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چکیده — بیوگاز یک منبع انرژی پایدار است که از هضم بی هوازی

محصوالت انرژیزا تولید میشود؛ بعالوه طی کاهش بیهوازی در دفنگاه

پسماندهای آلی تولید می شود .بیوگاز خام را می توان برای سوزاندن در

زباله(خاکچال) نیز بیوگاز تولید میشود ،که گاز دفنگاه نام میگیرد.

کوره یا تولید برق مصرف کرد ،ولی از آنجا که محتوای انرژی بیوگاز با
غلظت متان نسبت مستقیم دارد ،برای تزریق به شبگه گاز یا مصرف به

بیوگاز عموماً شامل متان و دیاکسید کربن است و میتوان آن را

عنوان سوخت خودرو باید بیوگاز را بهبود داد و دیاکسید کربن و سایر

بهعنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر برای سوخت وسیله نقلیه ،یا جایگزینی

ناخالصیها را حذف کرد .در این مقاله ویژگیهای فنی انواع روشهای

برای گاز طبیعی مصرف کرد .با توجه به اثرات زیست محیطی متان (اثر

توسعهیافته و در حال توسعه بهبود بیوگاز و میزان پخش متان در هر روش

گلخانه ای متان  22بار بزرگتر از دی اکسید کربن است ] )[1مهار بیوگاز و

بیان شد و مقایسه ای بین روش های تجاری شده بهبود بیوگاز انجام شد تا

بهره برداری مدیریت شده از آن اهمیت بسیاری برای محیط زیست دارد.

بررسی شرایط و انتخاب بهترین روش بهبود با توجه به شرایط خاص

بیوگاز خام عالوه بر متان و دیاکسید کربن حاوی مقادیر ناچیزی آمونیاک

عملیاتی و در نظر گرفتن هزینه ها و مزایای زیست محیطی امکان پذیر شود.

واژههای کلیدی — بیوگاز ،بیومتان ،بهبود بیوگاز ،حذف دی اکسید
کربن

( ،)NH3سولفید هیدروژن ( ،)H2Sهیدروژن ( ،)H2اکسیژن ( ،)O2نیتروژن
( )N2و مونوکسید کربن ( )COاست .خواص عمومی بیوگاز تولیدشده از
فرایند هضم بیهوازی در نیروگاههای هضم و دفنگاه ها در جدول [2] 1
بهطور خالصه آمده و با گاز طبیعی مقایسه شده است .برخی از ناخالصیها

 .1مقدمه

ممکن است اثرات منفی قابلتوجه ،مانند خوردگی سیستم مورداستفاده،
افزایش انتشار آالینده ها و مواد مضر برای سالمتی داشته باشد.

بیوگاز طی هضم بیهوازی 1مادهی آلی (سوبسترای 2ارگانیک) مانند
فضوالت دامی ،لجن فاضالب ،زبالههای آلی خانگی و پسماندهای صنعتی و

برای افزایش ارزش گرمایی و کاهش ترکیبات ناخواسته مثل دیاکسید
کربن و سولفید هیدروژن که برای دستگاههای بهرهبرداری مضر هستند ،باید
بیوگاز را تصفیه کرد و آن را تا یک استاندارد سوختی باالتر ارتقاء داد .این
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فرایند ،بهبود بیوگاز نام دارد ]2و .[4منظور از پاالیش ،2پیشتیمار اولیه
بیوگاز است که تمام آالیندهها بهجز دیاکسید کربن را حذف میکند
درحالیکه بهبود 4برای حذف دیاکسید کربن انجام میشود ].[5

 .2روشهای مرسوم بهبود بیوگاز
روشهای متنوعی برای تصفیه و بهبود بیوگاز وجود دارد که شش دسته
از این روش ها در بازار جهانی تجاریسازی شدهاند و سایر روش ها در
مقیاس آزمایشگاهی یا در حال توسعه هستند .روشهای تجاری شدهی
بیوگاز بر چهار فن اصلی جذب ،5جذب سطحی ،6جداسازی غشایی 7و
جداسازی فوق سرد استوار هستند8؛ که روش جذب شامل شستشو با آب،9
شستشوی (اسکراب) فیزیکی آلی 10و شستشوی شیمیایی 11است.

 .2.1جذب
.2.1.1

شستشو با آب

در این روش از آب بهعنوان حالل استفاده میشود ،ازاینرو باید
دسترسی به آب ارزانقیمت باکیفیت کافی مدنظر قرار گیرد .حاللیت
دیاکسید کربن در آب بیش از متان است و (بهویژه در دماهای پایینتر)
دیاکسید کربن بیش از متان در آب حل میشود و در دمای  20درجه
حاللیت دیاکسید کربن در آب  26برابر بیش از متان در آب است ].[6
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تهرانهای هضم و دفنگاهها][2
نیروگاه
هضم
تولیدشده از
هوازی 1295
بی انرژی –
مدیریت
فناوری و
بیوگاز بین المللی
عمومی کنفرانس
جدول  .1خواص سومین
ترکیب

کمیت

تصفیه فاضالب

نیروگاه هضم

دفنگاه

گاز دریای شمال

بیهوازی
متان

درصد حجمی

60-70

55-65

45-55

87

دیاکسید کربن

درصد حجمی

20-40

25-45

20-40

1/2

نیتروژن

درصد حجمی

کمتر از 1

کمتر از 1

5-15

0/2

سولفید هیدروژن

Ppm

10-4000

10-500

50-2000

1/5

درصد حجمی

کمتر از 0/2

کمتر از 0/4

کمتر از 0/5

اکسیژن
هیدروکربن

3

mg/m

0

50-2000

0

در ستون جذب ،دیاکسید کربن در آب حل میشود و غلظت متان در

انرژی را دارند شامل فشردهسازی گاز ،فشردهسازی و سرمایش آب است

فاز گاز افزایش مییابد و گاز خروجی از ستون غلظت متان باالیی خواهد

] .[12این روش حدود  %40از بازار جهانی بهبود بیوگاز را به خود

داشت .آب خروجی از ستون جذب ،به یک آبشویه12منتقل میشود که در

اختصاص داده است ].[12

آن گاز دفع شده ،حاوی مقدار کمی متان و مقدار زیادی دیاکسید کربن،
.2.1.2

آزاد میشود و به ورودی گاز خام برمیگردد .چنانچه الزم باشد آب وارد
چرخه شود به ستون دفع منتقل میشود و با جریان هوا در فشار اتمسفریک

این روش مشابه روش اسکراب با آب است ،با این تفاوت که دیاکسید

برخورد میکند و دیاکسید کربن آزاد میشود .آب برای ایجاد اختالف

کربن در یک حالل ارگانیک مثل پلیاتیلن گلیکول جذب میشود .حاللیت

حاللیت باال بین متان و دیاکسید کربن قبل از اجرای چرخه در ستون

دیاکسید کربن در پلیاتیلن گلیکول بیش از آب است و میتوان در یک

جذب سرد میشود ].[7

ظرفیت مشابه از شدتجریان مایع کمتری استفاده کرد ،درنتیجه نیروگاه ابعاد
کوچکتری خواهد داشت .محلول پلیاتیلن گلیکول با گرم کردن یا کاهش

هر چه فشار عملیاتی در ستون جذب باالتر باشد نرخ جریان کمتری

فشار بازتولید میشود .سولفید هیدروژن ،آب ،اکسیژن و نیتروژن نیز همزمان

الزم است که موجب افزایش هزینه پمپاژ و کمپرس ،و کاهش طول عمر

با دیاکسید کربن حذف میشوند ،گرچه معموالً حذف این مواد قبل از

تجهیزات میشود ].[8
اساساً میتوان
در آب بسیار بیشتر از

فرایند بهبود صورت انجام میشود ] .[7غلظت بیومتان تولیدی در این روش
را همراه با

 % 96-98/5است و پخش متان نیز  %2است ] .[8این روش  %6از بازار

حذف کرد چراکه حاللیت

است ولی ازآنجاکه

بهبود بیوگاز را به خود اختصاص داده است] .[12

گازی سمی است و

میتواند موجب خوردگی تجهیزات شود معموال قبل از این مرحله

.2.1.2

جداسازی می شود .شستشو با آب ،با توجه به حجم گازهای غیرقابل میعان
مثل

و

که از متان جدا نمیشود متانی با خلوص  % 80-99میدهد.

پخش متان که اغلب به علت انحالل در آب رخ میدهد معموالً طبق
محاسبات تئوریک بین  2تا  5درصد است ] [11-9انرژی مصرفی در
شستشو با آب عمدتاً برای فشردهسازی بیوگاز خام و فراوری آب با
پمپهای گردشی است .در فرایندهای مربوط به سلب هوا ،فن هوا نیز برای
بازتولید آب مقداری برق مصرف میکند ].[9فرایندهایی که بیشترین مصرف
Flash Tank
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شکل .1شمای فرایند شستشو با آب ][8

جذب شیمیایی از نظر واکنش شیمیایی بین مواد جذبشده و حالل با

جاذبها مشابه نامگذاری فرایند ،قبل از اینکه ستون مجدداً بارگذاری

پایین باشد حاللهای

شود با کاهش فشار بازتولید میشوند اگر درون گاز خام سولفید هیدروژن

شیمایی بهتر از حاللهای فیزیکی هستند و فرایند سادهتر و عملکرد بهتری

وجود داشته باشد ،بهصورت برگشتناپذیر روی جاذب جذب میشود.

از

ازاینرو الزم است سولفید هیدروژن و آب قبل از ستون  PSAحذف شوند.

مخلوط گازی است .در ستون جذب آالیندهها از حدفاصل گاز مایع عبور

غلظت متان بعد از بهبود عموماً  96-98%است و پخش متان حدود 2-4%

کرده و وارد فاز مایع (جایی که واکنش رخ میدهد) میشوند ] .[4دو نوع از

است ] .[15این روش  %21از بازار جهانی بهبود بیوگاز را دارد.

جذب فیزیکی متفاوت است .وقتیکه غلظت

دارند .جذب شیمیایی یک روش پربازده برای حذف

و

ترکیباتی که مصرف میشوند مونو اتانول آمین (MEA) 12و دی متیل اتانول
آمین (DMEA)14هستند ].[12
این فناوری شامل یک ستون پرشده واحد جذب است که با واحد دفع
باهم کوپل شده و سیال مورد استفاده برای بازیابی محلول وارد ستون دفع
می شود ] .[12خلوص بیومتان تولیدی  % 99-99/9است و ازآنجاکه واکنش
شیمیایی کامالً انتخابی است پخش متان کمتر از  % 0/1خواهد بود ].[14
امروزه ،شستشوی شیمیایی  %22بازار جهانی را به خود اختصاص داده
است ].[8

 .2.2جداسازی غشایی
فناوری غشایی یک روش جداسازی در مقیاس مولکولی است و اساس
آن بر نفوذ انتخابی ترکیبات بیوگاز از یک غشای نیمه نفوذپذیر است و
مزایایی چون هزینه پایین ،بهرهوری انرژی و فرایند ساده دارد ].[16
غشاهای خشک بهبود بیوگاز از موادی ساختهشدهاند که نسبت به دیاکسید
کربن ،آب و آمونیاک عبور پذیرند؛ سولفید هیدروژن و اکسیژن نیز تا حدی
از غشاء عبور میکنند ،عبور نیتروژن و متان بسیار ناچیز است .مواد پلیمری
مثل سلولز استات برای ساخت غشاهای جداسازی بیوگاز به دلیل کمهزینه

 .2.2جذب سطحی با نوسان فشار

بودن ،ساخت ساده ،پایداری در فشار باال و مقیاس بندی ساده به مواد غیر
پلیمری ترجیح دارند .میزان بازیابی متان در این روش از  95تا  % 99/5متغیر

فرایند جذب با نوسان فشار ( )PSAبر اساس مکانیسمی است که در

است ] .[17این فرایند در دو مرحله انجام میشود ،قبل از اینکه گاز وارد

آن مولکولهای گاز بهصورت انتخابی ،بنا به سایز مولکولی روی سطوح

فیبر متخلخل شود آن را از یک پاالیه عبور میدهند تا آب و قطرات روغن

جامد متخلخل جذب سطحی میشوند .مواد جاذب اغلب کربن فعال،

و ذرات غبار را که موجب اثر منفی بر عملکرد غشاء میشود ،حذف کند.

زئولیت ،سیلیکا ژل و جاذبهای پلیمری هستند .سینیهای مولکولی با

معموالً سولفید هیدروژن به کمک کربن فعال قبل از ورود به غشاء حذف

 2/7برای نگهداشتن مولکولهای دیاکسید کربن با

میشود ،سپس بیوگاز فشردهشده و وارد سیستم جداسازی گاز-گاز میشود

 ،2/4داخل حفرات مصرف میشود .عالوه بر جذب

که یک باقیمانده غنی از متان و یک باقیمانده غنی از دیاکسید کربن و

انتخابی سینیهای انتخابشده برای این روش باید غیر مضر ،سهلالوصول و

مقادیر اندکی سولفید هیدروژن در فشار اتمسفری باقی میماند .سیستم

اندازه حفره میانگین
اندازه مولکولی

پایدار باشند و جذب سطحی همدمای خطی داشته باشند ].[8

جداسازی میتواند به شکل گاز-مایع نیز باشد که در فشار اتمسفر یک کار
میکند و از آلکانول آمین یا محلولهای قلیایی بهعنوان جاذب دیاکسید
کربن استفاده میشود .این روش  %10از بازار جهانی بهبود بیوگاز را در
اختیار دارد ].[8

13

Mono Ethanol Amine
Di-Methyl Ethanol Amine

www.SID.ir

14

Archive of SID
سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی –  1295تهران

شبیه سازی فرایند نشان داده است که دستیابی به بیوگاز باکیفیت %95

 .2.4جداسازی فوق سرد

متان با پخش کمتر از  %2متان امکانپذیر است .تخمین هزینهها نشان میدهد

روش بهبود فوق سرد از اختالف بین دماهای میعان_انجماد گازهای

که برای گاز خام کمتر از ⁄

موجود برای جداسازی دیاکسید کربن ومتان استفاده میکند .دمای گاز خام

 100هزینهها یک سوم هزینه روشهای

مرسوم است .غنیسازی در محل میتواند ظرفیت بافری لجن را نیز تغییر

تا حدی که دیاکسید کربن موجود در گاز چگالیده یا تصعید شود پایین

دهد ولی نتایج مطالعات نشان میدهد ،دفع با هوا اثر منفی بر بازده متان در

میآید و میتوان دیاکسید کربن را بهعنوان جزء مایع یا جامد جداسازی

هاضم ندارد .در آزمایشهایی که لجن و شدت جریانهای مختلف آزمایش

کرد و اگر دمای بیوگاز ،گامبهگام کاهش یابد امکان دستیابی به بیومتان مایع

شد باالترین محتوای متان بهدستآمده  %87با  %2نیتروژن و پخش متان %8

نیز وجود دارد .آب و سیلوکسانها نیز طی فرایند سرمایش گاز حذف

در گاز خروجی از ستون دفع بود .این فناوری نسبتاً ساده است و نیازی به

میشوند ،ولی برای جلوگیری از مشکالت عملیاتی مثل مسدود شدن لولهها

تجهیزات کمکی مانند تانک تحت فشار ندارد؛ ازاینرو پتانسیل کم هزینهتر

یا مبدلهای حرارتی باید قبل از حذف دیاکسید کربن حذف شوند .خلوص

بودن در مقایسه با سایر فناوریها دارد .این فرایند محدود به واحدهای

بیومتان تولیدی در این روش  %97است و پخش متان نیز کمتر از %2

کوچکتری است که غلطت متان مورد نیاز باال نباشد ( )>95%و برای

گزارششده است ].[14

لجنهایی مناسب است ،که پمپ کردنشان ساده است .اگر این فناوری برای
هاضمی که ازسوبسترای حاوی فیبر مصرف میکند ،استفاده شود غلظت

نقطه تصعید دیاکسید کربن خالص  194/65Kاست ،بااینحال محتوای

نیتروژن به علت اتصال حبابهای هوا به مواد به هنگام عبور از ستون دفع،

متان موجود در بیوگاز بر مشخصات گاز تأثیر میگذارد ،یعنی وقتی

ممکن است افزایش یابد ].[7

دیاکسید کربن در مخلوطی همراه با متان باشد ،فشار باالتر و دمای
پایینتری برای کندانس یا تصعید دیاکسید کربن موردنیاز است .سرمایش
معموالً در چند مرحله رخ میدهد تا گازهای مختلف موجود در بیوگاز

 .2.2شش اکولوژیک

بهطور مجزا حذف شوند و بازیابی انرژی بهینه شود]18و %4 . [19از بازار

آنزیمی به نام کربنیک آنیدراز16در خون وجود دارد که تجزیه

بهبود بیوگاز در جهان به این روش اختصاص دارد.

دیاکسیدکربنی را که طی متابولیسم بدن در سلولها به وجود میآید کاتالیز

 .3روش های نوین بهبود بیوگاز

میکند .این آنزیم واکنش زیر را کاتالیز میکند:

 .2.1غنیسازی متان در محل
گرچه ایدهی غنیسازی متان در  20سال پیش برای اولین بار مطرح

دیاکسیدکربن تجزیه شده و کربنات را شکل میدهد ،سپس به شش

شد ،ولی این روش هنوز در مقیاس آزمونه 15است .دیاکسیدکربن انحالل

منتقل میشود؛ محلی که همان آنزیم ،معکوس واکنش بین دیاکسیدکربن

پذیری باالیی درآب دارد و مقداری از دیاکسید کربن در فاز مایع تانک

وآب را کاتالیز میکند .این آنزیم را میتوان برای تجزیه دیاکسید کربن

هاضم حل میشود .در فرایند بهبود با روش غنیسازی در محل ،لجن هاضم

موجود در بیوگاز و حذف آن از بیوگاز استفاده کرد .هزینههای تولید آنزیم

مجددا وارد ستون دفع میشود و به هاضم بازمیگردد .درستون دفع،

باال است و زیست پذیری فرایند تحت تأثیر عواملی چون طول عمر ثابت

دیاکسیدکربن با پمپاژ هوا درون لجن دفع میشود .حذف ثابت دیاکسید

آنزیم ،قرار دارد.

کربن از لجن موجب افزایش غلظت متان موجود در فاز بیوگازی که هاضم
را ترک میکند میشود ] .[14میتوان بهطور همزمان

یک گروه تحقیقاتی درلوند سوئد ] ،[20کاربرد کربنیک آنیدراز را برای

را نیز در یک

بهبود بیوگاز بررسی کرد و در یک پروژه ،با افزودن  6هیستیدین ،که برای

فرایند غنیسازی در محل حذف کرد.

الحاق آن حامل جامد مصرف میشود ،آنزیم تولید شد ] .[21در همین
مطالعه نشان داده شد که میتوان بیوگاز را تا محتوای  %99متان خالص کرد.
Pilot

15
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یک شرکت کانادایی است که این روش را توسعه

هتروتوفیک و آتوتروفیک رشد کنند ،قابلیت استفاده از مواد آلی مانند منابع

داده و حق امتیاز استفاده از بیوراکتور آنزیمی را برای تجزیه دیاکسید کربن

کربن را دارند .با استفاده از این روش میتوان میزان

را با اسکراب

دارد .تمرکز این شرکت فقط بر روی تصفیه بیوگاز نیست ،و آن را بهعنوان

تحت شرایط عملیاتی نرمال به زیر  40ppmvرساند .از سایر روشهای

فنی برای تهویه هوا میبیند.

بیولوژیکی میتوان به استفاده از باکتریهای فوتوتروفیک اشاره کرد که
را در حضور نور و

 .2.2تشکیل هیدرات
هیدرات گازی 18ترکیبی از گازهای سبک مثل متان ،اتان یا دیاکسید
کربن است که تحت دما و فشار خاص با مولکولهای آب ترکیب شده و
مادهای شبیه به یخ تشکیل میدهد.
در این فرایند ،بر اساس تفاوت در تشکیل هیدرات از گونههای
مختلف ،از هیدراتهای گازی برای جداسازی مخلوط گازی استفاده
میشود ] .[22مکانیسم اساسی فرایند جداسازی ،در تشکیل هیدرات تفکیک
انتخابی ترکیب هدف بین فاز هیدراته و فاز گازی است .استفاده از هیدرات
گازی برای حذف

از گاز طبیعی آلوده موفقیتآمیز بود .برای مثال

برای نرخ  2به 1

تا  %16قابل کاهش است

به

 ،غلظت

] .[22هرچند مقدار متان حذفشده با

نیز قابلتوجه است .حذف

با تشکیل هیدرات به علت فشار باالی موردنیاز مقدار زیادی انرژی
مصرف میکند.

 .2.4روش بیولوژیکی بهبود متان
روشهای بیولوژیکی به دلیل کم هزینهتر بودن و فواید زیستمحیطی
بسیار موردتوجه قرارگرفتهاند و انتقال جرم

از بیوگاز به یک محلول

میکروبی یا آنزیمی توسط کاهش میکروبی

در حال بررسی است .از

باکتریهای شموتروفیک ( )Thiobacillus genusبرای تصفیه بیوگاز
استفادهشده است .این باکتریها

را به دو روش هوازی و بیهوازی

خالصسازی میکنند .بیشتر تیوباکتریها آتوتروفیک هستند و
بهعنوان منبع کربن و پذیرنده الکترون و

را

را بهعنوان دهنده الکترون

مصرف میکنند.

بهعالوه از اکسید کردن ترکیبات کاهشیافته غیر آلی مثل
شیمیایی تولید میکنند .طی این فرایند

و

انرژی

بهعنوان پسماند باقی

میماند .از طرف دیگر برخی از تیو باکتریها که میتوانند بهطور
CO2 Solution Inc.
Clathrate Hydrate
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در جدول  2انواع روش های بهبود تجاری شده با هم مقایسه شده اند.
جدول  .2مقایسه انواع روش های مرسوم بهبود بیوگاز
فرایند

شرح

جذب

و
توسط یک سیال مانند (آب،
آمین ،گلیکول اتان و )..
شستشوداده میشوند.

جذب سطحی
PSA

جداسازی غشایی

روش برودتی
(مایع سازی )

و معطر توسط F,و ترکیبات
یک ماده فعال جذب
میشوند.

به علت نرخ جذبهای
متفاوت از یک غشاء جذب
میشود.

تحت فشار باال و دمای
پایین
در ستون جدا میشود.

اساس

حاللیت بیشتر
نسبت به

جذب سطحی تحت
فشار

ماده عامل

مزایا

معایب

آبحالل ارگانیک (پلی اتیلنگلیکول)
محلول آمینی-محلول قلیایی

کیفیت باالی گازهزینه های سرمایه گذاری موجهبدون نیاز به پیش تصفیهفرایند به هم پیوستهتکنولوژی پیشرفتهاستفاده مجدد ازامکان پذیر

سیال پسماند مصرفیحساسیت به حرارت-مصرف باالی انرژی

کربن فعال یا زئولیت

کیفت باالی گازفرایند خشکبدون استفاده از مواد شیمیاییبدون نیاز به آبحذف پاره ایو
-تکنولوژی توسعه یافته

عبور پذیری مواد از
غشاء

فرایند خشکبدون مواد شیمیاییپوشش مکانیکی کمتر-فرایند به هم پیوسته

تفاوت در نقاط جوش و
تصعید ترکیبات
مختلف

کیفت گاز بسیار باالبدون مواد شیمیاییبدون آبفرایند به هم پیوستهاستفاده مجدد از کربن دی اکسیدامکان پذیر

پیش تصفیهنیاز به  3تا  4مرحله موازیفرایند پیچیده-هزینه سرمایه گذاری باال

نیاز به پیش تصفیهبازیابی پایینهزینه سرمایه گذاری باالنیاز انرژی باالرفتار نا پایدارمنابع کمنیاز به پیش تصفیهمقدار انرژی مورد نیاز بسیار باالهزینه سرمایه گذاری باالفرایند پیچیده-فقط در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده
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