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دربــــاره ما
هلدینــگ آتیــه پــردازان شــریف، متشــکل از شــرکت های دانــش بنیــان رتبــه یــک معاونــت علمــی فنــاوری 
ریاســت جمهــوری اســت کــه موفــق بــه بومی ســازی ســامانه هــای الکتروکلریناتــور آب دریــا/آب نمــک بــا برنــد 

تجــاری APCLOR  و ســایر تکنولــوژی هــای  حــوزه تصفیــه آب و پســاب شــده اســت.
 ایــن مجموعــه ســال هــادر صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی بــه عنــوان تولیدکننــده خوشــنام ایــن ســامانه هــا 
شــناخته شــده کــه بــه عنــوان تنهــا شــرکت ایرانــی در جمــع معــدود تولیدکننــده  هــای الکتروکلریناتــور آب 

دریــا، در کنــار شــرکت هــای مطــرح جهانــی قــرار گرفتــه اســت.
تیــم فنــی مهندســی ایــن مجموعــه بــا در اختیــار داشــتن ســرمایه علمــی فــارغ التحصیــان دانشــگاه صنعــت 
شــریف و ســایر دانشــگاه های معتبــر و بــا داشــتن تجربــه متخصصــان صنعــت نفــت و گاز، در طراحــی، 
بهینه ســازی، ســاخت و اجــرای واحدهــای گندزدایــی، تصفیــه و تولیــد آب و پســاب پیشــرو بــوده و در تمــام 

مراحــل پیــش راه انــدازی، راه انــدازی، نصــب و بهــره بــرداری دارای تجربــه و تخصــص کافــی اســت.
واحــد تحقیــق و توســعه مهندســی، بــا در نظــر گرفتــن 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 مشــابه در تکاپــو بــوده اســت، بــه طــوری کــه تاکنــون چندیــن تکنولــوژی دانــش بنیــان را بــه 

صنعــت کشــور معرفــی نمــوده و بــر حــل مشــکات واحدهــای صنعتــی کشــور کوشــیده اســت. 
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بـــرای خنـــک ســـازی واحدهـــای مختلـــف در نیـــروگاه هـــای حرارتـــی 
و ســـایر واحدهـــای پاالیشـــگاهی و فـــوالدی از آب دریـــا اســـتفاده 
مـــی گـــردد. بـــرج هـــای خنـــک کننـــده نیـــز وســـیله ای بـــرای دفـــع 
حـــرارت زائـــد آب مـــورد اســـتفاده در چگالنـــده بـــه جـــو از طریـــق 
ـــواًل  ـــا معم ـــتم ه ـــوع سیس ـــن ن ـــتند. ای ـــوا هس ـــا ه ـــی ب ـــادل حرارت تب
بـــا تبخیـــر آب، حـــرارت ایجـــاد شـــده در یـــک واحـــد را دفـــع کـــرده 
و ســـیال ســـرویس را تـــا دمـــای حبـــاب مرطـــوب هـــوا پاییـــن 
ــا در آب  ــم هـ ــد میکروارگانیسـ ــری از رشـ ــرای جلوگیـ ــد. بـ می آورنـ
ـــرل شـــده گندزدایـــی صـــورت  ـــه طـــور کنت در گـــردش،  الزم اســـت ب
گیـــرد کـــه از اقتصـــادی تریـــن و ایمـــن تریـــن روش هـــای گندزدایـــی 
مـــی تـــوان بـــه تولیـــد محلـــول هیپوکلریـــت ســـدیم در محـــل بـــه 

وســـیله الکترولیـــز آب دریـــا یـــا آب نمـــک اشـــاره نمـــود. 

آب خنک کننده واحدهای صنعتی
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حوضچه های آبگیری آب دریا

گندزدایی آب در صنعت 

در چنــد دهــه اخیــر، بــا توجــه بــه کمبــود منابــع آب در جهــان 
ــورد  ــامیدنی م ــی و آش ــارف صنعت ــت مص ــا جه ــتفاده از آب دری اس
ــه احاطــه  ــا توجــه ب ــز ب ــران نی ــه اســت. کشــور ای توجــه قــرار گرفت
از شــمال و جنــوب بــه دریاهــا اقــدام بــه آبگیــری از ایــن پیکرهــای 

ــت. ــرده اس ــی ک آب
ایــن سیســتم، جهــت جلوگیــری از رشــد میکروارگانیســم هــا، ماهــی 
هــا، جانــداران دریایــی و جلوگیــری از رشــد جلبــک هــا در تاسیســات 
واحدهــای صنعتــی مــی باشــد، کــه اقــدام بــه گندزدایــی آب دریا در 
محــل آبگیــر مــی کنــد. مــی تــوان اقتصــادی تریــن روش گندزدایــی 
آب دریــا را الکتروکلرینیشــن و تولیــد محلــول هیپوکلریــت ســدیم 

در محــل دانســت.



ــک( در درون  ــور )آب و نم ــز آب ش ــع الکترولی ــن در واق الکتروکلرینیش
الکتروالیــزر بــه وســیله اعمــال جریــان الکتریســیته اســت. الکتروالیــزر 
شــامل مجموعــه ای از الکترودهاســت کــه آب دریــا در میــان آنهــا جــاری 
اســت. در ایــن فرآینــد، در قطــب مثبــت )آنــد( گاز کلــر )Cl2( و در قطب 
 )H2( و هیــدروژن  )NaOH( هیدروکســید ســدیم )منفــی )کاتــد
ــر  ــا یکدیگ ــر ب ــدیم و گاز کل ــید س ــپس هیدروکس ــود. س ــد می ش تولی
تشــکیل   )NaClO( ســدیم  هیپوکلریــت  محلــول  و  داده  واکنــش 

می شــود. 

شرح فرآیند

NaOH Cl2

NaClO

H2O

H2

H2O

NaClONaCl
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C
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AnodeH + OH -

Cl -Na +

شماتیک مفهومی از واکنش های درون الکتروالیزر

زی
 فل

سید

آندهای دارای پوشش های فعال الكتروكاتاليستی مخلوط اک
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هلدینــگ آتیــه پــردازان شــریف بــا تولیــد انــواع آنــد و کاتدهــای دارای 
پوشــش هــای فعــال الکتروکاتالیســتی مخلــوط اکســید فلــزی ) با برنــد تجاری 
ــری و  ــا کارب ــزر، ب ــای الکتروالی ــلول ه ــواع س ــاخت ان ــی س Xenode(، توانای
ــه  ــوژی ب ــن تکنول ــت ای ــح اس ــه توضی ــاوت را دارد. الزم ب ــت هــای متف ظرفی

طــور کامــل توســط ایــن مجموعــه در کشــور بومــی ســازی شــده اســت. 

NaClOH2O eNaCl + H2++

Solution Tank
Electrolytic

Cell

Power
supply

Salt & Brine
Tank

Water
Solution

Water
supply Line

Industrial
Plant

Sea Water
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سیســتم الکترولیــز نمــک بــرای مناطقــی کــه بــه آب دریــا دسترســی 
ندارنــد بــا اســتفاده از آب نمــک و جریــان الکتریســیته محلــول 
ســدیم هیپوکلریــت را تولیــد مــی کنــد کــه یــک محلــول ویــژه بــرای 
گندزدایــی مــی باشــد و بــرای ضدعفونــی کــردن و از بیــن بــردن 
میکروارگانیســم های بیمــاری  زا در آب آشــامیدنی، صنعتــی، تصفیــه 
فاضــاب و پســاب، گندزدایــی بــرج خنــک کــن و … مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد.  
محلــول هیپوکلریــت ســدیم تولیــدی بــه میــزان الزم و بــا ِدبــی 
ــق  ــد تزری ــود. فرآین ــی ش ــق م ــر تزری ــورد نظ ــل م ــه مح ــخص ب مش
ــتفاده از  ــا اس ــع ب ــته و منقط ــی از دو روش پیوس ــورت ترکیب ــه ص ب
پمــپ هــای پیوســته و شــوک انجــام مــی گیــرد. از ویژگــی هــای ایــن 
ــه ســایر روش هــای  ــاال نســبت ب ــی بســیار ب ــر از ایمن ــه غی ــج ب پکی
گندزدایــی؛  مصــرف نمــک، بــرق، هزینــه تعمیــر و نگهــداری ســالیانه 

ــت. ــن آن اس پایی

)APClor-Br( الکتروالیزر آب نمک

برق مصرفى

آب مصرفى

نمک مصرفى

به ازاى تولید یک کیلوگرم کلر

3.8 - 4.5 kWh/ kgCl2 

Min 125 lit (RO Water)

3.5 kg NaCl (FOOD GRADE SALT)
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ایمنــی بیشــتر بــه واســطه تولیــد در محــل و عــدم وجــود 	 
خطــرات انفجــار گاز کلــر

ــق 	  ــرای مناط ــوص ب ــه خص ــی ب ــن روش گندزدای ــم خطرتری ک
ــتایی ــهری و روس ش

کاهــش خوردگــی فلــزات، بــه واســطه تزریــق مناســب و 	 
کنتــرل شــده

عدم آسیب رسانی به پمپ ها و خطوط تزریق	 
بازدهی بیشتر و افزایش ماندگاری تأثیرگندزدایی	 
عــدم نیــاز بــه سیســتم هــای مراقــب ویــژه و اضطــراری 	 

همچــون اســکرابر هایــی کــه در کلرزنــی اســتفاده مــی گردنــد
ارزان و در دسترس بودن مواد اولیه	 
ــر 	  ــدم تاثی ــف و ع ــای مختل ــتم در pH ه ــاالی سیس ــی ب کارای

ــی از آن ــدرت گندزدای ــری ق پذی
حذف ميكرو ارگانيسم ها در زمان كوتاه	 
 	ppm8000 تا غلظتFree Active Chlorine دارای
كاهــش هزينــه تاميــن مــواد شــيميايی مصرفــی و حمــل مــواد 	 

اولیه

مزایای پکیج 
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آب دریــا دارای حــدود 3% ســدیم کلریــد و مقادیــری از یون هــای دیگــر ماننــد منیزیــم، ســولفور اکســید، کلســیم، 
پتاســیم و... اســت. عــاوه بــر ایــن، مقادیــر زیــادی از میکروارگانیســم ها و مــواد آلــی در آب وجــود دارنــد کــه 
می تواننــد بــه ســطوح لوله هــا و تجهیــزات فراینــدی بچســبند، رشــد کننــد و باعــث مشــکاتی نظیــر خوردگــی، کاهــش 
ــا افــزودن مقادیــر کمــی از یــک مــاده گنــدزدا بــه  راندمــان، افزایــش مقاومــت حرارتــی و ... شــوند. ایــن مشــکل ب

جریــان آب مرتفــع مــی گــردد.
ــی در  ــه آب مصرف ــاده ب ــن م ــزودن ای ــت. اف ــت اس ــدیم هیپوکلری ــدزدا، س ــواد گن ــن م ــن و موثرتری ــی از مهمتری یک

ــد. ــد ش ــی خواه ــوب و خوردگ ــی از رس ــکات ناش ــش مش ــث کاه ــع باع صنای
الکتروالیــزر شــامل مجموعــه ای از الکترودهاســت کــه آب دریــا بــه مابیــن آنهــا وارد مــی  شــود . هــدف اصلــی تولیــد 
هیپوکلریــت ســدیم از آب دریــا در نقطــه مصــرف، فراهــم کــردن یــک محلــول گنــدزدای قــوی و مقــرون بــه صرفــه و 

یــک محیــط ایمــن بــرای محافظــت از تجهیــزات در واحدهــای صنعتــی اســت. 

)APClor-SW( الکتروالیزر آب دریا
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بــا تولیــد محلــول  از جدیدتریــن تکنولــوژی هــای روز دنیــا  بهــره گیــری  بــا  الکتروکلرینشــن آب دریــا،  واحدهــای 
ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــتند ک ــده ای هس ــای عدی ــرف، دارای مزای ــل مص ــدیم در مح ــت س هیپوکلری

ــود: ــاره نم اش
ــن مــاده . 	 ــان مــدت ای ــره ســازی می ــدار ســدیم هیپوکلریــت، نگهــداری و ذخی ــت ماهیــت نســبتًا ناپای ــه عل ب

باعــث تجزیــه شــدن و از دســت رفتــن خــواص آن مــی شــود. بنابرایــن بهتــر اســت ایــن مــاده در محــل و در 
زمــان مصــرف تولیــد گــردد. 

باعــث قطــع هرگونــه وابســتگی واحــد صنعتــی بــه تامیــن مــواد گنــدزدا و هزینــه هــای ناشــی از مخاطــرات . 	
حمــل و نقــل و نگهــداری ایــن محصــوالت مــی شــود.

بــه دلیــل اســتفاده از آب دریــا بــه هیــچ عنــوان هزینــه تامیــن مــواد اولیــه وجــود نــدارد و در ظرفیــت هــای . 3
بســیار بــاالی آبگیرهــای صنعتــی و آب شــیرین کــن دریایــی کمتریــن هزینــه بهــره بــرداری را نســب بــه تمــام 

روش هــای گندزدایــی دارد. 
ایــن سیســتم بــه عنــوان، بــه روز تریــن و مهمتریــن روش گندزدایــی آب دریــا بــرای اســتفاده هــای صنعتــی . 	

در تمــام دنیــا شــناخته مــی شــود و ســاالنه شــرکت هــای مطــرح جهانــی درصــدد رقابــت بیــن المللــی جهــت 
دریافــت ســهم بیشــتری از بــازار بــه خصــوص در منطقــه خلیــج فــارس هســتند. 

ــه  ــا در منطق ــن آب دری ــای الکتروکلرینیش ــامانه ه ــده س ــد کنن ــا تولی ــوان تنه ــه عن ــریف ب ــردازان ش ــه پ ــگ آتی هلدین
خاورمیانــه بــا برنــد تجــاری  APClor  بــه طــور کامــل  ایــن تجهیــز را در کشــور بومــی ســازی نمــوده اســت. طراحــی ایــن 
سیســتم هــا بــه نحــوی اســت کــه مــی تواننــد در هــر شــرایط محیطــی کار کننــد. الکتروالیزرهــا در محــدوده وســیعی از 
ظرفیــت هــا طراحــی و تولیــد شــده انــد تــا جوابگــوی نیــاز واحدهــای صنعتــی مختلــف در مقیــاس هــای کوچــک و بــزرگ 

باشــند. 

ظرفیت طراحی 
تا 70 کیلو کلر بر ساعت برای هر سلول

غلظت کلر تولیدی
 	000ppm الکتروالیزر آب دریا
8000ppm الکتروالیزر آب نمک

طول عمر آندها
 0	 سال
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 )EPC( طراحی، ساخت و نصب واحد های الکتروکلریناتور در کشور

طراحــی، ســاخت و نصــب واحــد الکتروکلریناتــور آب دریــا در آبگیــر 
طــرح ملــی انتقــال آب خلیــج فــارس بــه فــات مرکــزی ایــران 

• ظرفیت 80	 کیلوکلر در ساعت
• آب در گردش 00	 هزار متر مکعب در ساعت 

طراحــی، ســاخت و نصــب واحد الکتروکلریناتــور آب دریا بــرای دومین 
پتروشــیمی یوتیلیتی منطقه عســلویه، پشــتیبانی تمام پتروشیمی 

ســایت دوم منطقه عسلویه
• ظرفیت آبگیر 88000 مترمکعب بر ساعت 

• ظرفیت واحد کلر 360 کیلوگرم کلر بر ساعت

پتروشیمی دماوند 

شرکت توسعه آب آسیا 

نیروگاه آب و برق قشم شرکت مپنا

پتروشیمی مروارید

طراحــی، ســاخت و نصــب واحــد الکتروکلریناتور کنــار اســکله ای برای 
سیســتم یکبــار گــذر آب دریا پتروشــیمی مروارید باتوجــه به ویژگی 

منحصــر  ورودی آب دریــا بــدون داشــتن آبگیــر یــا حوضچــه آرامــش
• ظرفیت واحد 0		 کیلوگرم کلر بر ساعت 

• گردش آب 50000 مترمکعب در ساعت

طراحی مهندســی، بهینه ســازی، نصــب و راه انــدازی واحد الکتروالیزر 
نیــروگاه اب و بــرق قشم)شــرکت مپنــا( بــا ظرفیــت 30 کیلوگرم کلر 

بر ســاعت
• ظرفیت تولید کلر 30 کیلوگرم کلر بر ساعت
• آب در گردش 5	 هزار متر مکعب بر ساعت

ــه  ــا درج ــی آب ب ــت ضدعفون ــک جه ــزر آب نم ــای الکتروالی ــج ه پکی
آشــامیدنی، بــرای سرشــاخه هــای طــرح انتقــال آب خلیــج فــارس بــه 

اســتان هــای کرمــان و یــزد.
• ظرفیت تولید کلر هر پکیج از 	 تا 7	 کیلوگرم کلر بر ساعت

نیروگاه آب و برق قشم شرکت مپنا

پکیــج هــای الکتروالیــزر آب نمــک پــروژه طــرح انتقــال آب 
خلیــج فــارس
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طراحــی، ســاخت و نصــب ســلول هــای الکتروالیــزر واحــد 
کلر 

•  ظرفیت تولید کلر  80	 کیلوگرم کلر بر ساعت

پتروشیمی مبینپاالیشگاه ستاره خلیج فارس
ــا، شــرکت پتروشــیمی  ــزر آب دری ــز واحــد الکتروالی تجهی

مبیــن
• ظرفیت تولید کلر 390 کیلوگرم کلر بر ساعت 

• ظرفیت گردش آب 00	 هزار مترمکعب در ساعت

طراحی، ساخت و نصب سلول های الکتروالیزر 

طراحــی، ســاخت و نصب ســلول هــای الکتروکلریناتــور آب 
دریــا مجتمــع ســکوی ســلمان در منطقه نفتــی الوان

شرکت نفت فالت قاره - سکوی نفتی سلمان

طراحــی، ســاخت و نصــب ســلول هــای الکتروکلریناتــور در 
آبگیــر پتروشــیمی پردیــس

•  با ظرفیت تولید کلر 00	 کیلوگرم کلر بر ساعت 

پتروشیمی پردیس

طراحــی، ســاخت و نصــب ســلول هــای الکتروکلریناتــور در 
آبگیــر پاالیشــگاه اول

•  ظرفیت تولید کلر 50	 کیلوگرم کلر بر ساعت 

طراحــی، ســاخت و نصــب ســلول هــای الکتروکلریناتــور در 
آبگیــر پاالیشــگاه هفتــم پــارس جنوبــی – فــاز 7	 و 8	

•  ظرفیت تولید کلر 0		 کیلوگرم کلر بر ساعت 

پاالیشگاه هفتم پارس جنوبیپاالیشگاه اول پارس جنوبی
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5 سال گارانتی کامل سلول های الکتروالیزر 
15 سال خدمات پس از فروش 

طراحی، مشاوره مهندسی، ساخت، نصب، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی کامل واحد های آب و پساب
)تأمین کلیه قطعات، تعمیرات و قطعات یدکی تامین قطعات واحد های آب و پساب(

11

مهندســی، بــا توجــه بــه ماهیــت پــروژه ایــن فــاز ممکــن اســت شــامل تمامــی و یــا هــر یــک از 
ــی باشــد. ــه FEED و مهندســی تفصیل مراحــل طراحــی، مهندســی پای

ســاخت و اجــرا، خدمــات مدیریــت ســاخت، نصــب و اجــرای تجهیــزات مقتضــی هــر پــروژه، شــامل 
انتخــاب پیمانــکار نصــب، مدیریــت انبارهــا، کنتــرل کاالهــای دریافــت شــده در ســایت پــروژه 
هــا، نصــب و راه انــدازی، کنتــرل کیفیــت، ایمنــی ، کنتــرل فراینــد، مدیریــت پســماند پــروژه و 

غیــره مــی باشــد.

تامیــن کاال، مراحــل تامیــن کاال شــامل؛ برگــزاری مناقصــه، تهیــه بانــک اطاعاتــی تامیــن 
کنندگان،انتخــاب تامیــن کننــده برنــده، هماهنگــی بــا تامیــن کننــدگان پــس از عقــد قــرارداد 
و کنتــرل بــر اســاس برنامــه زمانبنــدی ارائــه شــده، بازرســی ، ســاخت و حمــل و نقــل کاال بــر 

ــد. ــی باش ــگ م ــای هلدین ــتورالعمل ه ــا و دس ــه ه ــاس روی اس Procurement

 Construction

Engineering
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هلدینــگ آتیــه پــردازان شــریف عــاوه بــر بهــره گیــری از کارشناســان متخصــص و متعهــد بــا بکارگيــری تجهيــزات و 
امكانــات پيشرفتـــه و منابــع مطالعاتــي و تحقيقـــاتی گســترده در زمینــه هــای مشــاوره ، طراحــی ، نظــارت و مدیریــت 

پیمانــکاری حــوزه هــای مربــوط بــه آب و پســاب فعالیــت ویــژه دارد: 

پکیج های فرآیندی تصفیه و گندزدایی آب و پساب	 

پکیج های فرایندی تصفیه و تولید آب فوق خالص	 
پکیج های فرایندی تصفیه پساب شهری و صنعتی	 
سیویل و سازه های دریایی و آبی	 
اجرای خطوط انتقال آب و پساب	 
اجرای خطوط فرآیندی-پایپ رک	 

طراحی، ساخت، نصب و اجرا
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تحویل فوری: طراحی و ساخت مجدد و تحویل سلول های الکتروالیزر در کمتر از 99 روز	 
ــا، 	  ــرد الکتروده ــر عملک ــارت ب ــه؛ نظ ــترده ای از جمل ــات گس ــه خدم ــن مجموع ــی ای ــم تخصص ــی: تی ــتیبانی فن پش

نگهــداری پیشــگیرانه، حــل مشــکات احتمالــی آنــد در محــل ، راه انــدازی، پیــش راه انــدازی، کمــک بــه راه انــدازی، 
نصــب کامــل، آمــوزش بهــره بــرداران، ارائــه گواهــی نامــه هــای معتبــر 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.
ــی 	  ــش ده ــت پوش ــه جه ــت ک ــی اس ــرود روش ــی الکت ــی :  بازیاب ــات یدک ــر و قطع ــات تعمی ــرود، خدم ــی الکت بازیاب

مجــدد خصوصیــات کاتالیســتی بــر روی ســطح تیتانیــوم صــورت گرفتــه و آندهــا دوبــاره پوشــش دهــی مــی شــوند. 
ــات  ــی خدم ــام تمام ــی انج ــود توانای ــان خ ــی کارشناس ــش تخصص ــه دان ــکا ب ــا ات ــریف ب ــردازان ش ــه پ ــرکت آتی ش

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 و مشاوره پس از فروش
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