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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 01)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 تن در روز 1میزان پسماند قابل امحا: 

 کیلو وات 07توان الکتریکی مصرفی: 

 کیلو وات 55توان الکتریکی مشعل پالسما: 

 کیلو وات 15توان الکتریکی تجهیزات جانبی: 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 سامانه امحا پسماند های صنعتی مایع نام کاال/ خدمت

 

 محیط زیست، پسماند، پالسما حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

تاریخ انتشار/ ورود به 

 بازار
1/2/1011 

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

و خرید فناوری از  انتقال فناوری/ همکاری -
 غیر

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 0مشتریان اصلی

)پنج مصرف کننده 

 عمده(

 توانیر برای امحا پسماند های آسکارل 

    مجتمع های پالیشگاهی 

   پتروشیمیمجتمع های 

 شهرک های صنعتی 

 صنایع رنگ و روغن 

  معرفی کاال/خدمت

به روش پالسما از فناوری نوین پالسما جهت پیرولیز انواع پسماندهای مایع بهره می گیرد. این سامانه که با تحقیق و سامانه امحا پسماند صنعتی مایع 
ساله توسط شرکت مهندسی پالسما فناور جم طراحی و ساخته شده است. در قلب این سیستم مشعل پالسما حرارتی طراحی و ساخته شده است  11توسعه 

درجه سانتیگراد در غیاب اکسیژن ایجاد نماید. این دما برای پیرولیز و گازی سازی انواع پسماند های مایع کافی بوده و می  0111به  که بتواند دمای نزدیک
 یژگی هایوتواند فرایند تولید سین گاز به عنوان محصول گازی و کربن بالک و نانوتیوپ های کربنی به عنوان محصوالت جامد تولید کند. از مهم ترین 

ظر ن این سیستم قابل حمل بودن می باشد که می تواند هزینه های حمل و نقل پسماند را بطور کامل حذف کند. همینطور اگزوز خروجی این سیستم از
محا انواع پسماند ا استاندارد های محیط زیستی بسیار پایین تر از استاندارد ها بوده و می تواند در بخش های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد. امکان

از تن در روز قابل افزایش می باشد.  5تن در روز بوده و تا  1های بیمارستانی از دیگر کاربرد های این سامانه می باشد. در حال حاضر ظرفیت این سامانه 
بعد از فرایند امکان سنجی طراحی دقیق و  اماده انجام پروژه های امکان سنجی برای انواع پسماند ها بوده واین شرو شرکت مهندسی پالسما فناور جم 
 بخصوص هر نوع پسماند انجام خواهد شد. 
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 گاز مصرفی: نیتروزن/هوا/آرگوننوع 
 متر 2متر در  2متر در  6ابعاد سیستم: 
 کیلو گرم 2511وزن سیستم: 

 پسماند های قابل امحا: روغن آسکارل، پسماند های پتروشیمیف دارویی و ....
 لیتر آب را به صورت بسته استفاده می کند و هدر رفت آب ندارد. 5111مصرف آب: سیستم 

 تصفیه گازیدارای سیستم 
 درجه سانتیگراد 1611دمای کوره پالسما: 

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

   پژوهشگاه نیرو 11/10/1911 تست استاندارد االیندگی
 


