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بررسی تأثیر خوراك ورودي هاضم بی هوازي پالگ بر میزان تولید بیوگاز
6پورو احسان فقهی5،  هادي افاضلی4، اسداله اکرم3*، محسن نصرتی2، علی جعفري1فاطمه الماسی

.5دانشیار، .4استادیار  . 3استاد، .2آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي دانشگاه تهران، دانش.1

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده .6دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي دانشگاه تهران، 
مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
محیطباسازگارموادتولیدبه دلیلامروزهکهرودمیشماربهآلیپسماندهايزیستیتصفیههايروشازیکیهوازي،بیهضم

فرآینـد هضـم   . کنـد مـی پذیر ایفـا تجزیهبسیارومرطوبزائداز مواداستفادهوپاالیشدرمهمینقشانرژي،بازیافتوزیست
شـوند بـه وقـوع    هـوازي نامیـده مـی   هـایی کـه هاضـم (گوارنـده) بـی     و در داخل راکتورهوازي، که در شرایط بدون اکسیژنبی
925حجـم  بهدار اي بفلاي) دو مرحلهیک هاضم پالگ (لولهپژوهش، ایندر. نمایدپیوندد، محصولی به نام بیوگاز تولید میمی

عـواملی  وهاي مختلف بر میـزان تولیـد بیوگـاز   اكچنین تأثیر خورساخته شد. هممتر5/3سانتی متر و طول 58قطر لیتر، به
زاهـا  در محدوده بهینه رشد متانpHباقی ماندن مورد بررسی قرار گرفت.(VS)و جامدات فرار (TS)، جامدات کل (pH)چون 

35و دماي روز بارگذاري7دهد عملکرد هاضم در طول فرآیند از ثبات خوبی برخوردار بوده است. این راکتور در طی نشان می
7چنین در طـی  همدهد.درصد کاهش می2/84به میزان VSدرصد و 5/79را به میزان TSفضوالت گاوي گرادتیندرجه سا

هضـم همزمـان   دهـد. درصد کاهش مـی 3/85به میزان VSدرصد و 8/84را به میزان TSروز بارگذاري فضوالت مرغی میزان 
هاي این دستگاه بود.کاهش زمان ماند یکی از قابلیت. بهبود راندمان تولید بیوگاز شدفضوالت مرغ و فضوالت گاو باعث ثبات و

ايهوازي، هاضم پالگ دومرحلههضم بی، کلمات کلیدي: بیوگاز

jafarya@ut.ac.irنویسنده مسئول: *
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مقدمه

کمبود یا فقدان انرژي هاي فسیلی و وفور مواد فساد پذیر و زائد مایع و جامد از یک سـو و سـادگی عمـل و    
متنوع دستگاه هاي بیوگاز از سوي دیگر سبب شده تا برپـایی و اسـتفاده از دسـتگاه هـاي بیوگـاز در      کابرد 

بسیاري از کشورهاي دنیا مانند چین، آلمان و سوئد به صورت یک فناوري تولید انرژي زیستی مـورد توجـه   
ل ممکـن در منـاطق   قرار گیرد. در بسیاري از کشورها مانند چین و هند مخازن بیوگاز در سـاده تـرین شـک   

روستایی برپا شده و مورد بهره برداري قرار می گیرند. موادي که در مخازن بیوگاز تحت شرایط بـی هـوازي   
قرار می گیرند پس از تولید گاز، آلودگی آن ها نیـز بـه حـداقل رسـیده و در اغلـب اوقـات بـه عنـوان کـود          

از بقایاي زائد کشاورزي بسیاري از مـواد زائـد   کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرند. به همین لحاظ جداي
صنعتی نیز به صورت بی هوازي در مخازن بیوگاز تیمار شده و عالوه بر تولید بیوگـاز از آلـودگی و خطـرات    

مجموعه گازهاي تولید شده از تجزیه و تخمیر فضوالت حیوانی .)6د(زیست محیطی آنها نیز کاسته می گرد
در نتیجه فقدان اکسیژن و فعالیت باکتري هاي غیر هوازي، به ویژه متان زا در یک یا انسانی و گیاهی را که 

محفظه تخمیر به وجود می آید اصطالحا بیوگاز می نامند. قسـمت اعظـم ایـن گـاز عمومـا از متـان و گـاز        
می کربنیک تشکیل شده و ترکیبات مختلف آن بستگی به نوع مواد اولیه اي دارد که براي تولید گاز مصرف 

شود. حجم و فرم ساختمانی دستگاه تولید کننده گاز بستگی کامل به میزان حرارت و زمـان مانـد مـواد در    
وگوشـتی، شیريگاوهايفضوالتدرهوازيبیهايمیکروارگانیسمفعالیتانجامبا.)3(مخزن تخمیر دارد

تولیـد متـان گـاز مکعبمتر582×1980,106سال درمتحدهایاالتجنوبدرگذارتخممرغهايخوك،
رقمـی بـه 1990سـال تـا واسـت داشـته دالرمیلیـون 446تا141معادلارزشیمیزاناینکهاستشده

گریبـان بـه دسـت آنباهادامداريکهمشکالتیازیکی.)2است(رسیدهدالرمیلیارد1,08تا0,34حدود
زیستمشکالتایجادباعثکهباشدمیهاییفرآوردهوبومیزانکاهشبرايهادامفضوالتکنترل،هستند

محیطـی زیسـت منـافع . دهـد یـاري مشـکالت ایـن بـا مواجهـه درراماتواندمیبیوگاز. گرددمیمحیطی
( گرفتنـد مـی قـرار اسـتفاده موردتاکنونکهاستمرسومیتصفیههايسیستمازفراتربیوگازهايسیستم
وآبکیفیـت بهبود،بوکنترلشاملمحیطیزیستمنافعاین). هاالگونوهابرکه،ذخیرهمخازنهمانند

بـه بیوگـاز بـه یابیدستوايگلخانهگازهايانتشارمیزانکاهششده،تولیدکودغذاییارزشبهبود،هوا
.)4باشد(میانرژيمنبعیکعنوان

هامواد و روش

طراحی و ساخت بیوراکتور-1-2
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لیتـر بـه   925دار به حجـم  اي بفلاي) دو مرحلهساخته شده در این طرح، یک هاضم پالگ (لولهبیو راکتور 
انتخاب 6متر بود، که براي طراحی آن نسبت طول به قطر هاضم حدوداً برابر 5/3متر و طول سانتی58قطر 

افقی طراحـی شـد   اي شود. هاضم  به صورت استوانههاي پالگ رعایت میشد که به طور معمول در سیستم
هـاي مـورد   که به وسیله دو عدد بفل به سه بخش محفظه اول، بدنه و محفظه آخر تقسـیم شـده بـود. بفـل    

هـاي گـاز   تـري بـراي آزاد شـدن حبـاب    هم سطح بزرگگونه اي طراحی شدند که استفاده در این هاضم به 
در باالي محفظه وجود داشـته  چنین فضاي کافی کم نشود و همدرون هاضمداشته باشیم و هم حجم مایع

583باشد که در صورت ایجاد کف در هاضم مواد به داخل کنتور راه نیابد. بدین ترتیـب هاضـم تـا ظرفیـت     
لیتر قابل بارگذاري شد. فضاي خالی بفل اول در باال و فضاي خالی بفل دوم در پایین قرار گرفت. بفل اول با 

هـاي  زاي بدنـه و اسـید  هاي متاندر تماس قرار گرفتن میکروگانیسمزایی، اززایی و متانجدا کردن فاز اسید
ها کرد و شرایط را براي رشد و فعالیت این میکروارگانیسمچرب فرار تولید شده در محفظه اول جلوگیري می

اي نسـبت بـه راکتورهـاي تـک     آورد. وجود این بفل مشکل کاهش راندمان راکتورهـاي دو مرحلـه  فراهم می
(به خاطر خروج گازهاي تولید شده در مرحله اول) را بـا ارتبـاط دادن فضـاي بـاالي محفظـه اول      اي مرحله

کرد. بفـل دوم از تالطـم جریـان پـس از ورود خـوراك بـه بدنـه        (مرحله اول)، و بدنه (مرحله دوم) حل می
مـاس قـرار   چنـین از در ت کـرد. هـم  کرد و در نتیجه حرکت پالگ محتویات راکتور را حفظ میجلوگیري می

زاي موجود در محفظه آخر با اسید هاي چرب فرار خوراك سرزیر شده بـه  گرفتن میکروارگانیسم هاي متان
یافـت.جنس هاضـم ورق   زا در این قسمت تجمع مـی کرد و بنابراین حداکثر جمعیت متانبدنه جلوگیري می

دن احتمالی داخل هاضم با رنگ میلی متر در نظر گرفته شد که براي جلوگیري از زنگ ز2سیاه با ضخامت 
سـانتی  10اپوکسی و خارج آن با رنگ روغنی پوشش داده شد. دریچه ورود خوراك ورودي لوله اي به قطر 

سانتی متري کف محفظه اول براي جلوگیري از ورود هوا به داخـل  25متر در نظر گرفته شد که این لوله تا 
در پایین طراحی شد که این دریچه امکان تخلیه محفظه به هاضم امتداد یافت. براي محفظه اول یک دریچه 

چنـین گـردش   دالیل نامناسب بودن مواد ورودي و تجمع سنگ و ذرات شن موجود در خوراك ورودي و هم
مواد از انتهاي هاضم به ابتداي آن جهت تقویت مایه ورودي را داد. پشت بفل اول بوشنی تعبیه شد که روي 

در انتها دریچه دیگري بـراي تخلیـه بدنـه و محفظـه سـوم و      . اي دستگاه نصب شدآن هیتر براي تنظیم دم
گردش لجن طراحی شد. روي عدسی انتهاي هاضم بوشنی قرار داده شد که امکان خـروج مـایع خروجـی و    
گردش مایع خروجی به ابتداي هاضم را فراهم ساخت. براي اندازه گیري دما دو عدد ترمومتر تهیه شـد کـه   

بتدا بعد از دریچه ورود مواد و دیگري در انتها بعد از بفل دوم هاضم قرار گرفت. مانومتر تهیه شـده  یکی در ا
تر لجن به صـورت  بعد از بفل دوم براي اندازه گیري فشار سیستم قرار گرفت. مزیت هاضم پالگ تجمع بیش

قطعی استفاده شـد. نحـوه   الیه افقی است و براي جبران کمبود تماس لجن با مایع از پمپ برگشت دهنده م
اي بود که حداقل آشفتگی را در سیستم ایجاد کند. براي این منظور از پمپ پره بـاز بـا   انتخاب پمپ به گونه

که براي گردش مایعات با ویسکوزیته باال طراحی شده بود، استفاده شد. لوله کشی پمپ بـه  rpm1500دور 
وجی به ابتداي هاضم را فراهم ساخت کـه بـا در نظـر    صورتی طراحی شد که امکان برگشت مایع و لجن خر
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گرفتن شیرهاي کنترل جریان امکان پمپ کردن مایع و لجن خروجی به لوله ورودي، دریچه کـف محفظـه   
اول یا هر دو قسمت برقرار شد. براي شستشوي پمپ جهت جلوگیري از خرابی و گرفتگـی آن نیـز دو شـیر    

ن پمپ آب به هاضم امکان شستشوي پمپ وجود داشت. خوراك به کنترل جریان در نظر گرفته شد که بدو
هوازي، بیوگاز تولید شـده از خروجـی   هاي بیشود و پس از هضم توسط میکروارگانیسممحفظه اول وارد می

شـوند. بـراي   شود و مواد تثبیت شده از خروجـی راکتـور خـارج مـی    گاز که به کنتور متصل است، خارج می
د معلق همراه گاز و آب وکف به داخـل کنتـور از فیلتـر اسـتفاده شد.دسـتگاه پـس از       جلوگیري از ورود موا

ساخت به مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتقـل شـد تـا در کنـار واحـد      
.)1(دهی دستگاه نباشددامپروري و مرغداري مستقر شود، تا در نتیجه نیاز به حمل و نقل کود براي خوراك

دستگاه در حال آزمایش-1شکل 

ارزیابی دستگاه-2-2

به منظور ارزیابی دستگاه از فضوالت گاوي و مرغی براي تولید بیوگاز استفاده کردیم.

آزمایش هاي انجام شده

سـازي  پس از رقیقيبا فضوالت تازه گاوتنظیم شد وC˚35در این آزمایش دماي هاضم روي آزمایش اول: 
لیتر پر شد. درحین 83حذف کاه و ذرات درشت آن روزانه به میزان و همگن شدن و 1به 1با نسبت با آب

شد.دقیقه روشن می1آزمایش بعد از بارگذاري پمپ به مدت 

لیتـر  83روز روزانـه میـزان   7تنظیم شـد. بـه مـدت    C˚35آزمایش دوم: در این آزمایش دماي هاضم روي 
حذف ذرات درشت آن به دستگاه خورانده شـد.  سازي با آب و همگن شدن و یقفضوالت تازه مرغ پس از رق

شد.دقیقه روشن می1درحین آزمایش بعد از بارگذاري پمپ به مدت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


021www.Bioenergy.ir–139288671676رژي ایران، تهران، نهم آبان چهارمین همایش ملی بیوان

لیتـر  83روز روزانه به میـزان  7به مدت تنظیم شد. C˚35در این آزمایش دماي هاضم روي آزمایش سوم: 
درحـین  مگن سازي و خذف زائدات  به دستگاه خورانده شد. فضوالت مرغی و گاوي پس از رقیق سازي و ه

.شدمیدقیقه روشن 1آزمایش بعد از بارگذاري پمپ به مدت 

روزانه میزان تهیه شد.دانشگاه تهرانمرغداريدامپروري واین فضوالت به صورت تازه به مقدار نیاز از واحد
خروجـی مـایع هاضـم پـس از اتمـام      pHو TS ،VSچنـین مقـادیر   گیري و ثبت شد. همگاز تولیدي اندازه

سـپس برداشـته، نمونهازخاصیحجم،TS(7کل(جامداتگیرياندازهبرايگیري و ثبت شد.آزمایش اندازه
دمـاي بـا کـوره داخلنمونهحاويبوتهسپس. شدریختهشدهتوزینخشکوخالیچینیبوتهیکداخل
وزنشـده خشـک رسـوب حـاوي بوته. شودخشککاملطوربهنمونهتاگرفتقرارگرادسانتیدرجه105
:)1شد(محاسبهmg/Lحسببرکلجامداتزیرفرمولطریقازوشده

TS = (W2–W1)/V       (2)

TS ،غلظت جامدات کل :mg/L

W1(بر حسب گرم) وزن بوته چینی خشک :

W2(بر حسب گرم) وزن بوته و رسوب خشک شده :

V حجم نمونه برداشته شده (بر حسب :mL(

مورد استفاده TSگیري اي که براي اندازهبوته چینی حاوي نمونهVS(8گیري جامدات معلق فرار(براي اندازه
طور کامل خاکستر شد تا بهساعت قرار داده 3گراد به مدت درجه سانتی505قرار گرفت را در کوره با دماي 

):1دست آمد(وزن شده و از فرمول زیر غلظت جامدات معلق فرار بهشود. بوته حاوي خاکستر
VS = (W2–W1)/V     (3)

VS ،غلظت جامدات فرار :mg/L

W1(بر حسب گرم) وزن بوته و رسوب خشک شده :

W2(بر حسب گرم) وزن بوته و خاکستر :

V حجم نمونه برداشته شده (بر حسب :mL(

و مرغی رقیق شده در آزمایش اول و دوممشخصات اولیه فضوالت گاوي : 1جدول
فضوالت مرغیفضوالت گاوينوع خوراك

مقدارواحدمقدارواحدپارامتر
PH-9/6-9

7- Total solids
8Volatile solids
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VS(mg/L16840mg/L51000جامدات فرار (

TS(mg/L22880mg/L83000کل جامدات (

نتایج و بحث

(بارگذاري فضوالت گاوي):آزمایش اول

pH .عامل مهمی در رشد میکروارگانیسم ها و معیار تعیین میزان پایداري هاضم می باشدpH   یـک راکتـور
، اسیدهاي چرب فـرار و آمونیـاك   CO2بی هوازي با فعالیت متابولیکی میکروارگانیسم ها، که منجر به تولید 

Bouallagui)دمی شود تغییر می کن et al. 2003, Spinosa and Vesilind 2001).   عدم تعـادل در فرآینـد
Yadvika)می شـود  pHهضم بی هوازي باعث تجمع اسیدهاي چرب فرار و کاهش  et al. ، کـه اثـر   (2004

اثـر بازدارنـدگی بـر متـان زاهـا دارد     8و بیش تـر از  6کم تر از pH. بازدارندگی بر تجزیۀ بیولوژیکی دارد.
(Bouallagui et al. 2003, Gerardi 2003, Zaher et al. 9/6-0/7در محـدوده  pHبـاقی مانـدن   .(2007

دهد عملکرد هاضم در طول فرآیند از ثبات خوبی برخوردار بوده اسـت و هاضـم در شـرایط بهینـه     نشان می
اي ذکـر شـده اسـت از خروجـی هاضـم نمونـه      1جدولطور که در کرده است. همانزاها عمل میرشد متان

5/79را بـه میـزان   TSدر این راکتور آن اندازه گیري شد. نتایج نشان داد که VSوTSگرفته شد و مقادیر 
تواند تولید شده شعله ایجاد نشد که این میدهد. در ابتدا از گاز درصد کاهش می2/84به میزانVSدرصد و

طور که در بیوگاز باشد. همانCO2به دلیل باال بودن درصد 

متر مکعب گاز تولید شد که در ابتدا به 2/1روز آزمایش میزان 7نشان داده شده است در طول )1شکل
دلیل پایین بود درصد گاز متان در مخلوط شعله ایجاد نشد اما در انتها شعله آبی از آن گرفتـه شـد. میـزان    

وگاز در روزهاي سوم و چهارم بیش از سایر روزها ثبت شده است.تولید بی

:  مشاهدات و نتایج آزمایش اول1جدول

TS(mg/L)VS(mg/L)pHخوراك

22880168409/6ورودي
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شعله گرفته شده از دستگاه-2شکلينمودار تولید تجمعی بیوگاز از فضوالت گاو-1شکل

مایش دوم (بارگذاري فضوالت مرغی)آز

متر مکعـب گـاز   7/2روز بارگذاري فضوالت مرغی میزان 7نشان داده شده است در )شکلطور که در همان
استحصال شد. از گاز تولید شده شعله گرفته شد که این نشـان دهنـده بـاال رفـتن درصـد متـان در بیوگـاز        

تواند به دلیل کـاهش نسـبت   بیوگاز بعد از گذشت مدتی کاهش یافت که این میمیزان تولید تولیدي است.
C/Nذکر شده است علـی رغـم بـاال بـودن     2جدولطور که در همان. باشدpH  ،خـوراك وروديpHخـل  دا

دهـد کـه هاضـم    زا قرار دارد. که این نشان مـی هاي متانراکتور در محدوده بهینه براي رشد میکروارگانیسم
باال و پایین را به خوبی انجام دهد که این به خـاطر تفکیـک مکـانی    pHهایی با تواند عمل هضم خوراكمی

زاهـا تـأثیر   فقـط روي متـان  pHهوازي در این هاضم است، زیرا بازدارنـدگی  اي هضم بیچند مرحلهواکنش
آن اندازه گیري شد. نتایج نشان VSوTSاي گرفته شد و مقادیر چنین از خروجی هاضم نمونههمگذارد.می

دهد.درصد کاهش می3/85به میزان VSدرصد و 8/84را به میزان TSداد که در این راکتور 

:  مشاهدات و نتایج آزمایش دوم2جدول

469026608/6خروجی

TS(mg/L)VS(mg/L)pHخوراك

83000510009ورودي
12600750063/6خروجی
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نمودار تولید تجمعی بیوگاز از فضوالت مرغ-3شکل

(هضم همزمان فضوالت مرغی و گاوي)آزمایش سوم 

مورد نیاز براي انجام فرآیند هضم بی هوازي به شمار می رونـد کـه   نیتروژن و فسفر اصلی ترین مواد غذایی 
باید به مقدار و نسبت مناسب در خوراك ورودي موجود باشند و این تنها با هضم همزمان چندین خوراك با 

هضم همزمان فضوالت مرغ و فضـوالت گـاو باعـث ثبـات و     (Juanga 2005)باشد یکدیگر قابل دستیابی می
باشد. پس از هضـم فضـوالت مرغـی    C/Nتواند به دلیل تعدیل نسبت تولید بیوگاز شد که میبهبود راندمان

کـاهش  مشاهده شد که میزان تولید بیوگاز در انتها به میزان قابل توجهی کاهش یافت کـه دلیـل ایـن امـر     
رونـد  پیش بینی شد بنابراین در این آزمایش هضم همزمان فضوالت مرغی و گاوي بررسی شد. C/Nنسبت 

هضم همزمان فضـوالت  .بود.C/Nدهنده بهبود عملکرد هاضم و تعدیل نسبت رو به رشد تولید بیوگاز نشان
، باعـث افـزایش   C/Nحیوانی و لجن فاضالب به همراه ضایعات جامد شهري عالوه بر اینکه با تنظیم نسـبت  

شـود  افـزایش قلیائیـت نیـز مـی    تولید بیوگاز و ثبات راکتور می شود، باعث تلقیح بـاکتري هـا بـه هاضـم و    
).(Yadvika et al. 2004, Juanga 2005دهد کـه بـا هضـم همزمـان چنـدین خـوراك،       تحقیقات نشان می

بـا توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده از       .(Braun 2002)فرآیند هضم بی هوازي ثبات بیش تري خواهد داشت 
-و مـی طراحی شده اسـت به طور مناسب توان گفت که بیوراکتور ساخته شده هاي مختلف میدهیخوراك

توان گفت که با این راکتور زمان ماند را به میزان قابل توجهی کاهش دادیم.
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ينمودار تولید تجمعی بیوگاز از هضم همزمان فضوالت مرغ و فضوالت گاو-4شکل

میزان تولید بیوگاز در سه آزمایش انجام شده مقایسه شده است. بازده تولید بیوگـاز در بارگـذاري   )شکلدر 
فضوالت مرغی بهتر است اما به دلیل آمونیاك موجود در آن و خاصیت بازدارندگی آن براي بهبـود عملکـرد   

شیب یکنواختی در هاضم دائماً کنترل شود. در هضم همزمان فضوالت مرغی و گاويC/Nهاضم باید نسبت 
، میـانگین زمـانی   9(HRT)زمان مانـد هیـدرولیکی   گر ثبات عملکرد هاضم بود.نمودار مشاهده شد که نشان

افزایش این مقـدار باعـث نگـه داشـتن خـوراك در شـرایط       طول راکتور را طی می کنند.است که مواد آلی 
نـرخ  البته بـا ایـن افـزایش، از   .داشتهدخواآن را به همراه مناسب انجام واکنش می شود، که تجزیۀ کامل 

زمان ماند کم تر، باعث کاهش اندازة هاضم می شود که با وجود داشـتن مزایـایی   سته خواهد شد.واکنش کا
را راندمان گـاز وهمچون صرفه جویی در هزینه ها و تولید بیش تر به ازاي واحد حجم راکتور، میزان تجزیه

(در صورت کم تر بودن زمان ماند نسـبت بـه زمـان    کتري هاي فعال خطر شسته شدن جمعیت باو ،کاهش
. امـا نتـایج بدسـت آمـده از     Buekens 2005, Yadvika et al. 2004). (تکثیر متان زاها) را افزایش می دهد

هـاي مختلـف   دهـی راکتور ساخته شده در این خالف این نتایج بود. با توجه به نتایج بدست آمده از خـوراك 
توان گفت که با این راکتـور  ت که بیوراکتور ساخته شده به طور مناسب طراحی شده است و میتوان گفمی

زمان ماند را به میزان قابل توجهی کاهش دادیم.

9 Hydrolic Retention Time
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: نمودار مقایسه تولید تجمعی بیوگاز5شکل
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