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و همکاری متخصصین  با بهره گیری از دانش روز دنیا "کوشا ایده پرداز خالق"شرکت 

توانسته است محصوالتی دانش بنیان  شیمیو  محیط زیستبرق، مکانیک، دانشگاهی در حوزه 

 .ندفراهم ک و نیز ارتقای سطح بهداشت محیط زیست پاک در راستای حفظ و ارتقای

به همراه نوآوری های منحصر به فرد موجب توانمندی و کیفیت باالی سادگی در استفاده 

 .گردیده استمحصوالت مکانیکی این شرکت 

 

 

 

 

 

 سپاسبا                                                                                                            
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  زیست محیطیلیست محصوالت 

 ذکر است این شرکت دانش بنیان بوده و کلیه محصوالت زیر قابل لیزینگ توسط صندوق نوآوری میباشد( )الزم به

  دستگاه دکانتر سانتریفیوژ تصفیه کننده فاضالب و پساب شهری و صنعتی -1

  

 

 ساعت می باشد در مکعب متر 5 ظرفیت با شهری فاضالب تصفیه جهت شده ساخته سانتریفیوژ دستگاه پایلوت از نماییتصویر باال 

 هر فاقد و شود کنترل نیزباید کشاورزی مصرف مورد آب بر عالوه بخش دراین. است کشاورزی قسمت در آب مصرف بیشترین: کشاورزی بخش در

 و سرمایشی های سیستم تولید، فرایند های درزمینه که میباشد صنایع در آب دیگر مصرف بخش ، صنعت بخش در .باشد سمی مواد گونه

 .دارد آن مصرف نوع و صنعت نوع به بستگی صنعت در استفاده مورد آب کیفیت و گیرد می قرار استفاده مورد بخار تولید واحدهای و گرمایشی

 : صنعتی های آب تصفیه

 :صنعتی مصارف جهت ها آب تصفیه کلی های روش

 سختی حذف یا کاهش مثل ها ناخالصی کاهش یا و حذف – الف
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 .آب های ناخالصی از ناشی مشکالت رسوب ضد یا و خورندگی ضد مخصوص ترکیبات تزریق مثل آب به کمکی مواد افزایش – ب

 :است شده اشاره آنها از برخی به زیر در که کند، می ایجاد را هایی ناراحتی و مشکالت موارد برخی در آب ناخالصی

 .شود می ها دستگاه سرویس عمرمفید کاهش و حرارت انتقال کاهش باعث که بخار های دیگ حرارتی های دستگاه در رسوب ولیدت - 1

 .شود می ایجاد توربین های پره روی بر رسوب وجود علت به پایین، کیفیت با بخار تولید - 2

 .شود می ها لوله و مخازن شدن سوراخ باعث تأسیسات و بویلرها خوردگی - 3

 صابون مثل شیمیایی، مواد اتالف  - 4

  نساجی و غذایی محصوالت روی لکه گذاشتن باقی - 5

 

 

 :صنعت در آب مصرف موارد از برخی

 اولیه ماده عنوان به  

 اولیه مواد حالل عنوان به 

 انرژی کننده ذخیره ماده صورت به 

 تشعشع و گرما برابر در محافظ O)2(D 

 حریق اطفاء برای 

 :آب مصرف کاهش از حاصل مزایای
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 خواهد بر در کشور اقتصاد و جامعه برای هم و صنعت خود برای هم را فراوانی منافع باشد پذیر امکان که طریقی هر از صنایع در آب مصرف کاهش

 : آنگاه دهد کاهش را خود آب مصرف میزان صنعتی اگر. داشت

 بود خواهد دسترس در کشاورزی و شرب استفاده برای بیشتری آب . 

 شیمیایی مواد میزان همچنین و)  ها پمپ و شیمیایی مواد اختالط واحدهای(  خانه تصفیه و آب پمپاژ جهت مصرفی برق های هزینه 

  .یافت خواهد کاهش آب تصفیه برای آلوم مثال(  شده مصرف

 کاهش البفاض تصفیه هزینه نتیجه در و شده کاسته نیز فاضالب به آب تبدیل از ناشی  شده تولید فاضالب حجم از آب، مصرف کاهش با 

 .یافت خواهد

 ونچ آلی غیر مواد و مقاوم و سنتیک آلی مواد همچنین و زیستی پذیر تجزیه آلی مواد حای که) صنایع آلوده فاضالب تخلیه کاهش با 

 برای ار خود کیفیت نتیجه در و شده محافظت آلودگی انواع ورود برابر در آبی منابع (باشد می...  و کادمیم و سرب نظیر سنگین فلزات

 .کرد خواهد حفظ مصرف بهترین

 کاهش بر عالوه که بود 1791 دهه در صنعتی واحدهای آب ویژه مصرف در کاهش برای اصلی تکنیکهای از مجدد استفاده و چرخش باز 

 .شد می نیز آبی محیط به زاید مواد تخلیه کاهش سبب آب مصرف

 غیره و تبلور تبخیر، نظیر فرایندهایی در 

  شهری فاضالب های خانه تصفیه متداول روشهای

 نتقالا خانه تصفیه محل به معابر و ها خیابان مسیر در گذاری لوله توسط آن انتقال و آوری جمع شبکه طریق از انسانی فاضالب حاضر حال در

 وغیره درشت های کاغذ پالستیک، انواع همچون اولیه جداسازی خاطر به مشبک شبکه آن درون که مخزن از پساب ابتدا که شوند می داده

. رددمیگ هدایت شده پوشانده پلیمری مواد از ای الیه با آنها کف که بزرگ های استخر وارد فاضالب این سپس. میگردد جداسازی شده تعبیه

. کنند می حذف را آن در موجود جامد ذرات انسانی فاضالب ترکیب با و بوده فاضالب آنها اصلی غذای که فعال های ازجلبک ها استخر این در

 می وارد سوم استخر به هم دوم استخر خروجی و دوم استخر وارد ثقلی بطور اول استخر از خروجی آب که اند شده ساخته طوری استخرها

 مقدار به آهک آب از محلولی شده تصفیه آب فیزیکی خواص تنظیم و نهائی زدایی میکروب برای بیولوژیکی تصفیه مرحله چند از بعد و شود

 : میباشد زیر شرح به بازیافت فرآیند این معایب. گردد می اضافه نهایی استخر از خروجی آب به کم

 فاضالب تصفیه برای زیاد زمان صرف -1

 .باالست حدودی تا آنها تهیه هزینه وهم دارند کوتاهی مفید عمر هم که فعال های جلبک از استفاده -2

 باز رو های استخر در آب شدید تبخیر -3

 خانه تصفیه محیط اطراف در زا بیماری های میکروب شدن پراکنده -4
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 خانه تصفیه اطراف در زا بیماری حشرات تجمع -5

 آنها سازی آماده و استخرها ساخت جهت زیاد اولیه های هزینه -6

 استخرها جهت خانه تصفیه محیط از زیادی فضای اشغال -9

 خانه فیهتص محیط کل در نامطبوعی بوی و زا بیماری عوامل اینکه به توجه با که خانه تصفیه در کار جهت پرسنل زیادی تعداد بکارگیری -8

 .دارند را محیط آن در کار به تمایل افراد ندرت به است، شده پخش

 ها خانه تصفیه مراکز به شبکه توسط فاضالب انتقال باالی هزینه -7

 و ندباش می دارا را خود خاص شیمیایی و فیزیکی مشخصات کدام هر که... و ای کارخانه بیمارستانی، انسانی، از اعم ها فاضالب انواع تنوع -11

 .نیست پذیر امکان آنها اختالط موارد از بسیاری در

 :سانتریفیوژ دکانتر دستگاه از استفاده با شهری فاضالب تصفیه سیستم بفرد منحصر های گیژوی و مزایا

 هک رساند ممکن حداقل به را آن منفی اثرات یا طرف بر را (اول روش در) شده یاد مشکالت کلیه میتوان شده معرفی سیستم استفاده با

 : میباشد زیر شرح به توضیحات

 .گردد می سازی جدا (دقیقه 3 از کمتر) زمان حداقل در اول روش برخالف مذکور دستگاه ،توسط فاضالب در موجود ذرات جداسازی زمان -1

 .باشد می نیاز( مربع متر 311 روز در مکعب متر 3111 تصفیه برای تقریبا) االت ماشین و تجهیزات استقرار جهت ممکن فضای حداقل به -2

 .میباشد آن بودن پورتابل دستگاه بارز گیهایژوی از -3

 صورت به دستگاه از مانده ته و بوده شفاف و زالل خروجی آب و دارد را آن از کمتر حتی و میکرون 5 تا ذرات جداسازی به قادر دستگاه - 4

 .میشود خارج خشک پودر

 %5 از رکمت رطوبت درصد با خشک کامال آن از خروجی کیک بطوریکه. ندارد معنائی تقریبا آن در آب رفت هدر و سانتریفیوژ در آب تبخیر -5

 . باشد می

 غیره و بزرگ های استخر ، فونداسیون: شامل ساخت زیر های هزینه کاهش -6

 .است یافته تقلیل خود حداقل به برداری بهره های هزینه لطبعاب ، است نگردیده استفاده فیلتری نوع هیچ اینکه به توجه با -9

 . باشد می کار مداوم بطور روز شبانه اوقات تمام در و شده طراحی نیوز کانتی سیستم -8
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 .شود می کنترل دقیق ابزار تجهیزات توسط سیستم -7

 زیاد مصرف آن تبع به و بزرگ های استخر به نیاز لذا شوند، می حذف دستگاه طریق از فاضالب در جامد ذرات تمام اینکه به توجه با -11

 تواند می موضوع این که یابد می کاهش شدت به آنها در جلبک مصرف و کوچک بسیار ها استخر محیط و بود نخواهند فعال های جلبک

 .دهد کاهش شدت به را بخش این های هزینه

 عتجم پس شد، خواهد طراحی کوچک بسیار خانه تصفیه محیط نیز و ناچیز بسیار دستگاه در فاضالب ماند زمان اینکه به توجه با -11

 زیست مسائل رعایت در مهم ویژگیهای از یکی که یافته کاهش شدت به نآ اطراف محیط و خانه تصفیه در زا بیماری عوامل و حشرات

 .بود خواهد محیطی

 متر 111 الی 5 از) متفاوت های ظرفیت در مذکور دستگاه ساخت و طراحی در شرکت این توانایی و دستگاه بودن پورتابل به توجه با -12

 نههزی خاص نقطه یک به فاضالب انتقال جهت و نمود بزرگ های خانه تصفیه ساخت به اقدام شهرها در نیست نیازی دیگر( ساعت در مکعب

 از هنقط هر در و نمود طراحی شهر فاضالبهای تصفیه برای بهتر ریزی برنامه و گذاری سیاست یک با توان می گردد، پرداخت هنگفتی های

 همراه را ویژگی دو مهم امر این که نمود تصفیه بخش همان در را منطقه هر فاضالب بالفاصله و اندازی راه کوچک خانه تصفیه یک شهر

 : داشت خواهد

 مدت ها فاضالب که مواردی در زیرا داشت خواهد همراه را هوا آلودگی کاهش و خانه تصفیه تا فاضالب انتقال در جوئی صرفه اوال -1-12

 با باشد، یم بر هزینه و تر مشکل مراتب به آنها تصفیه و داده خواص تغییر میکنند، طی نهائی تصفیه تا تولید زمان از را بیشتری ماند زمان

 .نمود برطرف زیادی حدود تا را مشکل این توان می فوق روش پیشنهاد

 هتج بیشتر های هزینه صرف باعث که دیگر عدیده مشکالت ایجاد آن تبع به و فاضالبها انواع طاختال به نیازی روش این در ثانیا -2-12

 اعم اتکارخانج در مثال کرد تصفیه توان می ها فاضالب دیگر با اختالط بدون و آن ایجاد محل در را فاضالبی هر زیرا نیست، گردد می تصفیه

 و شستشو ای و تولید چرخ به مجددا را تولیدی آب و تصفیه محل در فاضالب تولید محض به... و کشتارگاهی بیمارستانی، معدنی، شیمیایی، از

 .داد بازگشت کشاورزی بخش آبیاری جهت حتی

 از بعد سال چند در خانه تصفیه یک که ای توسعه های طرح ، است نگری آینده نمود اشاره آن به باید که مهم و دیگر موارد از یکی -13

 می راحتر و ربهت باشد داشته کوچکتر خانه تصفیه چندین خانه، تصفیه یک جایه ب اگر میتواند گردد مواجه مشکالتی با است ممکن تاسیس

 .نمود ریزی برنامه هم را بعد سال چندین جهت الزم تدابیر با شود

 جهت و تصفیه سرعت به شوند می تولید شهری مختلف مناطق در که سطحی های فاضالب توان می پیشنهادی روش از استفاده با -14

 با بزنند آسیب شهری های ساخت زیر به توانند می هابارش  که سال سرد های فصل در نیز و کرد استفاده منطقه همان سبز فضای آبیاری

 سال گرم های فصل در و ذخیره مخازنی در را تولیدی تمیز آب شهرها های خیابان در آب عبور های کانال در موجود های پساب فوری تصفیه
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 و وارد شهر در منطقه آن خانه تصفیه به همگی که کرد طراحی طوری را آب عبور های کانال توان می است ذکر به الزم. کرد استفاده آنها از

 .شود استفاده تولیدی آب از پساب، سریع تصفیه ضمن

 به توانند می ها پساب و ها فاضالب که است محیطی زیست بخش در دهد انجام تواند می سیستم این که هایی کمک ترین مهم از یکی -15

 رفع همیشه برای مشکل این فاضالب مناسب و سریع تصفیه با که حالی در بزنند ناپذیری جبران های آسیب خاک و هوا از اعم زیست محیط

 .شد خواهد

 دمنعق مواد از استفاده نیازمند غیره و سازی کارتن نساجی، فاضالب مثال ای کارخانه های فاضالب خصوص به ها فاضالب از بسیاری در -16

 زیاد مصرف هب نیازی (سانتریفوژ از استفاده) فیزیکی تصفیه روش با که حالی در بپردازیم باید آنها خرید جهت زیادی هزینه که هستیم کننده

 . نداریم کننده منعقد مواد

 شکلیم و شود دستگاه وارد بتواند فاضالب که است شده طراحی طوری سیستم ها فاضالب انواع شیمیائی و فیزیکی خواص به توجه با -19

 (خوردگی و سایش نوع هر با PH ضد آلیاژهای از استفاده. )نگردد ایجاد سیستم برای

 .باشد می محیا فروش از پس خدمات و گارانتی نظیر الزم های حمایت تمام و شده سازی بومی کامال دستگاه ساخت فنی دانش -18

 یمکن جداسازی سانتریفوژ دستگاه از استفاده با توانیم می باشد شده تشکیل (جامد فاز 1 و مایع فاز 2) فاز 3 از فاضالب که مواردی در -17

 .باشد نمی پذیر امکان موجود روشهای با های خانه تصفیه در معموال که

 تمام ازیجداس با و گرفته قرار ها خانه تصفیه ورودی ابتدای در سانتریفوژ دستگاه که گفت توان می کلی نتیجه یک عنوان به پایان در -21

 آن از توان می کشاورزی، های درمحیط فاصله بال و راحتی به جزئی زدائی میکروب یک با دستگاه از خروجی آب آن در موجود جامد ذرات

 .بود خواهند هزینه کم و کوچک خیلی آن از بعد تاسیسات شود استفاده شرب آب عنوان به باشد الزم اگر نیز و کرد استفاده

 عامل این هستیم، دمائی نوسانات شاهد ما روز و شب دمای اختالف علت به (کویری مناطق) دارند خشک هوای و آب که مناطقی در -21

 چهی سانتریفیوژ دستگاه حالیکه در. دهد می کاهش را آنها مفید عمر و شده تصفیه های استخر درون فعال های جلبک رفتن بین از باعث

 .نیست موثر آن بر دمائی عامل

 های هزینه از بخشی کار این با که شود مصرف کشاورزی بخش در تواند می کمپوست کود عنوان به دستگاه ز ا خروجی جامد کیک -22

 .کند می جبران را تصفیه
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 :تولید خط شماتیک دیاگرام

 خانه تصفیه به پساب ورودی در اتوماتیک آشغالگیر نصب- 1

 پساب به تزریق جهت شیمیایی مواد سازی آماده و زن بهم سیستم -2

 ......)و ها کننده منعقد( شیمیای مواد تزریق مخزن -3

 سانتریفیوژ دستگاه به پساب تزریق جهت الکتروپمپ -4

 سانتریفیوز دستگاه -5

 کشاورزی مصارف جهت بندی بسته یا حمل آماده پودر صورت به و خشک پسماند -6

 کشاورزی در استفاده جهت شفاف شده تصفیه آب -9

 نیاز صورت در تولید خط انتهای در کلرزنی سیستم -8

 پمپ دوزینگ -7

 

 



 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 

 شرکت

 کوشا ایده پرداز خالق

 

 9136767315کد پستی:    8واحد  -ساختمان ماهان -نبش کوچه صدر -خیابان ارتش جنوبی -آدرس: تبریز 5

 16139993331تلفکس: 
 

 

 بایوکمپوستر دستگاه -2

 

 خصوص به ویژهای اهمیت از کشورها تمامی در آنها روزانه تولید باالی حجم به توجه با صنعتی و کشاورزی شهری، آلی زائد مواد مطلوب مدیریت

 بدیلت در بیوکلین کمپوستر دستگاه محیطی زیست عملکرد ارزیابی تحقیق این از هدف. است برخوردار بهداشتی و محیطی زیست دیدگاه از

 یک. ودب زمینه این در مرجع استانداردهای با آن مقایسه و شده تولید کود میکروبی و شیمیایی آنالیز و کمپوست کود به مبدأ از تر پسماندهای

 دستگاه مخزن الکتیکبه اسید باکتری سپس و گردید نصب تهران 22 منطقه شهرداری در تر پسماند کیلوگرم 5 تبدیل ظرفیت با کمپوستر دستگاه

 نظر از شده برداشت کمپوست سپس. میگردید برداشت کمپوست ساعت 24 از بعد و میشد ریخته آن درون تر پسماندهای روزانه و شد اضافه

 فرمهایکلی و سالمونال باکتریهای تعداد و سنگین فلزات غلظت که داد نشان نتایج. گرفت قرار آزمایش مورد میکروبی و شیمیایی ویژگیهای

 زنی کمپوست شیمیایی ویژگیهای سایر. دارد مطابقت کامال مرجع استانداردهای با و بود مجاز حد از کمتر دستگاه خروجی کمپوست مدفوعی



 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 

 شرکت

 کوشا ایده پرداز خالق

 

 9136767315کد پستی:    8واحد  -ساختمان ماهان -نبش کوچه صدر -خیابان ارتش جنوبی -آدرس: تبریز 11

 16139993331تلفکس: 
 

 

 مطالعه مورد کمپوستر دستگاه. میشود ها خاک حاصلخیزی بهبود سبب آن از استفاده و است کیفیتی با آلی کود یک میدهد نشان که بود مطلوب

 سبب سو یک از و کرد تبدیل کیفیت با کمپوست کود به را تر پسماندهای نامطبوع بوی و شیرابه تولید بدون (ساعت 24) کوتاه زمان در و خوبی به

 های مکان رد آن از استفاده بنابراین. گردید کیفیت با کمپوست کود یک تولید سبب دیگر سوی از و مبدأ در خشک و تر پسماند کامل تفکیک

 .گردد می توصیه تر پسماند تولید

 

 طور به ستا محیطی زیست معضالت از یکی که زباله شیرابه و گیرد می صورت مبدأ در خشک و تر زباله کامل تفکیک دستگاه این بکارگیری با

 گاز تولید یابد، می کاهش روش این در ساعت 24 به رایج روشهای در روز 61 تا 15 از کردن کمپوست زمان اینکه به توجه با. شود می حذف کامل

 و یدگرد تبدیل کیفیت با کمپوست کود به کامل طور به تر پسماند بعالوه،. میکند پیدا کاهش درصد 91 از بیش میزان به نیز CO2 ای گلخانه

 خاک کیفیت بهبود در کمپوستاین  از استفاده برند، می رنج آلی مواد کمبود از معموالً خاکها کشور، خشک نیمه و خشک مناطق در اینکه به نظر

 به ،شود می جدا تر از خشک پسماند مبدأ در اینکه دلیل به همچنین،. شود می کشاورزی محصوالت بر مثبت تأثیر موجب و بوده مؤثر زراعی های

 شورک اقتصاد به و گردد می حفظ ملی سرمایه زباله، بازیافت درصد افزایش با و یابد می افزایش خشک پسماند بازیافت درصد چشمگیری طور

 ابلق طور به بصری و صوتی هوا، آلودگی شهری، ترافیک نتیجه در و کاهش نقل و حمل میزان نیز مبدأ در تر پسماند پردازش با. شود می کمک

 کمک امر این. کند پیدا کاهش درصد 71 از بیش تا پسماند دفن گردد می موجب دستگاه این از استفاده خالصه طور به. یابد می کاهش توجه

 .کند می عمومی بهداشت سطح افزایش انسان، سالمت و زیست محیط حفظ به شایانی
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 نایلون آنتی باکتریال -3
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 رد باکتریــال آنتــی اولیــه مــواد بکارگیــری لــزوم و مــردم زندگــی در پلیمــری محصــوالت و لــوازم خــاص جایــگاه بــه توجــه بــا

 ــهب رســیدن آن نتیجــه کــه داد انجــام راســتا ایــن در ای گســترده تحقیقــات خالق پرداز ایده کوشا شــرکت محصــوالت ایــن ســاخت

 . اســت بــوده  باکتریال آنتی های نایلون تولید برای باکتریــال آنتــی هــای بچ مستر تولیــد فنــاوری

 

 :محصول این کننده متمایز های ویژگی

 بازار در دموجو داخلی و خارجی مشابه انواع به بودن طبیعی ویژگی دارای باالتر، کیفیت داشتن علیرغم مذکور باکتریالآنتی های نایلون .1

 .باشد می

 .باشد می مرسوم های پالستیک مکانیکی خواص مشابه پالستیکی محصول مکانیکی خواص .2

 الیاف و یلمف بادی، قالبگیری اکستروژن، تزریق، از اعم پالستیکها دهی شکل فرایندهای کلیه در پتروشیمی های گرید در رفته بکار مواد .3

 .آورند نمی بوجود تغییری گونه هیچ ها دستگاه عادی تنظیمات و فرایند شرایط در و بوده استفاه قابل راحتی به

 طوبتر مانند محیطی شرایط همه در شودمی باعث بطوریکه کندمی استفاده همزمان طور به کشی میکروب برای مختلفی های مکانیزم از .4

 .باشند استفاده قابل خاک و گرد پر های محیط و تاریک فضاهای خشک، های محیط زیاد،

 .دهدمی نشان خود از را موثری عملکرد هاقارچ و E.Coli مانند هاباکتری مختلف انواع مقابل در .5
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 .است برخوردار پالستیک قطعات و مواد در باال بسیار ماندگاری از رفته بکار مواد .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار بسی مواد آنتی باکتریال توزیع

 مناسب در پلیمر

برهمکنش بسیار مناسب با ماتریس 

 پلیمر

 

 خاصیت ضد قارچ پایدار و ماندگار

  سازگاری باال با محیط زیستزیست 

 


