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تصاویر محصول
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شرح مشکل
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به عنوان)عدم دسترسی به شبکه برق 
(مثال چاه های کشاورزی

مدریت پسماند زباله به منظور تولید
برق

عدم بازدهی باال در تکنولوژی های 
(زباله سوزها)موجود مدریت پسماند 



معرفی محصول و مرحله اجرایی آن
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معرفی محصول و مرحله اجرایی آن
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واحدمقدارشرح

(باگاس نیشکر ، چیپس چوب ، بالل ذرت و سایر موارد)نوع سوخت زیست توده 
%<20رطوبت سوخت

%<15خاکستر سوخت

850oC-950سازی راکتوردمای گازی

CO: 15±3ترکیبات گاز

H2: 15±5

CO2: 13±3

CH4: 1-4

%

MJ/Nm3>4/4ارزش حرارتی گاز

300oC-500سازدمای گاز در خروجی گازی

%>60(حالت گاز سرد)سازیراندمان حرارتی گازی

h>1000عمر فیلتر مواد 

h>50فاصله بین تمیز کردن فیلتر

mg/Nm3<15غلظت ذرات در گاز تصفیه شده

mg/Nm3<1000غلظت قطران در گاز تصفیه شده



معرفی محصول و مرحله اجرایی آن
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نمونه پایلوت

گواهی ثبت اختراع

تاییدیه آزمون ها و استاندادردهای اخذ شده

محصول در چه مرحله ای است

توضیحات فنی محصول 

ساعت کارکرد200نمونه پایلوت با بیش از 

در دست اقدام

استانداردی در حال حاضر وجود ندارد

( نیمه صنعتی)نمونه آزمایشگاهی 

قابلیت تامین برق برای مناطق دور از شبکه 
برق رسانی



مزیت های فنی و رقابتی محصول و کاربری های آن

قیمت تمام شده پایین تر نسبت به نمونه خارجی-1

عملکرد مشابه از نظر بازدهی دستگاه با نمونه خارجی -2

انعطاف پذیری مناسب با خوراک های مختلف-3

تولید برق برای سامانه های دور از دسترس شبکه-4
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بازارهای هدف

ارزش ریالی بازار 
دستیابی قابل

سهم قابل 
دستیابی 

حجم کلی بازار  نام بازار هدف 

میلیارد ریال500 1000 1000

کشت و صنعت های کشاورزی به عنوان 
مثال کشت و صنعت نیشکر

کشاورزانی که دارای ضایعات باالقوه 
زیست توده به عنوان مثال مزرعه داران 

...ذرت، برنج و 

چاهای کشاورزی

شهرداری ها
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سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 
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سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 
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باگاسمثالعنوانبه)کشاورزیزائداتازسوختآنکهبهتوجهباسوختپرداختبابتایهزینه:اولسناریوی
.نشودگرفتهنظردرشوداستفاده(نیشکر

4000آنشدهتمامقیمتمیانگینکهشودفراهمهاسازیمبلزائداتچوبهایتراشهازسوخت:دومسناریوی
.باشدکیلوگرمهرازایبهریال

هرازایبهریال8000آنشدهتمامقیمتمیانگینکهشودتهیهشدهپلتصورتبهازسوخت:سومسناریوی

نتیجه.باشدکیلوگرم شاخص ردیف

سال3 دوره بازگشت سرمایه 1

2.221591236 (PI)شاخص سود آوری  2

39% (IRR)نرخ بازده داخلی  3

568,921,038 (NPV)ارزش فعلی سرمایه گذاری  4

نفر2 میزان اشتغال زائی 5



سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 
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سناریوی اول سناریوی دوم سناریوی سوم

(ریال)قیمت تمام شده دستگاه  604,370,000 604,370,000 604,370,000
(Rial/kWh)قیمت تمام شده دستگاه 120,874,000 120,874,000 120,874,000

(Rial/kWh)هزینه زیست توده  0 7,590 15,214
(Rial/kWh)هزینه سرمایه گذاری ساالنه  2,935 2,935 2,935

(Rial/kWh)هزینه پرسنلی 3,428 3,428 3,428
(Rial/kWh)هزینه تعمیر و نگهداری 910 910 910

(Rial/kWh)هزینه فرسایش ساالنه موتور  156 156 156

(kWh/year)ساعت کارکرد 20توان تولیدی موتور در  35,000 35,000 35,000

(Rial/year)کل هزینه سرمایه گذاری ساالنه 260,015,000 525,661,500 792,491,000

(Rial/year)در سال مقدار درآمد حاصل از فروش برق 500,500,000 500,500,000 500,500,000

(Rial/year)سود خاص 240,485,000 25,161,500- 291,991,000-
بازگشت سرمایه 3 - -



ازتشکر با 

حسن توجه شما


