
طراحی ســاخت و نصب واحد های الکرتوالیزر طراحی ســاخت و نصب واحد های الکرتوالیزر 
آب دریا/آب منکآب دریا/آب منک



دربــــاره ما
رشکــت آتیــه پــردازان رشیــف از رشکت هــای دانــش بنیــان رتبــه یــک معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری اســت کــه 
موفــق بــه بومی ســازی ســامانه هــای گندزدایــی الکرتوکلریناتــور آب دریــا/آب منــک بــا برنــد تجــاری APCLOR شــده 

اســت.
 ایــن مجموعــه ســال هاســت در صنعــت نفــت، گاز و پرتوشــیمی بــه عنــوان تولیدکننــده خوشــنام ایــن ســامانه هــا 
شــناخته شــده کــه بــه عنــوان تنهــا رشکــت ایرانــی در جمــع ده تولیدکننــده ی الکرتوکلریناتــور آب دریــا، در کنــار رشکــت 

هــای مطــرح جهانــی قــرار گرفتــه اســت.
تیــم فنــی مهندســی APCLOR بــا در اختیــار داشــن رسمایــه علمــی فــارغ التحصیــان دانشــگاه صنعــت رشیــف 
و ســایر دانشــگاه های معتــر و بــا داشــن تجربــه متخصصــان صنعــت نفــت و گاز، در طراحــی، بهینه ســازی و 
ســاخت ســامانه هــای مختلــف الکرتوالیزرهــا و همچنیــن طراحــی و اجــرای پلنت هــای کلرزنــی )بــا هــر دو سیســتم 
آب دریــا و آب منــک( پیــرو و در متــام مراحــل پیــش راه انــدازی، راه انــدازی، نصــب و بهــره بــرداری دارای تجربــه و 

تخصــص مــی باشــد.
واحــد تحقیــق و توســعه مهندســی، بــا در نظــر گرفــن دانــش روز دنیــا و رصــد جدیدتریــن رویه هــای تولیــد تکنولــوژی 
بــه طــور مــداوم در برنامــه ریــزی و بهبــود عمکلــرد ایــن واحدهــا و همچنیــن توســعه محصــوالت در خانــواده هــای 
ــل  ــر ح ــوده و ب ــی من ــور معرف ــت کش ــه صنع ــول را ب ــن محص ــون چندی ــه تاکن ــوری ک ــه ط ــوده ب ــو ب ــابه در تکاپ مش

مشــکات واحدهــای صنعتــی کشــور کوشــیده اســت. 



ـــرژی ســـوخت فســـیلی  ـــا فراســـاحلی کـــه از ان ـــی ســـاحلی ی ـــروگاه هـــای حرارت نی

در  کننـــده  خنـــک  عنـــوان  بـــه  دریـــا  آب  از  کننـــد معمـــوالً  مـــی  اســـتفاده 

کندانســـورهای بخـــار اســـتفاده مـــی کننـــد. 

بـــا تولیـــد مـــاده گنـــدزدای هیپوکلریـــت   APCLOR-SW الکرتوکلریناتـــور 

ســـدیم و تزریـــق در محـــل آبگیرهـــای آب دریـــا از ایجـــاد رســـوبات بیولوژیکـــی 

ـــا ، آشـــغالگیرها و  ـــپ هـــای گـــردش آب دری ـــد پم ـــی مانن در تجهیـــزات مکانیک

صفحـــه درام نیـــروگاه جلوگیـــری مـــی منایـــد.

2.  خنک سازی آب در گردش صنایع مختلف
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صنعـــت  در  هـــا  پمـــپ  و  تجهیـــزات  تاسیســـات،  از  مراقبـــت  جهـــت 

ـــرای خنـــک کاری اســـتفاده می کننـــد،  پرتوشـــیمی، پاالیشـــگاه و.. کـــه از آب ب

ـــاز بـــه گندزدایـــی آب  در گـــردش، جهـــت جلوگیـــری از رشـــد میکروارگانیزم هـــا  نی

ــه  ــن رویـ ــتفاده از جدیدتریـ ــا اسـ ــز APCLOR-Br بـ ــت. تجهیـ ــا اسـ و جلبک هـ

ــا  ــا تولیـــد مـــاده گنـــدزدای ســـدیم هیپوکلریـــت  بـ ــا بـ ــا دنیـ گندزدایـــی آب دریـ

اســـتفاده از  آب منـــک، اســـتفاده از گاز خطرنـــاک کلـــر را در ایـــن صنایـــع          

بـــی نیـــاز کـــرده اســـت. 

)Cooling Towers( 3. برج های خنک کن

1. حوضچه های آبگیری آب دریا
در چنــد دهــه اخیــر، آب گیــري از دریــا بــه منظــور تامیــن آب بــرای صنایــع 

مختلــف، بــا توجــه بــه کمبــود منابــع آب در جهــان مــورد توجــه بــوده اســت. 

کشــور ایــران نیــز بــا توجــه بــه احاطــه از شــال بــه دریــاي خــزر و و از جنــوب بــه 

ــا  ــه ایــن موضــوع داشــته و ب ــژه ای ب ــاي عــان مترکــز وی خلیــج فــارس و دری

بهره گیــری از تکنولوژی هــای نویــن اقــدام بــه آبگیــري از ایــن پیکرهــاي آبــی 

کــرده اســت. 



در  شــور(  )آب  دریــا  آب  الکرتولیــز  واقــع  در  الکرتوکلریناســیون 
ــت.  ــیته اس ــان الکرتیس ــال جری ــیله اع ــه وس ــزر ب درون الکرتوالی
الکرتوالیــزر شــامل مجموعــه ای از الکرتودهاســت کــه آب دریــا 
ــی  ــب منف ــد، در قط ــن فرآین ــود. در ای ــا وارد می ش ــن آنه ــه مابی ب
هیدروکســید  )کاتــد(  مثبــت  قطــب  در  و   )Cl2( کلــر  گاز  )آنــد( 
ســپس  می شــود.  تولیــد   )H2( هیــدروژن  و   )NaOH( ســدیم 
هیدروکســید ســدیم و گاز کلــر بــا یکدیگــر واکنــش داده و محلــول 

می شــود.  تشــکیل   )NaClO( ســدیم  هیپوکلریــت 

رشح فرآیند الکرتولیز آب دریا-آب منک
(NaCIO)

2NaCI

(NaCI         H2O)

2Na+ 2OH- 

2H2O

H2

H2CI2

-+

شاتیک مفهومی از واکنش های درون الکرتوالیزر

الکرتولیــز منــک طعــام بــرای مناطقــی کــه بــه آب دریــا دسرتســی ندارنــد بــا اســتفاده از آب منــک و جریــان الکرتیســیته محلــول ســدیم 
هیپوکلریــت را تولیــد مــی کنــد کــه یــک محلــول ویــژه بــرای گندزدایــی بــوده و بــرای ضدعفونــی کــردن و از بیــن بــردن میکروارگانیســم هــای 
بیــاری زا در آب از جملــه آب آشــامیدنی، صنعتــی، تصفیــه فاضــاب و پســاب، گندزدایــی بــرج خنــک کــن و … مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد. مــواد مــورد نیــاز ایــن روش فقــط آب، منــک و بــرق اســت. ایــن روش بــه عنــوان یــک ســامانه ایمــن، اقتصــادی و بــا بازدهــی بــاال 

شــناخته مــی شــود. 
 اســتفاده از الکرتولیــز منــک بــرای گندزدایــی آب نســبت بــه ســایر روش هــا ماننــد گاز کلــر و آب ژاول غلیــظ دارای مزایــای متعــددی 
ــدگاری  ــه پمــپ هــا و خــط تزریــق ، بازدهــی بیشــرت و افزایــش مان ــزات ، عــدم آســیب رســانی ب ــد ایمنــی بیشــرت، خوردگــی کمــرت فل مانن

ــد. ــی باش ــی م تأثیرگندزدای
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MODEL
Main flow at 
2 ppm(m3/hr)

APCLOR-S®2000

APCLOR-S®3000

APCLOR-S®4000

APCLOR-S®5000

APCLOR-S®6000

APCLOR-S®7000

APCLOR-S®8000

APCLOR-S®9000

APCLOR-S®10000

APCLOR-S®11000

APCLOR-S®12000

APCLOR-S®13000

APCLOR-S®14000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

Production
(kgCl2/hr)

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Output cocentration
(ppm)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Seawater flowrate 
(Lit/hr)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

Total power(KVA)

27 / 5

40

53

67 / 5 

80

93

106

118 / 5

133

146

158 / 5

171 / 5

185/ 5 

آب دریــا دارای حــدود 3% ســدیم کلریــد و مقادیــری از یون هــای دیگــر ماننــد منیزیــم، ســولفور اکســید، کلســیم، پتاســیم و... 
ــا و  ــطوح لوله ه ــه س ــد ب ــه می توانن ــد ک ــود دارن ــی در آب وج ــواد آل ــم ها و م ــادی از میکروارگانیس ــر زی ــن، مقادی ــر ای ــاوه ب ــت. ع اس
تجهیــزات فراینــدی بچســبند، رشــد کننــد و باعــث مشــکاتی نظیــر خوردگــی، کاهــش راندمــان، افزایــش مقاومــت حرارتــی و ... 
ــا افــزودن مقادیــر کمــی از یــک مــاده گنــدزدا بــه جریــان آب مرتفــع مــی گــردد. یکــی از مهمرتیــن و موثرتریــن  شــوند. ایــن مشــکل ب
مــواد گنــدزدا، ســدیم هیپوکلریــت اســت. افــزودن ایــن مــاده بــه آب مرصفــی در صنایــع باعــث کاهــش مشــکات ناشــی از رســوب 

و خوردگــی خواهــد شــد.
ــت  ــد هیپوکلری ــی تولی ــدف اصل ــود . ه ــی  ش ــا وارد م ــن آنه ــه مابی ــا ب ــه آب دری ــت ک ــه ای از الکرتودهاس ــامل مجموع ــزر ش الکرتوالی
ــرای  ــن ب ــط ایم ــک محی ــه و ی ــه رصف ــرون ب ــوی و مق ــدزدای ق ــول گن ــک محل ــردن ی ــم ک ــرصف، فراه ــه م ــا در نقط ــدیم از آب دری س
ــا  ــی و نیروگاه ه ــای صنعت ــس در واحده ــه آب رسوی ــول ب ــن محل ــه ای ــی ک ــت. زمان ــی اس ــای صنعت ــزات در واحده ــت از تجهی محافظ
ــد. ــی عمــل می کن ــه رســوب مــواد آل ــل هــر گون ــزات در مقاب ــرای تجهی ــازده و مطمــن ب ــوان یــک حفــاظ پرب ــه عن تزریــق می  شــود، ب

APClor-SW



پروژه های شاخص

طراحی ، ساخت و نصب واحد الکتروکلریناتور در طرح انتقال 
آب خلیج فارس- توســعه آب آسیا 
• ظرفیت 480 کیلوکلر در ساعت

• آب در گردش 200 هزار متر مکعب در ساعت 

تجهیز واحد الکتروالیزر آب دریا شرکت پتروشیمی مبین
• ظرفیت تولید کلر  390  کیلوکلر درساعت

• ظرفیت آب در گردش 400 هزار مترمکعب در ساعت

طراحــی ، ســاخت و نصــب واحــد الکتروکلریناتــور شــرکت 
مرواریــد پتروشــیمی 

• ظرفیت واحد 140 کیلوکلر بر ساعت 
• گردش آب 50000 مترمکعب در ساعت

طراحی، ســاخت و نصب واحد الکتروکلریناتور نیروگاه سیکل 
ترکیبی قشــم )توسعه 3 مپنا(

• ظرفیت تولید کلر 340 کیلوکلر بر ساعت
• آب در گردش 50 هزار متر مکعب بر ساعت

تجهیز واحد الکتروالیزر آب دریا پاالیشگاه پارس جنوبی 



• تا 5 سال گارانتی کامل سلول های الکتروالیزر 
• 15 ســال خدمــات پــس از فــروش، تأمیــن کلیــه قطعــات، تعمیــرات و قطعــات یدکــی تامیــن قطعــات 

پلنــت کامــل الکتروالیــزر 
• خدمات فوری: طراحی و ساخت مجدد و تحویل سلول های الکتروالیزر در کمتر از 99 روز

بــر عملکــرد  از جملــه: نظــارت  ایــن مجموعــه خدمــات گســترده ای  تیــم تخصصــی  پشــتیبانی فنــی:   •
الکترودهــا، نگهــداری پیشــگیرانه، حــل مشــکات احتمالــی آنــد در محــل ، راه انــدازی، پیــش راه انــدازی، کمــک 
بــه راه انــدازی، نصــب کامــل و آمــوزش بهــره بــرداران و .. را بــرای انــواع مختلــف سیســتم هــا در تمــام ســطوح 

ارائــه مــی دهــد.
• طراحــی مهندســی: مشــاوره و ارائــه راهکارهــای مناســب و بهینــه ســازی شــده جهــت عملکــرد بهتــر انــواع 

مختلــف ســامانه هــای الکتروالیــزر از ابتــدا تــا انتهــای کار از راهبردهــای اصلــی ایــن مجموعــه اســت.
• بازیابــی الکتــرود، خدمــات تعمیــر و قطعــات یدکــی :  بازیابــی الکتــرود روشــی اســت کــه جهــت پوشــش 
دهــی مجــدد خصوصیــات کاتالیســتی بــر روی ســطح تیتانیــوم صــورت گرفتــه و آندهــا دوبــاره پوشــش 
دهــی مــی شــوند. شــرکت آتیــه پــردازان شــریف بــا اتــکا بــه دانــش تخصصــی کارشناســان خــود توانایــی انجــام 

تمامــی خدمــات مشــاور و تعمیــر و نگهــداری ســلول هــای الکتروالیــزر را دارا مــی باشــد.
• توســعه مشــترک: ایــن مجموعــه بــا همــکاری شــرکای صنعتــی و مراکــز تحقیقاتــی در ســطح بیــن المللــی 
در جهــت توســعه و اعتبارســنجی فرایندهــا و فنــاوری هــای جدیــد ســبز، آمــاده همــکاری مؤثــر و ســازنده 

می باشــد. 

خدمات مهندسی

ظرفیت طراحی 0.1 تا 70 کیلو کلر 
بر ساعت

 2000ppm غلظت کلر تولیدی
مبتنی بر آب دریا 

8000ppm سیستم مبتنی
بر آب نمک

طول عمر آندها 10 سال
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