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می رود.  بین  از  میکروبی  فساد  علت  به  شده  تولید  غذایی  مواد  از  باالیی  درصد  امروزه 

پالسمای غیرحرارتی یا پالسمای سرد، پالسمایی است که در تعادل ترمودینامیکی قرار ندارد، 

در  است.  نوترون ها  و  یون ها  مانند  سنگین  انواع  دمای  از  گرم تر  بسیار  الکترون  دمای  زیرا 

صنایع غذایی، پالسمای سرد کاربردهایی متعددی در فرآیند بسته بندی و تولید مواد غذایی 

دارد. ظرفیت حرارتی پایین پالسمای سرد، تنوع کاربردهای آن و هزینه تولید آن، باعث افزایش 

موارد کاربرد این فناوری در حوزه های مختلف شده است. پالسمای سرد با آسیب رساندن به 

دی ان ای میکروبی و ساختارهای سطحی و در عین حال، بدون آسیب به بافت های انسانی، 

از بین می برد.  پالسما قادر است میکروب های در حال رشد در بیوفیلم ها یا  را  میکروب ها 

زیست الیه های موجود در زخم ها را از بین ببرد.

بیانمسئله:

تولیدصنعتی
دستگاهآلودگیزدایی

محصوالتغذایی
وکشاورزیمبتنیبر

پالسمایسرد

معرفیدستاورد
براسـاس  میکروب زدایـی  تونـل  یـک  ساخته شـده  محصـول 

فنـاوری پالسـمای سـرد می باشـد. از ایـن تونـل جهـت میکروب زدایی 

اسـتفاده کرد.  می تـوان  بهداشـتی  و  کشـاورزی  غذایـی،  محصـوالت 

چ هـای( تولیدکننـده  ایـن تونـل توانایـی از بین بـردن میکروب هـا )قار

آفالتوکسـین در محصـوالت خشـکبار ماننـد پسـته را دارا می باشـد. 

ایـن تونـل دارای ویژگی هـای فنـی شـاخصی از جملـه طراحـی ویـژه در 

عملکـرد مناسـبتر تسـمه نقالـه، موتـور و گیربکـس می باشـد و با برق 

تک فـاز نیـز کار می کننـد و سـرعت تسـمه نقاله بـه وسـیله یـک اینورتـر 

تنظیم می شود. طول کل تونل 6 متر بوده و طول مفید پالسمادهی 
نمونه ی کنترل بعد از گذشت 26 روز  شکل1

در دمای اتاق

شرکتپویشگرانفیزیک
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مشتریان محصول: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صاحبان مراکز فرآوری مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 

: تعداد 2000 دســتگاه در ســال تخمین بازار ســاالنه فروش محصول درکشــور

میزان صرفه جویی اقتصادی در ســال های آتی: 12 میلیارد دالر در ســال

بــازار محصــول در 5 ســال آینــده: تجهیــز شــدن حدود 20 درصد مراکز فــرآوری و ترمینال های صادراتی مواد 
غذایی به این سیســتم

بازار محصول در 10 سال آینده: تجهیز شدن حدود 60 درصد مراکز فرآوری محصوالت کشاورزی کشور به این سیستم

بازار محصول در 30 سال آینده: تجهیز شدن بیش از 90 درصد مراکز فرآوری محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به این سیستم
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نمونه ی پالسما دیده بعد از گذشت 26 روز  شکل2
در دمای اتاق

80 سـانتی متر  تونـل  ایـن  4 متـر اسـت. در ضمـن، پهنـای  حـدود 

مـی باشـد. ارتفـاع تونـل حـدود 80 سـانتی متر و فاصلـه مـواد غذایـی 

روی تسـمه نقاله تا پانل های پالسـمایی حداکثر 10 سـانتی متر اسـت.

فرآیندتجاریسازی 
مختلـف  اندازه هـای  و  ابعـاد  در  بوتیاتـک  برنـد  بـا  دسـتگاه  ایـن 

سـال  طـی  در  اسـت.  بـازار  بـه  ارائـه  حـال  در  مشـتری  نیـاز  براسـاس 

گذشـته، برخـی از ایـرادات و اشـکاالت فنـی آن برطـرف شـده اسـت. 

همچنیـن ایـن محصـول در حـال حاضـر بـه صـورت ترکیبـی بـا تابـش 

UV بـه بـازار ارائـه شـده اسـت. از طرفـی، با توجه به نیاز بـازار هدف این 

محصـول، سیسـتم های کوچکتر با توجه به نیـاز مصرف کننده هایی 

بـا کارگاه هـای کوچکتـر نیـز در حـال سـاخت هسـتند.

بخشی پتانسیلاقتصادیواثر


