
ASBESTOS ENCAPSULATION 

 معالجة االسبستوس
The Problem and The Solution 

 ألمشكلة والحل





  

      :المشكلة
 

 بعوامل االسبستوس أسطح تمر    
 تعرض من ,السنين مر مع بيئية

 وتأثرها لإلهتـراء العلوية الطبقة
 األمطــار ضمنها من متعددة بعوامـل

 المحملـة والرياح والجفاف والرطوبة
 العلميـة النواحي ومـن ,بالرمــال
 االسبستوس أليـاف فــان البحتة
 كمثيالتها أبعاد ثالثة بلورات تشكل
 تلك حالة في ولكن المعادن من

 تعـرضت التي االسبستية البلورات
 اضعـف بعدين يصبح البيئية للعوامـل
 ما ومتى ,الثالث البعد من بكثير

 تميل فإنها كافية لقوة تعرضت
 األضعف االتجاه طول على لالنكسـار

 جزيئي نمـط تشكيل لها يتيح مما
 يسمى ما تشكـل وبذلك خطئ

   .االسبستية باأللياف



:تاثير السفح الرملي  
 

  بالـــدول عملـــها تم التي الدراسـات جميع

 المــواد آثار مواضيع تناولت التي الغربيـة

 ناحيـة اغفـلت االسبســـتوس على المحتـوية

 االوسـط الشـرق مناطق لدى موجــودة مهمة

 هذه ,السـعـودية العربية المملكـة وخاصـة

 االسبسـتوس اسطـــح تأثـــر هي المشــكلة

  بذرات المحملة والســـــريعة القــوية بالرياح

  اصــــــتدامها عند الرمـــــــال هذه ,الرمــــــــال

 العملية بنفـــس تقـــوم االسبســـتوس باسطح

 بتطــاير يسمـح مما الرملي بالسـفح تسمى التي

 الهواء في االسبســتوس وغبـــــــار اليـاف

 وابعـد المحيطــة المنــاطق شتــى في وانتقالة

 ملــــــوثة المناطــــــــــق تلك يجعـل مما ,ذلك من

  االنســــــان فإن وطبيــــعيـا ,االليــــــاف بهذه

 عرضة يكـون المناطـق تلك في وجـــودة عند

 دون االسبســــتوس وغبـار اليــاف الستنشـاق

  لالمــــــــراض عرضة ويكــــون ,يعــلم ان

 اليــــــاف عـن الناتجـة الحقا المبينة

هللا السمح االسبســتوس  



 العواصف الرملية  ظاهرة بيئية سنوية في المملكة



 :تحليالت   
 

 كمية السعودية العربية بالمملكة يوجد     
 والتي االسبستوس منشآت من هائلة

 وبداية السبعينات في إنشآها تم
 .الثمانينات

 هناجر عن عبارة المنشآت هذه     
دارية سكنية ومباني ومواقف  وا 
 .ومدارس

 دمار يعتبر ذلك فإن جميعها تزال لكي     
 خالل ومن أنه حيث للبيئة شامل
 الهواء في أليافها ستتناثر إزالتها
 ستكون دفنها وبعد الرياح مع وتنتقل
 يمكن ال محرمة فيه تدفن التي االرض

 .ابدا إستخدامها
 إلزالة يتطلب أنه المحللون يتوقع     

 بالمملكة االسبستوس منشآت جميع
 ,لاير مليار 2 عن تقل ال مبالغ رصد
 المدمرة البيئية المشاكل خالف هذا

 .االزالة نتيجة



 األلياف هذه استنشاق جـراء من ينشأ

 تلك دخـول عند وذلك صـحيا خطـرا المتطايرة

 عن تقل التـــي األليــاف ,الرئتين إلى األلياف

 التنــفس سهلــة تعتبــر مايكــرون 3

 فــي األعــمق األجــزاء إلــــى والدخــول

 في تستقــر قــد األكثــر األليــاف ,الــــرئتين

 وتودي الرئيسية الهـواء ومجاري األنـف

 :التالية األمراض إلى جميعها

:امراض االسبستوس  

 :ASBESTOSIS))االسبستوسيس  - 1

 

 .جرح نسيج الرئة ويجعل التنفس صعبا  



 (:  LUNG CANCER)  سرطان الرئة  - 2     

 .وهو مرتبط ارتباطا مباشرا باستنشاق ألياف االسبستوس        

 (:  MESOTHELIOMA) مسوثيليوما  -3

 

واألكثـر ( الغشاء الجانبي) الصدرتجـويف سرطان بطانة وهو 

 .االسبستوسالتعـرض الشـديد هو المـرض لهذا مسـببا 



تبنى مكتب صناع الحضارة لألستشارات الهندسية وشركة تكـنـولـوجيـا البنــاء بلــدتك  حــال ي

جـذريـا ينــهي خطــــر االسبســـــتوس ســواء أريد له اإلزالــــة أو أرادة الجهــة المســـتفيدة 

.   إبقــائه واستخـــدامــه  

 هذا الحــل يعتبر صـــديق للبيئـــة وينبع من المقــــــولة الشــــهيرة
 )DON’T DISTURB THE ASBESTOS) (  التزعج االســبسـتوس )    

 

وهــذا ما يحــدث عند تطبيــق اإلزالــة فان اليـاف وغبــار االسبســتوس تتطــاير بعــد اثارته 

كمـا اننا عــادة النضمن قــدرة العمالة المنفـذه لالزالـه ,بتحريكه وردمــه في باطــــن االرض

على التقيد التام بالطــرق البيئية الســــــليمة  للتعــامل مع االســبســـتوس واحتمـال حصـول 

.األخطـاء البشــرية وعدم االكتراث أحيانا  

وهذا ما دعـى بعض , لذا اننا نرى ان خيار االزالة دائما يعتبر خيارا خطرا على البيئة ومكلفا

.لتجاهل القضية لعدم وجود اعتمادات ماليةالجهــات   

 

 

:الحل  
 لإلزالـــة اإلجمـالية التكلـفة من %70-60 يقـــارب ما يوفـــر المطــــروح حلنــا أن وبما

 عزل أن نـرى فإننــا ,االسبســتوس من خلــوها من المنشـآت فحص ضمـان مع ,واالستبـدال
 .واقتصــاديا بيئيا المثالي الحـل هو االسبستوس ومعالجة



 (:ASBESTOSENCAPSULATION )العزل لالسبستوس 

     بمواد عازلة ( سي امأي )االسبســــــتوس هــو معالجــــة المـــادة التي تحتـوي على مــــــواد 

 .أو تغطي ألياف االسبسـتوس وعـدم السماح بتطايرهاتحيط 

 .وهذا بالضبط ما تطرحه شركتنا

:تعريف  

 : وبحثنــا هــوفي دراستنــــا الحــل العلـــمي واألكثــر أمانـــا     

      ( ASBESTOS ENCAPSULATION ) ألسطـــــح وهـــــوالقيــــام بالعـــــزل التـــام 

 المكشوفة وغير المكشوفة باستخدام مــواد الطـــالء عاليــة الجـــودةاالسبستوس       

      ((NUKOTE COATING SYSTEMS لتغطيــــة جميــع, بنظــام الـــرش عــن بعــد 

 .  وضمان عدم تطاير الياف االسبستوس نهائيا% 100االسطح      

       

مؤيدين كثــر عادية ولهـا دهــان بانظمة العالم من دول عـدد الطريقة العلمية استخدمت في هذه      
 االسبسـتوسخاصة إذا علمنا بأن سبب تأجيل التخلـص نهائيـا مــن 

 .  هو نقص االعتمــادات المالية الضخمة لإلزالة واالستبدالالعـربي عالمنـــا في      

 
 ومن  المـعروف  لــدى المختصــين في هــذا المجـال بان اإلزالــة الغير

 .صحيحــة لالسبستــــوس يمــكن أن تكــون اخطـر بكثير من تــرك االسبستوس كما هو

 
 



 أنــة وجـــد BLDGTEC  تكبلـــد شركــة في والتطوير البحث     
 وعزلها االسبستوس مواد وتغليف احتواء يتـــم أن باإلمـكـــان

 أكثر إلى يمتد أطـــول زمنيـا عمــرا المنشـأة إعطاء مع %100 بنسبة
 جميــال معماريــا مظهرا واعطائها مائيا وعـزلها سنة 30 من

 المبنى ازالة ويمكن ,اإلنشائيــه النواحــي من المبنى عناصر ودعــم
 .الخطر من خالية عادية بطريقة فيه الرغبه عدم عند وقت اي في

   يصنع والذي (NUKOTE) نيوكوت طالء هو للعزل المستخدم النظام      
   NUKOTE ST مـــادة باستخدام نوصي ولكننا مــادة 75 من أكثر

 عالية فنية مواصفات فلديها ,العالية الفنيــة المواصفـــات ذات
 بيان يتم وسوف اإلطالق على سابقـا عــرف طالء بأي التقارن

 .اشهر 3 خالل المواد هذه إنتاج بصدد ونحن الحقا مواصفاتها

 التـــغلب يتم سوف االسبسـتوس مواد على الفريدة المادة هذه برش      
 دون والحيلولــة تمامــــا بإخمادها االسبستوس أليـــــاف على

 متعمدة قوية بطرق االسبستوس مـــــواد تدمير تــم إذا إال تطــايرها
 مثل القــاهره البيئية والعوامــل الثقيلــة بالمعــدات االزالـــة مثل

 بفضــــل متماسكــة تدميرهــــا عند حتى تبقى وسوف ,الزالزل
 .القوي الطالء نظــام



 أقل تكلفة

 سهل التطبيق 
 صديق للبيئة

 فكرة معالجة األسبستوس



 بعد قبل



 بعد قبل



   ASTM P189  االمريكيـــة للمواصفـات مطابقـة تعتبر :((NUKOTE ST تي اس نيوكوت
 لمواصفـــات ومطابقة ,االسبســـتوس مواد علـــى تحتــوي التي المواد واحتواء للعزل
 .(19a-332a-8) رقم االسبســـــــتوس الحتــــواء العامــــة الصحـــــة ادارة

 :طرق المعالجة      
 دون العادي بالماء وإزالته والحر العالق االسبستوس ترطيب يتم -        

 .ضغط

يتم تنظيف المواد العالقة االخرى االيلة للسقوط او ازالتها ان  -       
 .وجدت

 لتكون اسبستية غير بمواد المتأثرة والمناطق الفراغات مل يتم -        
 لهذا  NUKOTE PF اف بي نيوكوت استخدام ويمكن مستوية
 .الغرض

 .رش مواد معقمة للمناطق المحتمل تراكم فطريات بها ان وجدت -       

 الخاصة الرش مكينة بواسطة تي اس نيوكــوت مـواد رش يتم -        
 ننصح فإننا متر 2 -1 بعد عن الرش إلمكــانية ونظرا ,بالطـالء

  يتم وإنما الــرش اثناء االسبسـتوس مواد على الـمشي بعـدم
 الجانبية  للجدران الصقاالت  إستخـدام

 .حاملة للعامل الذي يقوم بالرش لالسطح واالسقفوسلـة           

 (.ميكرون 1000) ملم  1بسماكة يتم رش مادة نيوكوت اس تي  -       



 .من مادة بولي يوريا الصافيةمركبين •

 .مقاوم لألشعة فوق البنفسجية ويعطي استقرار حراري•

االحماض , مقاوم جيدة للمواد الكيميائية مثال المذيبات•
 .الحوارق

 بي إس آي 4350قوة الشد •

 .مانعة للتآكل في حالة الحديد•

 %.430عامل التمدد لهذه المادة •

 .درجة مئوية 170+الى  30-تتحمل حرارة للسطح من •

تفاعل سريع ووقت معالجة سريع بدون محفزات فهي تتصلد •
 .ثانية 20بعد 

 .مقاومة للعوامل البيئية الصعبه•

 (.zero VOC)ليس لها مركبات عضوية قلقة •

مالئم للبيئة وصديق لها حيث انها استخدمت في معامل تصنيع •
 .الغــذاء

تعزيز الخواص أللواح االسبستوس بحيث تكون قوية ومحتواه  •
 .تماما بدون وجود الخطر

 

 :مواصفات نيوكوت الفنية



:فريق العمل  

 برنامج على البناء تكنولوجيا شركة تعمل

 في خاصة العظمى أولوياتها من وهو السعودة

 في والعمل البيئية األعمال مثل النادرة الحقول

 وقطاع والغازوالبتروكيماويات النفط حقول

 شبابنا يحتاجه ما وهذا واالنشآت والطاقة المياه

 شركة دخول تحقيقه على نحرص وما فعال

 القطاعات مع شراكة في البناء تكنولوجيا

 سيتيح االسبستوس معالجة حقل في الحكومية

 السعودي الشباب من أكبر عدد لتدريب المجال

 في العمل البرنامج هذا خالل من يستطيع الذي

                                    .األخرى الحقول



:المعدات  

 تقوم الشركة بتأمين جميع المعــدات الالزمة 

للمعالجـة من معــدات الرفــع والكرينـات الى 

,  معــدات رش الطــالء واجهــزة االختبــارات

وتشتمل المعدات ايضا على معدات الســالمه 

التي تتمــاشى مع االنظمــة البيئية العالمـــية 

«أوشا»وخصوصا منظمة   



      النتائج                             وصف االختبار               

 Mba  4350 psi #29.99 قوة الشد

ASTM D-412 430%  عامل التمدد  

%100 الصالبة بالحجم  

g/l    المواد العضوية القلقة 0  

1A نسبة الخلط - 1 B 

مئوية 25اللزوجة في درجة   A:689, B:650 

2تصنيف  عامل الحريق  

اليوجد دليل على التكسر, ممتاز مقاومة العوامل البيئية المتسارعة  

:   الخواص الفيزيائية لنيوكوت اس تي  

        



ثانية 20-10 مدة التصلد  

ثانية 45 المشي عليه  

ساعة 24 بعد المعالجة  

  2000PSI الضغط المستمر

:خصائص المادة أثناء التنفيذ  



 

Encapsulation   Asbestos 

      

 عزل االسبستوس           

  

 

       Asbestos Removal 

 
 ازالة االسبستوس   

Environmentally   Friendly by  Containing   ACM  IN  Place 

 صديق للبيئة الحتوائية مواد االسبستوس في مكانها قبل تحريكها             

Environmental  risky 

by  Spreading  of  ACM  In the  air 

 خطر على البيئة من اثر تطاير الياف االسبستوس في الهواء      

                                                            high cost عالي التكلفة                                 Save cost توفير كبير في التكلفة

 

              Save timeتوفير الوقت للمعالجة او اإلزالة    

 

         Save Processخطوات طويلة لإلزالة    

Keep   The   Building  For Future   Use   With Encapsulated   

Asbestos  (100% Seal) 

%          100ابقاء النشأة كما هي مع ضمان عدم وجود خطر االسبستوس   

 Must be Removed totally even the soil around the 

building 

 يجب االزالة بالكامل حتى التربة المحيطة    

Easy  &  Save  During Demolition  And  Disposal 

 سهل وآمن اثناء وبعد المعالجة وفي حالة االزالة والتخلص منه الحقا

Hazardous   During  Demolition  And  Disposal 

 خطر اثناء الهدم واإلزالة والتخلص منة بالدفن             

No  Human Mistakes   During  

Removal 

 اليوجد اخطاء بشرية اثناء التخلص او المعالجة                   

Possible  Human  Mistakes   During   Removal 

احتمال االخطاء البشرية اثناء االزالة نظرا الحتمال االهمال في طرق االزالة 

 وعدم اتباع سبل الوقايه                

Safe  Under  Ground  after removal 

 آمن في حالة دفنه  بعد االزالة      

Possible  Leak  Or exposure With  Earth  Movement  

And  Flooding 

 احتمال تسرب االلياف من جراء تحرك التربة ومع االمطار الغزيره

  BLDGTEC COMPARATIVE STUDY 

Civilization Makers Consultants& Engineers 

بواسطةدراسة مقارنة   

صناع الحضارة لالستشارات الهندسيةمكتب   

شركة تكنولوجيا البناءو  



بواسطة المعالجة ال االزالة   



LIFE IS BEAUTIFUL WITH US 

 الحياة جميلة فال ندمرها بأيدينا          

BY :ABDULLAH ALSHAMRANI 



  

THANK YOU 

2012جميع الحقوق محفوظة مايو   


