
کاربردهای فناوری پالسما در پرداخت سطح، کشاورزی، تصفیه آب، استریل و تصفیه هوا

پوریا سیفیمهندس 

کارشناس فنی شرکت کاوش یاران فن پویا

1399آبان ماه 29پنجشنبه 



معرفی شرکت 1

ترونیک در مرکز رشد واحدهای با نام شرکت پالس ۱۳۹۰بنیان کاوش یاران فن پویا در سال شرکت دانش
رکت این ش. فناور دانشگاه شهید بهشتی، با بهره گیری از متخصصان فوتونیک و پالسما کار خود را آغاز کرد

لف های پالسمایی، ادوات پیشرفته آزمایشگاهی و کاربرد آنها در صنایع مختساخت و طراحی سیستمدر زمینه
.فعالیت دارد



معرفی محصوالت 2

 جت پالسمای سرد اتمسفریACPJ

پالسمای سوپر آرک

مولد پالسمای سرد برای تحقیقات صنایع غذایی

 دستگاه تصفیه هوای نسیم

 دستگاه تولید ازون

(سوییچینگ)منابع تغذیه پالسی ولتاژ باال

 دستگاه پالسمای تحت خال

منبع تغذیه ولتاژ باالی جریان مستقیم

 (مشعل پالسمای ریزموج)طیف سنج ماکروویو

 محفظه خال و شیر سوزنی

 منبع تغذیهHiPiMS

 (گالید)پالسمای سوپرآرک

منبع میدان الکتریکی پالسی

دستگاه تولید نانوذرات فلزی

 دستگاه تولید آب فعال(PAW)

دستگاه تصفیه پساب های خانگی ، نساجی و کشاورزی



محصوالت 3



محصوالت4



محصوالت 5



محصوالت 6



(محصوالت جدید) 7

با قابلیت 100دستگاه تصفیه هوای نسیم 

مترمربع400تصفیه هوای محیطی به مساحت 
دستگاه تولید آب فعال با پالسما



(مرحله نصب و راه اندازی)دستگاه تولید دستمال آنتی باکتریال با نانو ذرات فلزی 
(محصول جدید)

8



کاربردهای پالسمای سرد 9

میکروب زدایی سطوح آبگریزی سطوح آبدوستی سطوح



کاربردهای پالسمای سرد10

تثبیت چاپ و رنگ پذیری سطوح

سیستم الیه نشانی

سنتز نانوذرات فلزی



محصول با فناوری نانو، ویژگیها و تمایزهای محصول با محصوالت مشابه معمولیارتباط  11

ر ایجاد ساختارها و سطوح الیه نازک نانومتری به روش پالسما به منظو
استفاده در صنایع با تکنولوژی باال

 پردازش میکرومتری و نانومتری سطوح و مواد مختلف با استفاده از
تجهیزات پالسمایی 

سنتز مواد نانومتری

، هوا استریل کردن و از بین بردن میکرو ارگانیسم ها و میکروب ها در آب
و سطوح با استفاده از تکنولوژی پالسما

راحی و تمایز محصوالت شرکت کاوش یاران فن پویا، دانش بنیان بودن و ط
.   ساخت کامال بومی این محصوالت است



بیان فرصت ها12

دسی امکان همکاری با کلیه مراکز تحقیقاتی و صنعتی که در زمینه مهن
.سطح و رنگ فعالیت دارند

امکان همکاری با کلیه مراکزی که در زمینه کشاورزی فعالیت دارند.

امکان همکاری با کلیه مراکزی که در زمینه بهداشت و درمان فعالیت
.  دارند

امکان همکاری با دانشگاه های کشور به منظور برقراری هرچه بیشتر
ارتباط دانشگاه با صنعت

امکان صادرات محصوالت به کشورهای حوزه خاورمیانه



13

وود، تهران ، بزرگراه یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالی، خیابان امام زاده دا
31پالک 

۰21-22۰9۵۴۶۰:تلفن

۰21-299۰2۵33: واحد تحقیق و توسعه

۰919۰2۵۶8۵2: تلفن همراه

info@ad-kavoshyaran.com: ایمیل 

شرکتراه های ارتباطی با 



تشکر از توجه شما


