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دیدهه در مدراکدز   ای از کارشناسان مجرب و متخصص و دوره شرکت تجهیزات و فناوری کاویان با مجموعه

معتبر صنعتی و دانشگاهی خارجی و داخلی کشور ) دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیر کبیر، دانشدگداه 

های مهیریت پسدمدانده و بدا  تربیت مهرس و دانشگاه خواجه نصیر الهین طوسی( به عنوان طراح و مجری پروژه

های متولی امر پسمانه و مدیدیدی زیسدت در کشدور  ها و شرکت ههف فعالیت در این زمینه و کمک به سازمان

های خارجی دارنهه تکنولوژی، جهت تبادل و  تاسیس گردیهه است. خی مشی این شرکت تعامل مثبت با شرکت

های سدازندهه  اخذ دانش فنی و بومی کردن آن، با بکارگیری متخصصان داخلی و استفاده از توان اجرایی شرکت

 باشه: در کشور می EPCماشین آالت و تجهیزات در قالب قراردادهای 

 هایشرکتکاویان:فعالیت

 

 دربارهکاویان

 پسماند صنعتی

 پسماند بیمارستانی

 مدیریت باقیمانه پسماند فیلترینگ

 بازیافت

 تبدیل پسماند به انرژی پسماند شهری

 کمپوستینگ

 تصفیه شیرآبه زباله 
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 سورتینگ:

به منظور عملکرد بهینه بخش تولیه کمپوست، نیاز به 

باشه. در سیستم سورتینگ  تفکیک زباله شهری می

گردد، بخش های زیر در نظر  که بهین منظور تعبیه می

  شود: گرفته می

 هاکیسهبازکن

های پالستیکی و به صورت در  زباله شهری عموما در کیسه

شونه. به منظور دسترسی به  بسته، وارد میل پردازش زباله می

شود که با  هایی استفاده می میتوای داخل آن، از کیسه بازکن

هایی  توجه به حجم ورودی زباله، انواع مختلفی دارد. وجود تیغه

ها را افزایش داده  از جنس الماس، عمر مفیه و مانهگاری تیغه

 است.
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 ادی کارنت:

شوند. در ادی کارنت، با  در این مرحله، فلزات غیر مغناطیس مانند آلومینیم، از طریق خاصیت القایی، جدا می

استفاده از بار القایی، موارد را باردار کرده و در بخشیشی 

 شوند. دیگر، توسط بار مخالف جذب می

 

 

 جداسازیدستی

ی زباله از روی نوار نقاله عبور داده شهه و پسمانههای خشک با  های باز شهه قبل از شروع مرحله جهاسازی مکانیکی، کیسه

سایز بزرگ ماننه فرش، تایر ماشین و ...، به صورت 

 شونه. دستی از روی نوار نقاله برداشته می

 مگنت )آهنربا(

 شوند. در این قسمت، فلزاتی با خاصیت مغناطیسی مانند آهن، از طریق آهنربا به صورت مکانیزه، از زباله جدا می
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 :سرندها

. از انواع رایج آن میتوان سرند دوار و لرزشی را نام بشرد. باشد های جداسازی مواد، استفاده از سرندها می یکی از راه

 باشد. معیار جداسازی در این بخش، حجم و چگالی و ابعاد و اندازه مواد می

 های دمنده و مکنده: سیستم

هشای  ها حجم باالیی از زبشالشه پالستیک

شهری  را شامل شده و به دلیل سبکشی، 

های  مکنده، قابل  به کمک مکش دستگاه

 . باشند جداسازی می

 تجهیزات اپتیک:

اند و مطشلشوب مشا  هایی که با عبور از مراحل قبلی از پسماند شهری جدا نیده در مرحله نهایی جداسازی مکانیکی، زباله

ی کار بدین صورت است که رنگ مورد  شوند. طریقه باشند، از طریق تیخیص رنگ، جدا می برای تولید کمپوست نمی

نظر به دستگاه اپتیک دستور داده شده و در حین عبور مواد از روی نوار نقاله، زباله هایی با رنگ منتخب، از پسمانشد 

 شوند. جدا می
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 سیستم برق و کنترل  

  PLC سیستم برق تجهیزات مذکور دارای یک تابلو برق مرکزی و سیستم کنترلی می باشد که با استفاده از یک سیستم

الزم به ذکر است کشه   آورد. اپراتوری و کنترل کلیه مراحل پروسه را در اتاق کنترل فراهم می ،LED و صفحه نمایش

به منظور بهره برداری طوالنی مدت از خط بازیافت، 

کلیه تجهیزات کنترلی و تابلو برقها، کشابشل کیشی، 

ساپورت، سیستمهای ارتینگ ، حفاظتی و روشنایشی 

های رطوبشتشی،  دارای پوشش مناسب جهت حفاظت

  .باشند ضربه ای و ایمنی می

ها، فیرده شده و  به بخش بازیافت  در مرحله آخر مواد قابل بازیافت به منظور راحتی در حمل و کاهش هزینه

 شوند. تحویل داده شده و باقی پسماندها وارد مرحله تولید کمپوست می
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 تولیدکمپوست

ایتالیا پیشرو در روشهای نوین تولیه  BMBشرکت 

های  باشه و توانسته است روش کمپوست در اروپا می

 کارآمه و انقالبی در این زمینه بوجود آورد.

اساس کار دستگاه کمپوست براساس سیستم شتاب دهنهه 

یا استفاده از تجزیه (CSA)استاتیک تولیه کمپوست 

بیولوژیکی هوازی مستقل از هرگونه شرایی مییطی خارجی 

است. مشخصه اصلی در این دستگاه بهینه سازی توزیع هوا 

روز   01-03روز به   03است که طول دوره گنه زدایی را از 

 دهه. و با صرفه جویی قابل توجه در انرژی کاهش می

حذف شیرآبه زباله به دلیل بازچرخانی و اسپری  BMBاز مزایا دیگر تولیه کمپوست به روش سیستم شتاب دهنهه استاتیک 

 درصه کاهش می دهه. 59باشه که این روش حجم شیرآبه بوجود آمهه از زباله را تا  کردن آن بر روی توده زباله خرد شهه می

یکی دیگراز مزایا این سیستم 

حذف بو با استفاده از فیلترهای 

و یا  Tio2فتو کاتالیست بر پایه 

باشه و درصه  کربن اکتیو می

زیادی از بوهای مشمئز کننهه 

متصاعه شهه از سایت را حذف 

نمایه. سیستم کامالً هوشمنه،  می

رطوبت و دما و همچنین دیگر 

 عوامل موثر در فرآینه کمپوستینگ را تیت کنترل دارنه. 

 باشه. ایتالیا در تولیه کمپوست و فیلترهای فتوکاتالیست می BMBشرکت کاویان نماینهه رسمی 
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 مشخصات:

 دمیهن همگن هوا 

 سیستم نوآورانه برای جمع آوری شیرابه 

 کنترل اتوماتیک فرآینه توسی نرم افزار اختصاصی 

 تمیز کردن آسان کف و منطقه هوادهی 

   توزیع هوا به طور مهاوم و مستقل که با استفاده از سیستم های

 شود خاص هوادهی کنترل می

 کنترل اتوماتیک فرآینه با استفاده از نرم افزار اختصاصی

®BIOPAV  یک روش کارآمه و اقتصادی برای انتشار هوا در سلولهای بیولوژیک و در بلوغ بلوک زباله های آلدی
 است.

 مزایا:

 توزیع یکنواخت هوا در داخل زباله های جامه تر قابل بازیافت 

 تجمع شیرابه در یک نقطه و انتقال آسان 

 تمیز کردن آسان 

 کاهش مصرف انرژی 

  هزینه پایین با توجه به قابلیت ها و در مقایسه با 

 سیستم های مشابه     

 ویژگی های اصلی:

 ساختار بیوCells  یا تونل تولیه کمپوست: از جنس بتن مسلح 

  سیستمBIOPAV از جنس پلی اتیلن : 

  درب ها: فوالد ضه زنگ 

  لوله های انتقال هوا: فوالد ضه زنگ یا پلی پروپیلن 

 سیستم تولیه هوا پیشرفته 

  با قابلیت استفاده از  فیلتر های حذف بو  
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 مشخصات:

  روزنه 9توزیع همگن هوا با 

 تولیه آسان 

 صرفه جویی در انرژی 

 کاهش زمان بلوغ کمپوست 

 های میکروبی بهینه سازی دما در فون 

 ویژگیهایاصلی:

 عهد سوراخ در هر متر مربع  13تعهاد 

  :کیلوگرم / متر مربع 030333مقاومت در برابر بار 

  :2 سیمان مورد نیاز برای پوشش/m3m 0.05 

 مواد تشکیل دهنهه:   پلی اتیلن 

 :مزایا

  ها در کف تراکم یکنواخت سوراخ 

  صرفه جویی در مصرف بتن 

  افزایش سرعت در تولیه : باBIOPAV   

 )زمان تولیه تقریباً نصف خواهه شه(      

 سازگاری مطلوب توزیع کننهگان هوا، که امکان تمیز 

 سازد کردن و جمع آوری شیرابه را به آسانی فراهم می     

  توزیع مطلوب هوا در سطح 
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 بیوگاز:

تر دهسای نجیر به مولکولهازشت ی درمولکولها، از ینه هضمآطی فردر لی ت آترکیباوی حاده یست توزمنابع 

 03-03شامل  ز ین گا م دارد. انا ز که بیوگا ل، شتعا است قابل زی اگا، ینهآین فرانهایی ل میصوه و تبهیل شه

ر  بخا وژن و نیتر روژن، سولفیه هیه ی ها زیر جزئی گا دمقااه کسیهکربن همردی اصه در 03-03ن و صه متادر

 باشه.میآب 

 درصد اجزا

CH4 03-03  

CO2 03-03 

H2O 3-03 

H2S 3-0 

NH3 3-0 

H2 3-0 

O2 3-1 
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 )چکسکومقیادر(ییاغذیپسماندهاازحاصلزبیوگاانرژیازتولیدربمنظوزبیوگاهایهستگاد

زی هم سااسبب فرد نه که خوا هحی شهاکوچک طرس مقیاز در بیوگاژی تکنولوده از ستفار استگاهها بمنظودین ا

ان را یرر اکشوی در شهری عظم پسمانههاایی که بخش اغذی پسمانههاا مبهزی از سااجهت جهزم الی ها مینهز

 دد.  میگر، ههدتشکیل می

، هارانستورهماننه ، نهداریی باالیی انه پسمانه غذروزاماکنی که تولیه ها در ا هستگادین ابا تعبیه ، یگردطرفی از 

 د.    میشوی خشک جلوگیری پسمانه با پسمانههاع ین نواترکیب و ...، از مسکونی ی مجتمعها، شپزخانههاآ

 ده در: ستفااقابلیت 

 هارانستور 

 هتلها 

  ریتجاو مسکونی ی هاکشهرو مجتمعها 

 یشگردتفرییی گری مجتمعها 

 شی  زموآکز امرو ها نگادپا 

 هستگاانورودیدبهعنودهستفااقابلادمو

  لی خانگیآپسمانه 

 شیها وفره میوی و سبزر و باهپسمانه تر 

 یی اغذاد موآوری فرت خانجارپسمانه کا 

  ورزیکشاو پسمانه باغبانی 

 میو دامرغی ت فضوال 
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 هریکیبررکاهوستگاایدجزا 

 عملکرد اجزا

 عنوان میصول همراه تولیه بیوگاز و کمپوست به هوازی پسمانه جامه به هضم بی کانتینر مجهز به هاضم

 یک ابزار مکانیکی به منظور جهاسازی مواد از نظر انهازه واحه جهاسازی

 یک ابزار مکانیکی به منظور خرد کردن مواد خردکن

 به منظور تولیه خمیر از مواد خرد شهه پالپر

 به منظور تزریق مواد اولیه و ریسر کوله کردن آن پمپ

 به منظور تبهیل مواد لجنی به کیک بخش آبگیری

 سازی بیوگاز تولیهی به منظور ذخیره بالون بیوگاز

 موجود در گاز و در نتیجه کاهش خوردگی تجهیزات S2Hبه منظور کاهش مقهار  اسکرابر

 به منظور تولیه توان الکتریکی از بیوگاز موتور بیوگاز سوز

 به منظور فلرینگ بیوگاز مازاد تولیهی دودکش فلر

 به منظور حصول اطمینان از اینکه سطح مواد موجود در هاضم باالتر از مقهار استانهارد نباشه تنظیم کننهه سطح

 یتولیدانتوهوستگادمختلفیظرفیتها 

 SPS-2 ،1 در روزساعت وات کیلو  919 -تن در روز 

 SPS-0  ،0 در روزساعت وات کیلو 0393-تن در روز 

 SPS-0  ،0 در روزساعت وات کیلو  0909-تن در روز 

 SPS-03 ،03 در روزساعت وات کیلو 1019-تن در روز 

 مزایایاستفادهازایندستگاه 

 های حمل و دفن پسمانه تولیهی کاهش هزینه 

 های جاری جویی در هزینه نیازی از خریه برق از شبکه شهری و صرفه بی 

  کیلوگرم کمپوست ارگانیک، قابل استفاده در فضای سبز و کشاورزی 133تولیه روزانه 

 باشه. گونه آلودگی زیست مییطی از قبیل صها و بو، می دستگاه بهون هیچ 
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 پزشکی:وستانیربیمایهاپسماند

تیقیقاتی ت مؤسسا، حفظ سالمتوتأمین  ی حههاواتوسی  ه تولیهشهی کلیه پسمانهها

از ناشی  آور  نیاو زعفونی  ی یگر به کلیه پسمانههارت دبه عباد. بر میگیررا درها  همایشگاوآز

کز مشابه گفته اسایر مروتشخیص طبی  ی ها همایشگا،آزمانیودرشتی  اکز بههامر، هانستاربیما

وف بعضاً ظرو شیمیایی  ، عفونی، یی، داروکتیوایوژیدک، رادپاتولوات یهوی زانکه حاآلیل  دستانی به  ربیمای پسمانههاد. میشو

یا و فع  آوری، دجمع  ژی می شونه. تکنولوب شهرها میسوک در خطرنای ها بالهه زمنابع عمه، از هستنهر مستعمل تیت فشا

 د. گیرار توجه قررد گانه موابایه جهر دارد و بسیاوت تفا، خانگیی و شهری مقایسه با پسمانههااد در ین موی احیاا

 ستانی:رفع پسمانه بیماو دحل تصفیه امر

ع مناسب تصفیه پسمانه با توجه به نوب روش نتخاا -0

 ستانیرپسمانه بیما

 هشهب نتخاای روش اجرا -1

 هازنسرسودن بین براز یا زی سااجه -0

 دنکرد خر - 0

 یبسته بنه  - 9

 لنهفیل مهنهسی(در فن دیا ز بالهسو)زفع د  - 0
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م در روز، کیلوگر    0133و 033، 033ی ظرفیتها در  (MWT)ستانی  رتوماتیک تصفیه پسمانه بیما م اتماه ستگاده از دستفاا

ین سطل ، اشه ار داده قر ص خل سطل مخصو در داستانی  رینکه پسمانه بیما از ابعه گردد. مید پرتابل پیشنهاو ثابت ل مهدر دو 

از نیز بیش  آن حجم  ه و پسمانه کامال ضهعفونی شه ، تصفیهم نجااز اپس د و تخلیه میشوه ستگادخل دابه ، توسی یک باالبر

 صه کاهش مییابه. در 03

ده  ا ما دددددب ن شه ط مخلو ن و شه ب سیا آطریق  از پسمانهها  روش، ین در ا

Cold-Ster    9/01ا  ددددکه مییی قلیایی ب ر ایران( کشو)قابل ساخت در-

00=pH   با ده و تغییر نمو ی ل ظاهر دددددددددددنظر شک ، از مینمایه د یجاا

یست زمییی  ای بر ر ضر  بی و خطر   بی ، ی ددددباالیی ضه عفونر ضریب بسیا

 pHیگیر ازهنه ای ابر ص مخصو ی ها ابپر ه ستگا دد. در درون دمیگر 

ر ختیا در انالین  رت آبه صو را   pHبه  ط مربو ت طالعااست که تعبیه شهه ا

س موفیلو وتر رو ستئا س اباسیلو اد هه. همچنین تعه دمی ار بر قر رکا 

یابده.  کاهش می 6log01ار به مقه ،  گی(دلوآشاخص وم و مقا)میکروب 

تهیه وفته که قابل تعویض  ر ربکا ه ستگا در دهپا  یم فیلترهاددددسیستون از گی به بیردلوآهرگونه ل نتقام اعهر همچنین به منظو

 میباشنه.ر کشودر 

(، 01،9-00نظر ) رد مو وده میه تر از  باال یا پایین pHبا تشخیص ه ستگاد

یا دد مپر گر آیش  افز انتیجه منجر به  در که رگ بزو حجیم ت قطعاد جوو

یسته. همچنین امی ر کا ر از کا دخو رت بصو ، کتیو ایو اد رادمو د جو و

 میباشه. اری ضطراکمه توقف دمجهز به ه ستگاد

 لمهدر دو یی اسی شرربرو مرکز ز با توجه به نیاه ستگادین ا

 دهستفارد امختلف موی میل با ظرفیتهادر ثابت و پرتابل  

 د.  میگیرار قر 
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 یو:ووماکرووکالروهیدیهاباروش MWTروشمقایسه

 یووومایکر وکالروهیه MWT مترراپا

ی مترهاراپا

 ستریلا

 رفشاو ما ل دعماون ابه

 کنه ستریل میا

اد و سانتی گر 010ی مادر د

 ربا 0/0ر  فشا

 ازحتی باالتر ی مادر د

 تقااوهم گاهی  003

 اردنهد جووستریل ایی اشر

 بوون به بود یجاا
 طوبت کم باقیرلیل دبه 

 دمی شوس حساه امانه
 میباشهس میسو

 دیقتصااصرفه 

 زی ازبه علت بی نیا

 ینهآفردر سوخت فسیلی 

به صرفه ون ستریل مقرا

 میباشه

 گرمایی بهز به علت نیا

 زتی گاارظرفیت حر

Btu/ft  = 509طبیعی 

 ستابر  هزینه

 رفت بخار ربعلت هه

به ز نیادن و کرم جهت گر

باال ژی نرابا ت تشعشاد یجاا

 باشه بر می هزینه

 ظرفیت
و یچه ل دربا کنتر

 قابلیتی یزربرنامه

 ساعتدر کیلو  033-0133

 یک سیکل سه ماههدر 

 کیلو 033
  کالروهیهروش هماننه 

 باله هان زشهم گر
جی رهیچگونه عامل خاد نبو

 ما تنهاد دیجاا

 د داردجوک وصطکاا

 های استفاده از سیستم

 جیوباله خرری زخنک کا

 معهو خل ر دایق بخارتز

 سیستمری خنک کا

 جانبیات تجهیز
 coldده  به ماز تنها نیا

Ster کامال قابل دسترس 

 یابیزیار+ بخات تاسیسا

 رتامین فشات تاسیسار+ بخا

 د امواج ویجاژی اتکنولو

 پرسنلای برزی خطرسا

 مربوطه
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ئه ن ارامکا م در روز( اکیلوگر   0933و  593، 933سیستم ) ی پرتابل با توجه به ظرفیت باالل مه(: در MWTPپرتابل )ل مه

با توجه د دارد و جو د وکز متعه ابه مرت خهما

ه درسدطدح ضه عفونی شه اد به قابلیت حمل مو 

به ، حین حمل در گی  دلو آنشت  ن مکا ، اشهر 

کامال ژی نرانظر از پرتابل ل سه. مهرقل میاحه

قابل روز شبانه  ت هر ساعا ده و در مستقل بو 

ل از ین مه در امیباشه.  داری بر  هبهر 

تنی   0ده ای یج جا زو رایسو ی اکامیونتها 

شماتیک ح یر طر زشکل  د. در میشو ده ستفا ا

 ست:ه اشهن داده پرتابل نشال مه

 ست:ه اکر شهذپرتابل ه ستگادمختلف ی هالفنی مهت یر مشخصاول زجهدر 

 هستگاع دنو
 هستگادظرفیت ان میز

 م در روز()کیلوگر

 وزن

 م()کیلوگر

 دبعاا

 )متر(ع ( تفاار-ضعر-ل)طو

MWTP055 933 0333 9/1  *1  *0/1 

MWTP005 593 0033 0/1  *1  *0 

MWTP0055 0933 0033 0/1  *1  *0/0 

 (MWT0011)  0133و  033  (MWT011)، (MWT011)  033هدای  : این مهل نیز در ظرفدیدت(MWT)مهل ثابت 

گردد. پس  کیلوگرم در روز ساخته شهه و در میل مورد نظر نصب می

ها توسی لیفتراک حمدل و  از استقرار دستگاه در میل مورد نظر، زباله

شونه. سنسورهای اولدیده تشدخدیدص مدواد  وارد پردازشگر سیستم می

گیرنده و  رادیواکتیو و فلز، جلوی ورود این گونه مواد را به سیستم می

هدای بسدیدار قدوی  مواد پس از ورود به داخل دستگاه، توسی آسیداب

Cold Ster  به مواد افزوده شهه و با افزایشpH  باعث خندثدی شدهن

گدردد. در  هدا مدی اغلب مواد شیمیایی و از بین رفتن میکروارگانیدسدم

 شکل طرح شماتیک مهل ثابت نشان داده شهه است.
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 های سازگار با مییی  در تالش برای بهبود شرایی زیست مییطی جهان و به منظور توسعه فرآینههای نوآورانه و فن آوری

زیست، استفاده بهینه و جهیهی ازموادی خاص که با کمک نور خورشیه به عنوان انرژی پداک و تجهیده پدذیر فعالیدت 

ای  کننه ، جهت جلوگیری از انتشار گازهای گلخانده می

 صنایع آالینهه، مورد نظر قرارگرفت. 

  مدواد جهیدده بدا اسددتفاده از فراینده فتوکاتالیزکدده شددامل

استفاده از مواد جامه نیمه هادی است،  قدادر بده تبهیدل 

آالینهه های هوا، در ترکیبات آلی و معهنی هستنه. ایدن 

فرآینه ضمن اکسیهاسیون مواد مضر و تبهیل کامل آنان 

 و آب ادامه خواهه یافت.  CO2به 

 ( دی اکسیه تیتانیومTiO2 یکی از مواد فوتوکاتالیستی است که اغلب برای )

 شود. تهیه میصوالت مختلف استفاده می

 فیلترهایحذفبو( )هایفتوکاتالیتیکفیلتر

 فرآیندفتوکاتالیستی

 های نور  درحضور کاتالیزور تعریف شهه است. در حقیقت، اکثدر  فوتوکاتالیز به عنوان شتاب دهنهه عملی وابسته به  فتون

در صورت عهم وجود مواد فعال کاتالیزوری نیز بطور طبیعی اکسیه میگردنه ولی اندرژی   VOC’sترکیبات آلی فرار یا 

بسیار زیادی مصرف شهه و سرعت این عمل بسیار پایین است. یک فوتوکاتالیست با عث کاهش انرژی مدورد نیداز بدرای 

انجام  این واکنش خواهه شه. سیستم شامل ذرات نیمه هدادی فوتوکاتالیدست 

ناهمگن است که در تماس نزدیک با نیمه واکنش مایع یا گاز اسدت. بدا قدرار 

گرفتن کاتالیزور در معرض  نور، دچار حالت های برنگیخته شدهه و قدادر بده 

هدای اکدسایش وکداهش وتغییدر  شروع فرآینههای زنجدیره ای ماننده واکنش

 ماهیت مولکولی مواد گردد.



 

 

www.kavian-tech.com 

17 

 کوچکی ابعاد 

 قابلیت تطبیق پزیری با مییی 

 عملکرد بسیار باال 

Photocatalytic 
Reaction 

ORGANIC 
COMPOUNDS 

LIGHT 

LIGHT 

TiO2 

:موادجدیدزیستمحیطی  

 کربنفعالهمراهبادیاکسیدتیتانیوم

Photocatalytic Reaction 

 تجزیه سریع مواد آلی و معهنی  فرار 

 بهون صرف انرژی جهت تجزیه مواد 

 ظرفیت باال در جذب سطیی 

 هزینه نگههاری ناچیز 

  کاهش کامل آلوده کننهگان به آب وCO2 

 اکسیه تیتانیوم های فتوکاتالیتیک بین نور و دی باز سازی و احیای کربن فعال بوسیله واکنش 



 

 KAVIAN 
Equipment & Technology 

18 

 : ( ESP ) فیلتر پالسمای الکترواستاتیک در دستگاه تصفیه هوا

دستگاه تصفیه  فیلتر پالسمای الکترواستاتیک در

دارای فیلتر آلومینیومی النه زنبوری است. فیلتر  هوا

با  پالسمای الکترو استاتیک در دستگاه تصفیه هوا

خاصیت بار الکتریکی ) الکتریسته ساکن ( جاذب ذرات 

باردار معلق در هوا توسی صفیات الکترو استاتیک می 

باشه. این فیلتر با افزودن ویژگی قابلیت شستشو سبب 

   افزایش عمر فیلتر هپا می شود

 : (HEPA Filter)فیلترهپادردستگاهتصفیههوا

 High Efficiency Particular نددام آن از حددروف کددلددمددات

Arresting    معنی توان باالی گرفتن ذرات تشکیل شهه استبه   

کنه  این نوع فیلتر قوی تر و بسیار موثرتر از فیلترهای یونی عمل می

دهنه فیلتدر  و طرفهاران هوای پاک آنرا بر فیلترهای یونی ترجیح می

    گردد درصه ذرات آالینهه هوا را داراست که باعث پاکی و شفافیت بی انهازه هوا می 50/55هپا توان زدودن بیش از 

فیلترهای مرغوب هپا از فایبر گلس، حصیر و رشته های بسیار نازک پوشال تشکیل شهه انه و با عبور جریان هوا ذرات معلق را 

فیلتر هپا با چنهین  .نماینه. میزان عملکرد هپا بستگی به ضخامت فیلتر و قطر فایبرهای تشکیل دهنهه آن دارد در خود گرفتار می

های موجود در جریان هدوا  روش مختلف وسیله گرفتن ذرات آالینهه را فراهم می نمایه. اولین آنها جلوگیری از عبور آالینهه

عالوه بر روش گدیدرافدتدادن  .افتنه های تشکیل دهنهه فیلتر می باشه سپس در آن گیر می از میان رشته های بسیار نازک الیاف

هدا  توانه عامل میرکه جمع شهن و فشردگی آالیندهه آالینهه ها در فیلتر، افزایش سرعت مکش و ایجاد انینا در جریان هوا می

باشه که بطور واضح باعث باال رفتن میزان تصادم آالیدندهه و جدذب آن  در فیلتر شونه. عامل دوم فشردگی و تراکم فیلتر می

میکرون بدا کدارایدی   300قابلیت جذب ویروس، باکتری، میکروب و ذرات ریزتر از  این فیلتر در دستگاه تصفیه هوا گردد. می

 .آیه ، معروفترین فیلتر در کابردهای بیمارستانی ، اتاق عمل و اتاقهای تمیز به حساب می %5505تصفیه بیش از 
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