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شــرکـت ایـمــن آب کــاژه
سیستم ھای تصفیه آب،فاضالب و مواد شیمیایی



اسمز معکوس:

کمبود آب شیرین از عمده ترین مسائل پیش روی کشور در حوزه های مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی است. به منظور مقابله با این معضل و استفاده بهینه 
از منابع آبی موجود، شیرین سازی آب در ظرفیت های مختلف مورد توجه روز افزون مقامات شهری، فعالین صنعتی و کشاورزی قرار گرفته است . 

با توجه به اهمیت روز افزون این مساله و لزوم استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس بنگاه های صنعتی و فعالین بخش کشاورزی و دام و طیور کشور، شرکت ایمن آب کاژه 
با به کارگیری بهترین متخصصین، خدمات مربوط به مشاوره، طراحی، ساخت و اجراء ظرفیت های مختلفی از انواع آب شیرین کن های صنعتی به روش اسمز

 معکوس را به مشتریان خود عرضه می نماید. 
از جمله توانمندی های این شرکت در این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

      طراحی، ساخت و اجراء سیستم های اسمزمعکوس 
      مطالعه و تنظیم پروپوزال های فنی و اقتصادی برای سیستم های شیرین سازی آب به روش اسمزمعکوس
      استقرار سیستم های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکل احتمالی

      طراحی و ساخت سیستم های پیش تصفیه اعم از انواع فیلترهای شنی و کربنی، پکیج های تزریق مواد شیمیایی، دیونایزر و انواع سختی گیر های رزینی. 

هدف این شرکت اطمینان بخشی به مشتریان خود است، بدین منظور ما بهترین متخصصان را گردآورده ایم، دارای امکانات آزمایشگاهی مختص به خود بوده و 
بهترین کیفیت ساخت را به مشتریان خود عرضه می داریم.
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شرکت ایمن آب کاژه از جمله شرکتهای دانش محور فعال در صنعت آب و فاضالب کشور است. این شرکت در طول فعالیت خود توانسته است خدمات مربوط به 
مشاوره، طراحی، ساخت واجرای ظرفیت های مختلفی از انواع آب شیرین کن های صنعتی به روش اسمز معکوس را به مشتریان خود ارائه نماید. 

این شرکت با ارائه خدمات فنی و مهندسی با باال ترین کیفیت، به کار گیری بهترین متخصصین و مهندسین فنی، استفاده از نیروهای متخصص در امور مدیریتی 
و استفاده از تکنولوژی های روز، خود را پایبند به تأمین خواسته های مشتریان در باال ترین سطح دانسته و حمایت کامل از شرکای تجاری خود و سرلوحه قرار دادن 

اصول اخالق تجاری در روابط فی مابین را بهترین راهکار تقویت حضور خود در بازار می داند. 
هم چنین توانسته ایم با استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت، محیط زیست، آموزش، رضایت مندی مشتری وHSE گامی بلند برای 

تأمین خواسته مشتریان و رضایت ایشان برداریم.

عمده فعالیت های شرکت به شرح زیر می باشند: 

    طراحی و ساخت دستگاههای آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس

    استقرار سیستم های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و ارائه راهکارهای مناسب مرتبط با آن. 

    طراحی و ساخت انواع فیلتر ها (شنی، کربنی، میکروفیلتر) 

    طراحی و ساخت دستگاههای تبادل یونی (سختی گیر و دیونایزر) 

    تأمین و تولید مواد شیمیایی مصرفی در صنعت آب و فاضالب. 

    طراحی، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه آب و پساب های صنعتی و شهری و بهداشتی. 

    برگزارکننده دوره ها و کارگاههای آموزشی تصفیه آب و فاضالب. 

  تأمین و ارائه انواع تجهیزات صنعت آب و فاضالب شامل: انواع رزین های کاتیونی و آنیونی، انواع ممبران، انواع پرشر وسل، مخازن FRP، هوزینگ های استیل، 

فیلتر های میکرونی، فلومتر، سیستم های کنترل و ابزار دقیق.
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آنتی اسکاالنت:

ما مفتخریم که اولین شرکت بخش خصوصی کشور هستیم که نسبت به تحقیق و توسعه پیرامون ماده ممانعت کننده از رسوب (آنتی اسکاالنت) اقدام نموده و 
در حال حاضر در مقیاس صنعتی نسبت به تولید و عرضه این ماده با نام تجاری IPAS اقدام می نماییم. آزمایش های انجام شده طبق استاندارد NACE آمریکا، 

اثبات کننده توان عالی این محصول در ممانعت کنندگی از رسوبات بوده و بیانگر توان رقابتی کامل آن در قیاس با نمونه های خارجی می باشد. 
آنتی اسکاالنت IPAS-110 یک آنتی اسکاالنت چند منظوره است که قادر است طیف وسیعی از خوراک ها، شامل آب های لب شور و آب دریا را پوشش دهد. 

تزریق دوز مناسب از این ماده به جریان آب می تواند از تشکیل رسوب کربنات 
سولفات  و  استرانسیوم  سولفات  کلسیم،  سولفات  (شامل  سولفات ها  و  کلسیم 

باریم) پیشگیری نماید. 

سازگاری آنتی اسکاالنت IPAS-110  با الیه مؤثر غشای اسمزمعکوس، با بررسی
 های آزمایشگاهی دقیق به اثبات رسیده است. 

نکته حائز اهمیت آنکه، با توجه به در اختیار داشتن دانش مربوط به مواد ممانعت 
کننده از رسوب، این شرکت قادر به تولید اختصاصی این محصول متناسب با شیمی 
آب در دسترس مشتریان خود بوده و قادر به تولید آن به صورت اسیدی، خنثی و 

قلیایی می باشد.
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استقرار سیستم راهبری و نگهداری:

تجهیزات و سیســـتم ها می بایســـت چگونه طراحی، تولید، نصب و راه  

اندازی شـــوند که عمر اقتصادی بیشتری داشته و بتوان آن ها در دوران 

عمر مفیـــد به راحتی و بـــا صرف هزینـــه ای کمتر نگهـــداری نمود؟ 

در دوران بهره  برداری از تجهیزات چگونه عمل شود تا تجهیزات خرابی 

کمتری داشته باشند و میزان خرابی  ها، سرعت استهالک و فرسودگی

آن ها، اقتصادی و قابل کنترل باشد؟ 

و  آب  صنعت  با  مرتبط  فن  آوری های  سریع  پیشرفت  با  امروز  دنیای  در 

فاضالب و به دنبال آن ورود روز افزون ماشین  آالت و تجهیزات جدید به این 

است.  برخوردار شده  ویژه  ای  اهمیت  از  تعمیرات  و  نگهداری  بحث  حوزه، 

تاکنون و به طور عمده تعمیرات در آب شیرین  کن  های اسمزمعکوس، 

پس از وقوع حوادث و اتفاقات نامطلوب، که عمومًا ناشی از نگهداری 

ناصحیح می باشند انجام گرفته است و نا گفته پیداست که این شیوه را 

 RO واحدهای  راهبری  برای  اقتصادی  و  مناسب  روشی  نمی توان 

این  در  حوادث  و  اتفاقات  وقوع  که  داشت  داشت  توجه  باید  دانست. 
سیستم ها اغلب غیر منتظره و غافلگیر کننده بوده و اتالف وقت و هزینه
سیستم  استقرار  از  اصلی  هدف  دارند.  دنبال  به  نیز  را  گزاف   های 
 ،RO نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در واحدهای آب شیرین کن به روش
کنترل، پایش و بهینه سازی تجهیزات و دستگاه ها (سیستم های پیش 
تصفیه، غشاء ها، پمپ ها و...) جهت دستیابی به حداکثر کارایی، کاهش 
خرابی و از کار افتادگی آن ها می باشد. اهداف دیگر شامل افزایش آماده 
به کاری، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه  های اضافی و کاهش 
با به کار گیری کار توقفات است.  در این راستا، شرکت ایمن آب کاژه، 
استقرار  به  نسبت  خود.  فنی  و  متخصص  نیروهای  و  زبده   شناسان 
سیستم نگهداری و تعمیرات در واحدهای آب شیرین کن اسمز معکوس 
اقدام می نماید. بدین ترتیب امکان برنامه ریزی، پایش و کنترل مدون 
خرابی های  وقوع  از  پیشگیری  ضمن  نتیجه  در  و  آمده  فراهم  سیستم 
ترتیب  بدین  و  یافته  افزایش  نیز  کاری دستگاه ها  راندمان  غیرمنتظره، 
می گردد. فراهم  مشتریان  برای  نیز  مناسبی  اقتصادی  منافع 
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تأمین کاال:
شرکت ایمن آب کاژه از بدو تأسیس، فعالیت های گسترده ای را در زمینه ی تأمین و ارائه قطعات و تجهیزات آب و فاضالب به مشتریان خود داشته است. شرکت 

متعهد به تأمین قطعات و مواد مصرفی با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت، به مشتریان خود می باشد. 

ھوزینگ کارتریج رزین ھای تبادل یونی

FRP مخازن انواع ممبرین

U.V انواع پرشر وسل

فیلتر ھای میکرونی پکیج تزریق مواد شیمیایی
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ساخت تجهیزات:
شرکت ایمن آب کاژه با رعایت اصول طراحی و مهندسی قادر به ساخت انواع سختی گیر های رزینی، دیونایزر و فیلتر های شنی و ذغالی در دو نوع نیمه اتوماتیک 

و تمام اتوماتیک می باشد.

سختی گیر رزینی

که  است  رزینی  سختی گیرهای  از  استفاده  آب  سختی  حذف  برای  روش  متداول ترین 
و  کلسیم  یون های  یونی،  تبادل  رزین های  می باشند.  کاتیون  رزین  ستون  یک  دارای 

منیزیم را با یون سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل می کنند. 
سختی گیرهای  ساخت  در  مهندسی  و  طراحی  اصول  رعایت  با  کاژه  آب  ایمن  شرکت 
رزینی و محاسبه پتانسیل رسوب گذاری آب قادر به ارائه انواع سختی گیر در دو نوع نیمه 

اتوماتیک و تمام اتوماتیک می باشد.

فیلتر شنی

فیلتر شنی جهت جداسازی ناخالصی های معلق در آب تا قطر ۵۰ میکرون کاربرد دارد. 
این فیلتر ها بصورت استوانه ای تحت فشار طراحی می گردند، بدنه آن ها عمومًا از جنس 

کربن استیل پوشیده شده با رنگ اپوکسی و یا FRP می باشد.

دیونایزر

یکی از روش های تولید آب خالص استفاده از دیونایزر می باشد. این دستگاه دارای یک 
ستون آنیون و یک ستون کاتیون است. در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شامل: کلسیم، 
سولفات،  کربنات،  شامل:  آنیون ها  کلیه  آنیونی  ستون  در  و  پتاسیم  و  سدیم  منیزیم، 

کلرید، نیترات و سیلیکات، توسط رزین های مبادله یون حذف می گردند. 
عوامل متعددی از جمله نوع و ظرفیت رزین، غلظت یون های آنیون و کاتیون، دمای آب، 

نوع و مقدار محلول احیاء کننده بر عملکرد رزین ها موثر می باشند.
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مواد پاک کننده و رسوب های معدنی و آلی از روی ممبرین

 (Organic Fouling) رسوبات آلی     
این محلول پاک کننده ترکیبی است قلیایی و برای شستشوی سیستمی که المان های آن دچار گرفتگی ناشی از رسوبات آلی شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. 

ذرات ریز آلی هنگامی که وارد جریان خوراک می شوند باعث ایجاد فولینگ آلی و در نتیجه کاهش دبی جریان نرمال سیستم می گردد.

 (Iron Fouling) رسوبات آهن     
این محلول پاک کننده ترکیبی است اسیدی و برای شستشوی سیستمی که المان های آن دچار گرفتگی ناشی از رسوبات آهن شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. 
مقدار آهن و منگنز موجود در آب خوراک به ترتیب نباید بیشتر از ۰/۲  و ppm ۰/۵ باشند، مقادیر بیش از آن سبب رسوب آهن و منگنز بروی سطح غشاء و تغییر 

شرایط کارکرد سیستم از جمله افزایش اختالف فشار در دو سر سیستم و کاهش راندمان می گردد.

 (Biofouling) رسوبات بیولوژیکی     
این محلول پاک کننده ترکیبی است قلیایی و برای شستشوی سیستمی که المان های آن دچار گرفتگی ناشی از رسوبات بیولوژیکی شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. 
گرفتگی بیولوژیکی یکی از دالئل عمده انسداد فیزیکی کانال های عبور جریان بین الیه های غشاء می باشد و کاهش راندمان سیستم را به دنبال خواهد داشت. این 
وضعیت هنگامی که آب خوراک حاوی مقادیر زیادی مواد معلق که خوراک باکتری ها می باشند و یا در مواردی که سیستم به طور پیوسته در سرویس نباشد تشدید می یابد.

 (solfat Scale) رسوبات سولفات     
این محلول پاک کننده ترکیبی است قلیایی و برای شستشوی سیستمی که المان های آن دچار گرفتگی ناشی از رسوبات سولفات شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. 

رسوبات نمک های سولفاته باعث انسداد عبور جریان و افزایش اختالف فشار در سیستم می شود. الزم به ذکر است این رسوبات بسیار سخت پاک می شوند.

 (silica fouling) رسوبات سیلیکا     
این محلول پاک کننده ترکیبی است قلیایی و برای شستشوی سیستمی که المان های آن دچار گرفتگی ناشی از رسوبات سیلیکا شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. 
 بد ترین نوع گرفتگی در روی سطح غشاء تشکیل رسوبات سیلیکات می باشد، تشکیل این رسوبات معموٌال ناشی از فوق اشباع شدن سیلیکای محلول (کمپلکس

 های کلوئیدی سیلیکا) می باشد.

 (Carbonate Scale) رسوبات کربنات     
این محلول پاک کننده ترکیبی است اسیدی و برای شستشوی سیستمی که المان های آن دچار گرفتگی ناشی از کربنات شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. 

کربنات کلسیم اولین و عمده ترین نمک معدنی است که با فوق اشباع شدن روی سطح غشاء ایجاد رسوب و گرفتگی می کند.



Tr u s t  I n  E v e r y  D r o p

w w w . i m e n a b .o rg

تصفیه پساب های بهداشتی و صنعتی

تصفیه پسابهای بهداشتی و صنعتی از جمله مهم ترین مسایل پیش روی شرکتهای صنعتی و نهادهای کشوری است. اهمیت تصفیه این پساب ها از آن روست که 
هم از ورود آالینده ها به محیط زیست و بالطبع از تخریب منابع زیستی جلوگیری می گردد و هم با استفاده مجدد از آب حاصل از تصفیه پساب، امکان صرفه جویی قابل 
توجه، در مصرف آب فراهم می شود. این صرفه جویی هم به لحاظ زیست محیطی دارای اهمیت است و هم به لحاظ اقتصادی هزینه جاری بنگاه های صنعتی 

را کاهش می دهد. 
گاز،  نفت،  نظیر:  مختلف  صنایع  در  صنعتی  و  بهداشتی  پسابهای  انواع  تصفیه  اجرایی  خدمات  و  مهندسی  مشاوره،  خدمات  ارائه  آماده  ایمن آب کاژه  شرکت 

پتروشیمی، شیمیایی، نساجی، موادغذایی، رنگ، فوالد و سایر صنایع می باشد. 
این شرکت آمادگی دارد تا با استفاده از توان بهترین متخصصان کشور در بخش تصفیه پساب، خدمات ذیل را به صاحبان صنایع ارائه نماید:

بررسی فنی و انتخاب روش مناسب در تصفیه پساب صنایع، تهیه فلودیاگرام مفهومی، انجام محاسبات فرآیندی تجهیزات از قبیل دمندههای هوا، ته نشین 
کننده ها، هضم کننده ها، پمپ ها، دستگاه های همزن، تزریق کننده مایعات و هوپر جامدات. 

تهیه برگ مشخصات فنی کلیه تجهیزات فرآیندی و ابزار دقیق. 
تهیه PFD، P&ID و آرایش دستگاه ها. 

انجام محاسبات مهندسی تفصیلی: سیویل، برق، ابزاردقیق، لوله گذاری، دستگاه های فرآیندی و تهیه نقشه های اجرایی. 
خرید دستگاه ها و تجهیزات آماده از کارخانجات داخلی و خارجی و تهیه دستگاه های فرآیندی جهت نصب در محل. 

ساخت تأسیسات و برپایی سیستم های تصفیه پساب. 
راه اندازی اولیه و تحویل سیستم های تصفیه پساب. 

استانداردهای  حد  به  محصول  ارتقای  و  پساب  تصفیه  سیستم های  از  اشکاالت  رفع 
تعریف شده و قابل قبول. 

تهیه دستورالعمل و روش آزمایشات مواد خام اولیه، میانی و محصول نهایی و طراحی   
آزمایشگاه. 

بررسی اقتصادی پروژه در حد طراحی مهندسی، تجهیزات و دستگاه ها، اجرا، بهره برداری،   
آموزش، هزینه های باالسری و غیره. 

تعریف و تعیین مشاغل مورد نیاز در بهره برداری. 
ارائه خدمات مشاوره در نوسازی، توسعه و بهینه سازی سیستم های تصفیه پساب صنعتی. 

شناسایی مخاطرات و آنالیز کیفی ریسک با روشهای هازوپ. 
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عناوین دوره ها ی تخصصی

دوره هــا و کارگــاه هــای آمــوزشــی:

کمبود دانش تخصصی در طراحی، ساخت و نگهداری انواع سیستم های تصفیه آب به روش اسمزمعکوس و سیستم های تصفیه فاضالب از جمله خالء هایی 
است که در میان فعالین، تولیدکنندگان و کاربران این سیستم ها شناسایی شده است. این شرکت به منظور رفع این خالء و پوشش درخواست های آموزشی 
مطروحه، اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه های فوق نموده است. این دوره ها کلیه مراحل مربوط به مبانی، طراحی و تعمیر و نگهداری 

سیستم های اسمز معکوس و تصفیه فاضالب های صنعتی و شهری را در بر می گیرد. 
اساتید این دوره ها از بر ترین و بهترین متخصصان کشور در زمینه آب و فاضالب بوده و رضایت کامل دانش آموختگان این دوره ها پشتوانه ای عظیم برای ما در 

ادامه این راه بوده است

    مبانی آب شیرین کن های اسمز معکوس
    راهبری و نگهداری آب شیرین کن های اسمز معکوس

    طراحی آب شیرین کن های اسمز معکوس ۱
    طراحی آب شیرین کن های اسمز معکوس ۲

    طراحی دستگاه های سختی گیری از آب توسط رزین های تبادل یون
    طراحی دستگاه های دیونایزر مبتنی بر رزین های تبادل یون

    آشنایی با فرآیندهای تصفیه آب برای بویلر ها

    مبانی تصفیه فاضالب
    طراحی فرآیندهای تصفیه فاضالب شهری

    طراحی فرآیندهای تصفیه فاضالب صنعتی
(MBR) دوره تصفیه پساب در راکتور های غشایی زیستی
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