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  بررسي توليد و  استفاده از بيوگاز با تكيه بر رعايت موارد ايمني

  

  مركز پژوهش -شركت پتروشيمي بندر امام - امين احمدپور، شركت ملي صنايع پتروشيمي

  شركت پتروشيمي مبين - داوود عباسپور، شركت ملي صنايع پتروشيمي

  نشركت پتروشيمي مبي -محمدرضا جاويدفر، شركت ملي صنايع پتروشيمي

  

  چكيده

سوخت رساني به . باشد توسعه مي  مشكل انرژي امروزه يكي از مشكالت اساسي تمامي كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي در حال
 استفاده از. بسيار مشكل و هزينه بر مي باشد منابع غني انرژي را در اخنيار دارد،   روستاهاي دور افتاده حتي در كشوري مانند ايران كه

بيو گاز يكي از اين انرژي هاي تجديد پذير مي .گردد امروزه پيشنهاد مي تجديد پذير و محلي يكي از راه حلهايي مي باشد كه انرژي هاي 
يك راه  كودهاي كشاورزي و افزايش سطح بهداشت عمومي جامعه و كنترل بيماريها مي شود و ايجاد  باشد كه عالوه بر توليد انرژي، باعث

توسط صنايع و جوامع توليد مي گردد،  باعث آلودگي  فاضالب و مواد زائد جامدي كه. واد زائد جامد مي باشددفع م حل مناسب براي 
نيز  كود توليدي استحصال بيوگاز خطرات ناشي از اين مواد را به شدت كاهش داد و از انژي و  شديد محيط مي شود كه مي توان با 

هوازي با جريان رو  فعال بي بيوراكتور بستر لجن مانند ز فرايند هاي بي هوازي تصفيه فاضالباستحصال بيوگاز را مي توان ا. استفاده نمود
مشكالتي كه  بطور مثال يكي از . مصرفي را جبران نمود و همچنين از محل هاي دفن زباله نيز انجام داد و بخشي از هزينه هاي      1به باال

ايجاد مشكالت  باشد كه باعث ل فضوات دامها براي كاهش ميزان بو و فرآورده هايي مي هستند ، كنتر دامداريها با آن دست به گريبان
منافع زيست محيطي سيستمهاي بيوگاز فراتر از . دهد ياري  بيوگاز مي تواند ما را در مواجهه با اين مشكالت. زيست محيطي مي گردد

كيفيت  رفتند كه اين منافع زيست محيطي شامل كنترل بو ، بهبود قرار مي گ كه تاكنون مورد استفاده  سيستمهاي تصفيه مرسومي است
به عنوان يك منبع  بيوگاز غذايي كــود توليدي ، كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخــانه اي و دست يابي به  آب و هوا ، بهبــود ارزش

فيه و مصرف آن پرداخته و نكات ايمني مرتبط با آن در اين مقاله پس  از تشريح روشهاي جمع آوري بيوگاز، به نحوه تص . انرژي مي باشد
  .سپس با ارائه جدولي، اشكاالت احتمالي به وجود آمده در اين سيستمها با دليل ايجاد و  راه حل مربوطه، ارائه مي گردد.تشريح مي گردد

  

  ايمني -بيوماس -بيوانرژي -بيوگاز: كلمات كليدي

  

                                                            
1 Upflow Anaerobic Sludge blanket (UASB) 
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  مقدمه

 گاز طبيعي ، پروپان و نفت از ساير سوختهايي همانند ) با قيمت ارزان تر(الكتريسيته  د حرارت ، آب گرم ،بيوگاز حاصله مي تواند براي تولي

سوزاندن و يا . كنترل بو به شدت مؤثر مي باشد  البته حتي در صورت عملي نبودن بازيابي انرژي بيوگاز، اين سيستم در. سياه به كار رود
ايجاد  توليـد متان از هاضم هاي بي هوازي باعث. مرسوم مي گردد كاهش اثرات سوختهاي فسيلي  استفاده از بيوگاز مي تواند باعث

اين شركت ها برق توليدي خود را به افرادي . مي باشد كه منبع انرژي آنها، دوستار طبيعت شركتهاي تعاوني توليد برق روستايي مي شود 
روستايي براي  بيوگاز همچنين مي تواند به عنوان يك منبع انرژي. د مي فروشندمنابع تجديدپذير هستن شده با كه متقاضي برق توليد 

    .كمك در برق توليد و توزيع شده توسط ساير روشهاي توليد برق مفيد باشد 

  گازهاي گلخانه اي جلوگيري از تصاعد  مهمترين هدف از تشكيل حوزه هاي دفن زباله شهري و جمع آوري بيوگاز توليدي آنها ،

امروزه در اغلب كشورهاي جهان ، دفن زباله به علت ارزان . نند متان و نيز استفاده از انرژي تجديد پذير موجود در بيوگاز آن مي باشدما
اما در گذشته مقررات . مي شود زباله و يا تبديل آن به كود و غيره ، ترجيح داده ديگر روشهاي موجود مانند سوزاندن  بودن ، نسبت به

لندفيل ها مكانهايي بدبو و بدون پوشش بودند كه معضالت زيست محيطي فراواني  وضع نشده بود و ورد مكان دفن زباله ها خاصي در م
توسط آژانس  شهري ، مقررات خاصي  با پيشرفت روزافزون شهرها و كشورها و به دنبال آن افزايش نرخ توليد زباله. كردند  ايجاد مي

  .ورد تشكيل لندفيل ها وضع گرديدحفاظت محيط زيست آمريكا  در م

  

  سيستم جمع آوري بيوگاز

حفــر گـودال ، زباله ها به  در روش. ها به طور كلي به دو روش حفر گودال و دفن سطحي صورت مي گيرد نحوه دفن زباله در لندفيل 
 اين گودالها به طور معمول داراي ابعاد حدود. دشده اند ، دفن مي شون روزانه طراحي  صورت روزانه در گودالهايي كه با توجه به حجم زباله

فوت اليه  2تا  1.5صورت اليه اي با ضخامت  زباله ها به. فوت عرض مي باشند 25تا  15عمق و  فوت  6تا  3فوت طول،  400تا  100
  .فشرده مي شود قبل از پهن كردن اليه بعدي ، بندي شده و 

احداث لندفيل داراي آب  همچنين اگر مكان . فراوان است كاربرد دارد نگه ها و دره هاياين روش بيشتر مواقع در مناطقي كه داراي ت
در هر يك از دو . استفاده نمود بايد از اين روش و كم عمق باشد ، استفاده از روش حفر گودال عميق غيرممكن بوده و  زيرزميني فراوان

هر سلول معموالً براي دفن زباله هر روز طراحي . كوچكتري به نام سلول است بخش  روش ذكر شده در باال براي دفن زباله ، لندفيل شامل
كيلوگرم بر مترمكعب  900تا  300فشردگي بين  زباله ها در درون سلولها در گسترده دانسيته. مي گردد در انتهاي روز نيز پوشيده  شده و

لندفيل  بعضي از روي سلولهاي تشكيل دهنده آنها قرار مي گيرد و در اينچ پوشش بر  6، حداقل  در بسياري از لندفيل ها. شوند فشرده مي 
. باشد روي سطح پوشش قرار مي دهند نمو گياه داشته  فوتي از ماده اي كه قابليت رشد و 2ها پس از پوشاندن سطح سلولها ، يك اليه 

پيش حفر شده دفن  ب كه ابتدا زباله درون كانالهاي ازبدين ترتي . تركيب دو روش فــوق استفاده مي كنند اغلب لندفيل هاي مــوجود از
    .كانال پهن مي شود مي شود و پس از پر شدن آنها زباله بر روي سطح 
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سيستمهاي جمع آوري فعال از .به طور كلي سيستمهاي ، جمع آوري گاز لندفيل را مي توان به دو دسته فعال و غيرفعال تقسيم كرد
در حالي كه در . استفاده مي كنند گاز لندفيل رسورها به منظور ايجاد گراديان فشار براي استخراج هاي مكانيكي و يا كمپ دمنده

بين فشار گاز توليدي داخل لندفيل و فشار هواي محيط باعث  به وجود آمده  سيستمهاي جمع آوري غيرفعال ، گراديان فشار طبيعي
از پوششهاي مصنوعي مناسب در كف ، ديواره ها و روي  مي دهند اگر در يك لندفيلمطالعات نشان  البته . استخراج گاز مي گردد انتقال و

يازده   لندفيل استفاده شود ، يك سيستم جمع آوري غيرفعال نيز مي تواند بازده عملكردي مشابه براي محبوس كردن گاز سطح بااليي 
   . سيستمهاي فعال داشته باشد

. تقسيم مي شوند گذاري ، خود نيز به دو دسته چاهك هاي عمودي و  كانالهاي افقي لوله سيستمهاي جمع آوري فعال از نظر ساختار
 معموالً براي لندفيل هايي. لندفيل خاص بستگي به مشخصات و محدوديت هاي موجود دارد آوري گاز براي يك انتخاب نوع سيستم جمع 

نتيجه طبيعي استفاده  . پيشنهاد مي گردد ساختار چاهك هاي عموديكه به روش سلول پر مي شوند ، سيستمهاي جمع آوري گاز فعال با  
روي سطح  مشكل بوده و همچنين كار بر ليكن نصب آن . استفاده از ساختار كانال افقي مي باشد از اين سيستم،  هزينه كمتر آن نسبت به

در لندفيل هايي كه زباله به صورت اليه اليه پر مي  .دارد لندفيل وجود لندفيل خطرناك است ، زيرا خطر سقوط تجهيزات سنگين به درون 
به دليل اينكه . شود دفن مي شود ، سيستم جمع آوري فعال با ساختار كانال افقي ترجيح داده مي گودال ها  شود و يا به صورت طبيعي در

همانگونه كه قبالً  اما . ي عمودي مي باشدتري نسبت به ساختار چاهك ها احتياج به حفاري ندارد و داراي عمليات نصب ساده اين ساختار 
به . سيستم جمع آوري وجود دارد زيرين گرديد ، مشكل پرشدگي كانالها توسط آب زباله و نيز تمايل به شكست در اليه هاي  نيز اشاره

    . نمي باشد آوري گاز لندفيل عمـالً امكانپذير كانالهاي جمع  عالوه تنظيم يك مقدار خالء متعادل و يكنواخت در طول

هاي استخراج گاز  چاهك. مكانيكي و يا كمپرسورها استفاده مي كنند استخراج گاز لندفيل،  از دمنده هاي  به منظور توليد گراديان فشار و
پرشده  لندفيل هايي كه به مرور زمان پر مي شوند ، چاهك ها در سطح در. آن تعبيه شوند لندفيل مي توانند در محيط لندفيل و يا درون 

وسيله  هايي هستند كه به  چاهك هاي استخراج در واقع حفره. شوند و به مرور زمان بقيه چاهك ها نصب مي گردند  توسط زباله نصب مي
يا آهن   HDPE اتيلن فشرده  ، پلي   PVC اينچ و جنس  6تا  2به قطر  اينچ حفر مي شوند و يك لوله 36تا  12مته هاي حفاري به قطر 

هر چاهك استخراج . لندفيل مي باشد درصد عمق 75  به طور معمول چاهك داراي عمقي معادل حداقل . چاهك قرار مي گيرد ه درگالوانيز
چاهك استخراج عبارتست  ناحيه تأثير يك. خوبي جمع آوري شود بوده كه گاز لندفيل در آن محدوده مي تواند به      داراي يك ناحيه تأثير 
ناحيه تأثير در واقع ناحيه بين . دمنده هوا يا كمپرسور به صفر برسد فشار توليدي توسط تا نقطه اي كه گراديان از فاصله مركز چاهك 

هاي استخراج و فاصله بهينه  در شكل زير نواحي تأثير چاهك. هدف پوشش كل سطح لندفيل تعيين مي كند استخراج را با  چاهك هاي
   . نمايش داده شده است آنها 

نوع زباله دفن شده ،   استخراج بستگي به عمق لندفيل ، ميزان گراديان فشار توليدي توسط دمنده يا كمپرسور ، چاهك هاي فاصله بين
ميزان نفوذپذيري آن ، رطوبت موجود در  ديگري نظير پوشش لندفيل و  عوامل. درجه فشردگي زباله و ميزان رطوبت گاز توليدي دارد

يك روش .تأثيرگذار مي باشند چاهك هاي استخراج گاز لندفيل ين در محل تشكيل لندفيل نيز بر فاصله ساختار طبقات زم خاك لندفيل و
آن است كه ابتدا چاهك ها در محيط لندفيل به گونه اي قرار گيرند كه  در يك لندفيل ، مناسب جهت تعيين محل چاهك هاي استخراج 

پس از . تأثيرشان بيشتر نباشد مچنين فاصله هر چاهك از ديگري از دو برابر شعاعداخل لندفيل باشد و ه به طور كامل  ناحيه تأثيرشان
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سطح لندفيل  دروني نيز طبق همان منوال به صورتي تعبيه مي شوند كه كل  محل چاهك ها بر روي محيط لندفيل ، چاهك هاي تعيين 
  .را پوشش

موجود و ميزان خالء  نرخ جريان گاز ، افت فشار  ، بستگي به كل سوردر سيستمهاي جمع آوري فعال ، اندازه سيستم دمنده هوا يا كمپر
كاربرد دارند كه نرخ  هاي سانتريفيوژ معموالً ، دمنده ) اينچ آب  40كمتر از (احتياج به خالء كمي دارند  در سيستمهايي كه. مورد نياز دارد

اي نرخ جريان گاز انتقالي كمتر و افت فشارهاي باالتر از دمنده هاي بر  .مي باشد cfm 100000 تا  100جريان گاز انتقالي آنها در حدود 
بوده و فشار ) اينچ آب  85تا  psi  3 )55  تا 2در سيستمهايي كه خالء مورد نياز بزرگتر از .   سانتريفيوژ استفاده مي گردد  تركيبي محوري

 .استفاده مي گردد    Screw Piston يا  Rotary Lobe اي نوع مي باشد ، از كمپرسوره psig  100 بيشتر از  تحويل گاز مورد نياز 

. محدودتري قابل تنظيم است نرخ جريان به صورت  البته الزم به ذكر است كه در سيستمهاي جمع آوري كه كمپرسور استفاده مي شود ،
گاز باعث  نظيم و تغيير بيش از حد نرخ جريانو ت هستند كه در اصطالح فشار منفي ايجاد مي كنند  زيرا كه كمپرسورها اساساً تجهيزاتي

درنظر گرفتن نفوذ بيش از حد هوا ، با توجه به سه مشخصه  لندفيل بدون ماكزيمم مقدار خالء اعمالي در . صدمه و آسيب آنها مي شود
  . ميزان نفوذپذيري پوشش لندفيل و ضخامت پوشش لندفيل ،  عمق: لندفيل تعيين مي گردد 

بهترين روش استفاده از   كانالهاي افقي در يك سيستم جمع آوري فعال كه از ساختار مذكور استفاده مي كند ، صله مناسببراي تعيين فا
به . تئوري براي تعييم فاصله كانالها مي باشد امكان استفاده از روشهاي  اطالعات اندازه گيري در نقاط مختلف لندفيل و در صورت عدم

درنظر گرفتن حداكثر فاصله معادل دو برابر  جهت افقي يافت و سپس با شده مي توان شعاع تأثير كانال را در  روشهاي تئوري اشاره وسيله
اشان كمتر  نكته اي كه در اينجا قابل ذكر است ، اينكه فاصله عمودي كانالها نسبت به فاصله افقي  .شعاع تأثير افقي، كانالها را تعبيه نمود

افقي  لذا معموالً فاصله . نسبت به جهت افقي كاهش يابد زباله باعث مي شود نفوذپذيري در جهت عمودي فشردگي مي باشد ، زيرا كه 
  . عمودي شان در نظر گرفته مي شود برابر فاصله 4كانالها معادل 

 كاهش خرابي كانالها در به منظور . موج دار و يا ديگر مواد غيرمتخلخل ساخته مي شوند ، فوالد  PVC  ، HDPE كانالهاي افقي از جنس 

اينچ موجودند ، به صورت انعطاف پذير  …و   12و  10،  8اثر انبار كردن زباله در لندفيل ، اتصاالت مختلف لوله كه معموالً با قطرهاي 
اليه از  هر گاز توليدي لندفيل در سيستمهاي فعال با كانال افقي، سهولت نمايش و همچنين كنترل  معموالً به منظور. انجام مي گيرد

داراي يك خروجي جهت نمونه گيري گاز توليدي و نمايش  امتداد مي يابد كه اين لوله كانالها به يك لوله متصل شده و تا سطح لندفيل 
  . فشار آن مي باشد

تعيين شود  ستخراجچاهك هاي ا غيرفعال ، دو پارامتر بايد مورد بررسي قرار گيرند؛اول آنكه فاصله  در طراحي سيستمهاي جمع آوري گاز
جهت تعيين فاصله چاهك هاي استخراج در سيستم  روش بهترين . و در نهايت ساختار مناسب چاهك ها در سيستم مذكور معين گردد

استاتيك در  پس از آنكه فشار. لندفيل است كه توسط آزمايش به دست مي آيد استاتيك ميانگين  جمع آوري غيرفعال ، استفاده از فشار
، افت فشار تجهيزات كنترلي با توجه به منحني هاي  لندفيل به دست مي آيد و ميانگين گيري مي شود گرهاي موجود در عمق كليه حس

لندفيل و   افت فشــار به دست آمده از فشار ميانگين لندفيل كاسته شده تا مقدار تفاوت فشار داخل سپس. به دست مي آيد مشخصه آنها 
استخراج و با توجه به شعاع  يك از چاهك هاي  بدينوسيله مي توان شعاع تأثير هر. ه دست مي آيدخروجي چاهك هاي استخراج ب

سيستم جمع  درون چاهك هاي استخراج در. بپوشانند گذاري مي شوند تا كل سطح لندفيل را  تأثيرشان به گونه اي در سطح لندفيل جاي
درصد عمق  75عمق چاهك استخراج بايد تا حدود . استفاده مي شود  اينچ 4حداقل با قطر    PVC  ، HDPEآوري غيرفعال ، موالً از لوله 
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 90اينچ از يكديگر و زاويه  6فاصله  اينچ با 0.5گذاري شده در چاهك توسط سوراخهايي با قطر  معموالً انتهاي لوله جاي  .لندفيل باشد
از  فوت باالتر فوت قرار گرفته و تا ارتفاع يك  2ركز يك سوراخ با قطر مذكور بايد در م لوله. يكديگر سوراخ كاري مي شود درجه نسبت به 

نكته اي كه الزم است به آن توجه .   ديگر پر كرد  بقيه سوراخ را مي توان به وسيله مواد مناسب. بخش سوراخ دار آن توسط شن پر شود
 بت به سيستمهاي جمع آوري فعال از درجه اهميتنس استخراج در سيستم جمع آوري غيرفعال  شود آن است كه ساختار چاهك هاي

تحت فشار مثبت گاز بوده و لذا مشكل نفوذ  غيرفعال ، چاهك جمع آوري گاز كمتري برخوردار مي باشد ، زيرا در سيستمهاي جمع آوري 
 موردي كه در اين سيستمهايتنها . اتصال خاص براي كالهك چاهك نيز مورد نياز نمي باشد همچنين . هوا به درون لندفيل وجود ندارد

و كمك به  جلوگيري از آسيب پوشش لندفيل  مذكور اهميت فراواني دارد ، آب بندي مناسب اطراف چاهك استخراج به منظور جمع آوري 
  . باشد بيشتر شدن قابليت انبارسازي گاز توسط آن مي

 
  طرح مناسب لندفيل ها

موجود  بايد كليه شرايط به طور كلي در يك طرح مناسب ، . عملكرد مطلوب آنها دارد حياتي در طراحي مناسب و بهينه لندفيل ها ، نقش
توليدي آن لندفيل مورد استفاده قرار مي گيرد و نيز  بيوگاز  براي احداث لندفيل ، نوع فناوري خاصي كه در آينده به منظور بهره برداري از

   : زير در نظر گرفته شوند  تنظيم شده ، در طراحي لندفيل بايستي موارد ردهاي براساس استاندا. نظر گرفته شود مقدار و نوع زباله در

  استفاده اوليه از زمين لندفيل  .1 

  اوليه و نهايي منطقه دفن زباله  نقشه  .2 

  سطح آب زيرزميني   .3 

   …شامل ساختمان ها ، جاده ها ، محل جمع آوري خاكها و  نقشه هاي محل  .4 

  منظور جلوگيري از صدمه هاي ناشي از بارندگي  ت الزم بهتمهيدا  .5 

  نظر  نحوه دفن و مقدار زباله مورد  .6 

  ميزان و نحوه فشرده سازي زباله   .7 

 پوشش كف ، ديواره ها و روي لندفيل ساختار كلي گودالها از لحاظ  .8 

   سيستم جمع آوري آب زباله و تصفيه آن  .9 

   سيستم جمع آوري گاز توليدي   .10 

  

  تصفيه بيوگاز

مسأله اصلي شبكه انتقال گاز براي مصرف اينست كه فشار داخل شبكه نمي بايد كمتر از فشار اتمسفر محيط باشد، زيرا در غير       
زي، در بسياري از مواقع خطر انفجار اينصورت ورود هوا كه در حقيقت ورود اكسيژن به محفظه گاز است عالوه بر اختالل در شرايط بي هوا

  :با توجه به كمي فشار گاز در شبكه لوله كشي و افت آن در مواقع مصرف ضروري است تا . را نيز در بر دارد
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  .متر نباشد 30طول شبكه لوله كشي بيشتر از  -1
ي طرحهاي متوسط يا بزرگ سانتيمتر برا 10الي  5سانتيمتر براي طرحهاي كوچك و كمتر از  5/2قطر لوله شبكه كمتر از  -2

متر برسانيم ، بايد در طول راه يك عدد مخزن  40 – 30در صورتي كه مجبور باشيم گاز را به نقاطي با فواصلي بيشتر از . نباشد
. براي انتقال گاز به فواصل خيلي دور از پمپ ويژه استفاده ميشود. خالي كه نقش ايستگاه تقويت فشار را داشته باشد قرار دهيم

تعبيه .در دستگاههاي بيوگاز با طرح مخزن شناور مي توان با گذاشتن وزنه يا گوني شني برروي مخزن، فشار گاز را افزايش داد
حلقه هاي تثبيت يا استفاده از پمپ هاي مخصوص و يا ترتيب رگالتور تنظيم گاز از جمله موارد ديگري است كه مي تواند در 

 . ع شودافزايش فشار و تثبيت آن مؤثر واق
و بخار آب از بيوگاز ضرورت تام دارد، چه در غير اينصورت مقدار ناخالصي گاز متان زياد بوده و  CO2و  H2Sجداسازي گاز          

  .از ارزش سوختي آن كاسته مي گردد

اين تصفيه در . درصد افزايش مي دهد 15ارزش سوختي گاز را تا حدود  CO2تصفيه بيوگاز از گاز :  CO2جداسازي  –الف      
نحوه تصفيه . مواردي كه نياز به ارزش حرارتي بيشتري است ضروري بوده و در مواقع معمولي چندان مد نظر قرار نمي گيرد

به داخل آب آهك مي  CO2اين كار باعث جذب . بين ترتيب است كه جريان گاز بايد از درون آب آهك عبور داده شود CO2گاز
به همزدن . شت كه فشار ارتفاع ستون آب آهك موجود در باالي مجراي خروج گاز بيشتر از فشار گاز نباشدالبته  بايد توجه دا. شود

  .آب آهك در تسريع عمل تصفيه كمك مؤثري مي نمايد

زيرا وجود اين گاز موجب . تصفيه اين گاز در صورتي كه در تركيب بيوگاز وجود داشته باشد بسيار الزم است:  H2Sجداسازي  –ب 
وردگي در فلزات و اجزاي بكار رفته در دستگاه گرديده، ممضافاً اينكه بوي بد و نا مطلوب آن نوعي از معايب اصلي دستگاههاي خ

  .بيوگاز به شمار مي آيد

از يك مخزن غير آهني تشكيل شده است كه داخل آن از براده آهن پر شده ، بطوري كه  H2Sدستگاه جداسازي يا تصفيه         
بدين ترتيب گاز از يك طرف وارد مخزن شده و با عبور از براده آهن ، . ده تكه هاي آهن فضاي كافي براي گاز موجود باشدبين خر

در صورتي كه براده آهن هاي داخل مخزن اشباع شوند ، با خارج كردن و قرار . خود را از دست مي دهد) H2S(هيدروژن سولفوره 
بدين منظور و براي ذخيره وقت مي توان از دو . مدتي مجدداً مورد استفاده قرار مي گيرند دادن آنها در معرض هواي آزاد پس از

  .محفظه مملو از براده آهن به صورت تقويتي استفاده به عمل آورد

  )H2O(جذب بخار آب  –ج 

شدن و در نتيجه جمع بيوگاز به طور كلي شامل مقداري بخار آب است كه در صورت عدم جداسازي ممكن است با تقطير         
جذب بخار آب عموماً بوسيله دستگاه تقطير كننده . شدن آب در لوله گاز موجب ايجاد وقفه و يا مسدود شدن كامل مجراي گاز گردد

اين دستگاه از استوانه فلزي ويژه اي تشكيل شده است كه در يك طرف داراي مجرائي براي ورود گاز و در . بخار آب انجام مي گيرد
قابل ذكراست كه اين دو مجرا در باال و پائين استوانه به طريقي قرار دارد كه روبروي . ديگر مجراي ديگري براي خروج گاز استطرف 

بدين ترتيب بخار آب موجود در گاز پس از ورود در استوانه . هم نبوده و پس از سيركوالسيون موجب ورود و خروج گاز گردند
به صورت قطرات آب در كف استوانه جمع آوري گرديده و هر چند يك بار به وسيله شير آبي كه  وهمجواري با بدنه سرد جانبي آن

  .در كف دستگاه تعبيه شده خاج مي گردد
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  مصرف بيوگاز 

بنابراين استفاده از آن در اغلب وسايل و لوازم گاز سوز با اندكي تغيير . گاز توليد شده توسط بيوگاز شبيه گازهاي طبيعي ديگر است
قابل ذكراست . مسأله عمده در اين زمينه تنها كمي فشار گاز است كه در بعضي از موارد نياز به افزايش دارد. بخوبي امكان پذير است

درصد بيوگاز توليد شده در كشورهاي قابل توسعه از كود حيواني، فاضالب و پس مانده هاي كشاورزي به وجود مي آيد 90كه بيش از 
طبق مطالعات انجام شده ارزش سوختي بيوگاز توليد شده از كود . و روشنائي مورد استفاده قرار مي گيردكه براي سوخت و ساز 

  . درصد بيشتر است 40تا  20حيواني در مقايسه با كود خشك شده اي كه عموماً در اين كشورها به مصرف سوخت مي رسد 

  

  مواد خروجي از دستگاه بيوگاز

ميزان موادي كه . يه كه در دستگاه بيوگاز وارد  مي شوند توسط باكتريهاي ويژه به آب و گاز تجزيه مي شوندبسياري از مواد اول          
بنابراين وزن ثقل مواد خروجي عموماً كمتر از مواد ورودي . درصد مواد ورودي به دستگاه است 70عموماً از دستگاه خارج مي شوند تقريباً 

  :است، لذا 

البته در صورتي كه مقدار رطوبت (تگاههاي بيوگاز به مراتب بيشتر از كودي است كه در مزارع مصرف مي شود حجم كود حاصل از دس -
  ).در هر دو نمونه به يك ميزان باشد

كود حاصل از دستگاه بيوگاز داراي مواد غذائي بيشتري نسبت به كود معمولي است، زيرا بر حسب مثال مقدار زيادي از ازت  در كودهاي  -
دي به علت وزش باد و حرارت خورشيد تبخير شده و در هوا منتشر مي گردد كه اين عمل در دستگاه بيوگاز انجام نگرديده و نيتروژن عا

موجود است به نيتريت و نيترات تبديل شده و به سادگي از طريق لجن بيوگاز در دسترس ) NH3(فرار كه در واقع به به فرم آمونياك 
  . گياه قرار مي گيرد

  

  كارائي كود گاوي از نظر ازت): 1(جدول شماره 

  درصد ميزان كارائي  ميزان ازت در كود گاوي

  100  كودگاوي مستقيماً در مزرعه پخش شده و بالفاصله شخم زده مي شود

  100  كود گاوي براي دو روز در مزرع انباشته شده و سپس پخش و شخم زده مي شود
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  100  ز كه مستقيماً در شبكه آبياري وارد مي شودكود گاوي خارج شده از دستگاه بيوگا

  85 كود گاوي خارج شده از دستگاه بيوگاز پس از خشك شدن در مزرعه پخش شده سپس شخم زده مي شود

  

  ميزان ازت،فسفر و پتاسيم موجود در كود هاي تخمير شده و تخمير نشده): 2(جدول شماره 

  ياكيدرصد ازت آمون  درصد ازت كل  نمونه مورد نظر
درصد پنتااكسيد 

  )گرم(فسفر
  )گرم(وزن اكسيد پتاسيم

  34/0  512/0  62/0  049/1  كود تخمير شده

  34/0  204/0  86/0  009/0  كود تخمير نشده

  

  روز30مقايسه ازت توليد شده در مولد بيوگاز و حوضچه هاي روباز بعداز ):  3(جدول شماره 

  طرز عمل
  ازت آمونياك  )ازت كل(مجموع ازت 

  درصد مقايسه اي  درصد  درصد مقايسه اي  ددرص

  4/119  0315/0  114  0454/0  كود توليد شده در دستگاه بيوگاز

  100  0264/0  100  0398/0  كود توليد شده در حوضچه هاي روباز

  

  

  ايمني در دستگاههاي بيوگاز

در اين صورت ضروري است . د استفاده قرار گيردبيوگاز بي خطر است، مشروط بر اينكه دقيقاً بر مبناي دستورالعمل ها مور           
گازهائي كه در دستگاه بيوگاز به وجود آمده و موجب آتش . تا اين خطرات احتمالي و چگونگي روشهاي اجتناب از آنها  آگاه باشيم
برخي .  لفوره و آمونياكمتان، دي اكسيدكربن، هيدروژن سو:سوزي، ايجاد مخاطرات بهداشتي و احتماالً انفجارمي گردند، عبارتنداز 
درصد از بيوگاز با هوا در  15الي  5هنگامي كه مخلوطي از .  از خواص بي هوازي موجود در بيوگاز الزم است مورد توجه واقع شود
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وان اگر تمامي هواي واحدهاي بيوگاز قبل از استفاده كامالً تخليه شوند، به هيچ عن. مي تواند منفجر شود مجاورت شعله قرار گيرد،
لكن . واحدهاي بيوگاز كه به صورت بومي توسعه يافته اند، ساده و براي بهره برداري بسيار مناسب هستند. احتمال وقوع انفجار ندارد

ضروري است كه مارد ويژه از لحاظ ايمني كار در طي بهره برداري از واحدهاي بيوگاز از نظر مواد هضم شده، گازهاي توليدي و ساير 
دوره زماني استفاده از دستگاههاي بيوگاز حدوداً . ا دقيقاً مورد توجه قرار گيرد تا تمامي منافع مورد نظر حاصل گردددستئرالعمل ه

  .سال برآورد گرديده است 30الي  25

  

  

  خواص گازهاي بي هوازي موجود در بيوگاز و ساير آثار فيزيولوژيكي آنها):  4(جدول شماره 

  نوع گاز
  محدوده قابل انفجار

  ثار فيزيولوژيكيآ
  حداقل به درصد  حداقل به درصد

  آمونياك

  دي اكسيدكربن

  سولفيدهيدروژن

  متان

16  

-  

4  

5  

-  

-  

46  

15  

  محرك

  آسم زا

  سمي

  آسم زا

      

  :در بهره برداري از واحدهاي بيوگاز با مخزن شناور بايد به نكات ايمني زير توجه كرد

موجود در مخزن گاز قبل از اينكه مخزن براي تميز كردن، رنگ آميزي و يا هر منظور ضروري است كه تمامي هواي   –الف          
با فرو بردن مخزن ذخيره گاز تا حداكثر عمق درون دوغاب پهن مي توان از انجام اين امر . ديگري از جا برداشته شود، تخليه گردد

  .ه هاي ورود و خروج عاري از هوا خواهند بودهنگامي كه مخزن دوباره با گاز پر مي شود، لول. اطمينان حاصل نمود

  .از جوشكاري مخزن به هنگامي كه پر از گاز است مي بايست اجتناب كرد  –ب        

تشكيل سوراخهاي ريز درمخزن به علت خوردگي، سبب نشت هاي جزئي گاز شده  و قابليت انفجاري شدن مخزن را به وجود   –ج 
  .مي آورد
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تخمير روباز مانده و مخزن نگاهداري گاز برداشته مي شود،رعايت موازين ايمني، ايجاد حصاري در اطراف هنگامي كه مخزن   –د 
پيش بيني يك فانوس يا چراغ در نزديكي حصار نيز مي توان . مخزن از چوبهاي بامبو، ميله هاي چوبي و يا سيم خاردار ضروري است

  .ودكان يا حيوانات به درون هاضم به وجود آورداطمينان الزم را به منظور جلوگيري از سر خوردن ك

  

  :در بهره برداري از واحدهاي بيوگاز با مخزن گنبدي شكل بايد به نكات ايمني زير توجه كرد

شير خروجي اصلي گاز در قسمت فوقاني سقف گنبدي شكل در بارگيري و ورود دوغاب پهن به درون واحد و طي عمليات   -الف      
شير خروجي دستگاه تنها پس از پر شدن كامل واحد بيوگاز تا سطح پيشنهاد شده، بسته . باز نگه داشته خواهد شد پاكسازي همواره

  .مي گردد

مشتعل نمودن گاز از دريچه اصلي روي سقف ممنوع است، زيرا در اينصورت به سبب ايجاد فشار منفي و كشيده شدن آتش   -ب     
اين امر امكان حوادث . د كه موجب صدمه زدن سقف و ساير قسمتهاي واحد بيوگاز مي گردديه داخل واحد، انفجاري حاصل مي شو

  .كشنده اي را به وجود مي آورد

به محض اينكه واحد بيوگاز تخليه گردد، احتمال آن وجود دارد كه گاز دي اكسيدكربن در كف هاضم وجود داشته باشد كه   -ج    
واحدهاي تخليه شده بايد به مدت دو يا سه روز باز نگه داشته شده و در صورت . ضم زدوده شودبايد قبل از ورود افراد به درون ها

بهتر است كه قبل از ورود افراد به درون واحد، فضاي مخزن آن را توسط يك حيوان . امكان هواي الزم به درون آن دميده شود
پس از چند دقيقه از آن خارج مي كنيم در صورتي كه حيوان سست  مثالً براي اين كار جوجه اي را وارد هاضم نموده و. كنترل نمود

هنگامي كه كارگري وارد واحد مخزن گردد .و بيهوش نشود، داللت بر اين دارد كه هواي تازه به مقدار كافي در مخزن وجود دارد
  .دحضور شخص ديگري در محل الزامي است تا در صورت ايجاد حادثه اي شخص مورد نظر نجات داده شو

     IV –  اليه لجن تشكيل شده بر روي دوغاب پهن بايد به طور . ضروري است تا از ايجاد فشار باال در درون واحد اجتناب گردد
متناوب به وسيله وارد نمودن يك چوب بامبو به داخل هاضم شكسته شود زيرا ايجاد فشار باال ممكن است سبب ايجاد شكاف در 

  .رو ريختن دستگاه و بروز حادثه شودسقف شده و در نهايت موجب ف

  .حوضچه هاي ورودي و خروجي بايد كامالً با سنگ يا قطعات بتني ساخته شوند   - د     

  

  :در بهره برداري از شبكه گاز رساني بايد به نكات ايمني زير توجه كرد

ي مقابله با احتمال پس زدن آتش از اجاق و يا استقرار يك دستگاه كنترل شعله در درون لوله اصلي گاز رساني برا – 1            
  .چراغها به درون واحد بيوگاز ضروري است
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در اين صورت هرگونه هوا در ورودي و خروجي . تعويض لوله ها و حتي كنترل نشت گاز قبل از كاربرد بيوگاز مورد نياز است – 2
  .تخليه خواهد شد

در اين صورت بايد درب . در محيط منتشر شده باشد، نبايد گاز را مشتعل نموددر صورتي كه مقداري گاز از طريق نشت           
كشيدن . وپنجره محل مصرف باز گرديده و ترتيبي اتخاذ گردد تا گازها كامالً خارج شده و در نهايت بوئي از آنها استشمام نشود

  .ين محل ممنوع استسيگار، روشن نمودن مشعل، چراغ نفتي، شمع يا هر نوع شعله روباز ديگري در ا

برخي اوقات اليه فوقاني دوغاب هضم شده در دورن حوضچه هاي خروجي دستگاه بيوگاز خشك شده و اليه هاي پائيني به صورت 
بنابراين به هيچ كس اجازه راه رفتن يا ايستادن بر روي لجن خشك شده داده نمي شود، زيرا ممكن است اليه . مايع باقي مي مانند

  .ه به صورت مايع باقي مي مانند، سست و پس از شكستن شخص مورد نظر به درون حوضچه لجن سقوط نمايدهاي پائيني ك

  نكات فني در استفاده از دستگاههاي بيوگاز

  :اين نكات در جدول زير جمع آوري شده است

  اشكاالت معموالً در دستگاههاي بيوگاز با توجه به روشهاي مقابله): 5(جدول شماره 

  راه حل  يلدل  مشكالت

A – نصب،ساختمان  

)I (شكاف در ديوار مخزن تخمير  

  نشت پي يا ايجاد پشت بند

  نامناسب

  پي را تعمير نموده و پشت بند

  صحيحي را به وجود آورند

)II (سقوط ديوار جداكننده  

  )فقط در نوع مخزن شناور(

فشار نا هماهنگ لجن در محفظه ورودي و 
  خروجي

رودي  را از در ابتدا دو طرف خروجي و و
اگر ديوار سقوط نموده است، .لجن پر نمائيد

مي باست مخزن تخمير را تخليه و انرا 
  .مجدداً بنا نمود

)III (نشت گاز  

)IV (تجمع آب در مسير لوله ها  

جوشكاري ناصحيح مخزن گاز از نوع آهني 
  .يا ساخت گنبد نا مناسب

  نصب غلط رطوبت گير

  .نمائيد مخزن گاز را آزمايش كرده و تعمير

سطوح آب را چك كرده و رطوبت گير را در 
  محل درست نصب كنيد

B – كاركرد  

)I (،بعد از پر كردن دستگاه  

  

  زمان ناكافي

  

  هفته طول بكشد 4 – 3ممكن است 
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  .گازي توليد نمي گردد

)II (باوجود گاز توليد شده  

  مخزن گاز يا  سطح در

  حوضچه هاي ورودي و خروجي

  .باال نمي آيد

  .به اندازه كافي اضافي شدهلجن 

  .نشتي در لوله ها و مخزن گاز

  .اليه غليظي روي لجن وجود دارد

  لجن بيشتري اضافه كنيد

  .آزمايش كرده و تصحيح نمائيد

  .مخزن را به طرفين تكان بدهيد

در نوع گنبدي شكل به وسيله اي لجن را 
  به هم زنيد

)III (با وجود توليد گاز در  

  وخت بهدستگاه گازي براي س

  اجاق نمي رسد

  لوله گاز به وسليه آب مسدود

  شده است

  فشار كم است

  خروجي گاز به وسيله اليه

  فوقاني لجن مسدود است

  آب را بايد از طريق رطوبت گير

  .خارج كنيد

  وزنه روي مخزن گاز را بايد

  .افزايش دهيد

 .اليه فوقاني بايستي بوسيله اي شكسته شود

)IV (رصد مواد متشكله گاز توليد شدهد  گاز مشتعل نمي شود  

  اشكال دارد

از موادي كه به صورت صحيح مخلوط شده 
  استفاده نمائيد

)V (فشار گاز را با . مقدار گاز را كنترل كنيد  فشار ناكافي است  شعله زود خاموش مي شود
گذاردن وزنه بيشتر در روي مخزن گاز 
افزايش دهيد و با تكان دادن مخزن به 

به هم بزنيد از فضوالت طرفين لجن را 
گاوي استفاده شود و لوله ها را از طريق 

  .تميز نمائيد) بامبو(فروبردن ني 

)VII ( زنگ زدگي مخزن گاز آهني و خط
  لوله

  رفع نقص كنيد  تعمير و نگهداري غلط

)IIIV ( مسدود شدن لوله هاي ورودي و
  خروجي در مخزن شناور

  رفع نقص كنيد  گرفتگي به وسيله مواد
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)IX ( وضعيت غير بهداشتي در اطراف
  دستگاه بيوگاز

  مقدار مناسب از مواد را اضافه نمائيد  -  تغذيه غلط مواد

فضوالت را براي كمپوست مورد استفاده   -
قرار داده و يا به وسيله شبكه آبياري 

  .دركشاورزي مصرف نمائيد

  

  فهرست منابع

  1375، انتشارات دانشگاه تهران، "ت شهري و روستاييمباني توليد بيوگاز از فضوال"عمراني، قاسم علي،  -1
، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه علوم و "تاسيسات واحدهاي بيوگاز"پور، لودويك، ترجمه دكتر قاسم نجف.ساسه -2

 1374فنون مازندران ، 
  سايتهاي اينترنتي مرتبط -3
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