طراحی ســاخت و نصب واحدهای الکرتوالیزر
آب دریا/آب منک

دربــــاره ما

رشکــت آتیــه پــردازان رشیــف از رشکتهــای دانــش بنیــان رتبــه یــک معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری اســت کــه

موفــق بــه بومیســازی ســامانه هــای گندزدایــی الکرتوکلریناتــور آب دریــا/آب منــک بــا برنــد تجــاری  APCLORشــده
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 تولیدکننــدهی الکرتوکلریناتــور آب دریــا ،در کنــار رشکــت

هــای مطــرح جهانــی قــرار گرفتــه اســت.

تیــم فنــی مهندســی  APCLORبــا در اختیــار داشــن رسمایــه علمــی فــارغ التحصیــان دانشــگاه صنعــت رشیــف

و ســایر دانشــگاههای معتــر و بــا داشــن تجربــه متخصصــان صنعــت نفــت و گاز ،در طراحــی ،بهینهســازی و

ســاخت ســامانه هــای مختلــف الکرتوالیزرهــا و همچنیــن طراحــی و اجــرای پلنتهــای 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 رویههــای تولیــد تکنولــوژی
بــه طــور مــداوم در برنامــه ریــزی و بهبــود عمکلــرد ایــن واحدهــا و همچنیــن توســعه محصــوالت در خانــواده هــای
مشــابه در تکاپــو بــوده بــه طــوری کــه تاکنــون چندیــن محصــول را بــه صنعــت کشــور معرفــی منــوده و بــر حــل

مشــکالت واحدهــای صنعتــی کشــور کوشــیده اســت.

 .1حوضچه 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
خلیــج فــارس و دریــاي عــان مترکــز ویــژه ای بــه ایــن موضــوع داشــته و بــا
بهرهگیــری از تکنولوژیهــای نویــن اقــدام بــه آبگیــري از ایــن پیکرهــاي آبــی
کــرده اســت.
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 .2خنک سازی آب در گردش صنایع مختلف

نی ــروگاه ه ــای حرارت ــی س ــاحلی ی ــا فراس ــاحلی ک ــه از ان ــرژی س ــوخت فس ــیلی
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اســـتفاده مـــی کننـــد معمـــوالً از آب دریـــا بـــه عنـــوان خنـــک کننـــده در
Seawater Outfall
Back to the Sea

س ــدیم و تزری ــق در مح ــل آبگیره ــای آب دری ــا از ایج ــاد رس ــوبات بیولوژیک ــی

Communication

الکرتوکلریناتـــور  APCLOR-SWبـــا تولیـــد مـــاده گنـــدزدای هیپوکلریـــت
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کندانســـورهای بخـــار اســـتفاده مـــی کننـــد.
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در تجهی ــزات مکانیک ــی مانن ــد پم ــپ ه ــای گ ــردش آب دری ــا  ،آش ــغالگیرها و
صفح ــه درام نی ــروگاه جلوگی ــری م ــی منای ــد.

 .3برج های خنک کن ()Cooling Towers

جهـــت مراقبـــت از تاسیســـات ،تجهیـــزات و پمـــپ هـــا در صنعـــت
پرتوش ــیمی ،پاالیش ــگاه و ..ک ــه از آب ب ــرای خن ــک کاری اس ــتفاده میکنن ــد،
نی ــاز ب ــه گندزدای ــی آب در گ ــردش ،جه ــت جلوگی ــری از رش ــد میکروارگانیزمه ــا
و جلبکهـــا اســـت .تجهیـــز  APCLOR-Brبـــا اســـتفاده از جدیدتریـــن رویـــه
گندزدای ــی آب دری ــا دنی ــا ب ــا تولی ــد م ــاده گن ــدزدای س ــدیم هیپوکلری ــت ب ــا
اســـتفاده از آب منـــک ،اســـتفاده از گاز خطرنـــاک کلـــر را در ایـــن صنایـــع
ب ــی نی ــاز ک ــرده اس ــت.
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رشح فرآیند الکرتولیز آب دریا-آب منک
الکرتوکلریناســیون در واقــع الکرتولیــز آب دریــا (آب شــور) در
درون الکرتوالیــزر بــه وســیله اعــال جریــان الکرتیســیته اســت.
الکرتوالیــزر شــامل مجموعــهای از الکرتودهاســت کــه آب دریــا
بــه مابیــن آنهــا وارد میشــود .در ایــن فرآینــد ،در قطــب منفــی
(آنــد) گاز کلــر ( )Cl2و در قطــب مثبــت (کاتــد) هیدروکســید
ســدیم ( )NaOHو هیــدروژن ( )H2تولیــد میشــود .ســپس
هیدروکســید ســدیم و گاز کلــر بــا یکدیگــر واکنــش داده و محلــول
هیپوکلریــت ســدیم ( )NaClOتشــکیل میشــود.
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شامتیک مفهومی از واکنش های درون الکرتوالیزر
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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
ماننــد ایمنــی بیشــر ،خوردگــی کمــر فلــزات  ،عــدم آســیب رســانی بــه پمــپ هــا و خــط تزریــق  ،بازدهــی بیشــر و افزایــش مانــدگاری
تأثیرگندزدایــی مــی باشــد.

APClor-SW

آب دریــا دارای حــدود  %3ســدیم کلریــد و مقادیــری از یونهــای دیگــر ماننــد منیزیــم ،ســولفور اکســید ،کلســیم ،پتاســیم و...
اســت .عــاوه بــر ایــن ،مقادیــر زیــادی از میکروارگانیســمها و مــواد آلــی در آب وجــود دارنــد کــه میتواننــد بــه ســطوح لولههــا و
تجهیــزات فراینــدی بچســبند ،رشــد کننــد و باعــث مشــکالتی نظیــر خوردگــی ،کاهــش راندمــان ،افزایــش مقاومــت حرارتــی و ...
شــوند .ایــن مشــکل بــا افــزودن مقادیــر کمــی از یــک مــاده گنــدزدا بــه جریــان آب مرتفــع مــی گــردد .یکــی از مهمرتیــن و موثرتریــن
مــواد گنــدزدا ،ســدیم هیپوکلریــت اســت .افــزودن ایــن مــاده بــه آب مرصفــی در صنایــع باعــث کاهــش مشــکالت ناشــی از رســوب
و خوردگــی خواهــد شــد.
الکرتوالیــزر شــامل مجموعــه ای از الکرتودهاســت کــه آب دریــا بــه مابیــن آنهــا وارد م ـی شــود  .هــدف اصلــی تولیــد هیپوکلریــت
ســدیم از آب دریــا در نقطــه مــرف ،فراهــم کــردن یــک محلــول گنــدزدای قــوی و مقــرون بــه رصفــه و یــک محیــط ایمــن بــرای
محافظــت از تجهیــزات در واحدهــای صنعتــی اســت .زمانــی کــه ایــن محلــول بــه آب رسویــس در واحدهــای صنعتــی و نیروگاههــا
تزریــق میشــود ،بــه عنــوان یــک حفــاظ پربــازده و مطمــن بــرای تجهیــزات در مقابــل هــر گونــه رســوب مــواد آلــی عمــل میکنــد.
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پروژه های شاخص

تجهیزواحدالکتروالیزرآبدریاشرکتپتروشیمیمبین

• ظرفیت تولید کلر  390کیلوکلر درساعت

• ظرفیت آب در گردش  400هزار مترمکعب در ساعت

طراحــی  ،ســاخت و نصــب واحــد الکتروکلریناتــور شــرکت

پتروشــیمی مرواریــد

• ظرفیت واحد  140کیلوکلر بر ساعت

• گردش آب  50000مترمکعب در ساعت

طراحی  ،ساخت و نصب واحد الکتروکلریناتور در طرح انتقال

آب خلیج فارس -توســعه آب آسیا

• ظرفیت  480کیلوکلر در ساعت

• آب در گردش  200هزار متر مکعب در ساعت

طراحی ،ســاخت و نصب واحد الکتروکلریناتور نیروگاه سیکل

ترکیبی قشــم (توسعه  3مپنا)

• ظرفیت تولید کلر  340کیلوکلر بر ساعت

• آب در گردش  50هزار متر مکعب بر ساعت

تجهیز واحد الکتروالیزر آب دریا پاالیشگاه پارسجنوبی

طول عمر آندها  10سال

خدمات مهندسی

غلظت کلر تولیدی 2000ppm
مبتنی بر آب دریا
 8000ppmسیستم مبتنی
بر آب نمک

ظرفیت طراحی  0.1تا  70کیلو کلر
بر ساعت

• تا  5سال گارانتی کامل سلولهای الکتروالیزر
•  15ســال 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  99روز
• پشــتیبانی فنــی :تیــم تخصصــی ایــن مجموعــه خدمــات گســترده ای از جملــه :نظــارت بــر عملکــرد
الکترودهــا ،نگهــداری پیشــگیرانه ،حــل مشــکالت 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
میباشــد.
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