
زباله سوزهای تیپ HP با ظرفیت 150 تا 1000 کیلوگرم بر ساعت 

 )WHO-ایــن زبالــه ســوز هــا ) طبــق طبقــه بنــدی ســازمان بهداشــت جهانــی
تنهــا سیســتم هــای ازبیــن برنــده ی پســماندهای ویــژه صنعتــی و بیمارســتانی 

مــی باشــند کــه درفرآیندهــای دیگــراز بیــن نمــی رونــد.

5 تن زباله بعد از سوزاندن

زباله های بیمارستانی

H.P. TYPE INCINERATORS RANGE 150 TO 1000 KG/H TECHNICAL FEATURES

نسل جدید زباله سوزهـا برای پسماندهـای  بیمارستانی و صنعتی
NEW GENARATION INCINERATORS FOR HOSPITAL AND INDUSTRIAL WASTE

The latest ATI incinerators (classification World Health 
Organization-WHO) are the only systems able to 
eliminated some highly infec tive IMWs which other  
processes cannot destroy.

5 tons of hospital waste 
after incineration

Hospital waste

Factory: MSA, 4th km of Tehran road, Arak, Iran
Tel: +98 86 331300319          Fax: +98 86 33136103
Tehran office: 6th Fl., No., 7, Corner of west Shadab St., 
Sepahbod Gharani Ave.,       Zip code: 1598985644
Tel: +98 21 88801521     Tel-Fax: + 98 21 88902555 
Sales and marketing Tel: +98 86 32172996- 32172919      
Fax: +98 86 32172992 

ویژگی هـای فنی

HP500HP 750HP 1000HP 1250HP 1500HP 1750HP 2000DESIGNATIONطراحی

توان امحاء در ساعت
HOURLY DESTRUCTION 

CAPACITY

بر اساس وزن
بر اساس حجم

150 Kg/h
1500 L/h

200 Kg/h
2000 L/h

250 Kg/h
2500 L/h

3500Kg/h
3500 L/h

500 Kg/h
5000 L/h

750 Kg/h
7500 L/h

1000Kg/h
10000 L/h

In weight
In volume

 توان رنگ دهی
kw/kg4 kw/kg4 kw/kg4 kw/kg4 kw/kg4 kw/kg4 kw/kg 4  پایین پسماند

L.C.P. (LOWER CALORIFIC 
POWER) OF WASTE

kw800 kw1000 kw1400 kw2000 kw3000 kw4000  kwHEATING POWER 600توان حرارتی

 گنجایش
 محفظه
احتراق

4m35.5 m37 m37 m311 m317 m325 m3   
VOLUME OF COMBUSTION 

CHAMBER

TEMPERATURESدماها

دمای احتراق
 دمای احتراق

ثانویه

850 ◦ C
1100  ◦ C

850 ◦ C
1100  ◦ C

850 ◦ C
1100  ◦ C

850 ◦ C
1100  ◦ C

850 ◦ C
1100  ◦ C

850 ◦ C
1100  ◦ C

850 ◦ C
1100  ◦ C

Combustion
Post -combustion

POWER OF BURNERSدمای مشعل ها

دمای احتراق
 دمای احتراق

ثانویه

200  kw
200   kw

250  kw
250   kw

300  kw
300   kw

400  kw
400   kw

500  kw
500   kw

700  kw
700   kw

1000  kw
1000   kw

Combustion
Post -combustion

 توان برق
دهی

6  kw8 kw10  kw12  kw15  kw25  kw45  kwELECTRICAL POWER

CHIMNEYدودکش

m8 m10 m10  m10 m10 m10 mHeight (minimum) 8ارتفاع

VENTLLATION OF THE ROOMتهویه اتاق

باال
پایین

12 DM2
19 DM2

22 DM2
32 DM2

30 DM2
45 DM2

45 DM2
55 DM2

55 DM2
70 DM2

70 DM2
85 DM2

100 DM2
120 DM2

High
Low

 T13 T18 T23 T30 T55 T90 TWEIGHT 10وزن

 توان دستگاه
 بازیافت

انرژی سازگار

550 
kw/h

650 
kw/h

850 
kw/h

1100 
kw/h

1500 
kw/h

2300 
kw/h

3000 
kw/h 

POWER OF THE 
ADAPTABLE ENERGY 

RECOVERER

مزایـای زبـالـه سوزهـا

ایــن تجهیــزات قــادر بــه ســوزاندن تمامــی پســماندهای ناشــی از فعالیــت هــای 
بهداشــتی بــا آالیندگــی زیــاد کــه بایــد قطعــا نابــود شــوند مــی باشــندخصوصا:

- مواد مورد استفاده در شیمی درمانی ضدسرطانی
- داروهای تاریخ گذشته

- اعضای تشریح شده
- پسماندهای مربوط به ابزارها و وسایل منتقل کننده آلودگی غیر استاندارد

- پسماندهای مایع )مانند خون و غیره(
- مایعات آالینده بیمارستانی

- مایعات مخصوص گندزدایی
- حیوانات آلوده شده 

به همراه:
- نابودی کامل میکرب ها

- کاهش حجم زباله ها تا %98
- کاهش وزن زباله ها تا %90

از لحاظ اکولوژیکی:
- فاقد بو

- فاقد دود، بخار یا گاز آالینده
- فاقد پساب

- عملیات کامل بر روی پسماندها

BENEFITS OF INClNERATION

Our equipement allows all waste from health care 
related activities with a risk of infection  to be 
eliminated definitively,especially :

- Materiels used to prepare anti-cancer chemotherapy

- Out of date drugs

- Anatomic parts

- Waste from Non-ConventionalTransmissible Agents

- Liquid waste (blood.etc)

- Body fluids

- Disinfection liquids

- Contamined animals

With:
- Completed destruction of germs

-A reduction in volume of 98 %

- A reduction  in weight of 90 %

Ecological:
- No odours

- No fumes

- No liquid

- Definitive treatment of waste

MSA Co. was established in 1967 in an area of 136 hectares 
near Arak as a supporter of fundamental industries, operating 
different projects and producing of various industrial products. 
The company came into operation in 1972.
Having the scientific and technical capabilities in designing, 
manufacturing, and installation of refinery equipment, petro-
chemical power plant and producing of Industrial machinery 
are made MSA as a factory maker that has performed many huge 
projects in a high quality manner.
Enjoying about 2000 expert people is made this company the 
one which has all together the equipment and facilities of pro-
ducing industrial products and ability of performing great na-
tional projects.

ــام  ــن، انج ــع بنیادی ــتیبانی از صنای ــدف پش ــا ه ــازی اراک ب ــین س ــرکت ماش ش
ــال 1346 در  ــی در س ــوع صنعت ــای متن ــرآورده ه ــد ف ــون و تولی ــای گوناگ ــروژه ه پ
زمینــی بــه مســاحت 136 هکتــار در جــوار  شــهر اراک تاســیس و در ســال 1351 بــه 

ــرار گرفــت. ــرداری ق عنــوان اولیــن هســته صنعــت ســنگین کشــور مــورد بهــره ب
ایــن شــرکت بــا قابلیــت هــا و توانایــی هــای علمــی، فنــی و تخصصــی در زمینــه هــای 
طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی تجهیــزات پاالیشــگاهی، پتروشــیمی، نیروگاهــی 
و تولیــد ماشــین آالت صنعتــی بــه مثابــه یــک صنعــت کارخانــه ســاز تاکنــون پــروژه 
هــای عظیــم و ارزنــده ای را بــا کیفیــت بســیار مطلــوب بــه اجــرا درآورده یــا در دســت 
ــروی  ــدود 2000 نی ــدی از ح ــره من ــا به ــی ب ــم صنعت ــع عظی ــن مجتم ــرا دارد. ای اج
ــزات  ــات و تجهی ــی امکان ــه تمام ــه ای اســت ک ــا مجموع ــوده تنه متخصــص و کارآزم
الزم در فراینــد تولیــد انــواع محصــوالت صنعتــی و اجــرای پــروژه هــای بــزرگ ملــی را 

بــه صــورت یکجــا در خــود جــای داده اســت.

کارخانه: اراک، کیلومتر 4 جاده تهران، صندوق پستی 148 
تلفن: 9 - 33130031 )086(  فاکس: 33136103 )086(

دفتر تهران: خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان شاداب غربی، پالک7 طبقه6  
کدپستی: 1598985644    تلفن: 88801521 )021(  فاکس: 88902555 )021(
بازاریابی و فروش: 32172996 - 32172919 )086(  فاکس: 32172992 )086(
Website: www.msa.ir                 Email: boiler@msa.ir



- سوزاندن تمامی پسماندهای بیمارستانی  در دمای باال به امحای کامل 
پسماندهایی مانند سرنگ، بانداژ، کتان، دیالیز، قسمت های تشریح شده، ویروس 

ها و باکتری های جدید بصورت ESB ، بیماری های کروتزفلد جاکوب، 
پسماندهای خونی آلوده و داروها  منجر می گردد. 

- امحا و بازیافت انرژی موجود در پسماندهای صنعتی  ساخته شده از پالستیک، 
قیر، صمغ، رنگ ، الیاف نساجی و پسماندهای روغنی.

- سوزاندن الشه های حیواناتی مانند سگ، گربه، موش، ماکیان، گاو، شتر...

• The high temperature incineration of all hos pital 
waste resulting in the complete des truction of  waste 
consisting of  syringes, bandages, cotton, dialysis, 
anatomical pieces, new  virus  and  bacteria  as  ESB. 
Creutzfeld/Jacob diseases, contaminated bloody 
waste,medicines...
• The destruction and energy  recuperation of industrial 
waste made  of plastic, tar; resins, paints, textiles 
fabrics,oily waste...
• The cremation of aminal carcasses  such  as dogs, 
cats,mice, poultry,cows, camels...

مدل هایHP ما تضمینی برای موارد زیر هستند: OUR MODELS H.P. GUARANTEزباله سوزهای شرکت ماشین سازی اراک تحت لیسانس شرکت ATI فرانسه می باشد.
NEW GENARATION INCINERATION SYSTEM 

WITH FLUE GAS TREATMENT
MSA incinerators are under license of ATI Company

نسل جدید سیستم های زباله سوز مجهز به پردازش گازهای خروجی

The new generation incinerators with dry process filtration sys tem,for 
trapping dust,heavy metals, chlorine, dioxins...ensure environmental 
protection  according  to the European Emission Standard, Directive 
2000/76/EC and to the French decree of Sep tember 20,2002

ــار،  ــا داشــتن سیســتم فیلتراســیون خشــک جهــت گرفتــن گــرد و غب ــه ســوزها ب ــد زبال نســل جدی
ــر طبــق اســتاندارد                      اســتاندارد آالینــده هــای  ــر، دیوکســین ب ــزات ســنگین، کل فل

ــا باعــث حفاظــت ازمحیــط زیســت مــی گــردد. اروپ

1 Automatic loader بارگیری اتوماتیک 1

2 Automatic bin tum-up system سیستم تخلیه اتوماتیک 2

3 Combustion chamber محفظه ی احتراق اولیه 3

4 Combustion burner مشعل های احتراق اولیه  4

5 Post-combustion chamber محفظه ی احتراق ثانویه 5

6 Post-combustion burner مشعلهای احتراق ثانویه 6

7 By-pass بای پس 7

8 Energy recovery  boiler مبدل حرارتی 8

9 Radiator رادیاتور 9

10 Reactor n 1,n 2 راکتورهای شماره 1 و 2 10

11 Automatic de-ashing system سیستم خاکستر زدایی اتوماتیک 11

12 lnjection system n 1  n 1سیستم تزریق 12

13 lnjection system n 2  n 2 سیستم تزریق 13

14 Ceramic filter فیلترهای سرامیکی 14

15 Clean gas گاز تصفیه شده 15

16 Gas extractor fan اگزوز فن 16

17 Plarform for analysis پلتفرم دودکش 17

18 Chimney دودکش 18

سیستم تصفیه محصوالت احتراق

گزارش کنترل آالینده های خروجی

بعضی پسماندهای محتوی PVC ، الستیک و غیره باید پس از سوزانده شدن و قبل 
از آزاد شدن در جو پردازش گردند. ما، بسته به نوع گاز برای پردازش، سه سیستم 

فیلتراسیون ارایه کرده ایم:
- سیستم فیلتراسیون خشک

- سیستم فیلتراسیون نیمه خشک 
- سیستم فیلتراسیون مرطوب 

این سیستم ها تضمین میکنند که محصوالت این شرکت مطابق آخرین نسخه 
استاندردهای زیست محیطی اروپا می باشد

Some   waste containing   PVC, rubber... and so on 
requires to be treated after combustion  prior to being 
discharged to the atmosphere.
Depending on  the  type  of gases  to be treated, we 
provide three filtering systems:
• Dry-process filtering system
• Semi dry-process  filtering system
• Wet-process  filtering system
These systems guarantee that the  plant is conforming 
to the new European Emission Standards, the  most  
severe in the world.

Gas treatment System

Atmospheric Emissioms Control Report

PARAMETERS UNITS
MEASURE VERITAS

11% O2 DRY
REGULATION LIMITS AT

11% O2 DRY
Carbone monoxide (CO) mg/Nm³ dry 36 50 (real dry)

Sulfur dioxide (SO2)
mg/Nm³ dry

Kg/h

11
0,03

50

Nitrate oxides (NO + NO2)

In equivalent NO2

mg/Nm³ dry

Kg/h

186
0,47

……
……

Volatile organic compounds

 expressed in total carbon

mg/Nm³ dry

Kg/h

7,2
0,02

10
……

Dust particles
mg/Nm³ dry

Kg/h

4,8
0,01

10
……

Gaseous chlorides in HCI
mg/Nm³ dry

g/h

0,23
0,6

10
……

Gaseous fluorides in HF
mg/Nm³ dry

g/h

˂0,06
˂0,2

1
……

Cd+TI mg/Nm³ dry ˂0,025 0,05

Mercury mg/Nm³ dry ˂0,015 0,05

Sb,As,Pb, 
Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V,Se,Te

mg/Nm³ dry 0,077 0,5

Sb,As,Pb, 
Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V,Se,Te,Zn

mg/Nm³ dry 0,085 5

DIOXINS AND FURANS SUM TOTAL OF DIOXIDES AND FURANS EXPRESSED IN 
INTERNATIONAL TOXIC EQUIVALENT(TOQ)

REGULATION LIMITS AT 11% 
02

0,017 ng/ Nm³  11% O2 0,1  ng/ Nm³

2000/76/EC


