
"التقنيات المائية المبتكرة"
الشركة الصناعية العلمية



"  اينتيخفود "الشركة ذات المسؤولية المحدودة ن ب ك 

والتي "فيلتر-ميديانا" ك ب ن المساهمة للشركة عام شريك 2010 عام منذ 
 امعةلج التابع المبتكرة التكنولوجيات مركز قاعدة على 1997 عام في تأسست
 ةوزار في االبتكارات و التنمية إدارة من مبادرة على بناء و للطاقة موسكو
 .االتحادية روسيا في العلوم

طاعاتالق كافة في الصحي الصرف مياه تنقية و معالجة هو الشركة اختصاص 
 لصناعاتا الطاقة، الكيميائية، و النفطية الصناعات :مثل اإلنتاجية و الصناعية

  .الغذائية الصناعات و الدقيقة التقنيات والصيدالنية، الطبية

في زتتمرك التي و ضخمة، صناعية وإمكانيات إنتاجية خطوط الشركة تمتلك 
 .روسيا في بودولسك مدينة

التقنية عالية والمعدات التجهيزات من نموذج 200 من أكثر الشركة تنتج.

العالية المهنية الخبرات ذوي من موظف 300 من أكثر الشركة كادر يضم. 
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وحدة آلية  5000تم من قبل الشركة إنجاز وتشغيل أكثر من 
بالساعة/م مكعب  3200حديثة عالية الفعالية لتنقية المياه باستطاعة إنتاجية تصل حتى 

. وقد تم إنجاز هذه المشاريع بكفاءة عالية داخل روسيا و خارجها

 



مجال األعمال 
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الطاقة

الصناعات الطبية 
والصيدالنية

يات اإللكترونيات والتقن
الدقيقة

ة الصناعات النفطي
والكيميائية

الصناعات الغذائية  التجهيزات المخبرية



التقنيات المطبقة لتنقية المياه
:بغرض معالجة المياه

ية، فصل التبييض، التخثير، التعويم، المعالجة بواسطة الكواشف الكيميائ
.   الغازات، التنقية العميقة و الفلترة

 التنقية من األمالح و جعل المياه(تقنية التبادل األيوني

باستخدام آلية التيار المعاكس وطرق إعادة ) أكثر نعومة     

.  التجديد والفالتر ذات التأثير المختلط    

 الترشيح الدقيق و العالي الدقة، (تقنيات الترشيح الغشائي

، التناضح العكسي، الطرق الكهربائية إلزالةالنانوفلترة     

.  األيونات    
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التقنيات المطبقة لتنقية المياه

:بهدف معالجة مياه الصرف الصحي

الفلترة، التصفية، التعويم، االمتزاز  .

الطرق المكروبيولوجية.

طرق المعالجة باستخدام الكواشف الكيميائية، البلورة، التبخير .

باستخدام المفاعالت الحيوية الغشائية .
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المعدات والتجهيزات التي يتم إنتاجها
:  ذات المواصفات القياسية" أكفاتون"أنظمة الفلترة  

(СС: РОСС RU.ME96.B00754, ТУ: 3697-002-46824383-2001)

 الفالتر االوتوماتيكية لتنقية المياه من مجموعة
MLS أكفاتون

 الفالتر األوتوماتيكية لتصفية المعادن من مجموعة
BRS أكفاتون   
 الفالتر األوتوماتيكية لتصفية المعادن من مجموعة
MGS أكفاتون   
 الفالتر األوتوماتيكية الفحمية من مجموعة
ACS أكفاتون   
الفالتر األوتوماتيكية الخاصة بجعل المياه أكثر نعومة من مجموعة

SFS أكفاتون    
 أكفاتونالفالتر الميكانيكية ذات ميزة الغسيل و التنظيف الذاتي من نوع СФ
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التجهيزات القياسية
:  ذات المواصفات القياسية  ”ДВС-М“وحدة تنقية المياه بالتناضح العكسي من نوع

(СС: РОСС RU.ME96.B00755, ТУ: 3697-003-46824383-2004)

مياه إلنتاج ال: تعديل وتصحيح معدل األمالح في مكونات المياه الخاصة بالصناعات الغذائية
. الصالحة للشرب والمعبأة في قناني

للمراجل البخارية ذات الضغط العالي : تصفية المياه من األمالح في مجال الطاقة الحرارية
وشبكات التدفئة

ة عالية للحصول على ماء مزال بدرج: تنقية المياه من األمالح في الصناعات اإللكترونية الدقيقة
من األيونات 

بغرض إنتاج األسمدة المعدنية، : تنقية المياه في الصناعات الكيميائية
مانع التجمد، محاليل الشوارد، الماء المقطر         
للحصول على مياه صالحة: لالستخدامات و األغراض المنزلية

للشرب عالية الجودة        
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المعدات و التجهيزات القياسية
:ذات المواصفات القياسية  ”УФС-М“وحدات الفلترة العالية

(СС: РОСС RU.МЕ96.В02098, ТУ: 3697-007-46824383-2007)

معبأة تم االستخدام في إنتاج مياه الشرب ال: تصحيح معدل األمالح في مياه الصناعات الغذائية
.  بالقناني

و  في المراجل البخارية ذات الضغط العالي: تنقية المياه من األمالح في مجال الطاقة الحرارية
. شبكات التدفئة

األيونات  للحصول على مياه خالية من: تنقية المياه من األمالح في الصناعات اإللكترونية الدقيقة
.  بدرجة عالية

إنتاج األسمدة المعدنية، : تنقية المياه في الصناعات الكيميائية
. مانع التجمد، محاليل الشوارد، الماء المقطر        
الحصول على مياه صالحة: لالستخدامات و األغراض المنزلية

.للشرب عالية الجودة       
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انعناتجهيزات قياسية يتم إنتاجها في مص
: ذات الموصفات القياسية ”ЭДС-М“وحدة اإلزالة الكهربائية لأليونات 

(СС: РОСС RU.МЕ96.Н00087, ТУ: 4859-012-46824383-2010)

:  ةيتم استخدماها للحصول على مياه نقية من األمالح بدرجة عالية في قطاعات صناعية مختلف

 اإللكترونيات الدقيقة
 الطاقة
 الطب و الصيدلة
 الكيمياء و الكيمياء النفطية
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أهم ميزات شركتنا 

11

 أخصائيين ذوي كفاءات و مؤهالت عالية

 خبرة علمية و تقنية وعملية كبيرة

 بادولسكمجمع صناعي خاص بالشركة في مدينة  

 شبكة واسعة من الممثلين التجاريين و مراكز الصيانة و الخدمة الفنية

تقنيات مضمونة و فاعلية عالية

شغيل تصميم المشاريع و تقديم الدعم الفني بعد الت: مجموعة كاملة من الخدمات

إيجاد  عالقات تعاون متينة ومستمرة مع مراكز البحث العلمي و الجامعات، تضمن
.  الحلول لكافة  المهمات الصعبة



موردي القطع المكملة لشركتنا 
هم من الشركات العالمية الرائدة 
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هيكلية الشركة 

المديرية اإلنتاجية 
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المديرية التقنية 
 القسم التقني

 قسم التصميم الهندسي

قسم التقنيات الكهربائية

 قسم التحكم اآللي بالعمليات التقنية

 قسم التجميع و الحسابات التقديرية

 قسم التهيئة و التشغيل

 قسم الصيانة

  قسم األبحاث والتجارب

القسم اإلداري

 قسم مشاريع معالجة المياه

 قسم مشاريع الطب و الصيدلة

 قسم مشاريع الصرف الصحي

 القسم االقتصادي

 القسم اللوجستي

 قسم الموارد البشرية

 قسم المعلومات التقني



التقني -المركز اإلنتاجي
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 صناعية ومجمعات مخازن•
 8200 تبلغ إجمالية بمساحة

  .تقريبا مربع متر
 بالشركة خاصة مراجل وحدة•

  واط كيلو 350 باستطاعة
 مستقلة كهربائية محطة•

 كيلو 200 باستطاعة خاصة
واط

 1 للمركز اإلجمالية المساحة•
هكتار



ورشات اإلنتاج و التجميع 
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) 1ورشة رقم (ورشة تجميع المعدات الكبيرة 

ة ورش(ورشة تجميع التجهيزات المتوسطة الحجم 
) 2رقم 

قم ورشة ر(ورشة تجميع التجهيزات الصغيرة 
3 (

ورشة األعمال الكهربائية 

ورشة اللحام  

ورشة األعمال المعدنية 



مراكز الصيانة 

 مدينة موسكو : المركزي

دانو  – نا – روستوفمدينة : الجنوبي

نيفينوميسكمدينة : شمال القوقاز  

مدينة بيرم : منطقة األورال -الغربي

نوفوسيبيرسكمدينة : سيبيريا  

أورالسككمدينة : كازخستان  
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مركز األبحاث العلمية و المعدات المبتكرة 
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منصة درجات الحرارة العالية في جامعة موسكو 
للطاقة 



"  خإينتيفود "الشركة ذات المسؤولية المحدودة ن ب ك 
 تأهيل، إعادة بناء، تصميم، :خدمات "إينتيخ فود" ك ب ن المحدودة المسؤولية ذات الشركة تقدم

 اريرمج مشاريع و الربط توصيالت و التمديدات أنظمة و المياه معالجة محطات تشغيل و تحديث
  .الصناعية للمشاريع التابعة أو السكانية المناطق في الصحي الصرف
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م الهندسي و تقوم الشركة بتنفيذ كافة األعمال المطلوبة، بدءا من التصمي
ني و نهاية بوضع المشاريع في الخدمة و تشغيلها و تقديم الدعم الف

.  الصيانة للمعدات والتجهيزات ما بعد التسليم



زبائن شركتنا 
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" إينتيخفود "الشركة ذات المسؤولية المحدودة ن ب ك                  
الشركة الرائدة في معالجة المياه في قطاع الطاقة و الصناعات                  

الكيميائية 

وليدت محطات في بالكهرباء األيونات إزالة و للمعالجة روسيا في المحطات أكبر إحدى تشغيل 
 ،نوفوتشيركيسك و ستافروبل بمدن "2 ك غ و " المغلقة المساهمة للشركة التابعة الكهرباء

  2014-2012  عام بالساعة،/ مكعب متر 200 إنتاجية بطاقة ЭДС-М  نوع من المحطات

الماء تبييض لوحدة الناجح التشغيل تم 2016 عام "أكرون " المغلقة المساهمة الشركة لصالح 
 يتمس القريب، المستقبل في .بالساعة/مكعب متر 1000 بلغت تشغيلية بطاقة العالية الفلترة بواسطة
 تبادلو العكسي التناضح بطريقة األمالح من عميقة بدرجة المصفاة المياه معالجة محطة تشغيل

.بالساعة/ مكعب متر 500 حتى إجمالية تشغيلية بطاقة األيونات

المغلقة المساهمة الشركة في 16 رقم للورشة البيولوجية التنقية و المعالجة محطات بناء  
 بالوضع التشغيل عند بالساعة/ مكعب متر 1400 تبلغ تشغيلية بطاقة "ز ب ن م -غازبرومنيفت"

 جازإن تم .االضطراري الوضع في الوحدة تشغيل أثناء بالساعة/مكعب متر 2000 حتى و العادي
   .2017 عام المشرع
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المشاريع المنفذة 
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وحدات الفلترة الفائقة 
تسمية المشروع  ساعة بال/ الطاقة التشغيلية متر مكعب  تاريخ التشغيل 
موسينيرغو -16المحطة الحرارية الكهربائية رقم  200 2007

بمدينة  2المحطة الحرارية الكهربائية رقم 
150  روستوف 2008

محطة توليد الطاقة الكهربائية  بمدينة 
نوفوتشيركاسك 450 2008
موسينيرغو -21المحطة الحرارية الكهربائية رقم  400 2009

نوميسكنيفيمحطة توليد الطاقة الكهربائية  بمدينة  400 2009
960  تشيبيسك-كيريفومحطة  2009

275  شاتورسكمحطة توليد الطاقة الكهربائية في  2010
40  نويابيرسكالمحطة البخارية الغازية في  2010

60  كبوتيليفسالمحطة الحرارية الكهربائية في  2010
260  لستافروبمحطة توليد الطاقة الكهربائية في  2011
72  كراسندارالمحطة الحرارية الكهربائية في  2012

80 أدليرالمحطة الحرارية الكهربائية في مدينة  2012
بوليمير -تيبولسكشركة  120 2012

"  خيمبروم-سيبور"الشركة المساهمة المغلقة  280 2012
سكتشيليابينالمحطة الحرارية الكهربائية في  185 2013

350  استرخانمحطة مراجل التدفئة في  2013
تسكاياتشيربوفيالمحطة الحرارية الكهربائية في  30 2014

"منيفتيخي-سيبور"الشركة المساهمة المغلقة  210 2014
موسينيرغو -20المحطة الحرارية الكهربائية رقم  168 2015
موسينيرغو -12المحطة الحرارية الكهربائية رقم  376 2016
"  اكرون" الشركة المساهمة العامة  1200 2016



المشاريع المنفذة
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وحدات التناضح العكسي 

تسمية المشروع بالساعة/االستطاعة متر مكعب تاريخ التشغيل
كنوتشيركاسالمحطة الحرارية الكهربائية في  240 2005

بيرفومايسكاياالمحطة الحرارية الكهربائية  150 2007
موسينيرغو - 16المحطة الحرارية الكهربائية رقم  150 2007

روستوففي  2المحطة الحرارية الكهربائية رقم  120 2008
نونيميسكايا الكربائيةالمحطة الحرارية  300 2009

موسينيرغو -21المحطة الحرارية الكهربائية رقم  250 2009
تشيبيتسك-كيروفومعمل األسمدة المعدنية  600 2009

بشاتوراالمحطة الحرارية الكهربائية  275 2010
33  نويابارسكاياالمحطة البخارية الغازية  2010

بوتيلوسكاياالمحطة الحرارية  45 2010
بوتيلوفسكاياالمحطة الحرارية الكهربائية  200 2011

كراسندارالمحطة الحرارية الكهربائية في  40 и 35 2012
أدليرالمحطة الحرارية في  50 и 17 2012

بوليمير-توبولسكمعمل  72 2012
"خيمبروم-سيبور"الشركة المساهمة المغلقة  216 2012

لآلزوت نيفينومسكيمعمل  500 2012
في كازخستان -2المحطة الحرارية الكهربائية رقم  200 2012

تشيليابينسفي  1المحطة الحرارية الكهربائية  115 2013
استراخانمحطة مراجل  210 и 45 2013

كاياتشيربوفيتسالمحطة الحرارية الكهربائية  20 и 17 2014
ستافروبلالمحطة الحرارية الكهربائية في  180 2014

450  موسينيرغو 22-المحطة الحرارية الكهربائية  2015
126  موسينيرغو 20 –المحطة الحرارية  2015

180  "نيفتخيم-سيبور"الشركة المساهمة المغلقة  2015
موسينيرغو 12-المحطة الحرارية الكهربائية  280 2016

"أكرون"الشركة المساهمة العامة  270 2016



المشاريع المنفذة
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محطات إزالة االيونات
بالطاقة الكهربائية  

تسمية المشروع  عة بالسا/االستطاعة متر مكعب ل تاريخ التشغي
الجامعة العلمية لبحوث أنظمة القياس المسماة باسم 

)نوفغورد نيجنيمدينة ( سيداكوف 4 2004
مدينة " (مونوكريستال"الشركة المساهمة المغلقة 

)  ستافروبل 3 2005
)محافظة موسكو" (إيستوك"المؤسسة الحكومية  25 2007

)أريولمدينة " (بروتون"الشركة المساهمة المغلقة  12 2008
"ميكرون"الشركة المساهمة المغلقة معمل 

)زيلينوغرادمدينة (   50 2009
40  بيرفومايسك 14-المحطة الحرارية  2010

30  نويابرسكاياالمحطة البخارية الغازية  2010
بوتيلوفسكاياالكهربائية  الحرارايةالمحطة  40 2010

نوفوتشيركاسكاياالمحطة الحرارية الكهربائية  200 2011
كراسندارالكهربائية في  الحرارايةالمحطة  33 2012

15  أدليرالمحطة الحرارية الكهربائية في  2012
بوليمير -توبولسكمعمل  65 2012

تشيليابنسك 1-المحطة الحرارية الكهربائية 110 2013
40  استرخانمحطة مراجل  2013

تشيربوفيتسكاياالمحطة الحرارية الكهربائية  16 2014
200  ستافروبلالمحطة الحرارية الكهربائية في  2014

15  موسينيرغو 16-المحطة الحرارية الكهربائية 2014
الشركة المساهمة المغلقة 

)  موسكو" (المعمل الحكومي بولسار" 6 2014
20  موسينيرغو 20-المحطة الحرارية الهربائية 2015

موسكو" بوليسارالمعمل الحكومي . "غ.م.ش 8 2015
15  اينرغوموس  12-المحطة الحرارية الكهربائية 2016



نماذج عن المشاريع المنفذة 
2011عام  نوفتشيركاسكاياالمحطة الكهربائية الحكومية 

24

بالساعة /متر مكعب  450وحدة الفلترة العميقة 
وحدة التناضح العكسي 

بالساعة /متر مكعب  240

وحدة إزالة األيونات بالكهرباء 
بالساعة /متر مكعب  200



  2014م عا ستافروبلمحطة توليد الطاقة الكهربائية الحكومية بمدينة 

25

بالساعة /متر مكعب  200وحدة إزالة االيونات بالكهرباء 

بالساعة /متر مكعب  180و  200وحدة التناضح العكسي 
بالساعة /متر مكعب  260وحدة الفلترة العميقة 



  2009عام  تشيبيتسك-كيروفومعمل األسمدة المعدنية 
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بالساعة /متر مكعب 960وحدة الفلترة العميقة 
بالساعة /متر مكعب  600وحدة التناضح العكسي 



  2009عام  نوفواينمينسكايامحطة توليد الطاقة الكهربائية 
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بالساعة /متر مكعب 400وحدة الفلترة العميقة 
بالساعة /متر مكعب 300و وحدة التناضح العكسي 



الطاقة الكهربائية  لتولسيدالحكومية  شاتورامحطة 
 2009عام 

28

متر مكعب  250وحدة التناضح العكسي 
بالساعة /

بالساعة /متر مكعب  300وحدة الفلترة العميقة 



  موسينيرغو 21المحطة الحرارية الكهربائية المركزية رقم 

29

بالساعة و /متر مكعب  400وحدة الفلترة العميقة 
بالساعة /متر مكعب  250وحدة التناضح العكسي 



  16المحطة الحرارية الكهربائية المركزية رقم 
  موسينيرغو

30

بالساعة /متر مكعب 200وحدة الفلترة العميقة 
بالساعة/متر مكعب  150و وحدة التناضح العكسي 



  2016عام " أكرون" الشركة المساهمة العامة 

31

بالساعة /متر مكعب 270بالساعة و وحدة التناضح العكسي /متر مكعب 1200وحدة الفلترة العميقة 



2012" ايليتس. ي.ت.جد " الشركة المساهمة المغلقة 

32

متر مكعب  4200إعادة بناء مجاري الصرف الصحي ومحطات المعالجة باستطاعة 
بالساعة  /



"  التقنيات المائية المبتكرة" 

يسرنا دوما التعاون معكم 

المدير العام 
  يوريفيتشيوري  روزوريونوف

  ييإينوفاتنسون فودنيي" الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشركة العلمية اإلنتاجية
"تيخنولوغيي

"فودإينتيخ"ن ب ك . م.م.ش: االسم المختصر للشركة
90-19-99 8412 7+فاكس /هاتف

rumail.vodintex@-ooomail:-e
ru.vodintex.www
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