


ــا  ــر) ب ــا بویل ــار مپن ــه اختص ــا ب ــا (ی ــزات مپن ــر و تجهی ــاخت بویل ــی و س ــرکت مهندس ش
بیــش از 17 ســال ســابقه درخشــان در تولیــد محصــوالت صنعتــى و مشــارکت در اجــراى 
پروژه هــاى بــزرگ کشــور، یــک شــرکت دانــش بنیــان صنعتــى اســت کــه بــه عنــوان یکــی 
از زیرمجموعه هــاى اصلــى گــروه مپنــا در راســتاي خلــق ارزش بــراي مشــتریان، ســهامداران 
و ســایر ذینفعــان از طریــق طراحــی، تامیــن، ســاخت، نصــب و راه انــدازي، تامیــن مالــی، ارائــه 
ــاى  ــواع بویلره ــه ان ــروژه در زمین ــت پ ــات مشــاوره و مدیری ــروش، خدم ــس از ف ــات پ خدم
ــاى  ــیمی، پکیج ه ــت و گاز و پتروش ــت نف ــزات ثاب ــى، تجهی ــت و گاز و معدن ــى، نف نیروگاه

ــد. ــت می کن ــی فعالی ــی و خارج ــاي داخل ــیرین کن در بازاره ــه آب و آب ش تصفی
ــا اتــکا بــه نیــروي انســانی کارآمــد، ماشــین آالت مــدرن و دانــش فنــى روز  ایــن شــرکت ب
ــعه داده  ــال ها توس ــى س ــذ و ط ــه اخ ــن زمین ــام در ای ــب ن ــرکت هاى صاح ــه از ش ــا ک دنی
اســت، در راســتاي تحقــق اهــداف توســعه پایــدار صنعــت بــرق و نفــت و گاز در کشــور گام 

برمــی دارد.
اخیــراً شــرکت مپنــا بویلــر همراســتا بــا برنامه هــاى توســعه کشــور بــه صنایــع آب و فاضــالب 
ــد آب آشــامیدنى و  ــن حــوزه، در تولی ــا توســعه محصــوالت در ای ــرده و ب ــدا ک ــز ورود پی نی

تصفیــه آب هــا و پســاب هاى صنعتــى و شــهرى فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت.
ایــن شــرکت در اجــراى پروژه هــاى ســاخت نیــروگاه، پاالیشــگاه و پتروشــیمى و پلنت هــاى 
ــغ  ــد بال ــارکت مى نمای ــکار EPC و EPCF مش ــورت پیمان ــیرین کن بص ــه آب و آب ش تصفی
ــه کار مى باشــند کــه بخشــى  ــر 1072 نفــر نیــروى متخصــص در ایــن شــرکت مشــغول ب ب
ــروش و توســعه  ــن نیروهــاى متخصــص در واحدهــاى  طراحــى و توســعه محصــول و ف از ای
بــازار در ســاختمان مرکــزى ایــن شــرکت واقــع در دفتــر تهــران و بخــش دیگــر در واحدهــاى 
ــل  ــا در مح ــر واحده ــدارکات و دیگ ــن و ت ــروژه، تامی ــى پ ــت، اجرای ــرل کیفی ــد، کنت تولی
ــا  ــم در محــل پروژه ه ــن بصــورت پرســنل مقی ــه و همچنی مجتمــع هلجــرد و مجتمــع الهی

مشــغول بــه کار هســتند.
مجتمــع هلجــرد شــرکت مپنــا بویلــر در زمینــى بــه مســاحت 76,000 متــر مربــع در کیلومتر 
ــالن هاى  ــع آن س ــر مرب ــزار مت ــج ه ــى و پن ــه س ــده ک ــع ش ــن واق ــرج قزوی ــان ک 12 اتوب
ــرش،  ــتگاه هاى ب ــامل دس ــاز ش ــورد نی ــین آالت م ــواع ماش ــد. ان ــد مى باش ــیده تولی سرپوش
ــات  ــوره عملی ــنگین، ک ــبک و س ــراش س ــین هاى ت ــوش، ماش ــورد، ج ــکارى، ن ــرس، خم پ
ــزات  ــن تجهی ــى از ای ــد. برخ ــتقر مى باش ــون در آن مس ــت و آزم ــزات تس ــى و تجهی حرارت
ــات  ــوره عملی ــى و ک ــه روش القای ــه ب ــم کارى لول ــین خ ــنگین، ماش ــورد س ــه ن ــن جمل م
حرارتــى بــه لحــاظ تنــاژ و ســطح فنــآورى در سراســر کشــور و حتــى خاورمیانــه منحصــر بــه 
ــا قابلیــت  ــام و تجهیــزات ب ــرد مى باشــد. مجتمــع الهیــه جهــت انبــارش دیگــر مــواد و اق ف
ــع داراى  ــعت 210,000 مترمرب ــه وس ــى ب ــیده در زمین ــاز و سرپوش ــاى ب ــدارى در فض نگه
ــگ و  ــگ و فرمین ــتگاه هاى فینین ــه دس ــع ب ــر مرب ــاحت 15,000 مت ــه مس ــالن هایى ب س
دســتگاه  Continuous Pipe Bending تخصیــص یافتــه اســت کــه خــم کارى اتوماتیــک و 
ــاى  ــک دیواره ه ــا و جوشــکارى اتوماتی ــارپ بویلره ــورد اســتفاده در ه ــاى م ــى لوله ه فین زن

ــود. ــام مى ش ــار در آن انج ــاى بخ ــاى نیروگاه ه ــى و بویلره ــاى صنعت بویلره
ــادر  ــر را ق ــا بویل ــه، مپن ــن دو کارخان ــتقر در ای ــین آالت مس ــزات و ماش ــه تجهی مجموع
ــل  ــورت کام ــوالت را بص ــاژ محص ــت و مونت ــد و تس ــاى تولی ــه فراینده ــه کلی ــازد ک مى س
ــر  ــاى معتب ــن کننده ه ــه تامی ــرکت از مجموع ــن ش ــال ای ــا اینح ــد. ب ــام ده ــتقل انج و مس
خــود بــراى حفــظ چاالکــى و ســرعت عمــل در تولیــد بــه نحــو مقتضــى اســتفاده مى نمایــد. 
همچنیــن بــا توجــه بــه تجــارب موفــق در حــوزه نصــب و راه انــدازى، شــرکت تــالش نمــوده 
ــن  ــع، از ای ــاى جام ــه راه حل ه ــتریان در ارائ ــاى مش ــودن نیازه ــرآورده نم ــن ب ــت ضم اس

ــد. ــره جوی ــى به ــاى رقابت ــى از مزیت ه ــوان یک ــه عن ــوزه ب ح
ــه  ــر و تجهیــزات مپنــا در طــى ســالیان گذشــته موفــق ب شــرکت مهندســى و ســاخت بویل
اخــذ گواهینامه هــاى                                                                                                            و 
گواهینامــه تاییــد صالحیــت آزمایشــگاه ISO 17025 شــده اســت. همچنیــن ایــن شــرکت بــا 
ــروژه  ــت پ ــش، مدیری ــت دان ــوژى، مدیری ــت تکنول ــاى مدیری ــعه نظام ه ــازى و توس جارى س

ــا دارد. ــن رویکرده ــد ای ــر اجــراى نظام من ــر اســاس PMBOK همــواره ســعى ب ب
ــت  ــه دریاف ــق ب ــا در ســال 1397 موف ــزات مپن ــر و تجهی شــرکت مهندســى و ســاخت بویل

ــى ســازمانى شــد. ــى بهــره ورى و تعال ــزه مل تندیــس ســیمین جای
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لیست محصوالت 
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• پشتیبانى محصول و خدمات مشتریان
• خدمات آزمایشگاهى

• آموزش بهره بردار
• خدمات مدیریت پروژه

• طرح سولفورزدایى از دود خروجى بویلر
• بویلر بازیافت یکبارگذر
• بویلر زباله سوز شهرى

• تجهیزات شیرین سازى گاز

لیست خدماتلیست محصوالت فعلى 

لیست محصوالت جدید 

انواع بویلرهاي بازیافت حرارتی در صنایع مختلف     • 
بویلرهاي واترتیوب پکیج/ صنعتی دو درام• 
بویلرهاي نیروگاه هاى بخاري• 
 •CHP بویلرهاى تولید پراکنده
 •(Stand Alone) بویلر بازیافت حرارتى خودایستا
بویلر زغال سنگ سوز• 
 •(De-aerator ) هوا زدا
انواع مبدل هاي حرارتى پوسته و لوله• 
مخازن تحت فشار• 
آب شیرین کن غشایى SWRO ، BWRO و کانتینرى• 
سیستم هاى تصفیه آب• 
 سیستم هاى تصفیه پس آب صنعتى و شهرى• 
 •(De-oiling) روغن زدا
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بویلــر بازیافت 
حــــــــرارت
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بویلــــــــر هـــــاى بازیافــــــت حــــــــــــرارت
در   Heat Recovery Steam Generator (HRSG)  
و  گاز  نفــت،  صنایــع  ترکیبــى،  ســیکل  نیروگاه هــاى 
ــوالد،  ــد ف ــى، کارخانجــات تولی ــع معدن پتروشــیمى، صنای
مــس و آلومنیــوم و ... بطــور وســیعى کاربــرد دارنــد. 
ــاخت،  ــن، س ــی، تامی ــی طراح ــر توانای ــا بویل ــرکت مپن ش
ــروش   ــس از ف ــات مشــاوره و پ ــدازي و خدم نصــب و راه ان
انــــواع بویلرهـــــاى بازیافـــــت حرارتــی  بــر اســــــاس 

ــت.  ــا را دارا اس ــاى روز دنی ــن آورى ه ف
در صنایــع نیروگاهــى محصــوالت ایــن شــرکت بــا توانایــى 
ــران قابلیــت نصــب در پاییــن دســت  منحصــر بفــرد در ای
ــواع  ــر در ان ــا باالت ــاى گاز کالس E ، H و F  و ی توربین ه
ــاره  ــه فش ــاره و س ــاره دو فش ــک فش ــودى، ت ــى و عم افق
بــا Reheat و بــدون Reheat وهمچنینــن مجهــز بــه 

داراســت.  را   Supplementary Firing
 Pressure تمامــى قطعــات ایــن بویلرهــا و باالخــص قطعــات
Part در داخــل کارخانجــات مپنــا بویلــر و توســط مجموعه 
ماشــین آالت مــدرن و دســتگاه هاى تســت و آزمــون 
مطابــق بــا اســتانداردهاى روز دنیــا ازجملــه ASME تولیــد 
و تســت مى شــوند.  بــه منظــور بــرآورده ســاختن نیازهــاى 
جدیــد بــازار بــرق، ایــن شــرکت در ســال 1395 قــراردادى 
بویلرهــاى  لیســانس  و  تکنولــوژى  انتقــال  جهــت  را 
ــزرگ جهــت نصــب در پاییــن دســت  ــى ب بازیافــت حرارت
ــام  ــب ن ــرکت صاح ــا ش ــاى گاز کالس F و H ب توربین ه

ــود. ــد نم ــک منعق John Cockerill (CMI) بلژی

ــر  ــن) ب ــرى سیســتم Fresh Air Firing (شــامل مشــعل و ف ــکان بکارگی  ام
ــن گاز در  ــرات توربی ــل تعمی ــه بدالی ــى ک ــراى مواقع ــا ب ــر ه ــن بویل روى ای
مدار نیســت، دیگر قابلیتــــــى اســـــت کــــه بر روى بویلرهاى بازیافــــــت 
مى تــوان ارائــه کــرد. در ایــن شــرایط بویلــر بصــورت مســتقل از توربیــن گاز و 
اصطالحــاً خودایســتا (Stand Alone) مى توانــد بــه تولیــد بخــار ادامــه دهــد. 
شــرکت مپنــا بویلــر قــادر اســت کلیــه مراحــل طراحــى و ســاخت تجهیــزات 
مــورد نیــاز بدیــن منظــور را بــر اســاس نیــاز پــروژه انجــام داده و بویلرهــاى 

بازیافــت را بــه ایــن قابلیــت تجهیــز نمایــد.

همچنیــن بویلرهــاى بازیافــت تولیــدى شــرکت مپنــا بویلــر قابلیــت بکارگیرى 
در نیروگاه هــاى بــا ســوخت گاز و گازوییــل را داراســت. عــالوه بــر اســتفاده در 
ــوان در  ــى مى ت ــت حرارت ــاى بازیاف ــى، از بویلره ــیکل ترکیب ــاى س نیروگاه ه
کاربردهــاى تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت (CHP) اســتفاده نمــود. در ایــن 
صــورت بخشــى از بخــار تولیــد شــده مى توانــد بــراى شیرین ســازى آب دریــا 
در یــک پکیــج MED یــا ect Distillation�Multi E بــکار گرفتــه شــود و یــا 
ــدى  ــار تولی ــوان از بخ ــیمى مى ت ــاى پتروش ــتفاده در پلنت ه ــورت اس در ص
ــرق  ــروژه آب و ب ــود. پ ــدى اســتفاده نم ــراى مصــارف فراین ــت ب ــر بازیاف بویل
قشــم  یــک نمونــه واقعــى از یــک پــروژه CHP تولیــد آب آشــامیدنى اســت که 

شــرکت مپنــا بویلــر در آن مشــارکت داشــته اســت.
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بــــــویلرهای
 واتر تیـــــوب 
پکیج / صنعتی

8

تولیــد  در  صنعتــى  تیــوب  واتــر  بویلرهــاى 
پلنت هــاى  نیروگاه هــا،  در  فراینــدى  بخــار 
صنایــع  ســایر  و  پاالیشــگاه ها  پتروشــیمى، 
غذایــى و معدنــى کاربــرد دارنــد. کــه بعنــوان 
ــط  ــده توس ــرا ش ــاى اج ــه پروژه ه ــه از جمل نمون
ــاى  ــتفاده از بویلره ــه اس ــوان ب ــر مى ت ــا بویل مپن
ــاى ــت 121 فازه ــرکت در یونی ــن ش ــدى ای تولی
1- 13 - 14 - 15 و 16 – 20 و 21 پــارس جنوبــى
پتروشــیمى  (Steam Generation)، همچنیــن 
کــرد. اشــاره  دماونــد  و  مبیــن  فجــر،  هــاى 

بویلـــــرهاى صنعتـــى در رنــــــج هاى پاییــن 
قابلیــت مونتــاژ در کارخانــــــه و حمـــــل بصورت 

ــه ســـــایت را دارا اســت.  پکیـــــــج ب

ظرفیت تا

فشار خروجی سوپرهیتر

دماي خروجی سوپرهیتر

250               

115        

تا       525

ton / hr

bar

ــه روز و  ــى ب ــاى مهندس ــرم افزاره ــتفاده از ن ــا اس ــرکت ب ــن ش ــاي ای بویلره
کارامــد، بــه لحــاظ وزن و ابعــاد کامــال بهینــه شــده انــد و قادرنــد بــا باالتریــن 

بــازده، نیــاز کارفرمایــان را بــرآورده ســازند. 

مشــخصات فنــى بویلرهــاى صنعتى تولید شــرکت مپنــا بویلر به قرار زیر اســت: 

°c

9



بـــــــویلر 
نیروگاه های
 بخـــــــار

10

ــزات  ــر و تجهی ــاخت بویل ــى و س ــرکت مهندس ش
مپنــا بــه عنــوان اولیــن و تنهــا شــرکت ایرانــی در 
ــى  ــاي نیروگاه ــاخت بویلره ــی و س ــه طراح زمین
 Natural بــا گــردش طبیعــی  Conventional
ــی آب   ــار بحران ــر فش ــرایط زی Circulation در ش
Sub Critical بــا ظرفیــت تــا ton/hr 1100 جهــت 
اتصــال بــه توربین هــاي بخــار بــا ظرفیــت تــا 325 

ــد. ــت می کن ــگاوات فعالی م

  bar

 oC

ton/hr

 bar 
oC

 ton/hr      

 174      

 540    

500           

 38       

 540    

 تا              880 

ــتفاده از  ــى اس ــرکت توانایــ ــى، ش ــت محیط ــکات زیس ــت ن ــور رعای بمنظ
ــاى  ــش آالینده ه ــور کاهـ ــه منظ ــتم Flue Gas Desulfurization بـ سیس

ــت.  ــا را دارا اس ــوع بویلرهــ ــن ن ــردي ای گوگ

مهمتریــن پارامترهــاي طراحــی ایــن بویلرهــا بــه شــرح زیــر اســت:

فشار بخار سوپرهیتر

دماى بخار رى هیت

فشار بخار رى هیت

دماى بخار سوپرهیتر

ظرفیت بخار سوپرهیتر

ظرفیت بخار رى هیت

11



هــــوازدا

12

ــزات  ــر و تجهی ــاخت بویل ــى و س ــرکت مهندس ش
ــب  ــاخت، نص ــن، س ــی، تامی ــی طراح ــا توانای مپن
ــا  ــودى ت ــى و عم ــوازداى افق ــواع ه ــدازي ان و راه  ان
ــاي  ــت ton/hr 1400 را دارا اســت. هوازداه ظرفی
ــور  ــه منظ ــه ب ــوده ک ــوع Tray-Spray ب ــوق از ن ف
ــد  ــی در سیســتم تولی ــري از ایجــاد خوردگ جلوگی
ــه  ــود در آب تغذی ــاي موج ــذف گازه ــا ح ــار ب بخ
بویلــر بــه خصــوص (O2 ,CO2) و همچنیــن افزایــش 

ــود.  ــتفاده می ش ــا اس ــی از آنه ــان حرارت راندم

ــه  ــد ک ــب قادرن ــد از نص ــوالت بع ــن محص  ای
ــزان  ــر می ــر را از نظ ــه بویل ــت آب تغذی کیفی
ــانند.  ــطح ppb 7 برس ــه س ــیژن در آن ب اکس
ــوالت از  ــن محص ــاخت ای ــى و س ــراى طراح ب
شــده   ASME، ASTM، HEI اســتاندارد هاى 

ــى شود.  ــتفاده مــ اس

13



مبدل های حرارتی 
پوســته - لولـــه

14

مبدل هــاي حرارتــی در محــدوده وســیعی از صنایــع 
ــیمی،  ــت، گاز، پتروش ــتی نف ــتی و پاییندس باالدس

نیروگاهــی و صنایــع غذایــی کاربــرد دارنــد. 
ــش پرســنل  ــر دان ــه ب ــا تکی ــر ب ــا بویل شــرکت مپن
خبــره و ماشــین آالت روز دنیــا آمادگی ارائــه خدمات 
در زمینه هاي طراحـــــــی، ســــاخت و تعمیـــرات 

(Re-tubing) مبــــدل هاي فـــوق را داراســت.

ــه کــه در پاالیشــگاه ها اســتفاده  ــواع مبـــــدل هاى پوســته و لول یکــى از ان
مى شـــــود، رى بویلــر اســت کــه در زیــر بــــــرج هاى تقطیــر بــه منظــور 
گرمایــش مجــدد محصــــــوالت مایــع پاییــن بــرج و برگردانـــــــدن آن به 
بــرج تقطیــر اســتفاده مى شــوند. ایــن نــوع مبــدل نیــز توســط مپنــا بویلــر 

ــود.  ــاخته مى ش ــى و س طراح

ــادر  ــود ق ــنگین خ ــورد س ــتگاه هاى ن ــرى از دس ــا بهره گی ــرکت ب ــن ش ای
ــج  ــر در رن ــا 300 میلى مت ــته ت ــت پوس ــا ضخام ــى ب ــه مبدل های ــت ک اس
وسیعى از ابعــــاد و متـریـــال شـامـــل کربـــن استـیـــل، Stainless Steel و 
High Alloy Steel را بــر اســاس اســتاندارد TEMA و ASME تولیــد نمایــد. 

15



مخازن تحت فشار، 
تانک های ذخیره، 
برج تقطیـــــر و 
راکتـــور و عدسی

16

ــه طراحــى و ســاخت  ــر در زمین ــا بویل شــرکت مپن
انــواع مخــازن تحت فشــار  فــوالدى و آلیــاژى براى 
صنایــع گوناگون مــن جمله نفت و گاز و پتروشــیمى 
تــا ضخامــت 300 میلیمتــر فعالیــت مى نمایــد. 

ــام و  ــت خ ــره نف ــل مخــازن ذخی ــره اتمســفریک از قبی مخــازن ذخی
ــر دو  ــوره و... از ه ــت ک ــل، نف ــد گازوئی ــگاه ها مانن ــوالت پاالیش محص
نــوع کــروى و اســتوانه اى و دوجــداره بــر اســاس اســتاندارد API 650 در 

ــد. ــد مى گردن ــر تولی ــا بویل مپن

تولیــدات شــرکت مپنــا بویلــر در صنایــع نیروگاهــى نیــز متعــدد و گوناگــون 
هســتند کــه از آن جملــه مى تــوان بــه درام هــاى فشــار بــاال، فشــار متوســط و  

ــرد. ــا اشــاره ک ــالش تانک ه ــودان و ف ــاى بل ــن، تانک ه فشــار پایی
ایــن مخـــازن بــر اســاس اســتانداردهاى ASME ، BS و API  طراحــى و 

تولیـــد مى گردنــد. 
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سیسـتم های
 تصفیــه آب و
 آب شیرین کن

18

ــروه  ــداف گ ــتاى اه ــر در راس ــا بویل ــرکت مپن ش
ــا فعالیــت خــود را در زمینــه طراحــى، تامیــن  مپن
و ســاخت انــواع سیســتم هاى آب شــیرین کن و 
تصفیــه آب در صنایــع مختلــف آغــاز نمــوده اســت 
ــه محصــوالت ذیــل  ــوان ب کــه در ایــن رابطــه مى ت

ــن حــوزه اشــاره نمــود. در ای

• واحد هاى آب جبرانى و تصفیه کندانس (WTP & CPP) در صنایع نفت، 
گاز، پتروشیمى و نیروگاهى

 EDI واحدهاى آب بدون یون با سیستم •
• واحدهاى شیرین سازى آب دریا و سایر منابع آبى به روش اسمز معکوس 

• سیستم هاى پیش تصفیه شامل UF، Media Filters، ته نشینى، 
فیلترهاى کربن فعال

• واحد پیش تصفیه DAF براى آب دریا
• واحد هاى تصفیه پساب صنعتى 

(ZLD) سیستم هاى بدون پساب مایع •
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دســــتگاه
اکسیژن ساز
کانتـیـنــری

20

جداســازي  دســتگاه،  ایــن  در  اکســیژن  تولیــد  روش 
اکســیژن از هــواى فشــرده اســت کــه یکــى از بــه روزتریــن 
ــوب  ــیژن محس ــد اکس ــت تولی ــا جه ــاى دنی تکنولوژى ه
ــه روش                 مى شــود. پکیج هــاى تولیــد اکســیژن و نیتــروژن ب
PSA (Pressure Swing Adsorption)   در مــواردى کــه 
ــکى،  ــع پزش ــت ( صنای ــاز اس ــاال نی ــوص ب ــا خل ــه گاز ب ب

ــد.  ــرار مى گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــى و ... ) م صنعت

PSA مزایاى روش
• مقرون به صرفه و بازده باالي عملیات 
• هزینه هاى پایین نگهدارى و تعمیرات

• سهولت در بهره بردارى سیستم 
• ایمنى و ضریب اطمینان باال 

• خلوص دقیق 
• افت فشار کم 
• طول عمر باال 

• ابعاد مناسب و وزن کم 
• قابلیت جابجایى ( کانتینرى )

ظرفیت
درصد خلوص اکسیژن

فیلتراسیون
روش تولید

ظرفیت کمپرسور
ماده جاذب 

مشخصات الکتریال
وزن کل پکیج

 600 NL/min
 Min 93% ± 3

 Water Trap + Filters + Dryer + Antibacterial 
 PSA (Pressure Swing Adsorption) 

 11.2  m³/min
Zeolite 13x / HP
3 Phases - 125 A

  14000 ~  Kg

L x H(H`) x w
L x H(H`) x w

30 ft x 9.50 ft ( 10.8 ft ) x 7.8 ft

6.1 m x 2.9 m ( 3.3 m ) x 2.4 m

ابعاد خارجى
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سامانه هــای 
تصفیـــــه و 
شیرین سازی 
آب کانتینـری

22

بســته بــه نــوع، کیفیــت و دبــى آب ورودى و آب مــورد 
نیــاز، مجموعــۀ مناســب شــامل تجهیــزات گندزدایــى، 
پیش تصفیــه، تصفیــه اصلــى، سیســتم شستشــو، 
ــتریان  ــه مش ــن)، و ... ب ــى (دمی ــۀ نهای ــتم تصفی سیس
ــددى  ــاى متع ــش تصفیه ه ــود. پی ــنهاد داده مى ش پیش
در مجموعه هــاى پیــش طراحــى شــده وجــود دارد 
کــه شــامل فیلتــر شــنى تحــت فشــار، UF، فیلتــر خــود 
شــوینده و فیلتــر دیســکى اســت. نمک زدایــى در همــۀ 
مجموعه هــا توســط RO انجــام مى شــود و فراینــد تولیــد 
ــتم ها  ــۀ سیس ــت. هم ــدة EDI اس ــر عه ــن، ب آب دمی
ــورت  ــد و در ص ــرل مجهزن ــرق و کنت ــاى ب ــه تابلوه ب
درخواســت مشــتریان، امکان اســتفاده از قابلیــت پایش از 

ــود دارد.  ــر بســتر GPRS وج ــز ب ــه نی راه دور مجموع
در طراحــى صــورت گرفتــه بــراى ایــن محصــوالت تالش 
شــده طراحــى بهینــه در کنار انعطــاف پذیرى بــراى تنوع 
آب ورودى و نیــاز کارفرمــا، بــه صــورت همزمــان لحــاظ 
ــراى  ــور ب ــزل ژنرات شــود و تجهیــزات جانبــى ماننــد دی
تأمیــن بــرق ایــن مجموعه هــا نیز در صــورت درخواســت 

مشــتریان، قابــل ارائــه اســت.

•  تأمین آب شرب در شرایط بحرانى براى شهرهاى کوچک 
•  تأمین آب در زمان افزایش تقاضاى مصرف به صورت فصلى

•  تأمین آب فرایند در زمان راه اندازى واحدهاى صنعتى
•  تأمین آب صنعتى در شرایط تغییر کیفیت آب خام 

•  تأمین آب اضطرارى واحدهاى صنعتى در شرایط توقف تولید  
•  تأمین آب جبرانى در مواقع تغییر کیفیت آب شرب یا آب صنعتى 

بــا هــدف کاهــش زمــان طراحــى و چابکــى تحویــل محصــول بــه مشــتریان، مجموعه هــاى متعــددى از ســامانه هاى تصفیــه و شــیرین ســازى آب بــا ظرفیــت 
و کاربرى هــاى متنــوع در مجموعــۀ محصــوالت شــرکت مهندســى و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا قــرار گرفتــه اســت. 

ــر ســهولت حمــل  ــرى شــدن مجموعــه عــالوه ب ــر اســت. کانتین ــزات و اســکیدها داخــل کانتین ــن ســامانه ها، نصــب تجهی یکــى از ویژگى هــاى مشــترك ای
و نقــل، باعــث کاهــش زمــان نصــب و راه انــدازى مى شــود. بــه عــالوه نیــاز بــه فراینــد ســاخت ســوله یــا ســاختمان بــراى نصــب تجهیــزات را نیــز مرتفــع 

مى کنــد. 

قابلیت بهره بردارى در: 

دسته بندى کلى این سامانه ها عبارتند از:

و  دریــا  آب  لب شــور،  آب  از  آب تصفیــه شــده  تولیــد  مجموعه هــاى 
فاضــالب تصفیــه شــده بــراى مصــارف صنعتــى تــا ظرفیــت 400 مترمکعــب 
در شــبانه روز در یــک کانتینــر و تــا ظرفیــت 2000 مترمکعــب در شــبانه روز 

ــر در دو کانتین

مجموعه هــاى تولیــد آب دمیــن از آب لب شــور، آب دریــا و فاضــالب تصفیــه 
شــده تــا ظرفیــت 12 مترمکعــب بــر ســاعت در یــک کانتینــر و 40 مترمکعــب 

بــر ســاعت در ســه کانتینــر

ــا ظرفیــت 400  ــا ت ــرب از آب لــب شــور و آب دری مجموعــۀ تولیــد آب ش
ــا ظرفیــت 2000 مترمکعــب  مترمکعــب در شــبانه روز در یــک کانتینــر و ت

ــر ــبانه روز در دو کانتین در ش

•

•

•
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ــزات  ــر و تجهی ــاخت بویل ــى و س ــرکت مهندس  ش
مپنــا خدمــات پــس از فــروش متنوعــى را بــه 
مشــتریان عرضــه مى نمایــد کــه از آن جملــه 
ــر فرایندهــاى نصــب  ــه نظــارت عالیــه ب ــوان ب مى ت
و راه انــدازى، انجــام بازرســى هاى دوره اى، انجــام 
ــى، تامیــن قطعــات یدکــى، تعمیــرات  تســت کارای
ــازى و  ــاء و بازس ــى، ارتق ــرات اساس دوره اى و تعمی
پشــتیبانى هاى فنــى و مهندســى و مشــاوره اى 

ــرد.  ــاره ک ــیمى آب اش ــون ش همچ

ــۀ طراحــى  ــه دو دهــه فعالیــت در زمین ــک ب ــر نزدی ــه ب ــا تکی ــن شــرکت ب ای
ــات  ــت خدم ــادر اســـ ــروگاه (Steam Cycle)، ق ــار نی ــۀ بخـ ــراى چرخ و اج
جامعـــــى را در زمینــــۀ شــیمى ســیکل نیــروگاه بــه شــرح زیــر ارائــه نمایــد:

o مطالعــه رژیــم شــیمیائى اعمــال شــده بر بویلرهــا و ارایــه دســتورالعمل اصالحى 
ــورت نیاز  در ص

ــز داده  ــر اســاس آنالی ــب و خوردگــى در بویلر هــا ب o بررســى تاریخچــه تخری
هــا و شــرایط عملکــردى بویلــر 

o نمونــه بــردارى از نقــاط مختلــف ســیکل آب/بخــار بــه منظــور بــرآورد دقیــق 
شــرایط موجــود

ــرکت  ــت ش ــرل کیفی ــز کنت ــگاه مجه ــوب در آزمایش ــات معی ــز قطع o آنالی
ــا ــزات مپن ــر و تجهی ــاخت بویل ــى و س مهندس

o آنالیز ریشه یابى تخریب و ارائه گزاش
ــت  ــرى جه ــیمیایى و نمونه گی ــق ش ــتم هاى تزری ــرد سیس ــى عملک o بررس

ــا ــرد آنه ــان از صحــت عملک اطمین
o ارائه دستورالعمل تعمیراتى در خصوص تعویض قطعات معیوب 

o نظــارت بــر انجــام ضخامت ســنجى نواحــى مســتعد تخریــب و آنالیــز داده هــا 
بــه منظــور حصــول اطمینــان از وجــود شــرایط مطلــوب 

ــب و  ــروز مجــدد تخری ــى جهــت جلوگیــرى از ب ــه دســتورالعمل عملیات o ارائ
نظــارت بــر اجــرا

(RBI) انجام بازرسى بر مبناى ریسک o
(FFS) انجام ارزیابى کارآمدى o

o بررسى لزوم انجام شستشوى شیمیایى، ارائه دستورالعمل 
ــان از  o تحلیــل داده هــاى عملکــردى بعــد از انجــام اصالحــات جهــت اطمین

ــه شــده  اثــر بخشــى دســتورالعمل ارائ
o تعمیرات، بازسازى و تأمین قطعات یدکى سیستم هاى موجود

o عیــب یابــى و امــکان ســنجى ارتقــاى سیســتم هاى تصفیــه آب نیــروگاه اعــم 
  CPP و WTP از

o مطالعه، تحلیل، عیب یابى و بهبود سیکل آب و بخار در نیروگاه
o برگزارى کارگاه و دوره هاى آموزشى ویژه بهره برداران

عــالوه بــر ایــن، بــر اســاس نیــاز مشــتریان، آمــوزش بهره بــرداران  همــراه بــا تدویــن 
ــایت هاى  ــه س ــرب ب ــوده و مج ــان کار آزم ــزام مدرس ــى و اع ــون آموزش ــه مت و تهی

ــه مى گــردد.  ــر ارائ ــا بویل مشــتریان توســط شــرکت مپن
ــات  ــر تجربی ــه ب ــا تکی ــر ب ــا بویل ــرکت مپن ــى ش ــى و مهندس ــرب فن ــاى مج تیم ه
ارزشــمند حاصــل از جمــع آورى داده هــاى عملکــردى بیــش از یکصــد دســتگاه بویلــر 
ــى و ریشــه یابى عیــوب  ــد عارضــه یاب ــروز مشــکالت عملکــردى قادرن در صــورت ب
بویلرهــا را انجــام داده و راهکار هــاى مناســب جهــت رفــع عیــب و پیشــگیرى از بــروز 

اتفاقــات مشــابه ارائــه نمایــد. 
ــد  ــاى بلن ــاد قرارداد ه ــا انعق ــر ب ــا بویل ــرکت مپن ــتریان، ش ــل مش ــورت تمای درص
مــدت تعمیــر و نگهــدارى قــادر بــه ارائــه خدمــات مشــاوره فنــى و برنامــه تعمیــرات 
ــم  ــرل رژی ــا و کنتـ ــردارى بویلر ه ــوه بهره بـــ ــر نحــــ ــارت ب ــگیرانه، نظــ پیش
شــیمیایى، بازرســى هاى دوره اى و تامیــن قطعــات اســت و کارکــرد دائمــى و بــدون 

ــد.  ــن مى نمای ــب تضمی ــن ترتی ــود را بدی ــد خ ــاى تولی ــه بویلر ه وقف
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آزمایشــگاه شــرکت مپنــا بویلــر یــک واحــد 
کســب و کار اســــتراتژیک اســت کــه بــا ماموریت 
ارائــه خدمــات آزمایشــگاهى بــا کیفیــت مطلــوب 
راه انــدازى شــده اســت. بــا هــدف ارائــه خدمــات 
نفــت  نیروگاهــى،  بــه صنایــع  آزمایشــگاهى 
و گاز و پتروشــیمى و دیگــر صنایــع مرتبــط، 
ــزات  ــص و تجهی ــاى متخص ــگاه از نیروه آزمایش
ــودن  ــرآورده نم ــا ب ــوده و ب ــد ب پیشــرفته بهره من
ــه  ــذ گواهینام ــه اخ ــق ب ــتاندارد هاى الزم موف اس
ISO17025 از مرکــز ملــى تاییــد صالحیــت 

ــت.  ــده اس ــال 1392 ش ــران (NACI) در س ای

خدماتى که توسط این آزمایشگاه مرجع به صنایع مختلف قابل ارائه است به شرح زیر است:

• آزمون کشش و بار گواه          • آزمون فشار           • آزمون برش
• آزمون خمش                       • آزمون ضربه

• تست سختى سنجى به روش هاى راکول، برینل و ویکرز
Nick Break و fracture، Break آزمون هاى •

�attening آزمون هاى تخت کردن •
• آزمون هاى Flare test  و Flange test بر روى نمونه هاى لوله و تیوب

• اندازه گیرى ثابت فنر              
• آزمون تعیین ترکیب شیمیایى

o  آزمون کوانتومترى ثابت فلزات و آلیاژهاى پایه آهن و پایه مس
o  آنالیز پرتابل به روش XRF مخصوص فوالد هاى زنگ نزن و آلیاژى و 

    کلیه آلیاژهاى غیر آهنى
o  تعیین ترکیب شیمیایى فلز جوش
o  آنالیز شمیایى به روش غیر مخرب

• آزمون متالوگرافى  و تعیین ساختار میکروسکوپى
• آزمون هاى جوش 

• آزمون هاى PQR بر اساس استاندارد هاى API 1104 و ISO15614 و 
 ASME SEC IX و AWS D1.1 و AWS D1.6   

o آزمون هاى غیر مخرب شامل بازرسى چشمى، ذرات معناطیسى، مایعات 
 (Phase array) نافذ، رادیوگرافى، آلتراونیک معمولى و پیشرفته

o تعیین ترکیب شیمیایى جوش
•  آزمون زبرى سنجى و تعیین صافى سطح

•  انجام عملیات حرارتى بر روى نمونه هاى آزمایشگاهى
•  آزمون هاى ویژه

o آنالیز گاز خروجى از دودکش
o تعیین نقطه شبنم اسید سولفوریک به جهت کنترل خوردگى

o ترموگراف پرتابل
o دبى سنج پرتابل
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