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  :از چیست گبیو
 هایلکولوبا مولکول های درشت زنجیر می باشد که در فرایند هضم، م حاوی ترکیبات آلی ،منابع زیست توده

 گازی است قابل ، حاصل نهایی این فرایند.تر تبدیل می گردند مذکور شکسته شده و به ملکول های ساده
می باشد که می تواند به ان و دی اکسید کربن  این گاز شامل دو جزء عمده مت.اشتعال که بیوگاز نام دارد

 تبدیل عنوان سوخت به صورت مستقیم به کار گرفته شود و یا با استفاده از ژنراتورها آن را به انرژی برق
  .                              کرد

   شیمیایی  گاز متانمدل های مختلف
 
 
 
 
 

  

                                         : بیوگاز لزوم استفاده از

  بروز بحران انرژی در جهان و افزایش روز افزون قیمت انرژی -۱
 وخت های فسیلیاستحصال بسیار ساده تر نسبت به س در دسترس بودن و -۲

 ها، واحدهای پرورش دام و طیور و صنایع لبنیه مقرون به صرفه بودن، مخصوصا برای کشتارگا   -۳

  ن اتالف انرژیقابلیت تبدیل به انرژی برق با کمتری -۴

 درآمدزایی برای واحدها به واسطه فروش برق به شبکه سراسری -۵

   جلوگیری از انتشار گاز متان به اتمسفر و نشت نیترات به داخل آبهای زیرزمینی  -۶

  باال رفتن میزان نیتروژن آزاد نسبت به نیترات در کود به واسطه فعالیت باکتری های مزوفیل  -۷
   طرف گیاهان زراعی به خصوص گیاهان علوفه ای  باال رفتن جذب نیتروژن از -۸

   پراکندگی گاز متان در سطح اتمسفر کره زمینهنحو
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  : بیوگاز داشته باشیم بهترین استفاده را ازچگونه 
کشورهای چین و  .، در نقاط مختلف جهان مرسوم بوده است)بیو گاز(از دیر باز استفاده از این نعمت طبیعی 

  صدها سال است که از این انرژی برای تامین نیازهای خود استفاده می کنند در،هند به صورت سنتی
ر دوران گذشته است و البته دنیای صنعتی کشورمان نیز حمام شیخ بهایی نمونه بارز استفاده از بیوگاز د

های گذشته به صورت گسترده دست  طی سالامروز نیز به فکر استفاده از این محصول بوده و در این راستا 
 است weltec biopower  شرکت،های پیشگام در این زمینه  یکی از شرکت. استبه تحقیق و پزوهش زده

  نظر راندمان تولید، کیفیت وها ازه  دست به طراحی و ساخت بهترین دستگا،که  با استفاده از دانش و تجربه
 این شرکت و به معرفی ویژگی هایدر ادامه  .زده استاری از بیوگاز طول عمر در زمینه تولید و بهره برد

  .های ساخت آن می پردازیمه دستگا
  بیوگازتولید های قدیمی مورد استفادده برای  دستگاه                          های مدرن استحصال بیوگاز سیستم                     

  
  

     
  

  
 
 
 
    

  :نی  کیفیت و شایستگی جها
ساخته شده از  - های کامل بیوگازه  در زمینه طراحی، تولید و توزیع دستگاWeltec biopower شرکت 

و در سال های گذشته عنوان بزرگترین  در سراسر دنیا فعالیت دارد) stainless steel( -فوالد ضد زنگ
  .فروشنده را در این بخش به خود اختصاص داده است

  .است سرتاسر اروپا، آمریکا و حتی ژاپن مورد استفاده قرار گرفته درهای این شرکت ه  دستگا
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  :گسترده ای با تجربه شرکتی خالق

 و wedaوابستگی شرکت های مادری چون .  گردید تاسیس۲۰۰۱سال   درWeltec biopowerشرکت 
stallkamp این شرکت ، و تفکرها تجربه ادغام سال.  کاری این شرکت استهتجرب  خود نشانگر تاریخچه و 

 کار Weltec boipower  .های کامل بیوگاز را در زیر یک سقف فراهم آورد  تا دستگاهقادر ساخته استرا 
 و این امرهای مادر تولید شده اند بر عهده دارد  اصلی آن در شرکتیها را که  تمام اجزاه ساخت این دستگا

  .ر سراسر دنیا شده استها به صورت مداوم د موجب کیفیت باالی این دستگاه
  
  
  
  
  
  

  :مشاوره جامع و گسترده
 بر پایه دانش فراگیر در حوزه وسیعی از نظم و انظباط کاری بنا شده است که از ،یک پروژه موفق بیوگاز

  شروع ساخت دستگاه به کار گرفته می شود، بنابر این ما شما را در تمامی مراحل این فرایند پشتیبانی 
  : آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد که ازیمنمایمی 

 یین اندازه دستگاه بنا به موقعیت و ابعاد مکان اجراأت •

 امکان بررسی و تخمین مالی •

 شناس در تمامی مراحل برای ایجاد یک عملیات پایدار و بهره برداری بهینه گازرحضور یک گروه کا •
 
  :های کامل با خدمات کامل دستگاه

 در  و، از زمان شروع پروژهبرای هر دستگاهه جهت فراهم آوردن بهترین مشاورweltec biopower شرکت 
  .هد بودا پشتیبان و همراه خریدار خو،تمامی مراحل

  
  ) :فوالد ضد زنگ (steel   stainlessدرخششی ناشی از

عات و  قطقادر به تخریب آنجایی که بیوگاز شامل ترکیباتی چون سولفید هیدروژن و آمونیاک است که از
از فوالد   weltec biopower توسط  شدههای بیوگاز تولیده دستگااین   بدون پوشش هستند، بنابریاجزا

   .ساخته شده اند)  stainless steel(ضد زنگ 
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در  و  steel V2A (1.4301/AISI304)  stainlessژآلیا که مایع وجود دارد از محیط هاییاین شرکت در 
بهره برده که متضّمن   steel V4A (1.4571/AISI316Ti )  stainless یاژ از آل،حاوی گاز محیط های

  .کیفیت و طول عمر باالی دستگاه است
  
  
  
  
  
  

  
  :امکانات منحصر به فرد طبق اشکال پیش ساخته 

  شرکت های بیوگاز   دستگاه که هر دستگاه و محل نصب آن خصوصیات منحصر به فردی دارد،از آنجایی

weltec biopower  به صورت پیش ساخته تولید می شوند و امکان ساخت در ابعاد مختلف از انواع کوچک
ها در برابر مشکالت  اف پذیری باالی این دستگاهاتی وجود دارد، این امر باعث انعطتا نمونه های چند مگاو

  .احتمالی می شود
  :تکنولوژی پیچیده

 weltec biopowerهای  طمینان دستگاه اساس عملکرد قابل ا،های بهینه شده و متناسب تکنولوژی
 آنالیز و ،گاز حاصله و دگردن به خوبی با هم مخلوط می ؛ها، مواد خرد می شوند  در این دستگاه.هستند

  .گرفته می شود شده و به طور مناسبی به کار کیفیت سنجی 
عظم تکنولوژی طعات پیش ساخته استفاده می کند، آن است که قسمت ا فقط از قاین شرکته کدلیل این
  .ها را خود ایجاد کرده و گسترش می دهد دستگاه
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  :برای مثال

 مواد مخلوط ورودی به دستگاهغلظت یین أت •

 سیستم مخلوط کردن بهینه برای استحصال گاز با کمترین هدررفت انرژی •

 . را داشته باشیمفرآیند تولید گاز در محیط های گرم انجام می شود تا بیشترین تبدیل انرژی به گاز •

 . می باشدeu فاضالب خروجی دستگاه مطابق استاندارد های •

 داشتن راه حل مناسب برای پسماند حاصل از تخمیر •

  
  :فناوری هماهنگ با طبیعت

این باید  های تجدید شونده راه حلی برای آینده هستند، بنابر انرژی
از .  باشنددستگاههای تولید گاز طوری طراحی شوند که مطابق با طبیعت

 هزاران سال پیش فرایند تخمیر و تولید گاز متان در سیستم گوارش
الهام از   در واقع باهای تولید بیوگاز  دستگاه .حیوانات انجام می شده است

      نموده و با بیشترین طبیعی این سیستم، اقدام به بهینه سازی این فرایند 
  . کنند اقدام به تولید گاز متان می،بهره وری ممکن

  
  : ایجاد بیو گاز

 مواد را ،های مزوفیل متان که در اصطالح به آن بیو گاز نیز گفته می شود، زمانی به وجود می آید که باکتری
این مواد را  این میکرو اورگانیسم ها در واقع برای تغذیه خود. تجزیه می کنند در محیط های بدون نور و هوا

  .ز تولیدات جانبی آنها گاز متان استتجزیه می کنند، در این میان یکی ا
  :طبیعی و اقتصادی

ها   باید کارکرد دستگاههر شرکت مجری طرح های بیو گاز( EEG ) نطبق قانون انرژی های تجدیدپذیر آلما
  سرشار هم برای خود سود،انرژی بیوگازبا استفاده از شما بنابر این . را برای بیش از بیست سال ضمانت کند

  .اد کرده اید و هم به حفظ و پایداری محیط زیست کمک می کنیداقتصادی ایج
  

 از هر یک .برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از جزئیات اجرای طرح در واحد صنعتی خود با ما تماس بگیرید
    .شما می توانید به صورت کامال اقتصادی از انرژی بیو گاز بهره مند شوید

  


