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سری 1000
کنترل گرد و غبار 
)Dust Control(

الت و کاهــش بهــره وری مــی شــود،  گــرد و غبــار حاصــل از عملیــات در معــدن، نــه تنهــا ســبب تحمیــل هزینــه هــای اضافــی بــرای نگهــداری از ماشــین آ
بلکــه اثراتــی مخــرب بــر محیــط زیســت، ســامت کارگــران و جوامــع پیرامونــی دارد. 

ایــن گــروه از محصــوالت تخصصــی، بــه واســطه فــرو نشــاندن گــرد و غبــار و پایــدار نمــودن خــاک و بــا ایجــاد تــوده هــای چســبنده، از هدررفــت محمولــه 
هــای بــار در طــی حمــل و نقــل جلوگیــری مــی کننــد. یکــی از کاربردهــای عمــده ایــن محصــوالت ایجــاد پایــداری ســطوح جــاده هــا در فرآینــد راهســازی و 

ابنیــه ســازی اســت. 
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سری 2000
افزودنی های خرد و آسیا کننده

 )Grinding & Milling Additives( 

ایــن محصــوالت کــه شــامل اصــاح کننــده هــای رئولــوژی، آمیــن هــا، عوامــل فعــال کننــده ســطح و پخــش کننــده هــا هســتند،  بــه بهبــود بهــره وری فرآینــد 
خــرد و آســیا کــردن در معــادن کمــک شــایانی مــی کننــد.
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سری 4000
هیدرومتالوژی

)Hydrometallurgy( 

بســترهای انتخابگــر فلــز، رزیــن هــای مبادلــه گــر یــون و حــال هــای 
استخراج، ده ها سال است که به عنوان راه حلی مناسب و کارآمد 
بــرای بازیابــی فلــزات پایــه و گرانبهــا ماننــد فلزات نادر توســعه یافته 

اند. 
 AMBERSEP ™ رزین های مبادله گر یون با نام تجاری •

PRIMENE ™  حال های استخراج با نام تجاری •

سری 3000
معلق سازی

 )Flotation(

مواد  تغلیظ  و  جداسازی  برای  حیاتی  امری  عنوان  به  تعلیق  فرآیند 
مطرح  معدن  حوزه  در  ها   فعالیت  از  بسیاری  در  ارزشمند  معدنی 
است. گستره وسیعی از افزودنی های معلق ساز برای مواد معدنی 
سولفیدی، غیرسولفیدی و صنعتی به منظور بهینه سازی چرخه معلق 

سازی طراحی شده اند. 
)Defoamers & Surfactants( کف زداها  و مواد فعال سطحی •

)Viscosity Modifiers( اصاح کننده های ویسکوزیته •
)Dispersants(پخش کننده ها •

)Frothers( شناورسازهای کف •



سری 5000
 کنترل دوغاب

 )Slurry Control(

محصوالت کنترل دوغاب شامل گستره وسیعی از پخش کننده ها هستند که برای تغییر رئولوژی و ویسکوزیته مورد استفاده قرار می گیرند و تداوم جریان و 
کارایــی در پمــپ هــا را تضمیــن می کنند.

زیست ُکش ها )بایوسایدها( با جلوگیری از تشکیل بایوفیلم ها مانع از خوردگی های بیولوژیکی در تجهیزات می شوند. 
)Optimization of Energy Consumption( بهینه سازی مصرف انرژی •

)Drag Reduction( کاهنده آشفتگی سیاالت  در خطوط لوله •
)Viscosity Modification( اصاح گرانروی •

)Yield Stress Reduction( کاهش تنش تسلیم •
)Slurry Stabilization( پایدارکننده دوغاب •
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سری 6000
 مدیریت آب و فاضالب

 )Water & Waste Water Management( 

معــدن دومیــن مصــرف کننــده آب در بیــن صنایــع اســت. از ایــن رو نقــش حیاتــی آب در صنعــت معــدن بــه خوبــی  بیانگــر لــزوم مدیریــت منابــع آب 
)آب و فاضــاب( مــی باشــد. برخــی از پرکاربردتریــن محصــوالت گرین-کمیکالــس بــرای مدیریــت منابع آب، در زیر آورده شــده اند.  

)Antiscalants for Membranes( ضد رسوب ها برای غشاها •
)Dispersants and Inhibitors( پخش کننده ها و مهارکننده های مورد استفاده در بویلرها و سیستم های خنک کننده •

 WASTE-Treat® و سایر محصوالت تخصصی تصفیه فاضاب شرکت گرین-کمیکالس با نام تجاری •
)Deposit Cleaning Agents(  رسوب زداها •

 )Biocides( زیست ُکش ها •



گرین کمیکالس   برای

                آینده ای سبز می ماند.

بــه  کمیکالــس  گریــن  شــرکت  انتخــاب 
ــده  ــوان موفــق تریــن شــرکت تولیدکنن عن
مــواد شــیمیایی در منطقــه مرمــره، در دو 
از  میــادی،   2016 و   2015 متوالــی  ســال 

کوجاِالــی  صنعــت  اتــاق  ســوی 

اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا  بــرای تهیــه و تولیــد محصوالتــی  بــا 
مانــدگاری و  کیفیــت  باالتریــن 

پیشگام در تکنیک، همسو با کاهش هزینه های مشتریان.

آزمایشــگاه هــای تحقیــق و توســعه بــا بهره مندی از فناوری روز دنیا

طراحــی  قابلیــت  و  زیســت  محیــط  دوســتدار  محصــول   400 از  بیــش 
مشــتریان نیــاز  بــه  توجــه  بــا  خــاص،  محصــوالت 

دارای گواهینامه های کیفیت ایزو

سیستم خدمات مشتریان و خدمات پس از فروش با کیفیت باال

بیش از 20 سال سابقه درخشان از سال 1995 میادی
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