
 اهمیت تصفیه آب و شیرین سازی آب دریا

 یها و مواد معدنبه حذف نمک ییزداتر، نمکیکند. به طور کلیرا از آب شور حذف م یمعدن یاست که اجزا یندیفرآ ییزدانمک

 دیتول یبرا( ایآب در ژهیاست. آب شور )به و یکشاورز مورد توجه صنعتخاک، که  ییزداماده هدف اشاره دارد، مانند نمک کیاز 

 نیریصرفه آب ش به مقرون نیتأم یبر رو ییزداعالقه مدرن به نمک شتریشود. بیم ییمصرف انسان نمک زدا یآب مناسب برا

  .استفاده انسان متمرکز شده است یبرا

آب و صرفه  افتیباز ،ینیرزمیز ای یسطح یهاحاصل از آب نیریمعموالً از آب ش ایکردن آب در نیریش ،یمصرف انرژ لیدل به

در  یاتیمشکل ح کی ریو کاهش ذخا ستندیدر دسترس ن شهیها همنیگزیجا نیحال، ا نیدارد. با ا یشتریب نهیدر آب هز ییجو

 توانند مقرون به صرفه باشند. یباال اکنون م تیفیبا ک یهاراه حل سراسر جهان است.

 آمار کارخانه های آب شیرین کن در دنیا

ها در امارات متحده آن نیهستند. بزرگتر تیکن در سراسر جهان در حال فعال نیریکارخانه آب ش 000/21حال حاضر حدود  در

برق و آب  روگاهی)ن یکن جهان در عربستان سعود نیریکارخانه آب ش نیهستند. بزرگتر لیو اسرائ یعربستان سعود ،یعرب

  در روز قرار دارد. کعبمتر م 000/401/1 تی( با ظرفریکن راس الخ نیریش

 جدیدترین روش شیرین سازی آب دریا به روش رزونانس مولکولی بدون غشاء

رزونانس "در دنیا بوجود آمده است. شیرین سازی آب دریا به روش های مختلفی جهت شیرین سازی آب دریا از این رو روش

ایرانی و شرکت دانش بنیان پترو کیمیا شریف کیش در باشد که توسط دانشمندان نوین در دنیا میروشی  "ءمولکولی بدون غشا

 برداری شد. بهره 1401شهریور سال 

 حل مشکل جامعه توسط سامانه آب شیرین کنی کیمیا

با توجه به تمامی نکات ذکر شده در خصوص مشکل بحران آب جهان و ایران و عدم دسترسی به آب شیرین در تمام نقاط و عدم 

یر قابل استفاده مانند آب دریا، سامانه آب شیرین کن کیمیا برای اولین بار در جهان با استفاده از تکنولوژی استفاده از منابع آب غ

 سامانه این. است گردیده درصد 95 راندمان  با شیرین آب تولید به موفق "غشاء بدون مولکولی رزونانس"منحصربفرد خود به نام 

 .ندارد محدودیتی گونه هیچ و است سازی پیاده و اجرا قابل متقاضیان استفاده و مصرف نوع به بسته

 ویژگی های آب شیرین کنی کیمیا

 مصرف انرژی بسیار پایین 

  درصدی آب شیرین 95بازدهی 

 تک مرحله ای و پیوسته، بدون زمان ماند 

  فیتراسیونی و غشائی سیستم بدون نیاز به 

 استفاده از رزونانس مولکولی جهت شیرین سازی 



  تمام شده بسیار پایین تر نسبت به سایر روش هاهزینه 

 دوست دار محیط زیست، بدون صدا، مقاوم در برابر خوردگی 

 ایده پردازی، طراحی مفهومی، نمونه سازی، ساخت و تولید توسط نخبگان ایرانی 

 پایین ترین و زیست سازگارترین پسماند نسبت به روش های شناخته شده داخلی و خارجی 

  

 (RO) امانه آب شیرین کنی کیمیا با روس اسمز معکوسمقایسه ی س

می باشد به همین  RO در حال حاضر پر استفاده ترین سامانه برای آب شیرین کنی در ظرفیت های مختلف در کشور، سامانه

 .و سامانه کیمیا می پردازیم RO دلیل در ذیل به اختصار به مقایسه سامانه

 بازدهیRO  درصد است 95آب شیرین می باشد این در حالی است که برای سامانه کیمیا درصد  35در بهترین حالت. 

 پساب RO  باشددرصد می 5درصد و پساب کیمیا  65معادل. 

 پساب RO مخرب محیط زیست می باشد در حالی که کیمیا کامال زیست دوست پذیر است. 

 هزینه راهبری برای RO باشد در صورتیکه برای کیمیا تقریبا معادل متر مکعب می 10هزار تومان به ازای هر  50حدود

 .صفر است

 تکنولوژی RO بومی نمی باشد و دانش و اجرای آن وارداتی است در حالی که سامانه کیمیا از تولیدات داخلی متخصصین

 .باشدایرانی می

 زمان سفارش تا نصب برای RO  باشداده بهره وری میماه آم 6به بیش از یک سال نیاز دارد در حالی که کیمیا کمتر از. 

 میزان مصرف برق در RO  کیلو وات ساعت می باشد در حالی که سامانه کیمیا یک دهم  3هزار لیتر  10به ازای هر

 .را داردRO مصرف

 کیفیت آب خروجی برای سیستم RO کند در حالی به دلیل وجود فیلتر باید لحظه ای بررسی شود زیرا مرتبا تغییر می

به دلیل عدم وجود غشاهای فیلترسیونی نیازمند بررسی مداوم را ندارد بنابراین هزینه تمام شده این  که سامانه کیمیا

 .یابدای کاهش میسامانه به میزان قابل توجه

 در سامانه RO  از سیستم عبور آب با فشار استفاده می شود که همین امر نیازمند پمپ های خاص و قوی است ولی

 .در سامانه کیمیا فاقد پمپ آب می باشدتکنولوژی استفاده شده 

 دوره گارانتی نگهداری سامانه RO  سال دوره گارانتی نگهداری دارد 3یک ساله است و کیمیا. 

 هزینه جانبی سیستم RO  درصد است 3درصد است اما برای سامانه کیمیا این هزینه کمتر از  20حدود. 

 بومی بودن تکنولوژی به نسبت سامانهدهی برای سامانه کیمیا به دلیل امکان خدمات RO در دسترس و راحت می باشد. 

  

 


