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  سبز محصول زيست پاك

  سهامي خاص

  تبديل زباله تر به كود بيولوژيكسيستم 
از نظر محيط زيستي اولين و با ارزش ترين قدم در مديريت زباله تر تبديل آن به كمپوست با كمترين هزينه و 

دستگاههايي در حجمهاي و ساخت  شركت سبز محصول زيست پاك در مرحله اول اقدام به طراحي زمان ميباشد.
كيلوگرم است كه قادر است زباله تر را كه شامل مخلوطي از زباله هاي متعدد  2000و 1000مختلف از ده كيلو تا 

با كيفيت بسيار باال تبديل  از ميوه جات، برگهاي درختان، چمن تا مقوا و گوشت ميباشد را به كمپوستي استريل و
با رطوبت گيري تدريجي  به  طوبت  مناسب  زباله را اين سيستم با استفاده از دماي باال و هوا دهي و ر نمايد

انجام  عنصري و مواد معدني مينمايد. از نظر آزمايشات آناليزتبديل و آب استريل براي آبياري كمپوست استريل 
  داراي كيفيت بسيار بااليي ميباشد.با كمپوستهاي موجود در بازار  اين كمپوست در مقايسه ،يافته

مناسب براي توليد كود آلي  يبستربراي باال بردن ارزش افزوده كمپوست اين شركت از اين كمپوست به عنوان  
تبديل كمپوست استريل خشك به كود بيولوژيك  با استفاده از باكتري ها و  استفاده نمود و موفق به و بيولوژيك 

تر از كودهاي يش. محصول نهايي كوديست كه ارزش كشاورزي آن دهها برابر بگشته استميكروبهاي خاصي 
  شناخته شده در بازار كه جزو گرانترين كودها ميباشند، خواهد بود.

  نوآوري ها:
  ه هاي نوآورانه تيم را به ترتيب زير پياده شده استدر توليد دستگاه نمونه ايد 

  ز طبيعي براي گرمايش براي مديريت مصرف انرژي و كاهش آاليندگيجايگزيني برق با سوخت گا -الف
  كاهش زمان الزم براي توليد كمپوست استريل  -ب
  يلهوادهي مناسب و انتقال حرارت مناسب براي تبديل سريعتر زباله به كمپوست استر  -ج
  استفاده از روشهاي مطالعاتي براي بهينه كردن كمپوست نهايي.   -د
  بومي سازي محصول و طراحي آن براي حجم هاي متفاوت  -ه

تيم كود بيولوژيك بطور كل نتيجه پژوهشها و مطالعت ميداني خود را در تبديل اين كمپوست استريل به كود 
بسته تا بتواند كودي با ارزش افزوده باال و كمترين احتمال   بيولوژيك مناسب براي كشاورزي ايران را به كار 

  االيندگي و آسيب به محيط زيست توليد نمايد.
  توجيه اقتصادي محصول:

 به يك سوم نمونه خارجي آن كاهش مي يابد. دستگاه  بومي سازي در كشورقيمت   -1
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. انرژي قيمت محصول نسبت به نمونه خارجي آن به مراتب ارزانتر خواهد بودبا توجه به بهينه سازي مصرف  -2

 خواهد بود. برابر قيمت توليدي  2,5به بازار  فروش محصولاز نظر اقتصادي قيمت 

 زمان تبديل در مدل توليدي ما كوتاهتر بوده و براي مصرف كننده ارزش برگشتي بيشتري خواهد داشت -3

بسيار باال بوده و تكنولوژي توليد آن فقط در انحصار چند كشور پيشرفته  بيولوژيكدر حال حاضر قيمت كود  - 4
از نظر اقتصادي  محصولي به مراتب بهتر از آنها خواهد بود جهان ميباشد كه گروه ما با اين پروژه قادر به توليد

 خواهد بود. برابر قيمت توليدي  4به بازار  فروش محصولقيمت 

  : مشتريان و بازار هدف
بيمارستان ها، رستورانها، دانشگاهها، مراكز كشت و صنعت، شهرداريها و مجتمع هاي مسكوني و عموم مردم     

ميتوانند براي توليد كامپوست استريل از زباله تر استفاده نمايند.  در مرحله دوم انكوباتوري در سايتهاي خاص 
  به بازار داخلي و خارجي ارائه خواهد گرديد. طي مراحلي كمپوست استريل به كودهاي بيولوژيك  تبديل و

 


