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درباره ما 

شرکت منیب، به عنوان عضوى از گروه شرکت هاى ابراهیم؛ به صورت تخصصى، به ارائه راهکارهاى نوین و سنگین 
صنعتى مى پردازد. شوینده هاى فشار قوى و واترجت هاى صنعتى تا فشار 3000 بار؛ براى کاربردهاى نظافتى در شرکت

 هاى نفتى و همچنین تجهیزات برداشتن الیه هاى بتن یا تخریب آن با آب از یک سو و راهکارهاى نظافتى با استفاده از 
مکنده هاى تا 500 کیلووات که در قالب ثابت، کامیونى یا ریلى ارائه مى شوند از سوى دیگر، نمونه اى از محصوالت و 
راهکارهاى قابل ارائه این شرکت مى باشند. همچنین طراحى راهکارهاى اختصاصى براى کاربردهاى خاص در قالب 
واترجت ها و سامانه هاى مکش و دمش جنبه دیگرى از فعالیت هاى این شرکت است که بهینه سازى فرایندهاى مرتبط 

در صنایع کشور را دنبال مى کند.

شرکت منیب در راستاى ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود، ضمن در اختیار داشتن دستگاه هاى با کیفیت از بهترین 
برندهاى اروپایى به ارائه مشاوره تخصصى به صنایع براى رسیدن به بهترین نتیجه مى پردازد. همچنین براى حصول 
اطمینان از کارایى و کیفیت محصوالت خود، عالوه بر رزومه قابل ارائه، به انجام تست هاى فنى در محل پروژه ها اقدام 

مى نماید.



با توجه به نوع مواد گذرنده از لوله ها، کانال ها و محیطى 
که کانال در آن قرار دارد، آلودگى هاى متعددى درداخل 
آنها تشکیل مى شـود.این آلودگى ها یا رسوبات مى تواند 

موارد زیر را در بر بگیرد:
ذرات معلق در سیال

انواع نمک ها که بر اثر افزایش دما رسوب مى کند
خوردگى و زنگ زدگى

عوامل بیولوژیکى عبور کرده از فیلترهاى آب 
کریستال هاى جامد

مواد پلیمرى و شیمیایى
مواد تولیدى که در اثر کاهش دما رسوب مى کند.

نظافت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى

انواع آلودگى

در  کاهش رسوبات  یا  جلوگیرى  براى  هایى  امروزه روش  هرچند 
مبدل هاى حرارتى معرفى مى گردد ولى در عمل نشان داده شده 
است که جلوگیرى کامل از ایجاد رسوبات اجتناب ناپدیز است و 
مستلزم آن است که به صورت دوره اى به نظافت و شستشوى 
مبدل ها و لوله ها پرداخت تا از کاهش راندمان تولید جلوگیرى 

کرد.
تجهیزات شستشوى مبدل ها و لوله ها در صنایع نفتى بیشترین 

کاربرد را دارد چرا که از یک سو در تمامى فرایندهاى تولید این صنایع، سیاالت مختلف نفتى در حرکت هستند و 
از سوى دیگر انواع لوله ها و اتصاالت در خطوط تولید به کار رفته است.

یکى از بهترین و سالم ترین راهکارها براى شستشوى مبدل ها در صنایع نفتى و گازى ، استفاده از جت فشارقوى 
آب است و تنها موارد خاصى همانند گوگرد که با آب واکنش نشان مى دهند را نمى توان با آب تمیز کرد.اغلب 
آلودگى ها و رسوب ها نیز با فشار حدود 1000 بار پاك مى شوند و تنها در مواردى که مواد سخت پلیمرى درمیان 

هستند، نیاز به استفاده از فشارهاى باالتر در حدود 2500 یا 3000 بار خواهد بود.



روش  کارآمدترین  و  موثرترین  صنعتى  واترجت  دستگاه 
جهت شستشوى کانال ها و مجراها محسوب مى گردد. اگر 
آلودگى ایجاد شده در کانال ها سطحى باشد، استفاده از 
واترجت هایى با فشار 250 بار و دبى باال موثر خواهد بود. 
با افزایش سختى و شدت آلودگى ها مى توان از واترجتى 
اگر  بیشتر است.  نمود که فشار آب خروجى آن  استفاده 
آلودگى به سخت ترین میزان خود رسید همانند رسوبات 
پلیمرى با بهره گیرى از واترجت فوق فشار قوى 3000 بار 
امکان رفع این آلودگى و رسوبات با کیفیت بسیار مطلوب، 
واترجت  یک  که  است  معنا  بدان  این  شود.  مى  فراهم 
صنعتى قادر است سخت ترین و خشن ترین آلودگى ها را 
از انواع سطوح پاك کند. به منظور شستشو و تمیزى هر چه 
بهتر کانال ها، بسته به نوع آلودگى مى توان عالوه بر فشار 
نتیجه  تا  داد  افزایش  نیز  را  خروجى  آب  جریان  میزان 
سرعت  عنوان  به  بیشنر  آید.دبى  دست  به  ترى  مناسب 
بیشتر تعبیر مى شود ولى از طرف دیگر همواره دبى باالتر 
مزیت به حساب نمى آید.ترکیب مناسب فشار و دبى است 

که کارآمدى الزم را فراهم مى کند.

ایجاد  رسوبات  و  آلودگى ها  بردن  بین  از  منظور  به 
شده  باید از روش هاى مناسب شستشو استفاده 
و  بودن  باریک  دلیل  به  مبدل ها  شستشوى  نمود. 
تعداد زیاد لوله ها، و کانال هاى انتقال مواد در برخى 
و  پلیمرى  رسوبات  زیاد  سختى  دلیل  به  صنایع 
الستیکى بسیاردشواربوده واستفاده ازدستگاه هاى 
نظافت صنعتى مى تواند این عمل را تسهیل بخشد.

فشار موثر جت آب در انتهاى نازل
فاصله نازل از سطح

دبى سیال 
زاویه پاشش آب

تعداد نازل ها
کیفیت جت آب 

دماى آب

واترجت

شستشو

پارامترهاى موثر در شستشو



واترجت  هاى  دستگاه  کننده  تولید  آلمان  فالش  شرکت 
صنعتى فشار قوى وفوق فشار قوى مى باشد. سابقه 30 
ساله فعالیت این شرکت و حضور در بیش از 100 کشور 
صنعتى  واترجت  کنندگان  تولید  از  یکى  به  را  آن  جهان 

مطرح تبدیل کرده است. 
فالش در سال 1986 با سرمایه 5000 یورویى تاسیس 
شد و با تولید واترجت براى تمیز کردن رنگ، کار خود را 
سال  در  بار   240 با  را  خود  واترجت  اولین  نمود.  آغاز 
واترجت وارد عرصه  در سال 2000  کرد.  تولید   1988
 هاى فوق فشار قوى شد و اولین واترجت 2500 بار خود 
توان  توسعه  نمود.  معرفى  بازار  به   2003 سال  در  را 
در  مختلف  سال هاى  طى  در  نیز  ها  واترجت  موتور 
کارخانجات فالش انجام شده و امروزه محصوالتى با کیفیت 
مردم  اختیار  در  صنعتى  متنوع  مصارف  براى  باال  بسیار 
داشتن  اختیار  با  شرکت  است.این  گرفته  قرار  جهان 
ربات سازى،  واحد  و همچنین  توسعه  و  تحقیق  واحدهاى 
معرفى  و  شستشو  فرایندهاى  سازى  بهینه  به  همواره 

راهکارهاى اختصاصى براى صنایع مختلف مى پردازد. 

فالش



دستگاه واترجت تنها به یک پمپ فشار قوى آب و موتور محرك آن خالصه نمى شود و شرکت فالش به خوبى به این 
امر واقف بوده لذا در تولیدات این کارخانه تمامى مسائل جزیى که درحین کار ممکن است با آنها  روبرو شود  لحاظ 
گردیده. همچنین طیف باالیى از لوازم جانبى که در کنار دستگاه ها قابل ارائه است کاربردهاى متنوعى را براى آنها 
فراهم مى کند. ابعاد اکثر دستگاه هاى فالش به گونه اى در نظر گرفته شده که به راحتى بتوان آنها را جابجا نمود و 
ساختار آنها به گونه اى است که در صورت نیاز به دبى بیشتر یا توان باالتر، مى توان دستگاه ها را به صورت موازى 

به یکدیگر متصل نمود تا به توان مطلوب دست پیدا کرد.

فالش  انحصارى  نماینده  منیب  شرکت 
این  متنوع  محصوالت  ارائه  بر  عالوه 
و  فروش  از  پس  خدمات  کمپانى، 
استانداردهاى  با  را  خرید  مشاوره هاى 
آلمان به صنایع مختلف در ایران ارائه 
مى دهد. این شرکت با انجام پروژه هاى 
موفق در زمینه رسوب زدایى لوله هاى 
پاالیشگاهى، مبدل هاى حرارتى،نوسازى 
و  زدایى  زنگ  بتن،  تخریب  پل ها،  پایه 
در  غیره   space و  کشتى ها  نوسازى 
براى  را  مناسبى  جایگاه  توانسته  ایران 
این برند آلمانى در ایران فراهم آورد.



طراحى شده براى عملیات تا 3000 بار
پاشش آب کامال متمرکز تا مسیر طوالنى تر

داراى تکنولوژى جت هوا حول جت آب جهت جلوگیرى از 
افت فشار در طى مسیرجریان آب

   Hyjet  نازل سوزنى

  Drain Helper  ابزار کمکى شستشوى لوله

ابزارى کارآمد براى تمیز کردن لوله ها
قابلیت استفاده در لوله هاى از قطر 300 تا 900 میلیمتر

هدایت کننده و نگهدارنده نازل شستشو در مرکز لوله
محافظت از نازل شستشوى لوله و حصول اظمینان از 

یکنواختى عملیات شستشو

یکى از کوچک ترین نازل هاى چرخشى شستشوى لوله در جهان 
طراحى شده براى عملیات تا 3000 بار

داراى قطر 20 میلیمتر
داراى ترمز مغناطیسى ویژه، تقویت شده و بدون نشتى آب

سرعت چرخش 500 تا 1500 دور بر دقیقه 
داراى قدرت تخریب 178٪ بیشتر نسبت به نازل هاى مشابه

 

Drain Speed 30نازل چرخشى  با ترمز مغناطیسى   



طراحى شده براى عملیات تا 3000 بار
مخصوص تمیز کردن سطوح داخلى لوله ها

قابلیت تنظیم طول هریک از لنس ها با توجه به قطر لوله ها
قابلیت استفاده از نازل هاى مختلف بر روى لنس ها

Drain Speed 30

در شستشوى مبدل با شیلنگ انعطاف پذیر و نازل چرخشى خطر 
خارج شدن غیر منتظره نازل از داخل مبدل و آسیب دیدن کاربر 
آن وجود دارد.ابزارهاى ایمنى همانند Drain Safe مى تواند 
امکان شستشوى تمامى طول مبدل را فراهم کند و در عین حال 

ایمى کاربر را حفظ کند.

و  ها  مبدل  سریع  شستشوى  به  ها  شرکت  نیاز  به  توجه  با 
برگرداندن آنها به خط تولید، ابزارهاى نیمه خودکار متنوعى براى 
ایمنى منظور طراحى شده اند.از مزایاى این ابزارها مى توان به 

موارد زیر اشاره کرد

شستشوى دو یا سه تیوب به صورت همزمان
حفظ ایمنى کاربر
بهره ورى باالتر

یکنواخت بودن شستشو

نازل شستشوى لوله  

  Drain Safe   ابزار ایمنى شستشوى لوله

  Bundle Robot   ابزار هاى نیمه خودکار شستشوى لوله



تنوع تجهیـزات و محصـوالت Disab این امکان را فراهم آورده که براى 
نیازهاى مختلف مشتریان و کاربردهاى متنوع، از کاربرد مکنده در مرکز 
براى  حلى  راه   Disab انفجار،  احتمال  با  صنعتى  محیط هاى  تا  شهر 

خریدارانش ارائه نماید.
باشد.  مى  مکنـده ها  این  ویژگـى هاى  دیگر  از  محصـوالت  باالى  ایمنـى 
Disab Space عالوه بر طراحى ایمن محصوالت، آموزش مشتریان را 

هم در دستور کار خود قرار داده است. شرکت منیب به عنوان نماینده 
با توجه به این آموزش ها، به ارائه مشاوره  ،Disab انحصارى شرکت 

 هاى فنى و ایمنى به مشتریان خود مى پردازد.

گروه صنعتى Disab سوئد تولید کننده مکنده هاى صنعتى است که به 
و  پاالیشگاه  کشى  لجن  تولید،  ضایعات  آورى  جمع  و  نظافت  منظور 
صنایعى  در  شده  پخش  تولیدات  بازجمع آورى  همچنین  و  پتروشیمى، 
مثل فوالد، سیمان، معدن و پتروشیمى ها مورد استفاده قرار مى گیرد. 
و  ثابـت، مرکـزى  کمپانـى مکنـده هـاى صنعتـى  این  تولیـدات  از جملـه 

مکنده هاى کامیونى مى باشد.
 

تاریخچه 35 ساله Disab در تولید مکنده ها و کاربردهاى صنعتى که به 
مکنده هاى  زمینه  در  را  برند  این  دارد،  نیاز  باال  خالء  و  مکش  قدرت 
 Disab صنعتى در سطح اروپا و جهان مطرح نموده است. از ویژگى هاى
مى توان به خالقانه بودن طرح ها، کارایى و کیفیت باالى محصوالت و تنوع 
کاربردهاى صنعتى و همچنین مطابق تولیدات آن شرایط آب و هوایى 

گرم و شرجى اشاره نمود. 
محصوالت منحصر به فرد و پشتیبانى باالى شرکت سوئدى Disab از یک سو و سرویس  و خدمات  منیب در ایران از سوى 
دیگر، این اطمینان را براى مصرف کنندگان داخلى ایجاد مى کند که با آسودگى خاطر از محصوالت روز دنیا استفاده کنند و 
سرویس هاى بعدى آن را نیز به درستى دریافت کنند. آزمایش هاى صورت گرفته برروى مکنده هاى تا 95 درصد خالء 

Disab نشان داده که مى توان از آنها تا 25000 ساعت بدون مشکل استفاده نمود.

مکنده هاى صنعتى



در صنایع نفت، گاز، پتروشیمى، سیمان و... به دلیل وجود مخازن بزرگ 
صنعتى این امکان وجود دارد که در قسمت هایى، مواد و رسوب انباشته 
شده باشد، مسلما تخلیه این رسوبات در زمان سرویس هاى دوره اى، به 

روش سنتى کار زمان بر و بسیار دشوارى است.

امروزه با پیشرفت تکنولوژى و وجود دستگاه هاى مکنده تخصصى براى 
این امر، مى توان وظیفه مکش و انتقال مواد را به بهترین نحو انجام داد. 
مکش مواد و الیروبى با کمک مکنده هاى معمولى امکان پذیر نخواهد بود 
نخواهـد داشت.  کـارایـى چندانـى  و  بـکارگیـرى، دوام  یا در صـورت  و 
لجن کش ها داراى مدل ها و توان هاى متنوعى هستند که با توجه به 
کارایى مورد انتظار و بعد از مشاوره دقیق مى توان دستگاه مناسب را 

معرفى نمود.

لجن کش ها قابلیت مکش انواع مواد مایع و جامد را دارا مى باشند از 
و  روغنى  مواد  آلود،  گل  هاى  آب  پسماند،  فاضالب،  آورى  جمع  جمله: 

چرب، رسوب و جرم هاى ته نشین شده و...
 

اطمینان  قابل  منابع  داشتن  اختیار  با  منیب  شرکت  راستا،  این  در 
در  موجود  معضالت  کارشناسى  و  بررسى  به  تا  دارد  آمادگى  اروپایى، 
شرکت هاى نفتى و پاالیشگاهى پرداخته و متناسب با شرایط اختصاصى 
هر کدام از مجموعه ها به ارائه راهکارهاى حساب شده بپردازد تا آنها 
بازه زمانى به سرویس هاى  بهیه و در منطقى ترین  بتوانند به صورت 

دوره اى یا رفع گرفتگى هاى روزمره بپردازند.

لجن کش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى





نمونه از فعالیت هاى منیب در بخش نفت،گاز و پتروشیمى


