزیانا. مرفق عم (           )لتورید نظام لتكنولوجیا ا (          )ت تعاقد
قید  قد تم في االستخدام المستمر وما زال (            )ة. مصنع النفایات من مصافي شركة شل وفالیرو، فضال عن مصادر خارجی

طرة، إلى قادرة على 'إزالة قائمة' مواد النفایات الخ ،(           ).  من خالل استخدام نظامنا االستخدام الیوم، معالجة مجاري النفایات تلك
.حد كبیر وبالتالي تخفیض تكالیف التخلص من المواد الصلبة المجھزة  

 
 تواصل دعم المعدات عن طریق توفیر المعرفة التقنیة كقطع الغیار الالزمة، والجھة المشتریة لعمالئنا. 

 
جزء في الملیون) 10000( %1معاییر التنظیف كان   
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Zoil Ghana 

 
Material: 
Refinery Waste 
Contaminated Soils & Sludge 
 
Composition: 
Solids Content:     ±60%       
Oil Content:          ±20%       
Water Content:    ±20%       
  
Start Date: November 2010 
Processing Rate: 3 to 6 ton/hour 
 

 

: وصف المشروع  
 

ي غانا. وكانت وحدة لعالج قیعان الخام قطر للعمل ف (            ) 72خدمات المحدودة لتقدیم تسھیالت "لل لتكنولوجیاا (           )ت تعاقد
لتصفیة، متعددة الحلقات، ناقلة نفط والنفایات البحریة، قطع الحفر، قیعان دبابات الثابتة والحمأة الزیتیة، والنفایات مصفاة العامة، والكعك ا

العضویة  والمركبات یدات الحشریة ،مطبخ الشحوم. المبوالكلور، وكذلك التربة الملوثة مع المحرك والزیت الھیدرولیكي ومطبخ وال
. (           ) دون تشكیل الدیوكسین والفوران بسبب البیئة غیر المؤكسدة، داخل (           )المكلورة أخرى یمكن عالجھا في   

 
  قابلة للتكثف.  وقدمت وحدة مع قرص مكدس الطرد المركزي انزالق وكذلك مؤكسد الحراري لعالج الغازات عملیة غیر
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Tex-Cycle Kuala Lumpur, Malaysia 

 
Material: 
Industrial Wastes 
Oily Rags 
Paints and Resins 
Contaminated Soils & Sludge 
 
Composition: 
Solids Content:     ±60%       
Oil Content:          ±20%       
Water Content:    ±20%       
  
Start Date: January 2013 
Processing Rate: 2 to 4 ton/hour 
 
 

:وصف المشروع  
 

 لیتم تثبیتھا في كواال المبور، مالیزیا. (           )"نظام  54"تكنولوجیا دورة تكس" لتشیید قطرھا  لتكنولوجیاا (            )مع  تم التعاقد
ع مباحث أمن لخطرة. الوحدة مثبت في الداخل، وزودت تقطیالوحدة ستوسع قدراتھا الموجودة بالفعل في صناعة التخلص من النفایات ا

. (             ) الدولة صناعیة تقلیل برامیل من الصلب إلى أحجام جزء مقبول للتجھیز داخل   
 

)جزء في الملیون 10000( %1معاییر التنظیف كان   
 

 
Industrial waste feed-stock for ATDU processing 
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Lukoil Perm, Russia 

 
Material: 
Refinery Waste 
 
Composition: 
Solids Content:     ±70%       
Oil Content:          ±10%       
Water Content:    ±20%       
  
Start Date: 2013 
Processing Rate: 2 ton/hour 
 
 
 
 
 

:وصف المشروع  
 

ط المملوكة مصفاة النف(            ) لیتم تثبیتھا في  (          )"نظام قطر  54لبناء التكنولوجیا رقیب المحدودة  (           )تم التعاقد مع 
طن متري في الساعة. وقدم ما قبل خالط لتجانس  2في مدینة بیرم الروسیة. تم تصمیم وحدة لمعالجة النفایات مصفاة الزیتیة بمعدل 

ستقرار من إلى منشأة قولبة المجاور لتحقیق اال (            )ج من نظام السفر مختلف المواد العلفیة دخول النظام. المواد الصلبة الخرو
درجة) یتم تثبیت وحدة  40-المعادن الثقیلة قبل التخلص منھا. بسبب المناخ المتطرف في المنطقة (درجات الحرارة في فصل الشتاء بقدر 

) وتحتوي على 1 1أن تبنى االنفجار بشكل كامل برھان (خر د أو قسم الدرجة  (          )داخل المبنى. األنظمة المحلیة تتطلب أن النظام 
. ستخداماالانبعاثات مستمرة مراقبة النظام. وقد تم بناء وحدة لجمیع القوانین التنظیمیة الروسیة المطلوبة للحصول على شھادة   

 
)جزء في الملیون 5000( ٪0.5كان معاییر تنظیف    

 
Custom H.M.I. Control Screen 
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Vac-Tech Singapore 

 
Material: 
Marine Waste 
Contaminated Soils & Sludge 
 
Composition: 
Solids Content:     >50%       
Oil Content:          <40%       
Water Content:    <30%       
  
Start Date: January 2013 
Processing Rate: 2 ton/hour 
 
 
 

:وعوصف المشر  
 

ع الحفر والحمأة االتدو إلى سنغافورة لتجھیز قط 54للھندسة وصوال إلى نظام " (               ) و التكنولوجیا (           )تم التعاقد مع 
    .مزدوج تمریرة تصمیم كومة واحدة ومجھز انبعاثات مستمرة نظام مراقبةبیتمیز  لبج الزیتیة. أطلق

 
جزء في الملیون) 01000( ٪1كان معاییر تنظیف   
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Tervita Calgary, Canada 

 
Material: 
Drill Cuttings & Mud 
BTEX Contaminated Soil 
 
Composition: 
Solids Content:     ±50%       
Oil Content:          ±5%       
Water Content:    ±45%       
  
Start Date: April 2013 
Processing Rate: 3 to 6 
ton/ hour 
 
 

 

:وصف المشروع  
 

لتجھیز قطع الحفر والطین في كالجاري، كندا. أطلقت  (            ) 76شركة  لبناء نظام "التكنولوجیز من قبل  (           )تم التعاقد مع 
درجة  40-صل الى لشتاء الى ما یھو لیتم تثبیتھا في الھواء الطلق في بیئة حیث تنخفض درجات الحرارة في ا (           )الغاز الطبیعي 

رید المیاه المعالجة . لھذا السبب یجري شتاء النظام بالكامل مع العزل والتتبع الحراري. واستخدمت نظام تبرید جاف المساعد للسماح للتب
      . في أشھر الشتاء عندما التبخر تبرید غیر ممكن
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