


90 عاًما من التكنولوجيا والطراز اإليطالي
تحتفل شركة مينجاتسيني "MINGAZZINI" هذا العام بعيدها السنوي التسعين، وهي شركة إيطالية رائدة في قطاع مولدات البخار ذات االستخدام الصناعي. 
على الرغم من النمو الدائم والمستمر من الناحية التكنولوجية، سواء على مستوى المنتج أو عملية التصنيع، لم تنسى أبًدا شركة مينجاتسيني هدفها األصلي: 
منح أقصى درجات التركيز على احتياجات العميل. التحليل العميق الحتياجاته واستجاباته المخصصة وعناية قصوى بالتفاصيل. كل هذا كتعبير عن الثقافة 

والمرونة واإلبداع التي رفعت من شأن عالمة "ُصنع في إيطاليا" في العالم.
نظًرا لكونها شركة تمتلكها أسرة واحدة، ال تزال شركة مينجاتسيني تحافظ على القيم المتوارثة من جيل إلى جيل وفخر العالمة التجارية العريقة منذ نشأتها 
في عام 1929. هذه القيم، عند مزجها بشكل مثالي مع التحديث التكنولوجي واالبتكار، جعلت من شركة مينجاتسيني على مرور الوقت شركة حديثة استمرت 
في تركيز أقصى درجات االهتمام بخدمة العميل. في شركة مينجاتسيني ال تعني "القيمة من أجل العميل" تقديم أعلى جودة للمنتج فحسب، لكن ينبغي أيًضا أن 

تشتمل بالضرورة على مستوى عالي من خدمة ما قبل وبعد البيع، مع خلق عالقة تعاون فعالة وبشرية.
مجموعة كاملة ومتخصصة من ماكينات التسخين

دائًما ما تركز إنتاج شركة مينجاتسيني حصرًيا على المولدات ذات االستخدامات الصناعية، وتحديًدا ذات أنابيب الدخان متوسطة الضغط. في الوقت الحالي، 
تتراوح قدرات مولدات بخار مينجاتسيني من المجموعة PB، المزودة بثالث دورات من اللهب العابر، من 2,000 حتى 30,000 كجم/ساعة بمقدار ضغط 

يتراوح بين 12 بار حتى 25 بار. يُمكن توريد درجات ضغط أعلى حسب الطلب.
بينما تتراوح قدرات مولدات المجموعة PVR، العاملة بعكس اللهب، من 350 حتى 4,000 كجم/ساعة بمقدار ضغط يتراوح بين 12 بار حتى 25 بار. أيًضا 

في هذه الحالة يمكن توفير درجات ضغط أعلى حسب الطلب.
عالوًة على ذلك، قد حفزت الزيادة المستمرة في الطلبات من جانب قطاع إنتاج وإدارة الطاقة على التطوير المتزايد لمولدات المياه الساخنة )على سبيل المثال 
المخصصة ألنظمة التدفئة المركزية( بقدرات تصل إلى 17 ميجاوات )مجموعة PB_HS( وغاليات تجميع األبخرة من أنظمة التوليد المشترك أو المعالجة 

 .)PAS مجموعة(
حلول محددة وُمخصصة حسب الطلب

كالرداء المنسوج، يتم تصميم كل نظام في شركة مينجاتسيني بعناية ويتم تصنيعه بمهارة وخبرة.
من أجل توفير خدمة كاملة تغطي كافة احتياجات محطة الطاقة الحرارية، تقوم شركة مينجاتسيني بتصميم وتصنيع أيًضا ماكينات إزالة الغاز من الجو والغاز 
المضغوط بقدرة تصل حتى 60 متر مكعب ودرجات ضغط تصل إلى 10 بار، ومشعبات تجميع البخار الُمختبرة وفًقا للتوجيهات الخاصة بمعدات الضغط 

"PED"، وأوعية التفريغ، وخزانات مياه التغذية، وماكينات تنقية المياه، وأنظمة التناضح.
ينبغي اإلشارة بصفة خاصة إلى األنظمة الحصرية الستعادة الطاقة التي يتم تصميمها وتصنيعها من قبل شركة مينجاتسيني حسب الطلب وبناء على الحالة. 
كافة مولدات البخار في المجموعتين "PB" و"PVR" توفر فعالية أساسية بنسبة 90%. تبًعا لعدد ساعات العمل ونوعية الوقود المستخدم، يُمكن توريد أنظمة 

استعادة طاقة ُمخصصة للمولد فقط، وتكون قادرة على تحقيق أداء يصل إلى %95,5.
فيما يتعلق تحديًدا بمولدات البخار ذات أنابيب الدخان، تشمل المواصفات الفنية الرئيسية ما يلي:

- ثالث دورات للدخان من أجل تحقيق مستويات أداء عالية،
- قاعدة مبتلة مع منصة مغمورة بالكامل في الماء، من أجل زيادة السطح الُمعرض مباشرًة للهب، والتخلص من أي عزل حراري،

- محتوى كبير من الماء ومساحة ضخمة لمرآة التبخير،
- موقد كبير القطر لضمان أداء عالي فيما يتعلق بمستويات االنبعاثات في الجو، من مجموعة فوكس المتموجة من أجل القدرات التي تزيد عن أو تساوي 10 

طن/الساعة من البخار،
- ألواح بارزة غير ملحومة الزاوية، من أجل امتصاص تمديدات الجسم والعارضة األنبوبية بشكل متساوي،

- أقصى درجات الوصول والصيانة باستخدام منافذ ذات مفاصل سواء على غرفة الدخان األمامية أو الخلفية من أجل توفير إمكانية الوصول الكامل والفوري 
ألنابيب الدخان واأللواح األنبوبية.

دائًما ما تركز أعمال البحث والتطوير الخاصة بشركة مينجاتسيني على إنتاج حلول مبتكرة، من أجل السماح بالصناعة واإلدارة الحديثة والفعالة لمحطات 
الطاقة الحرارية بكافة أبعادها.

نتج عن هذه األعمال أخر جيل من مولدات مينجاتسيني، المتوفرة أيًضا باإلعدادات الضرورية من أجل أعمال التشغيل بدون اإلشراف المستمر لمدة 72-24 
ساعة و/أو مع نظام التحكم العالمي في النظام و/أو محطة الطاقة الحرارية، مع جهاز للتحكم اإللكتروني متعدد القنوات أو جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة.
بعد بلوغ هذه المكانة المرموقة في العيد السنوي التسعين، تريد شركة مينجاتسيني في المستقبل تأكيد ريادتها في السوق، بهدف الحفاظ على ثقة العمالء، مع 

ضمان السالمة والجودة والجدية والخدمة دائًما وفًقا لمعايير "مينجاتسيني".
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90 years of technology and Italian style
MINGAZZINI, Italian company leader on the market of 
industrial steam boilers, celebrates this year its 90-
year anniversary.
In spite of the constant and continuous technological 
improvement, regarding the product as well as 
the fabrication processes, Mingazzini has never 
forgotten its original aim: deep focusing on 
customer requirements. Deep analysis of customer’s 
requirements, customized answers and the greatest 
care on details. All of this as an expression of a culture, 
flexibility and creativity able to make the “Made in Italy” 
famous and esteemed in the world.
Being still a 100% family-owned company, Mingazzini 
has always maintained unchanged the values passed 
on from father to son and the brand pride since 1929. 
Such values, perfectly matched with technological 
updating and innovation, in the course of time have 
made of Mingazzini a modern company always paying 
the greatest attention to customer service. According 
to Mingazzini attitude, “value for the customer” means 
not only maximum quality of the supplied equipment, 
but also a high level of “before and after sales service”, 
thus creating a proactive and one-to-one cooperation 
relationship with the customer.
A complete and specialized range of boilers
MINGAZZINI production has always been focused 
exclusively on boilers for industrial purpose, specifically 
medium-pressure, fire tube design. Currently, 
Mingazzini steam boilers of the PB series, three-pass, 
with passing flame, cover capacities from 2,000 to 

30,000 kg/h with rated pressures from 12 barg to 25 
barg. Higher pressures on request.
The boilers of the PVR series, backflame design, cover 
outputs from 350 to 4,000 kg/h with rated pressures 
from 12 barg to 25 barg. Also in this case higher 
pressures can be provided upon request.
Furthermore, the constant increase in requests from 
the energy production and management sector 
has stimulated the ever increasing development of 
superheated water boilers (for example for district 
heating plants) with outputs up to 17 MW (PB_HS 
series) and heat recovery boilers downstream 
cogeneration or process plants (PAS series).
Specific and customized solutions
As a tailored suite, Mingazzini carefully designs and 
produces with skill and expertise each single plant.
In order to provide a complete service covering all the 
needs of a boiler room, MINGAZZINI also designs and 
manufactures atmospheric and pressurized deaerators 

with capacities up to 60 cubic meters and with rated 
pressures up to 10 bar, steam manifolds tested 
according to PED Directive, blow down vessels, feed 
water tanks, water softeners, reverse osmosis plants.
The exclusive systems for energy recovery, designed 
and carried out case by case, deserve a special mention. 
All the steam boilers of the PB and PVR series have 
a base efficiency of 90%. Depending on the number 
of working hours and the type of fuel used, energy 
recovery systems capable of achieving efficiencies up 
to 95.5% can be provided for the single unit.
Main technical features of firetube steam boilers 
include:
• Three-pass design to reach high efficiency,
• Wet back with reversal chamber totally immersed 
in water to widen the surface directly exposed to the 
flame and with no refractory material,
• Big water content and wide evaporating surface,
• Firetube with big diameter, to enhance the efficiency, 
always observing the most severe environmental 
standards for flue exhausts, Fox corrugated as a 
standard for boilers with ratings higher or equal to 10 
t/h of steam, on request for lower ratings,
• Tube plates with rounded edges to uniformly absorb 
the expansion of the main body and the tube nest,
• Maximum accessibility and maintainability through 
hinged doors both in the front smoke chamber and the 
rear one for total and immediate accessibility to the 
smoke tubes and the tube plates.
MINGAZZINI’s R&D is constantly focused on the 
introduction of innovative solutions for the design and 
the efficient management of boiler rooms of any size.
MINGAZZINI’s state-of-the-art boilers are the result 
of such an activity. They are also available especially 
configured for operating without continuous supervision 
up to 24-72 hours and/or with a global control system 
of the plant or the whole boiler room, using a multi-
channel electronic control equipment or a PLC.
Proudly reaching this prestigious 90th anniversary 
milestone, MINGAZZINI’s purpose for the future is 
to confirm its role as market leader with the aim of 
maintaining customer confidence, guaranteeing safety, 
quality, reliability and service always according to the 
highest “MINGAZZINI” standard.
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