
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاشرکت مهندسی توسعه آب آ

پروژه آب شیرین کن بندرعباس 



سیمای کلی سایت و تاسیسات آب شیرین کن بندرعباس

:مساحت

هزار مترمکعبی 200واحد 5:تعداد واحد ها

آب شیرین و میلیون مترمکعب 1طراحی اولیه  برای تولید :ظرفیت
میلیون مکعب در شبانه روز1/5قابلیت افزایش آن به میزان 

میلیون متر مکعب در شبانه روز4/2:ظرفیت آبگیری از دریا

متر مکعب1برای تولید )کیلو وات بر ساعت 3/5:برق مصرفی
راز شبکه برق سراسری کشو( آب نمک زدایی شده

هکتار 155

:وضعیت اجرای  واحدها
در 1399هزار از آبان M3/d 200با ظرفیت1واحد 

.حال بهره برداری می باشد

به  1401هزار از شهریور M3/d 200با ظرفیت2واحد 
.بهره برداری خواهد رسید

.عملیات اجرایی واحد سوم آغاز شده است



تاسیسات نمک زدایی بندرعباسآخرین وضعیت 

درصد پیشرفت(هزار متر مکعب)ظرفیت واحدهای نمک زدایی

*200100تاسیسات نمک زدایی واحد اول
20059تاسیسات نمک زدایی واحد دوم
شروع عملیات اجرایی200تاسیسات نمک زدایی واحد سوم

:درصد84سامانه نمک زدایی بندرعباس با پیشرفت فیزیکی 

م توسوعه نیازهوای آتوی واحودهای مهوارم و  ونج)ظرفیت تجمعی زیرساخت های سایت نمک زدایی بندرعباس یک میلیوون مترمکعوب در روز می باشود 
.تمیلیون مترمکعب در روز نیز برای سامانه بندرعباس  یش بینی شده  اس1/5؛ و قابلیت افزایش تولید به میزان (تاسیسات نمک زدایی جانمایی شده است

.به بهره برداری رسیده است1399آبان * 



تصاویری از تاسیسات در حال بهره برداری نمک زدایی بندرعباس



سایت و تاسیسات نمک زدایی بندرعباس( در دست اجرا)2تصاویر واحد 
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مشاورین پروژه

6 .ما آب را از پدرانمان  به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

:پویشپرمانطرحمدیریتمهندسیخدماتشرکت–طرحمدیریت*

باقیماندههایزیرساختهمراهبه روژهباقیماندهکارهایبرای(MC)طرحمدیریتخدماتارائه:قراردادعنوان

 ارسهندسهویکممشاورشرکت:رقبا

:اتریشiLFشرکت–خارجیهمراهمشاور*

به93/04/10تاریخدراتریشILFشرکتباقراردادانعقادومنطقهدرشرایطواجدخارجیمشاورهایشرکتبررسی:قراردادعنوان

.فارسخلیجحوزهدرآبسازیشیرینهایطرحبیشترینمشاوروحوزهایندرالمللیبینمشاورشرکتمعتبرترینعنوان

.استبودهمذاکرهطرفهمآلمانکشورازFichtnerشرکت:رقبا

:پارسهندسهمشاورمهندسینشرکت–داخلیهمراهمشاور*

 روژههایزیرساختکارگاهیوعالیهنظارتوکنترلبازنگری،تفصیلی، ایه،مهندسیخدماتارائه:قراردادعنوان

.بودندشدهدعوتمناقصهبههمکنسولت ارس،آشناب،بُستنتهرانهایشرکت

:خاورمیانهمحیطوآبمشاورمهندسینشرکت–داخلیهمراهمشاور*

ارگاهیکوعالیهنظارتوفنیمدارکخصوصدرنظراظهاروکنترلبازنگری،تفصیلی، ایه،مهندسیخدماتارائه:قراردادعنوان

 روژه

 ارسهندسه:رقبا

:پردازانصنعتستارهشرکت–داخلیهمراهمشاور*

ملیتوسعهصندوقازواماخذجهتمعدنوصنعتبانکتاییدموردگزارشتهیه:قراردادعنوان



مشاورین پروژه

7 .ما آب را از پدرانمان  به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

:منیرانمشاورمهندسین–برقپستمشاور*

ولتکیلو63/11وکنشیرینآبولتکیلو63/33های ستمهندسیو ایهطراحی، ستطرحمطالعاتانجام:قراردادعنوان

1شمارهآب مپاژایستگاه

:ایرانبتنوخاکژئوتکنیکمشاورمهندسین*

بندرعباسکنشیرینآبطرحازبرداریبهرهوساختبرایمحیطیزیست ایشانجام:قراردادموضوع

ژئوتکنیکتهرانراه،وزارتخاکمکانیکفنیآزمایشگاهراهوار،عمران ژوهشهایشرکت:رقبا

:(2R)کیشسرویسزکوآلیتیاینسپکشن2Rشرکت*

کنشیرینآبتجهیزاتکشورداخلدرساختحینبازرسیخدمات-1:قراردادعنوان

 روژهتجهیزاتکشورازخارجسازینهاییوساختحینبازرسیخدمات-2



پیمانکاران پروژه

8 .ما آب را از پدرانمان  به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

:سازانسازهشرکت*

مترهزار200ظرفیتبهکنشیرینآبواحدیکمالکیتوبرداریبهرهاجرا،تدارکات،طراحی،مطالعات،مالی،تأمین:قراردادموضوع

(معدنوصنعتبانکعاملیتباملیتوسعهصندوقاعتبارازاستفاده–BOOروشبه)روزدرمکعب

:آسیافرآورنیالب-CPG/زمیننهانکاوند/تکگلمشارکت*

بهمعکوساسمزروشبهکنشیرینآبواحدیکمالکیتوبرداریبهرهاجرا،تدارکات،طراحی،مطالعات،مالی،تأمین:قراردادموضوع

.(BOOروشبه)روزدرمکعبمترهزار200ظرفیت

:پایهبلندشرکت*

ویرباکسبتنیمخزنوآبگیرسازهسیویلوسازهاجراییعملیاتکاملانجام:قراردادموضوع

مشیران-انرژیتیومشارکتبر،بهم رهام،هایشرکت:رقبا
:کیسونشرکت*

وشیرآالتنصبهمراهبهخشکیدرآبانتقالعملیاتصنعتی،هایساختمانوزیربناییتأسیساتنصبواجراتأمین،:قراردادموضوع

.مکعبمترهزار200ظرفیتبهکنشیرینآبواحداندازیراهونصب،(داخلی)خریدهمچنینو روژهسایتدقیقابزار

عمرآبوباستانایوانمشیران،بلند ایه،شا ور،جندیآبی،هایسازههایشرکت:رقبا

:صف–ایرانفراساحلصنایعشرکت*

 سابتخلیهوآبگیریدریاییلولهخطوطاحداثبهمربوطاجراییعملیاتکاملانجام:قراردادموضوع

.بودکردهشرکتمناقصهدرنیزدلتاشرکت



پیمانکاران پروژه

9 .ما آب را از پدرانمان  به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

:پایدارنوینسازهسحرشرکت*

بتنینمخزابنیهاجرای،(تأسیساتوابنیهشامل)صنعتیهایساختمان(اندازیراهونصباجرا،کاال،تأمین)احداث:قراردادموضوع

ویرباکسوآبگیرهایسازهاطرافاندازیخشکوآبکشیهمچنینویرباکسوآبگیرهایسازهتکمیلیعملیات،3و2شماره

سماراهورونینمشارکت ارس،عمرانتدبیرمشیران،شا ور،جندیهایشرکت:رقبا

:امینساختوتأمینوطرحشرکت*

GISولتکیلو63/11و63/33برق ستاحداث:قراردادموضوع

فولمنونیرومبنافرانیرو،طوس،آفرینمتبا،شرق،مهام،SSCoهایشرکت:رقبا

:سازاننوینتدبیرشرکت*

تجهیزاتهکلیبهمربوطنصبزمانتانگهداریجوشکاری،،حملبارگیری،بندی،بستهآزمایش،زانویی،ولولهتامین:قراردادموضوع

آب سابتخلیهوآبگیریدریاییلولهخطوط

.بودکردهشرکتمناقصهدرنیزیاسوجصنعتدناشرکت

:شریفظهورپردازانآتیه*

تااندازیراهدوره)یدکیخارجیوداخلینیازموردتجهیزاتولوازماقالم،کلیهتامینشاملالزماقداماتکلیهانجام:قراردادموضوع

واندازیراهونصببرنظارتمونتاژ،حمل،بارگیری،،(تفضیلیو ایه)مهندسیوطراحیخدماتانجام-2کلرزنی کیج(موقتتحویل

اندازیراه یشوکلرزنی کیجخریدمحلازشدهخریداریتجهیزاتکلیهتحویل

Azienda:رقبا (ACG)،کاوند ارس(ایکرهشرکتنمایندهUNITECH)شرکتوDe Nora

:آبمکانیکشرکت*

بندرعباسکنشیرینآب روژهشیرآالتخرید:قراردادموضوع

میرآبشرکتاشتهارد،گسترنهرآبشرکت:رقبا



پیمانکاران پروژه

10 .ما آب را از پدرانمان  به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

:اشتهاردگسترنهرابشرکت*

بندرعباسکنشیرینآب روژهشیرآالتخرید:قراردادموضوع

میرآبشرکتآب،مکانیکشرکت:رقبا

:پمپممتاز*

ساعتدرمکعبمتر14000ظرفیتبهدریاآب(VSIنوعاز)عمودیالکترو مپدستگاهیکاندازیراهونصبساخت،:قراردادموضوع

.آنموتوروVFDهمراهبهمتر32فشارو

:پمپیرانصنایع*

.آبگیرهای مپازغیربهسایتهای مپکلیهتامین:قراردادموضوع

:رادآراننظمانتظامیموسسه*

.بندرعباسدرکارفرماسایتازنگهبانیوحفاظتخدماتارائه:قراردادموضوع

:Sulzerشرکت*

.VFDوموتورهمراهبهاولفازآبگیریهای مپتامین:قراردادموضوع

EBARA:رقبا CORPORATION-ENSIVAL MORET INT SA-Flowserve–LowaraوTMP



پیمانکاران پروژه

11 .ما آب را از پدرانمان  به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

:Termomeccanicaشرکت*

VFDوموتورهمراهبهدومفازآبگیریهای مپتامین:قراردادموضوع

Grundfos-HYOSUNG:رقبا GOOD SPRING LNK-IMBIL Pumping Solution

:Hyflux/Horsolشرکت*

.تسویه یشقطعاتتامینوسازیشیریندومفازکلمهندسی:قراردادموضوع

Acciona–Doosan:رقبا

:آراآسال/محیافرآیند تروشرکت*

Energyشیرآالتتامین:قراردادموضوع Valve.

EMERSON-MENSONILAN(DRESSER:رقبا ITALIA S.R.L.

:Aqseptenceشرکت*

Band)هاScreenآبگیررویتجهیزاتتامین:قراردادموضوع & Bar ScreenوClow screen).

Ilshin–Hyorim-KC:رقبا Samyang-Brackett Green



مراحل شیرین سازی آب دریا در آب 
:شیرین کن بندرعباس

ج آبگیری ساکشن چمبرها از خلی•
متری در فاصله 10فارس در عمق 

یر متری و انتقال به سازه آبگ1200
2500از طریق لوله های 

میلیمتری،
کلرزنی و عبور آب از آشغال •

ن بار اسکری)گیرهای داخل آبگیر 
(ها و بند اسکرین ها

پمپاژ و انتقال آب به واحد های •
شیرین سازی

شیرین سازی آب دریا به روش •
RO ؛ با بهره گیری از سازه های

، (DMFوDAF)پیش تصفیه 
، و سازه پس تصفیهROساختمان 

انتقال آب شیرین شده به مخازن•
جهت ذخیره سازی

انتقال آب شیرین به ایستگاه•
پمپاژ برای انتقال به صنایع

د جمع آوری و انتقال پساب فرآین•
شیرین سازی به ویرباکس

ی پخش کردن پساب شور برگشت•
10متری در عمق 2200در فاصله  

متری به کمک دیفیوزرها



13 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

:متری صورت گیرد 10دالیلی که بهتر است آبگیری در عمق 

.  احتمال نشت نفت خام و فرآورده های نفتی در حال انتقال وجود ندارد-1

.یا کشند قرمز در سطح آب Rad Tideاحتمال  یدایش -2

کاهش میزان  النگتون ها با دور شدن از سطح آب و کاهش نفوذ نور-3
.خورشید 

ساکشن چمبر ها 

شرکت فراساحل: تامین و اجرا 

دیفیوزرها 

تدبیر نوین سازان : تامین 

فراساحل: اجرا 



14 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

Offshore Pipelines

Seawater intake/outfall systems in 7 lines with 1200 to 1400 m length and 

large diameter polyethylene pipelines (I.D. 2500 mm) designed and fabricated 

to supply 4,200,000 cubic meters per day seawater into a basin in northern 

coast of Persian Gulf, Bandar Abbas/IRAN.

The outfall system consists of 3 lines with 2200 to 2400 m length and 

diameters similar to the above mentioned.

(صف)شرکت صنایع فراساحل ایران : لوله گذاری دریایی –شرکت تدبیر نوین سازان : لوله ها 



15

Basin

Seawater intake is a concrete reservoir with 95 m length, 50 to 90 m width and 12 m 

height which constructed by approximately 30,000 m3 reinforced concrete.

شرکت بلند  ایه: ساخت -شرکت هندسه  ارس  : طراحی 

شرکت فراساحل : اجرای –شرکت تدبیر نوین سازان : لوله ها 



16 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

Bar and Band screens of the Basin

«غربالگری»

Aqseptanceشرکت : تجهیزات 

Aqseptanceشرکت کیسون با نظارت : نصب 



17 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

Pumps of the Basin

•Pump Flow: 14,000 m3/hr

•Differential Head: 32 m

•Shaft Length: 14 m

•Motor Power: 1640 kW

(آریا کاوان ) شرکت کیسون : اجرا -آریا کاوان  : لوله های خشکی •

شرکت ایران ساخت: جرثقیل های روی آبگیر تامین و اجرا •

Termomeccanicaشرکت کیسون با نظارت : اجرا -Sulzer: 1 مپ ها فاز •

Aqseptenceشرکت کیسون با نظارت : اجرا -Screens :Aqseptenceتجهیزات •



18 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

Weir Box

Weir box structure is considered between the u/g pipeline from RO & power plant units and the marine pipe line. Weir box structure has two parts (upstream part 

& downstream part). The role of upstream part which is connected to the RO pipeline is to control and maintain the pressure at a constant level. Downstream 

part provides sufficient hydraulic deferential head to convey brine water to the marine pipeline. This reservoir has been constructed by approximately 14,000 

m3 reinforced concrete. 
شرکت بلند  ایه : ساخت –شرکت هندسه  ارس : طراحی سازه 

(صف ) شرکت صنایع فراساحل : اجرا –شرکت تدبیر نوین سازان : لوله های دریایی 
(آریا کاوان ) شرکت کیسون : اجرا –شرکت آریا کاوان : لوله های خشکی 



19 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

(صف)شرکت صنایع فراساحل ایران : لوله گذاری دریایی –شرکت تدبیر نوین سازان : لوله ها 



20 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

(سابپ-آب شیرین –آب دریا ) لوله گذاری خشکی 
شرکت آریا کاوان : لوله ها 

شرکت فراسان: رقیب 

(آریا کاوان ) شرکت کیسون : اجرا 



21 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم



:بندرعباسکنشیرینآبدردریاآبسازیشیرینمراحل

.شودمیDAFواحدواردآبگیرازدریاآباولمرحلهدر-

واردآنازپسوشدهDMFواحدواردکمترذراتباآبدوممرحلهدر-

.شودمیهافیلترکارتریج

هاترفیلکارتریجاززدایینمکبرایشدهتصفیهپیشآبسوممرحلهدر-

.گرددمیهاممبرانوارد

تصفیهپسواحدواردROواحدازشدهزدایینمکآبچهارممرحلهدر-

.گرددمی

هایپسابوگرددمیمنتقلپسابتخلیهسازهبهROخروجیشورابه-

.بودخواهنددریابهبازگشتآماده،WWTPواحددراصالحازپسدیگر

نشیریآبذخیرهمخازنواردتصفیهپسواحدازمصرفآمادهآبپایاندر-

.گرددمی

DAF

DMF

SWRO

Cartridge 
filter

Post 
Treatment

WWTP

Brine

Storage 
Tanks

Weir Box Intake Weir Box
.ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم



23 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

Pre-Treatment (PT)
 یش تصفیه

Post-Treatment
 س تصفیه

Reverse Osmosis 
(RO)

اسمز معکوس

Screening
غربالگری

Dual Media 
Filter (DMF)

فیلتر شنی

Dissolved Air 
Floatation (DAF)

جداسازی با هوا

Cartridge 
Filter

یفیلتر کارتریج

سه بخش اصلی آب شیرین کن های اسمز معکوس

Pre-Treatment

15cm-25mm-3mm          Colloids 1nm-1µm                 10µm                            5µm

Performance Check of Pre-Treatment with SDI-15 (Silt Density Index).



24 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

Desalination Plant

Dissolved Air Floatation (DAF)
«جداسازی با هوا»

Horsol: طراحی سازه 
کیسون: ساخت سازه 

Horsol: تامین 



25 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

Desalination Plant

Dual Media Filter (DMF)
«فیلتر شنی»

Horsol: طراحی سازه 
کیسون: ساخت سازه 
Horsol: تامین فیلترها 

کوهرنگ- ارس ژاالن : ساخت نازل  لیت



26 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

Desalination Plant

SWRO Building
«اسمز معکوس»
«فیلتر کارتریجی»

تهیه و اجرای تمامی سوله ها 
سبالن سوله -1

بوذرجمهر-2
فوالد  ایه فارس ابوقداره-3



27 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم



28 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

هزار متر مکعبی  شرکت سازه سازان200آخرین تصاویر مربوط به واحد  در حال بهره برداری-هزار متر مکعبی شرکت سازه سازان200واحد 



29 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

در حال بهره برداری-هزار متر مکعبی شرکت سازه سازان200بخش هایی از واحد



30 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

Product Water Storage Tanks

شرکت سحر سازه نوین پایدار : اجرای مخازن 

شرکت آریا کاوان : لوله ها 



31 .ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم

یبا سپاس از توجه حاضرین گرام


