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 كشور در سازيبومي جهت دامي فضوالت منبع از (CSTR) كامل اختالط تر هاضم پايلوت ساخت و طراحي :پروژه عنوان

 تودههاي انرژي زيستطرح توسعه فناوري عنوان طرح:

 تودههاي انرژي زيستطرح توسعه فناوري :واحد اجرایی

 ماه 12 حداكثر :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 :همراه با ذكر مراحل كلی تببین و تشریح پروژه

باشد كه فضوالت توليدي توسط اين تعداد دام، ميليون رأس مي 76حدود  94، جمعيت دام كشور در سال 1394بر اساس آمارنامه جهاد كشاورزي در سال 

تواند بعنوان يک ماده ور سرشار از مواد آلي بوده و در فرآيند توليد انرژي ميفضوالت حاصل از دام و طيپتانسيل بسيار مناسبي براي توليد انرژي داراست. 

شود وسعه دامپروري و مرغداري باعث افزايش آلودگي حاصل از فضوالت مي. از سوي ديگر، تتوده مورد استفاده قرار گيرندهاي زيستاوليه مناسب در نيروگاه

بازيافت زائدات دامي و هاي مختلفي براي روش. محيطي ايجاد نمايدتواند مشكالت زيستري آنها ميدر صورت عدم توجه و مديريت صحيح در فرآوكه 

كه  وجود دارد و استحصال انرژي از آنها مرغي

و هوازي تصفيه بي ،تصفيه هوازيشامل 

زائد  اين موادشود. مي سوزاندن آنها در كوره

بخش بزرگي از منابع انرژي به صورت بيوگاز را 

استفاده از آنها به عنوان  نمايند. لذاتأمين مي

روشي براي منبع جديد انرژي و هم به عنوان 

كاهش آلودگي محيط زيست به سرعت در دنيا 

  در حال افزايش است.

 باشد:مراحل كلي اجراي اين پروژه شامل موارد ذيل مي

 هاي انجام شده مشابه در كشورت پيشين و پروژهبررسي مطالعا 

 هاي پيشينسازي طرحبهينهشناسي و بررسي راهكارهاي آسيب 

  جديد به همراه افزايش ظرفيتهاضم طراحي و ساخت پايلوت 

 اندازي و ارزيابي عملكرد سامانهراه 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی
  : فضوالت دامي وزكيلوگرم در ر 400ظرفيت پايلوت 

 :پروپوزال ارسالي بايد حاوي اطالعات ذيل باشد 

 به ازاي حجم راكتور در روز بهره ويژه بيوگاز   دامنهTS قابل كار 
 بهره بيوگاز به ازاي جرم ماده جامد فرار   و برنامه مديريت آن شده خروجي از هاضمهضممواد 
 انرژي ناخالص ماده خام ورودي( )نسبت انرژي ناخالص بيوگاز به راندمان تبديل فرايند  بيوگاز خروجي فلر خواهد شد 
 ( نسبت انرژي يا خالص انرژي دريافتيnet energy gain)  سيستم ارائه تراز جرمي (mass balance) 
 درصد متان( عيار بيوگاز(  فلوچارت فرايندي سيستم 
 هاي راهبري هاضمشاخص  محيطيارزيابي زيست  


