شرکت سروآب انرژی ( )Sarv Water Energy Co.در
زمینههای طراحی و مهندسی ،تامین ،نصب و راهاندازی
و بهرهبرداری واحدهای تصفیه آب و فاضالب شهری و
صنعتی

از

قبیل

فرایندهای

اسمزمعکوس،

نانوفیلتراسیون ،اولترافیلتراسیون ،روشهای تصفیه
سنتی شامل زاللسازهای تهنشینی و شناورسازی،
فیلترهای شنی ثقلی و تحت فشار و سایر روشها
فعالیت میکند .این شرکت همچنین از سال  2005به-
عنوان نماینده شرکت  OSMOکه از شرکتهای Spin-off

گروه  GE OSMONICSبوده است ،فعالیت داشته و در
پروژههای متعددی در صنایع نفتی و نیروگاهی کشور و
منطقه توفیق همکاری داشته است.

CEO:
Date of born:

MR. MAHDI JAFARI
1979

EDUCATION
• Science and Research Branch of Islamic Azad University (SRBIAU), Tehran
- Master of Science degree, in Environmental Engineering: Water and Wastewater
• Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran
- Bachelor of Science degree, in Chemical Engineering: Design of Petrochemical Processes

WORK EXPERIENCE
•

Sarv Water & Energy Co. (Since 2015)
- Founder, CEO, Chairman, Project Manager
o SWUF/SWRO Plant of Gohar Zamin Pelletizing Plant – Asfalt Tous Co. with the
capacity of 1500 m3/day.
o Sanitary Waste Water Pump Station and transferring pipeline
o SWRO 400 m3/d project manufactured for BandarAbbas Thermal power plant
o Containerized SWRO Plant manufactured for Niksa Company
o Design and Manufacturing UF/RO machine for Amizheh Aluminum Factory
o Feasibility Studies and Basic Design of TISS Desalination and Power Plant with the
capacity of 760,000 m3/day to treat sea water from Oman Sea to potable water
located at Chahbahar – Iran
o Basic Design of Okarem Desalination Plant with the capacity of 50,000 m3/day to
treat sea water from Caspian Sea to potable water, located at Balkan province of
Turkmenistan ordered by MBD company
o Basic Design of Derwaze Water Treatment Plants with the capacities of 150,000
m3/day and 250,000 m3/day to treat surface water to potable water, located at
Ashgabat city of Turkmenistan ordered by Continental Construction company
o MC technical manager at Armature Pardis Co. to handle Sako Desalination plant
awarded to Sazeh Sazan Co. with the capacity of 200,000 m3/day
o Technical Advisor of Shaya SWRO Desalination Plant (100,000 m3/h) by Tana
Energy for chemical material selection, CIP procedure and Membrane autopsy
analysis
o Process Design and engineering of Sazeh Sazan Siraf SWRO Plant (3,000 m3/d)

•

•

Avin Palayesh Niroo Co. (2009-2015)
- Managing Director: (2012-2015)
o Project Manager: Reverse Osmosis (RO) Water Treatment Project 1200 m3/day of
Gol-Gohar II Pelletizing Plant. The project has been awarded to Avin Palayesh
Niroo Co. from Kayson / Pamidco Companies by tender. It is including pretreatment media filters, intermediate storage tanks and brackish water RO unit
coming with high level engineering and automation.
o Project Manager / Engineering Manager: Qeshm Zinc Smelting Co. Double Pass
RO Desalination Plant 500 m3/d SWRO/BWRO. The plant includes media filtration
as the pre-treatment, SWRO unit followed by a BWRO unit to produce industrial
water supplied for the zinc smelting factory.
o Project Manager / Engineering Manager: Amol Steel Smelting Co. Water
Treatment Plant 160 m3/day BWRO. The plant includes media filtration as the pretreatment and BWRO unit to produce industrial water supplied for the steel
smelting factory.
o Design / Engineering: Gilan University Solar NF machine 20 m3/day. A small
Nanofiltration machine for research purpose at Gilan University which uses two 4"
NF membranes. The required power is supplied by solar energy system.
o Project Manager / Engineering Manager / Commercial Manager: Cartridge Filter
supplement project of Fajr Petrochemical complex with the overall capacity of
100,000 m3/day for Fajr II RO project.
o Other activities in engineering, supply, consultation and construction fields such
as Mapna CHP project, Zarestan Water Treatment Plant, Chemical Dosing
Packages, Bid Evaluation and technical bid documents for more than 100 tenders,
etc.
Fan-Niroo Co. (2007-2009)
o Project Manager / Engineering Manager: Turkmenistan Dashawz Water
Treatment Project 1000 m3/day. The plant includes Screening, DF, UF and RO
systems to treat surface water to the potable water as per WHO quality standards.
o Project Manager / Engineering Manager: Chah-bahar NDAJA SWRO Desalination
Plant 400 m3/d SWRO. The plant includes media filtration as the pre-treatment,
and SWRO unit followed by post-treatment dosing system to produce drinking
water.
o Engineering Manager: Arvand FZ small RO units 300x100~600 GPD. 300
quantities of Small RO Units supplied for Arvand FZ schools. Capacity ranges 100
GPD ~ 600 GPD. Skid Mounted and equipped with product tank and pump and
automation

o Engineering Manager: Design and engineering of a 60 m3/day UF/NF Pilot Plant

•

•

•

•

for drinking water production from Karun river water in Khuzestan province. A
pilot machine designed to be used with any feed water physical quality to ensure
NF system capabilities for drinking water production. The machine includes Bag
Filter, AC filter, Disc Filter, Ultrafilter (UF), micron filter and finally Nano-filtration
modules. This is also the first UF/NF machine ever in Iran.
o Engineering Manager: Bid evaluations and bid technical documents for more than
50 tenders
Aronab (2005-2007)
- Process Department Manager / Project Engineering Manager: Process design and
construction as a team work of water and waste water treatment EPC Projects such as:
o Kharg RO desalination Plant (10,000 m3/day) The SWRO plant with the capacity
of 6,000 m3/day with the extension provisions for 10,000 m3/day of the Iran Offshore Oil Co. (NIOC).
o Kharg Sea water Intake and Electro-Chlorination project (Eng. Manager).
o Arvand PetCo. Chlor-Alkali piping project. The Piping length of 2x22 km of DN500
and GRV material and required equipment to pumping and surge control with the
flow rate of 1000 m3/h
o Damavand Combined Cycle Power Plant WTP (9000 m3/day)
o Water treatment plant of Marun Petrochemical Co. (4500 m3/day)
o Purchase Engineering, Project Start up, operator training, etc.
o Technical Design and Cost Evaluation of water treatment tenders
Electro Control Co. (2004-2005)
o o Process Engineer: Cooperation in the`` engineering, construction and startup
of the Konarak-Chabahar Desalination Plant (15,000 m3/Day) / Steam Generation
/ Electro- Chlorination Plant / Demineralization Plant (DM) and Utility (Chabahar)
Ofogh Consultant Co. (Since 2009 on a part-time basis)
o Engineering Consultant: For water treatment and desalination projects e.g.
Bushehr Nuclear Plant Desalination project with the capacity of 5000 m3/day by
SWUF/SWRO/BWRO process.
KEEC: Kherad Energy and Environment Co. (2006-2007 on a part-time basis)
o Process Engineer: For water treatment and desalination projects and tenders.

TRAINING & CERTIFICATES
-

-

Trainer of Desalination courses at the Azad University of Qeshm, invited by CAST (Advanced
science and technology center of Azad University) to teach two-day sessions for desalination
(February 2011)
Trainer of Desalination courses held by Fan Niroo Co. during 2008-2011
Trainer of Desalination Courses held by Bandar Abbas Power Plant (2017)
Presenter of “Water Scarcity Challenges and Solutions” for the state-run officials
A Bunch of certificates issued by the customers mentioning to well-engineered, on-time and
good execution of my managed projects

PUBLICATIONS (CONFERENCES & BOOKS)
-

-

-

Mahdi Jafari and Ali Jafarian “Ultrafiltration, the new pre-treatment technology: technical and
commercial assessment in comparison with the conventional solutions”, 1st Iran National
Membrane Congress, Tehran University (2011), February 2011.
Mahdi Jafari and Ali Jafarian “Functional study of nitrate removal by Electrodeionization
method in laboratory scale” BSC Thesis; Science and Research Branch, Islamic Azad University
(2019)
Mahdi Jafari et al. “Comprehensive technical and commercial study on seawater RO pretreatment systems” WRAA (2016)
“Reverse Osmosis Plants Design and Maintenance”, Published by Dow Chemical Company,
Translated by Mahdi Jafari (2006)

چارت سازمانی مدیریت و دفتر مرکزی

هیئت مدیره

مدیرعامل

واحد تحقیق و
توسعه

معاونت بازرگانی

مدیر مهندسی

معاونت مالی و اداری

واحد مناقصات

امور پیمان و
قراردادها

واحد فروش

امور مالی

واحد خدمات پس از
فروش

امور اداری

معاونت اجرایی

مدیر پروژه

چارت سازمانی واحد مهندسی

مدیر مهندسی

کارشناس کنترل
پروژه

هماهنگی مهندسی

مدیر دپارتمان
ابزاردقیق و کنترل

مدیر دپارتمان برق

مدیردپارتمان فرایند

مدیر دپارتمان
مکانیک

دپارتمان مدیر
پایپینگ

کارشناس ابزاردقیق

کارشناس برق

کارشناس فرایند

کارشناس مکانیک

کارشناس پایپینگ

کارشناس کنترل

کارشناس برق

کارشناس فرایند

کارشناس مکانیک

کارشناس پایپینگ

کارشناس پایپینگ

معرفی واحد مهندسی شرکت
در حوزه فعالیتهای فنی و مهندسی ،بدون شک یکی از عوامل موثر در رشد و پیشرفت یک شرکت
داشتن تیم مهندسی مجرب ،کامل و منسجم میباشد .در پروژههای پیمانکاری مهندسی ،عملکرد بینقص
واحد مهندسی در امور طراحی ،رعایت زمانبندی پروژه و توجه به خواستههای کارفرما و پاسخگویی
کارشناسانه به ابهامات و سواالت کارفرما باعث جلب نظر و اعتماد کارفرمایان میشود .از طرفی یک واحد
مهندسی مجرب و مسلط در زمینه فعالیت مربوطه ممکن است با ایجاد تغییرات فنی در چارچوب استانداردهای
پروژه باعث صرفهجویی قابل توجه در هزینههای خرید یا ساخت تجهیزات و کاالها گردد .از این رو سازماندهی
واحد مهندسی یکی از اصول و اولویتهای شرکت سروآب انرژی در بدو شروع فعالیت حرفهای خود بوده است.
امید است همراه با رشد و توسعه شرکت و متناسب با حجم پروژههای در دست اجرا واحد مهندسی نیز در
خط مشی پیشبینی شده پیشرفت نماید.
واحد فنی و مهندسی شرکت
عموما در دو بخش پروژهها و مناقصات
فعالیت مینماید .اگرچه در برخی موارد
خاص ناگزیر به تحقیق و توسعه نیز
میباشد .چارت سازمانی در صفحهی
قبل ارتباط بخشهای مختلف واحد
مهندسی با یکدیگر را نشان میدهد.

چارت سازمانی کارگاه

مدیر پروژه

واحد برنامه ریزی و
کنترل پروژه

سرپرست کارگاه

پشتیبانی

سرپرست فنی

دفتر فنی

مالی و اداری

تکنسین اجرایی

نقشه برداری

تدارکات و خرید

تکنسین اجرایی

هماهنگی مهندسی

انبار

فورمنهای اجرایی

واحد ایمنی HSE

لیست پرسنل کلیدی شرکت سروآب انرژی
ردیف

نام کارشناس

تحصیالت

سابقه کار

1

علیرضا داودیراد

• کارشناسی مهندسی برق (دانشگاه امیرکبیر)

 24سال

2

حسین عابدینی

• کارشناسی مهندسی برق قدرت (دانشگاه آزاد)

 18سال

3

عباس احمدی

• کارشناسی مهندسی برق (دانشگاه آزاد)

 15سال

4

محسن یعقوبی

• کارشناسی مهندسی برق (دانشگاه آزاد)

 13سال

5

میالد رحمانی

• کارشناسی مهندسی برق (دانشگاه آزاد)

 2سال

6

مهدی جعفری

• کارشناسی مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران

 14سال

7

حمید قوامی

• کارشناسی عمران آب (دانشگاه آزاد تهران)

 25سال

8

حسین کریمی

• کارشناسی مهندسی شیمی (دانشگاه امیرکبیر)

 6سال

9

مهدی شریفی

• کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضالب (ونکوور کانادا)

 4سال

10

حسین یوسفزهی

• کارشناسی مهندسی مکانیک سیاالت (دانشگاه نفت اهواز)

 11سال

11

حمید محمدی

• کارشناسی مهندسی مکانیک (دانشگاه آزاد)

 8سال

12

علی شیری

• کارشناسی مهندسی مکانیک (دانشگاه آزاد)

 8سال

13

حامد محمدعلی

• کارشناسی مهندسی مکانیک (دانشگاه آزاد)

 13سال

14

حسین ریاحی

• کارشناسی مهندسی عمران (دانشگاه شهید چمران اهواز)

 25سال

15

صادق اکبری

• کارشناسی مهندسی برق (دانشگاه تهران)

 18سال

16

عباس اکبرنژاد

دیسیپلین

برق

• کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضالب
(علوم و تحقیقات)
فرایند

• کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (دانشگاه صنعتی شریف)

پایپینگ و
مکانیک
مشاور سیویل

• کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل (دانشگاه تهران)
• کارشناسی مهندسی پزشکی (دانشگاه آزاد)

 15سال

• کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل (دانشگاه
آزاد)

ابزاردقیق و
کنترل

17

محمد منصوری

• کارشناسی مهندسی برق (دانشگاه آزاد)

 17سال

18

مژده عباسی

• کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (دانشگاه اصفهان)

 2سال

19

مهشاد خزاعی

• مهندسی صنایع (برنامهریزی)

 5سال

DCC
کنترل پروژه

20

مصطفی صفرزاده

• مهندسی متالورژی

 8سال

کنترل
کیفیت

21

کوثر اصغری

• مهندسی مکانیک (دانشگاه شریف)

 1سال

تحقیق و
توسعه

نیروی اجرایی شاغل
عنوان شغلی

ردیف

تعداد (نفر)

1

سوپروایزر

2

2

فورمن

4

3

فیتر

3

4

مونتاژ کار

3

5

جوشکار برق

3

6

جوشکار آرگون

1

7

جوشکار پلیاتیلن

2

8

سندبالست و رنگ

6

9

اپراتور

8

10

کمکی

12

11

پشتیبانی

5

12

تعمیرات مکانیک و ماشینآالت

2

13

تعمیرات برق

2

14

اداری و مالی

7

15

کنترل پروژه

1

16

کنترل کیفی

4

لیست تجهیزات و ماشینآالت
نام دستگاه

ردیف

تعداد

1

جرثقیل سقفی  16تن

 1دستگاه

2

جرثقیل سقفی  10تن

 2دستگاه

3

جرثقیل سقفی  5تن

 1دستگاه

4

جرثقیل سقفی  7تن

 2دستگاه

5

جرثقیل سقفی  2تن

 2دستگاه

6

دستگاه جوش زیرپودری  1250آمپر

 3دستگاه

7

میز دو طرفه هیدرولیک دستگاه جوش زیرپودری

 1دستگاه

8

دستگاه جوش ثابت (دینام و رکتیفایر)

 24دستگاه

9

دستگاه جوش دیزل سیار

 4دستگاه

10

دستگاه جوش CO2

 8دستگاه

11

دستگاه جوش چهار انبره

 1دستگاه

12

لیفتراک  3تن

 1دستگاه

13

لیفتراک  7تن

 1دستگاه

14

دستگاه برش هواگاز اتوماتیک CNC

 1دستگاه

15

دستگاه برش هواگاز اتوماتیک – ریلی

 4دستگاه

16

دستگاه هواگاز لوله بر

 3دستگاه

17

دستگاه برش هواگاز دستی

 6دستگاه

18

دستگاه سنگ جت و مینی سینگ

 56دستگاه

19

فرز دروازهای  6در  2متری

 1دستگاه

20

دستگاه فرز اونیورسال یک متری

 2دستگاه

21

دشتگاه دریل رادیال

 1دستگاه

22

دستگاه تراش  4متری

 1دستگاه

23

دستگاه تراش  2متری

 2دستگاه

نام دستگاه

ردیف

تعداد

24

دریل ستونی 30

 1دستگاه

25

دریل ستونی 20

 2دستگاه

26

دستگاه نورد تا ورق  15میلیمتر

 1دستگاه

27

دستگاه نورد تا ورق  20میلیمتر

 1دستگاه

28

دستگاه نورد تا ورق  50میلیمتر

 1دستگاه

29

دستگاه برش پالسما

 1دستگاه

30

پرس ضربهای  100تن

 1دستگاه

31

پرس هیدرولیک  75تن

 1دستگاه

32

پرس هیدرولیک  300تن

 1دستگاه

33

کمپرسور هوا ()600 CFM

 1دستگاه

34

کمپرسور برقی هوا

 1دستگاه

35

دستگاه برش اره لنگ و اره آتشی

 1دستگاه

36

دریل مگنت

 4دستگاه

37

انواع جک

 16دستگاه

38

گیوتین  6متری  30میل

 1دستگاه

39

گیوتین  2متری  30میل

 1دستگاه

لیست برخی کارفرمایان و مشتریان
-

نیروگاه برق حرارتی بندرعباس

-

مدیریت تولید نیروی برق بندرعباس

-

شرکت نفت و گاز کیسون

-

شرکت آب و محیط زیست کیسون

-

شرکت آسفالت طوس

-

شرکت مهندسان مشاوره سازه

-

شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس

-

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

-

شرکت پتروشیمی هگمتانه

-

شرکت پتروشیمی لرستان

-

شرکت انتقال گاز ایران

-

شرکت طرح و توسعه نیکسا

-

شرکت زالل ایران

-

سازمان تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

-

نیروگاه اتمی بوشهر

-

شرکت تولیدی سیمان صوفیان

-

شرکت بینالمللی پدیده شاندیز کیش

-

شرکت تانا انرژی (شرکت احداث و بهره برداری آبشیرینکن شایا)

-

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

-

شرکت صنعتی و معدنی گلگهر

-

شرکت سنگ آهن گهرزمین

-

شرکت مپنا  /شرکت موننکو ایران

-

شرکت صنایع فراساحل ()SAFF

-

شرکت صنعت فوالد شادگان

-

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

-

شرکت نیپک ()NIPEC

-

شرکت انرژی گستر نصیر ()NICC

بخشی از سوابق و فعالیتهای شرکت
-

شبکه جمعآوری ،ایستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضالب بهداشتی بوشهر

-

آبشیرینکن اسمزمعکوس آب دریا به ظرفیت  400مترمکعب در روز در نیروگاه برق
حرارتی بندرعباس

-

آبشیرینکن اسمزمعکوس آب لبشور به ظرفیت  1000مترمکعب در روز با پیش تصفیه
 UFدر استان داشاوز ترکمنستان

-

آبشیرینکن اسمزمعکوس آب دریا در کارخانه شرکت طرح توسعه نیکسا واقع در
بندرآفتاب

-

آب شیرینکن اسمزمعکوس با پیشتصفیه  UFبه ظرفیت  1400مترمکعب در روز مربوط
به گندلهسازی گهرزمین واقع در سیرجان( ،کارفرما :آسفالت طوس)

-

واحد تولید آب صنعتی به روش اسمزمعکوس مربوط به پروژهگندلهسازی دوم شرکت
گلگهر به ظرفیت  1200مترمکعب در روز (کارفرما :شرکت کیسون)

-

آبشیرینکن دو پاس  SWRO+BWROشرکت ذوب و احیای روی قشم به ظرفیت 600
مترمکعب در روز جهت تولید آب دمین

-

احداث واحد تصفیه آب و ایستگاههای پمپاژ شرکت تولیدی آلومینیوم آمیژه (شهرک
صنعتی شمس آباد)

-

آب شیرین کن اسمزمعکوس آب دریا به ظرفیت  400مترمکعب در روز نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران واقع در بندر کنارک

-

واحد تولید آب دمین شرکت فوالدین ذوب آمل به ظرفیت  160مترمکعب در روز

-

طراحی ،ساخت و راهاندازی واحدهای اسمزمعکوس شرکت پاالیش گاز بیدبلند به ظرفیت
 10.000مترمکعب در روز

-

احداث واحد جدید آبشیرینکن اسمزمعکوس آب دریا برای شرکت بینالمللی پدیده
شاندیز کیش و اورهال واحدهای موجود به ظرفیت  1600مترمکعب در روز

-

پروژه استفاده مجدد از پساب صنعتی شرکت فوالد شادگان ( )Reuseبه ظرفیت 4500
مترمکعب در روز (مهندسی)

بخشی از سوابق و
فعالیتهای شرکت

ظرفیت8,640 m3/day :
روشBWRO/SWRO :
کارفرما :شرکت پاالیش گاز بیدبلند – زالل ایران
سازنده / OSMO ASIA :شرکت سروآب انرژی
سال اتمام1398 :
محل پروژه :بهبان

ظرفیت8,640 m3/day :
روشBWRO/SWRO :
کارفرما :شرکت پاالیش گاز بیدبلند – زالل ایران
سازنده / OSMO ASIA :شرکت سروآب انرژی
سال اتمام1398 :
محل پروژه :بهبان

ظرفیت8,640 m3/day :
روشBWRO/SWRO :
کارفرما :شرکت پاالیش گاز بیدبلند – زالل ایران
سازنده / OSMO ASIA :شرکت سروآب انرژی
سال اتمام1398 :
محل پروژه :بهبان

ظرفیت400 m3/day :
روشSWRO CONTAINERIZED :
کارفرما :مدیریت تولید نیروی برق بندرعباس
سازنده :شرکت سروآب انرژی
سال اتمام1396 :
محل پروژه :بندرعباس

ظرفیت400 m3/day :
روشSWRO CONTAINERIZED :
کارفرما :مدیریت تولید نیروی برق بندرعباس
سازنده :شرکت سروآب انرژی
سال اتمام1396 :
محل پروژه :بندرعباس

ظرفیت60 m3/day :
روشSWRO CONTAINERIZED :
کارفرما :شرکت طرح و توسعه نیکسا
سازنده :شرکت سروآب انرژی
سال اتمام1396 :
محل پروژه :بندرآفتاب

همکاری بعنوان مشاور MC
ظرفیت200,000 m3/day :
روشDAF+DMGF+SWRO :
کارفرما :شرکت سازه سازان
سال اتمام :در دست انجام
محل پروژه :سایت  SAKOبندرعباس

ظرفیت1,500 m3/day :
روشUF + HBWRO :
کارفرما :شرکت آسفالت طوس/
شرکت سنگآهن گهرزمین
سال اتمام :در دست اجرا
محل پروژه :سایت گندله سازی گهرزمین سیرجان

ظرفیت1,500 m3/day :
روشUF + HBWRO :
کارفرما :شرکت آسفالت طوس/
شرکت سنگآهن گهرزمین
سال اتمام :در دست اجرا
محل پروژه :سایت گندله سازی گهرزمین سیرجان

ظرفیت1,200 m3/day :
روشDMPF+BWRO :
کارفرما :شرکت نفت و گاز کیسون
شرکت صنایع معدنی گلگهر
سال اتمام1395 :
محل پروژه :سایت گندله سازی  2سیرجان

ظرفیت1,200 m3/day :
روشDMPF+BWRO :
کارفرما :شرکت نفت و گاز کیسون
شرکت صنایع معدنی گلگهر
سال اتمام1395 :
محل پروژه :سایت گندله سازی  2سیرجان

ظرفیت1,200 m3/day :
روشDMPF+BWRO :
کارفرما :شرکت نفت و گاز کیسون
شرکت صنایع معدنی گلگهر
سال اتمام1395 :
محل پروژه :سایت گندله سازی  2سیرجان

ایستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضالب بهداشتی
خط لوله :با سایزهای  4تا  8اینچ پلی اتیلن UG
کارفرما : :مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر
سال اتمام1395 :
محل پروژه :نیروگاه اتمی بوشهر

ایستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضالب بهداشتی
خط لوله :با سایزهای  4تا  8اینچ پلی اتیلن UG
کارفرما : :مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر
سال اتمام1395 :
محل پروژه :نیروگاه اتمی بوشهر

شبکه جمعآوری و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال
فاضالب بهداشتی
خط لوله :با سایزهای  4تا  8اینچ پلی اتیلن UG
کارفرما : :مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر
سال اتمام1395 :
محل پروژه :نیروگاه اتمی بوشهر

ظرفیت1,100 m3/day :
روشSWRO+BWRO :
کارفرما :شرکت کالسیمین
سال اتمام1391 :
محل پروژه :قشم  -ایران

ظرفیت400 m3/day :
روشSWRO :
کارفرما :شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش
سال اتمام1398 :
محل پروژه :جزیره کیش

ظرفیت1000 m3/day :
روشUF+RO :
کارفرما :شرکت پارس انرژی /
وزارت آب ترکمنستان
سال اتمام1390 :
محل پروژه :داشاوز ترکمنستان

ظرفیت400 m3/day :
روشSWRO :
کارفرما :نیروی دریایی ارتش
سال اتمام1390 :
محل پروژه :منطقه سوم کنارک  -چابهار

عنوان :طراحی و مهندسی
ظرفیت150,000 m3/day :
روشConventional Treatment :
کارفرما :وزارت آب و محیط زیست ترکمنستان
سال اتمام1394 :
محل پروژه :عشقآباد  -دروازه

گواهینامه نمایندگی

شرکت  OSMOهمکار خارجی شرکت سروآب
انرژی در زمینه سیستمهای غشایی RO ،UFو
 EDIمی باشد .این شرکت در سال  1968توسط
شرکت  Vaponicsامریکا در تایلند تاسیس گردید و پس از سه سال فعالیت در زمینه سیستمهای تصفیه
آب ،شرکت  Osmonicsامریکا در جهت توسعه بازار خود در آسیا اقدام به خرید سهام آن شرکت نموده و
بعنوان شعبه شرکت مذکور به فعالیت پرداخت.
پس از  16سال سابقه همکاری با  ،Osmonicsمدیران امریکایی شرکت مذکور اقدام به تاسیس شرکت Spin-
 offتحت عنوان OSMO ASIA PACIFICنمودند و با تجهیز دو کارگاه بزرگ در شهر گوانگجو و دارای نشان
استاندارد  ISO9001بعنوان یک شرکت مستقل شروع به فعالیت نمودند.
این شرکت عالوه بر منطقه آسیا و خاورمیانه ،به کشورهای مختلف اروپایی و امریکای شمالی نیز صادرات
داشته است .در لیست مشتریان  OSMOنامهای معتبری همچون  ،Mwater ،Pepsi ،Coca Cola ،LGو
 Texas Int’lبه چشم می خورد.

برخی از پروژه های انجام شده با همکاری شرکت  OSMOدر ایران
ردیف
1

کارفرمای اصلی

شرکت خریدار

شرح

 (3) Seawater Reverse Osmosis – 252شرکت ملی نفت ایران

شرکت آرون آب

M3/H total

سال
اتمام
2006

شرکت نفت فالت قاره

مربوط به آب شیرین کن خارگ
2

 (3) Reverse Osmosis – 585 M3/H totalسازمان توسعه برق ایران

شرکت آرون آب

2007

شرکت مپنا
نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
3
4

with

system

Nano-Filtration

) (1آبفای کشوری

pretreatment

تصفیه خانه کوت عبداله اهواز

(4) Ultrafiltration – 200 M3/H total

شرکت ملی نفت ایران

 (4) Reverse Osmosis – 150 M3/H totalشرکت پاالیش نفت آبادان
5
6

(1) Ultrafiltration – 60 M3/H total

شرکت فن نیرو

2008

شرکت انرژی و 2008
پاالیش خرد

وزارت آب و محیط زیست شرکت

پارس 2008

(1) Reverse Osmosis – 45 M3/H total

ترکمنستان

انرژی

(1) Ultrafiltration – 140 M3/H

شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت تابان نیرو 2009
سپاهان

(1) Strong Acid Cation – Upcore type
140 M3/H
– (1) Weak & Strong Base Anion
Upcore type 140 M3/H
(1) Mixed Bed – 140 M3/H
7

 (1) Sea Water Reverse Osmosis – 17نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا.

شرکت فن نیرو

2010

M3/H
8

 (2) Sea Water Ultrafiltration – 630نیروگاه بوشهر

2010

شرکت فران

M3/H total
9

(2) Reverse Osmosis – 60 M3/H total

سازمان توسعه برق ایران

(2) Reverse Osmosis – 86 M3/H total

شرکت مپنا

شرکت آرون آب

2010

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
10

 Sea Water Reverse Osmosis – 24 M/Hشرکت کالسیمین

شرکت

)(1

پاالیش نیرو

آوین 2010

ردیف

شرح
(1) Reverse Osmosis – 21 M3/H

کارفرمای اصلی

شرکت خریدار

سال
اتمام

شرکت ذوب و احیای روی
قشم

11

3) Reverse Osmosis – 190 M3/H total

12

4) Reverse Osmosis – 360 M3/H total

13

(1) Ultrafiltration – 90 M3/H total

شرکت پاالیش گاز بیدبلند

شرکت آرون آب

2011

شرکت زالل ایران

2018

کنسرسیوم سازه – جهان
پارس
شرکت سنگ آهن گهرزمین
شرکت
طوس/پامیدکو

شرکت آسفالت 2019

آسفالت طوس

نمونه قراردادها

نمونه رضایتنامهها

معرفی دستاوردهای واحد
تحقیق و توسعه ()R&D

شرکت سروآب انرژی بهعنوان هسته فنآور
مستقر در پارک علم و فنآوری
دانشگاه تربیت مدرس
در مرحله دوم رشد

دانش بنیان صنعتی

ساخت دستگاه الکترودیونیزاسیون
()EDI

الکترودیونیزاسیون

فنآوری

پیشرفته و بسیار جدیدی است که برای
برای تولید آب دمین استفاده میشود .این
فرایند در صنعت جایگزینی مناسب برای
فرایندهای رزینی  Mixed Bedاست و
موجب حذف مصارف مواد شیمیایی برای
احیای رزینها و صرفهجویی قابل توجهی
در هزینههای تولید و نگهداری میگردد.
ساخت

و

تولید

استکهای

الکترودیونیزاسیون در حال حاضر در
انحصار کشورهای معدودی از جمله امریکا،
ژاپن و آلمان میباشد.

شرکت سروآب انرژی در طی پروژهای تحقیقاتی که از ابتدای سال  1398آغاز و تا فروردین  1399ادامه یافت،
موفق به ساخت واحد الکترودیونیزاسیون در مقیاس آزمایشگاهی گشته و در تستهای اولیه انجام شده ،قابلیت
این دستگاه در حذف یونهای آب و تولید آب فوق خالص با هدایت الکتریکی کمتر از  0.1میکروزیمنس بر
سانتیمتر به اثبات رسید.
در حال حاضر نسبت به ثبت اختراع این محصول در اداره ثبت مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد و امالک
کشور اقدام شده و مراتب در حال پیگیری است.

تولید ماده ضدرسوب ( )Antiscalantفرایندهای RO
آنتیاسکاالنت محلولی شیمیایی است که جهت کاهش اثرات رسوب و گرفتگی روزنه های غشای اسمز معکوس
استفاده میشود .آنتیاسکاالنت در طول عمر ممبران اسمز معکوس تاثیر زیادی دارد و از هزینههای تعویض
غشاهای مصرفی سالیانه میکاهد .به دلیل
وجود نمکهای محلول در آب ورودی به
سیستمهای تصفیه آب به روش اسمز
معکوس و آبشیرینکن و ایجاد گرفتگی و
رسوب در روزنههای میکرونی پلیآمید
ممبران های اسمز معکوس ،و اصطالحا
پدیده  scalingبه وجود میآید .استقاده
از آنتیاسکاالنت نامرغوب باعث کاهش
ظرفیت تولید ،باال رفتن میزان نمکهای
محلول در آب تولید  TDSخروجی تولید،
افزایش فشار بر پمپهای طبقاتی و کاهش
طول عمر پمپ و افزایش برق مصرفی ناشی از باال رفتن میزان آمپر ،تعدد شستشوی ممیران ناشی از گرفتگی
و در نهایت کاهش طول عمر در ممبرانها و تعویض زود هنگام آن میگردد.
در حال حاضر در عمدهی واحدهای آبشیرینکن و اسمزمعکوس کشور از آنتیاسکاالنتهای وارداتی استفاده
میشود .ساالنه بیش از  15میلیون دالر ارز جهت واردات آنتیاسکاالنت از کشور خارج میشود.
در داخل کشور تاکنون چنین محصولی مبتنی بر روش علمی تولید نشده است و نمونههای داخلی موجود در
بازار از حداقل قابلیتهای آنتیاسکاالنت نیز برخوردار نبوده و صرفا برای مقاصد تجاری عرضه شدهاند.
شرکت سروآب انرژی نمونههای موفقی از آنتیاسکاالنتهای موثر در فرایندهای اسمزمعکوس را سنتر کرده و
در حال توسعه این محصوالت با حمایت پارک علم و فنآوری دانشگاه تربیت مدرس میباشد.

طراحی و ساخت واحد پایلوت نانوفیلتراسیون
واحد پایلوت نانوفیلتراسیون به سفارش دانشگاه
گیالن برای مطالعه رفتار و عملکرد غشاهای
نانوفیلتراسیون در حذف یونهای محلول در آب
ساخته شده است .این دستگاه به دانشگاه دولتی
گیالن واگذار شده است .کلیه واحدهای سیستم
نانوفیلتراسیون از قبیل واحد پیشتصفیه ،سیستم
تغییر دور موتور پمپ فشارقوی ،واحد فالشینگ
اتوماتیک و سیستم شستشوی شیمیایی در این
محصول پیشبینی شده است تا نتایج مطالعات
پایلوت مطابقت و تعمیمپذیری کاملی با مقیاس-
های صنعتی داشته باشد.

واحد آموزش
در طول سالهای گذشته گروهی از مدیران و کارشناسان شرکت سروآب انرژی با همراهی جمعی از اساتید
محترم دانشگاه اقدام به برگزاری دورههای آموزشی مختلف به دعوت سازمانهایی از قبیل دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قشم ،پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران ،شرکت فننیرو ،پاالیشگاه آبادان ،و  ...نمودهاند که تجربیات
بسیار ارزشمندی برای این شرکت به جا گذاشته است.

آدرس دفتر مرکزی :تهران ،خیابان شریعتی ،دوراهی قلهک ،خیابان شهید بصیری،
نبش کوچه باغ بانک پالک 22
دفتر دانش بنیان :تهران ،خیابان کارگر شمالی ،تقاطع گردآفرید و هیئت ،پالک ،15
ساختمان مرکز رشد فن آوری دانشگاه تربیت مدرس ،طبقه پنجم ،واحد 514
آدرس کارخانه :جاده ساوه ،خروجی صباشهر به سمت سهراه آدران ،شهرک
صنعتی شهید زوارهای ،انتهای شهرک ،کارگاه ساخت سروآب انرژی

www.sarvwater.com

) 021 ( 22640490 - 22640487
) 021 ( 91082131
info@sarvwater.com
info@sarvwater.ir
@sarvwater
@sarvwater
https://www.linkedin.com/company/sarvwater
https://www.fb.com/sarvwater
+98 903 213 1222
+98 912 213 1265

