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 دستگاه شبیه ساز نیروگاه زیست توده طراحی 

 آرمین رمضانی-1

 دانشجویی کارشناسی دانشگاه منابع طبیعی گرگان

 

 

  دهیچک

  

سوخت هاا  سیای ی ری   بات ام اا  مای رساا ی  بایاا بات دنبااب اااگنیگ بارا  نن گشاتیکت انارپ  هاا  مجایاا  ا یر 

بیااومن نیاان نااوژی اناارپ  مجایااا  اا یر اساات کاات باار خااد  اناارپ  هااایی  ااون باااد ی ااااگنیگ مناساابی ماای باشااا ی 

خورشیا ی...  ه اواره در اخییاار بشار اردارد.باا مواات بات منییار انارپن  در نینااه بایاا بات دنبااب دسایگاه هاا  ساا گار باا 

در ایاگ مااهات بات طرا ای ی  انرپ  اایاا باشایو ی بارا  ایاگ کاار ابیااا بایاا بیاوانیو مبا ان مرباو  نن بررسای کنیو.ماا

 . رداخیت ایو (سنجش گا  موهیا شاه بیومن شبیت سا  نیریگاه  ییت موده) ساخت دسیگاه

 

 

 دستگاه سنجش گاز "بیومس "انرژیِ تجدید پذیر "کلمات کلیدی:سوخت فسیلی
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 مقدمه-1

 منییرات ی  ییت محیط نهودگی انرپ ی باال  ای ت استی ری بت ری بحرانی میئ ت ست با اهانی اامعت مشکدت اهانی امری ه

هوایی کت بت دهیل باال بودن نهودگی نن بت محرکی برا  موهیا بیومن مبایل شاه است ی بیاومن یکای ا  انارپ   ی نب شرایط

ی کت برا  رسع نیا  ها  انر   ماننا موهیاا بر،یگرماایش خانات هاا ی  ها  مجایا   یر کت در سراسر اهان شناخیت شاه است

 ای  مااار ک ی ا  گوگرد ی نییریپن ی خاکییر می باشا کت ایگ ساوخت  ی صنعیی اسیفاده می شود ماسییاتبرا  گرمایش 

 یییی مااار ک یر  ا  گا  ها  مضر ماننا اکییا نییریپن ی د  اکییا سوهفوری دیده را نیبت بت سوخت ها  سیی ی  موهیا 

یا کربگ را انیشار میاها ی د  اکییا کربگ را ا  سوخت سیی ی  اک می کنا ی بات میکنابت ژدیه مااار صفر یا منفی د  اکی

ی  ون دیسیاار محیط  ییت است ی با اسنایش ا عیت اهانی کت اسیفاده ری  اسانین ا   یسی ت  رخت سیوسنین بت گیاه میاها

 گ نین گرمیر می شودانرپ  مااار نهودگی ها  ییت محیطی بیشیر می شود ی با موهیا د  اکییا کربگ  می

 

 انرژی تجدید پذیر و بیومس -2

 

 خا  مواد ی انرپ  منبع امری ه .است  ایاار ی مط ئگ ایهیت مواد ی انرپ  منابع یاود نیا منا کشور  هر در اایصاد   یشرست

 نین بییار  یطیمح  ییت اثرها  مجایانا  یر ی ی محایدیت بر ژدیه کت میاها مشکیل نن مشیاات یا نفت را بیشیرصنایع

 یاا ی هیایت ا  انارپ  گرماییی  میگ انرپ  خورشیا ی انرپ  دریای امواج بادی ماننا دیگر  منابع ا  مییوانا اهبیت انرپ  .دارد

 ژدیه مییوانا کت است ریشها  ربا دهیریگ ی اایصادییریگ ا  یکی بیومن ا  انرپ  مامیگ یهی شود مامیگ منابع مجایا  یر سایر

 مجایا ا یر انرپیهاا  ساایر با مااییت در بیومن ه چنیگ .باشا صنایع ایهیت مواد منبع مط ئگ ی ار ان  اکی انرپ  مامیگ بر

 دهیال بات هییت ا  انرپ  یا .نییت اا ه ت در خورشیا یا باد انرپ  ا  اسیفاده امکان مثاب برا  .است اابل دسیرس مر دیگر

ا   ک یار اماری   سنایریها  با دارد ک ی بییار با ده نین گرمایی  میگ انرپ  .اردد ال    یشرسیت بییار  یچیاگییمکنوهوپیها 

 صانعت بارا  ماایع ساوخت مهیت برا  مواود مجایا  یر منبع منها بیومن می موان ا  نن اسیفاده کرد. بت ژدیه   درصا02

درصاا  02اهی  02نا ع انگ ی خوبی هییبا ایگ مفاسیر کشورها  در  اب موسعت کت دارا  کشایر   ی مناب. است نال ی   ل

 ا  انر   مورد نیا  خود را ا  بیومن مامیگ می کننا

 

 تحقیقات کشورها پیرامون بیومس -3

 

محایاات  یاد   یرامون موضوع اسیفاده ا  انرپ  موهیا  بیومن) ییت موده( در کشور مجارسیان انجا  شاه اسات کات ایاگ 

مطرح شا  1880ی در کنفراسی در ریو در ساب  می باشا 1892ا  ساب ی کارخانت اات محایاات ژ اما بر ری  محصوالت سرژ
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درصا ا  بر، را مامیگ میکنا یناشی مه ای را در ماامیگ انار    02انر   ها  مجایا   یر ی بیومن  اید  0202کت ما ساب 

  اویهش اابال مواات,ا ماسین کرد ی ر یک ییت سنی ی مشورم کنگره ایاالت میحاه  0220ساب  دری ه چنیگ  ایفا خواها کرد.

  ییات ماوده ها انبات در بیایار  ا  ساایر نهادهاا ها,ن مایشگاه م ی , ها  دیهییدانشگاه کت موسط است در  اب  یشرست

انارپ  بیاومن  .اسات در  اب موسعت نسیایی در کشورها  منبع انرپ  ایهیت نیگ بیومنه چ  .کت صورت گرسیت است صنعت

 یهاو  نایگ  سی یپایگ  اکیایان ی ,در ییینا  درصا 02ماریبای  میان ار سریدنکا ی , کامبوج , بومان ,الئوس پابن درصا در 50

در مامیگ انرپ  مورد اسایفاده اارار  ماهن  درصا در 7  یگ ی درصا در 10 ی ک یر ا  ,اناینن  هنا ی در درصا 33نندیک بت 

 02درصا مورد اسیفاده ارار مای گیارد ی سااط  82وا ی ریسیایی است کت ی بیشیر مصر  بیومن در هنا مربو  بت ن میگیرد

 درصاا  نن در شهر اسیفاده می شود ی بیشیر برا   خیگ ی گر  کردن نب مورد اسیفاده ارار می گیرد

 

 تولید بیومس -4

 

 بارا  [6]ن مای باشاابیشیر محایاات در ایگ  و ه  یرامون شیوه ها  موهیا  بیومش ی مکنوهوپ  ها  دسایکاهی مباایل ن

 موارد ه چون موهیاات انگ ی ) وبیضایعات  وب بر  ی وست درخیان بت مییوان کت دارد یاود مخی فی منابع بیومن موهیا

 ی نهایی شاهر   باهات هاا  کشاایر  ی محصاوالت برداشات باای انااه کشایر  ی ی..( ی باهت ها   ییت مخریب   یر)ضایعات

 یشاکری اناا صانایع ضاایعات ی ریغنای دانههاا  ( ی ه چنیگ ضایعات صنایع غ ایی) بوباتی(یگیاهان نبن )خنه ی ا بک...

 .اشاره کرد  مصفیت نب کارخانت ها  ا  ضایعات هجگی مب  ان  ی انا صنعت یساخت ی انا صنعتی...( ی   ذرت ضایعات

 

 معایب بیومس -5

 

 د  مثال ا    اات  ناا نریمامیاک رکیبااتم یااود دهیال بات مثااب بارا  .دارد نیان معاایبی بیاومن ا  اسایفاده

 اسات م کگ نهودگیهایی کورهی در ا یرا، هنگا  در سنگیگ س نات ی سرار نهی مرکیبات (Furane)یسوران (Dioxine)اکییگ

 ا  اسایفاده یهای .دارد بیایگی بیاومن کشت محل ی انراسیایی منطات بت بیومن در ایگ مرکیبات مااار اهبیت .نیا یاود بت

 ا  موهیاا  د  اکیایاکربگ .دارد  ییت محیط بر ک یر  مخرب ماثیرات سیی ی با سوخیها  مااییت در وهوپیکیهابی سوخت

 ن ی کنا موهیا خطرناکی مرکیبات بیوهوپیکی مبایدت شودی ا ب بیومن موسط را یی مییوانا بت بیوهوپیکی سوخت سوخیگ

 موهیاا .میشاود یارد  ییات محیط بت  یان ک یریگ نشودی اسیفاده اموهی سراینا در شی یایی س ی مرکیبات ی  دهها ا  اگر ی

 خاط یاا کشایی بت نییجت اسیفاده شودیدر مخی ف مناطق در مییوانا گییرده بت طور بیوهوپیکی مبایدت ی بیوهوپیکی سوخت

 ا یارا، هنگا  یاگوگردد  اکی گا  میشودی کشایر    میگ ی نب ا  اسیفاده بهینت باژن نییتی نیا  سوخت انیااب برا  هوهت

 ساوخت بت بیومن مبایل صورت در ی شود می کاسیت اسیا  شات بارانها  ا  نییجت در .ن ی شود موهیا بیوهوپیکی سوخت

 .می نیا باست باال  رارمی با ده بیوهوپیکی
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 بیوگاز در ایران -6

 

 1354 سااب در هرسایان اسایان نیا نبااد یا ریسا در ایاران در میان گا  موهیا دسیگاه ایهیگ نماه ژ ل بت بررسی ها  طبق

 مصارسی بیوگاا  ریسایای گاای  سضاوالت ا  اسیفاده با بود ارار ری  در مکعب میر  5 ظرسیت با دسیگاه ایگ .است شاه ساخیت

 ه ااان ساینا  بوژ ی دانشگاه در ن مایشی بیوگا  موهیا کو ک یا ا دی 1359 ساب در  نیگ هو .کنا مأمیگ را ننجا   ا 

 یا اا یک 1361 ساب در نین شریف صنعیی دانشگاه .یکرد   اسیفاده دامی سضوالت ی کشیارگاه سضوالت ا  کت گردیا ااثا 

 مواد در اویی صرست باژن بیوگا  ماسییات ..داد ارار مطاهعت مورد گای  سضوالت با ن مایشی صورت بت را بیوگا  میرمکعبی 3

 را انیاانی ی  یاوانی یسضوالت می رینای هار سو انان با مع وال کت را گیاهی ها   باهت ی شود می گا  ی نفت ا  ت ا  سوخیی

مای بیوگا      ا  .کننا می مبایل ها  اهعاد سو، نهی  کود بت می رینای  ش ار بت سدمیی برا  اا  خطر  ژاد ی بصورت کت

 ایاگ .کااربرد بت بر، کو ک پنرامورها  در گا یییل اا  بت را نن یا کرد اسیفاده داخ ی ا یرا، مومورها  سوخت برا  موان

  .نیرد می سراهو خوب نور  خوانان برا  ی مناسب ی م ین سوخیی خانگی  ن  نش برا  گا 

 

 هدف تحقیقات-7

 

اناا ه گیر  گا  موهیا شاه ا  محصوب بییار مهو است  یرا با ده ما ی محصوب را نشان می دها ی ی اناا ه گیار  نن ی سارژت 

نرخ انیااب اکییگ ی کاربگ  0223یااب نن  بییار مهو می باشا بایا مورد بررسی ارار گیرد کت میبور اناهی یه کاران در ساب ان

ی در ایگ مااهت ما نین بت طرا ی یساخت دسیگاهی کت گا  بیومن موهیا شااه را انااا ه گیار   .را اناا ه گیر  ی بررسی کردنا

 می کنا می  ردا یو. مح بل

 و روش ها مواد-

 

 نکیات ایاگ اما است شاه ثابت ان ا  نماه دست بت  اصل انرپ  ی ها موده  ییت میئ ت اه یت شاه ارائت موضیحات بت موات با

 دری نشااه ارائت مبحن ایگ مخصصی بررسی برا  ی ا مایشگاهی ابعاد در دسیگاهی هحظت ایگ ما باانیو کت است اه یت  ائن نین

موده صنعیی را شبیت سا   می کنیو یعنی سیییو طرا ای شااه  بات منظاور مح یال ژ  ای ی  ژت  ییتمج و یک ریش ایگ

 گاا  –دایق ریناها  انجا  یاکنش ها ی نیایج  شامل م امی مرا ل یک شرایط یااعی است )  یی در ماوارد  مثال خاردکگ 

-( ی اانا  نن نیان در  یار )شاکلa1-لطرا ی شا)شک Solid Work 2014 اسنار نر  یسی ت بت دسیگاه(.بوده....   ی ها سنج

b1.مشاهاه می شود ) 
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 : دو نما از دستگاه طراحی شده1-شکل

 

 

 اجزای دستگاه -1

 

 . خرد کگ : برا  خرد کردن ی مبایل ضایعات ی مواد بت اناا ه ها  کو ک  1

(  با ضایعات خرد شاه برا  ماامی  درات سانیی گراد 32. مخنن ) مانک ( هیاریهین : در ایگ مخنن اب یهر  ) با دما   اید 0

 یک اا نگت داشیت می شود. 

 . هوهت امصاب مانک هیاریهین بت مخنن هاضو 3

 )میان  ایی(  در ان انجا  می شود. . هاضو : مخنن اص ی کت ضایعات هیاریهین شاه یارد ان می شود ی ژ ل گا  سا  0

 اهکیریکی ( ی ه چنیگ بخش میحرک ) اری(  . ه نن : دسیگاه ه نن کت ا  یک بخش اهکیریکی ) مومور0
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 ساخیت می شود ) می موان بت اا  ه نن ا  شیکر ) مکان دهناه اسیفاده ن ود ( 

. سیییو گرمایشی : با موات بت اناا ه هاضو ا  نوع ان اسیفاده می شود در ایگ دسیگاه با مواات ی داات ماا نظار ا  سییایو 0

 اده شود. اه نت برای ی   سنیور اهکیریکی اسیف

 . هوهت خریای مخنن 5

 . مخنن  ی اناها  اسیفاده شاه ) برا  خریج ا  سیییو میان  ایی ( 9

 )دسیگاه سنجش گا  ها  موهیا  (  CG. دسیگاه 8

 . شیر یرید  اب ) برا  م ین کردن هاضو ( 12

 ورت هنی  برا  خریج گا  معبیت شاه . . شیر کنیرب شیر  کت مع وال در ناا  باالیی هاضو در نظر گرسیت می شود ما در ص11

. در صورت امکان ی برا  اا بت اایی بهیر ی را ت مر در  مان ها  هنی  دسیگاه را   ل شوناه )  رمابل ( ساخیت می شاود 10

 سپن بت یک گار  یاره ا  برا  طرا ی ال   است . 

 

 

 

 روش کار دستگاه- 2.

 

 د هاضو می شونا ی در انجا گر  نگت داشیت می شود دضایعات  ن ا  خرد شان ی هیاریهین شان یار

ر گا  بعا   ی انا ها در هاضو یارد سا  اسیا  شان می شونا ی بعا ا  سا  اسیا  شان یارد سا  میان  ایی می شونا  ) ایاگ 

 ! ضووص در هارینا  ایدا یک ماه بت طوب می انجاما (  یکی ا  نکات مهو در ایگ بحن گا  بنا بودن کامل مج وژت بت خص
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 : شماتیکی از مراحل کار2-شکل

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

 

ا  ننجایی کت اه یت انرپ  ی اایگاه انرپ  ها  مجایا  یر بر کیی  وشیاه نییت ی باا مواات بات اینکات  ییات ماوده بخاش 

در انااا ه هاا  کو اک ی   اک انرپ  است ی  ون ایگ بخش ا  انرپ  ها  مجایا  یر ااب یت اسایفاده ژظی ی ا  ایگ گونت  

 یی خانگی برا  موهیا انرپ  را دارد ی هنینت ها   ایئگ ایجاد شرایط اسیحصاب نن بت نظر مای رساا اایگااه دسایگاهی کات 
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بیوانا  یانییل هر ماده نهی برا  اسنفاده ی موهیا کود نهی غنی ی مینان میان  ایی )انرپ   ایی( نن را با میانان خطاا  انااک 

خاهی است. ایگ دسیگاه سعی دارد ایگ اا  خاهی را معریف)مطرح( ی ر ) اسخ ارائت ( کنای ایاگ ساامانت سااخیار ی  مخ یگ بننا

ساخی ان بییار ساده ا  دارد یهی اثرات ژ  ی ی اایصاد  شایان ذکر  دارد)بت  بان ساده مهناسی کردن رخااد ها(  را کت با 

 جو گا  موهیا  ی ار ش کود  نن در  جو یسیع را  یاا کارد ی در صاورت بات   اسیفاده ا  ن ونت محاید می موانا مخ ینی ا 

 در اهت اسیفاده ا  ماده ا  خاص برا  موهیا کود ی انرپ  انجا  داد. صرست بودن اااامامی
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