
 
  

   



 
  

  ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

    

هايِ ناشی از انجام اختراعات و نوآوريتمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، 

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است مقررات

  

م مکانیک بیوسیست یمهندسـ  ي رشتهمقطع کارشناسی ارشد  يآموختهدانشابوذر جعفري سجهرود  اینجانب

ي دانشگاه محقق اردبیلـی بـه شـماره    یعیطبو منابع  يکشاورز ي دانشکده  ریپذدیتجدي ها يانرژگرایش 

بررسـی  ي تحصیلی خـود تحـت عنـوان    نامهاز پایان 22/06/1396که در تاریخ  9434154103دانشجویی

ام، متعهـد  نمـوده  دفـاع  يا جرقهتأثیر استفاده از سوخت بیوگاز بر عملکرد و آالیندگی موتور اشتعال 

  :شوم کهمی

هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر       عنـوان  بـه گونه مدرك تحصـیلی یـا   نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهتمامی مندرجات پایان وسقم صحتمسئولیت ) 2

  .باشدتوسط اینجانب می شده انجامنامه، حاصل پژوهش این پایان) 3

مربوطـه و بـا    مقـررات ام، مطابق ضـوابط و  ر مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نمودهد) 4

و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر      مورداستفادهي علمی، نام منبع دار امانترعایت اصل 

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و   بهره هرگونهچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا ) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   گردهمـایی ها، سـمینارها،  ها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، ابطـال مـدرك تحصـیلی    جملـه  من(چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن ) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مربوطه رفتار نماید مقررات

 

  ابوذر جعفري سجهرود: خانوادگی دانشجو و نامنام 

  امضا

  تاریخ



 
  

  

  

  

    

  

یعیو منابع طب يکشاورزي دانشکده  

ستمیوسیب یمهندسگروه آموزشی   

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  تجدیدپذیر يها يانرژي مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش در رشته

  :عنوان

  ايرد و آالیندگی موتور اشتعال جرقهبررسی تأثیر استفاده از سوخت بیوگاز بر عملک

  

  :راهنما استاد

  دکتر بهمن نجفی

  

 :مشاور استاد

  سینا فیض اله زاده اردبیلی

  

 :پژوهشگر

  ابوذر جعفري سجهرود

  

  

  1396  شهریور

  



 
  

  :تقدیم به

را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمـال افتخـار و    نامه انیپااین 

  :به مینما یمامتنان تقدیم 

  

 هاي تالشي محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه

 با مهربانیو  اند دادهام انجام که در دوران مختلف زندگی آمیزي محبت

  .اند آموختهچگونه زیستن را به من 

وار با صبرش در تمام طول تحصیل همراه و به همسر مهربانم که مسیح-

  .همگام من بوده است

را در چهره معصومش  ام گمشدهبه گل نازم آروین جان که کودکی  -

  .پیدا کردم

                                                                                                                              .کسب دانش راهنمایم بودند  درراهکه اساتید ارجمندم، به  و 

  



 
  

  :سپاسگزاري
او ندانند و کوشـندگان، حـق    يها نعمترا که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن  يسپاس خدا

و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هـم آنـان کـه وجودمـان وامـدار       محمدد بر روو سالم و د. را گزاردن نتوانند او

  …زوجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخی

 وجود مقدس از سهبا سپاس 

 

 ...آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم

 

 ...شویم دیما روسفموهایشان سپید شد تا 

 

 ...وجود ما و روشنگر راهمان باشند و عاشقانه سوختند تا گرمابخش

 

                                                                                                    مادر مهربانمو  بزرگوار پدر

 و

ارزنده  يها ییباراهنمااز استاد فرزانه و فرهیخته جناب آقاي دکتر بهمن نجفی که با صبر و شکیبایی و 

  .دارم را يسپاسگزارکمال تشکر و کسب علم و معرفت مرا یاري نمودند،  درراه

را بر عهده گرفتند، صمیمانه  نامه انیپاعزیزي که داوري این  آقاي دکتر جواد طریقی ، استاداز جناب 

                                                                                                                       .کنم یم يسپاسگزار

هاي از مدیر محترم گروه و کلیه اساتید گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی که اندوخته

  .دارم راباشم، نهایت تشکر و قدردانی شان میای علمی خود را مدیون

زاده اردبیلی که در تمامی مراحل انجام این تحقیق، الهاز دوست عزیزم، جناب آقاي مهندس سینا فیض

  .دارم رانامه را تقبل فرمودند، کمال امتنان ي این پایانزحمت مطالعه و مشاوره

بنده را در  ازیموردنزاده که با فراهم نمودن امکانات م هانگار، جناب آقاي علیرضا مهدياز مسئول محتر

 .دارم راانجام این تحقیق یاري نمودند، کمال تشکر 

-اند سپاسام همواره پشتیبانم بودهکه در تمامی لحظات زندگی) همسر و فرزندم(ي عزیزم و از خانواده

  .گزارم



 
  

  ابوذر :نام                 جعفري سجهرود :دانشجو خانوادگی نام

  :نامهپایان عنوان

  يا جرقهبررسی تأثیر استفاده از سوخت بیوگاز بر عملکرد و آالیندگی موتور اشتعال 

  

  دکتر بهمن نجفی :راهنما)اساتید( استاد

  سینا فیض اله زاده اردبیلیمهندس  :رمشاو)اساتید( استاد

  مکانیک بیوسیستم :رشته        کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع

  اردبیلی محقق :دانشگاه                 پذیرتجدید يها يانرژ :گرایش

  91 :صفحات تعداد    22/06/1396 :دفاع تاریخ     یعیو منابع طب يکشاورز :دانشکده

  :چکیده

هاي کربن نمونه به نسبت 4سپس . مواد اولیه تولید بیوگاز انتخاب شدند عنوان بهدر این پژوهش، کود گاوي و کاه گندم 

در نمونه آزمایشگاهی براي تولید بیوگاز و متان جهت مقایسه مقدار نسبت بهینه بارگذاري  36و  33، 30، 27نیتروژن  به

سپس طرح پایلوت در شرایط . قرار گرفت موردمطالعه RSMهاي الجستیک و توسط مدل آمده دست بههاي شدند؛ داده

آن، جهت  شده هیتصفده در تست موتور بارگذاري شد و متان تولید بیوگاز، جهت استفا باهدفماکزیمم مقدار تولید 

 30نتایج آزمایشگاهی نشان داد که نسبت کربن به نیتروژن . گیري عملکرد و آالیندگی موتور به کار گرفته شداندازه

آمد و  دستبه  27هاي ریاضی ولی نسبت بهینه کربن به نیتروژن با مدل باالترین میزان تولید بیوگاز و متان را دارد

بینی مقدار تولید براي پیش RSMمدل . آورد به دستبیوگاز و متان را در حد باالیی  ینیب شیپمدل الجستیک توانایی 

. نسبت به مدل الجستیک قابلیت باالیی در برآورد میزان تولید دارد دهد یمنشان  که را ارائه داد يا رابطهبیوگاز و متان 

بر . هاي بنزین و متان در آن مورد آزمون قرار گرفتندر ژنراتور انتخاب شد و سوختبراي سنجش آالیندگی، یک موتو

 دیمونوکس، %46 کربن دیاکس يدسوخت جایگزین، میزان  عنوان به؛ در حالت استفاده از متان آمده دست بهاساس نتایج 

کاهش یافت و % 40نسبت به بنزین کاهش و همچنین عملکرد نیز  %94/34 نسوخته يها دروکربنیهو  %27/88 کربن

  .قرار گرفت یموردبررسدر پایان سناریوي اقتصادي احداث واحد تولید بیوگاز نیز 

  

  

  توده ستیزاي و هاي تجدیدپذیر، بیوگاز، متان، موتور اشتعال جرقهآالیندگی، انرژي: هاکلیدواژه
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  فهرست مطالب
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  مقدمه- 1- 1

از  شیب .آورده است به وجوداخیر، روند رو به رشد مصرف انرژي، پدیده بحران انرژي را  يها سالر د

 در حال اتمام است سرعت بهکه  شود یمعرضه  یلیفس هاي سوختجهان توسط  ياز مصرف انرژ% 80

فسیلی، اگرچه رشد سریع  هاي سوختانرژي حاصل از  روزافزونمصرف  .)2015همکاران،  و 1استار(

انتشار (ها  این سوخت حاصل از احتراق هاي آالیندهانتشار  واسطه بهاقتصادي جوامع را به همراه داشته، اما 

سوي  از .)2003همکاران، و 2کیم(است شده  رو روبه یدآمیزيتهد، جهان با تغییرات )کربن اکسید دي

تمدن بشري به علت بستگی مستقیم به ) سنگ نفت، گاز و زغال(فسیلی  يها يانرژ یافتن یانپادیگر با 

 .انرژي دچار چالش بزرگ خواهد شد

رویه از برداري بیبهره ي درنتیجهزیست  محیط 3، تخریب)جمعیت افزایش با( يانرژتقاضاي روزافزون 

عواملی  ینتر مهم ازجمله و رشد سریع صنایع، فسیلی هاي سوختپذیري  فسیلی، پایان هاي سوخت

روز  روزبه، به همین دلیل اندکرده رو روبه تري بزرگ هاي چالشرا با  یجوامع مدرن و صنعتهستند که 

نظیر انرژي خورشیدي،  پذیریدو تجدي پاك ها يخصوص انرژ موجود در طبیعت به يها ياز انرژ استفاده

بیشتر  فسیلی هاي سوختحاصل از  يها يانرژ يجا به... و  توده ستی، هیدروژن، زییگرما نیبادي، زم

محیطی جهانی بر لزوم  هاي انرژي و زیستسیاست). 2017و همکاران، 4ورما( یردگ میقرار  موردتوجه

هاي پیشرفته براي حلوري انرژي از نباتات و ارائه راهو بهره یرپذیدتجدهاي سهم منابع انرژيافزایش 

) 2015و همکاران،  5استرازا( یددارندتأکتولید برق 

                                                
1-Starr  
2-Kim 
3-Destruction 
4-Verma  
5-Strazza 
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از بنزین با  تر پاك، ها آنعمل احتراق پاك داراي خواص فیزیکی و شیمیایی هستند که  يها سوخت

از ، کنند یمکمتري تولید آالیندگی  در حین احتراق، ها سوختاین . باشد یمساختار و ترکیب فعلی 

را  )گردد یمزمین  گرم شدنموجب ( کربن اکسید يدنرخ تولید  ها سوختاستفاده از این طرفی دیگر 

حاصل  هاي يانرژ يجا به یرپذیدتجد هاي يانرژمتخصصان بر این باورند که با استفاده از  .دهد یمکاهش 

انرژي  انداز چشم. و خطرات آن جلوگیري خواهد شد محیطی یستز هاي یآلودگفسیلی، از  يها سوختاز 

  .)1،2013رامان و رام(دهد کاهش  را تولیدي CO2فسیلی و میزان  يها سوختاستفاده از باید جهان، 

. باشد که داراي اهمیت زیادي است می یرپذیدتجدهاي نو و  در این میان، بیوگاز یکی از فنّاوري

و عدم مدیریت  شدهها باعث افزایش آلودگی حاصل از فضوالت ها و گاوداري پروري ي دامامروزه توسعه

عنوان  استفاده از این ضایعات به. شودمیمحیطی  باعث ایجاد مشکالت زیست ها، وري آنرآصحیح در ف

 کشاورزي کود ولیدپذیر، باعث تید انرژي تجدیدبر تول بیوگاز، عالوه، در جهت تولید نو يانرژمنبع جدید 

 مواد دفع براي مناسب حلراه  یک و شود می ها بیماري کنترل و جامعه عمومی بهداشت سطح افزایش و

  .باشد جامد می زائد

ار هوا درنتیجه انتش شدنآلوده موجب باعث انتشار بوهاي نامطلوب،  يکود گاو 2باز کردن دامپینگ

 یجهدرنتهاي زیرزمینی و آلوده شدن آب )ذرات معلق و 4، هیدروژن سولفید3آمونیاك(اي گازهاي گلخانه

را تولید  6و اکسید نیتروژن 5بنام متانخطرناك  ايدو گاز گلخانه ینو همچن نشر آمونیاك از کود شده

صورت بیوگاز از  تولید انرژي بهبا استفاده از پتانسیل ر حال حاضر د). 2017همکاران، و 7تسنیم(کنند می

زاده و حاجی( نمود ییجو بشکه نفت خام را در سال صرفه 25500معادل  توان یفضوالت دامی کشور، م

  .)1389پورخباز، 

                                                
1-Raman & Ram 
2-dumping 
3-NH3 
4-H2S 
5-CH4 
6-NOX 
7-Tasnim 
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 یهر منطقه و هر واحد دام ازیمختلف، متناسب با ن يها اندازهبا  وگازیب يتوسعه واحدها نیبنابرا

، کاهش ییمناطق روستا یزندگ تیفیک باال رفتندرآمد دامداران و  شیدر افزا مؤثر یگام تواند یم

شفیعی و (. کشور باشد يازهایاز ن یبخش بزرگ نیتأم شرفتهیدر مراحل پ یمرتبط و حت هاي یماريب

  )1391همکاران، 

ارزش اقتصادي  بوده و ینههز کمدر آن،  مورداستفادهفراوان بودن مواد اولیه  به علتبیوگاز تولیدي 

کود حاصل از هاضم بیوگاز موجب حاصلخیزي کشاورزي شده و همچنین  ؛)1،1971پولند( باالیی دارد

را کاهش  يا گلخانهفسیلی و انتشار گازهاي  هاي سوختشیمیایی،  يها کش آفت ستفاده ازا یجهدرنت

  ).2011همکاران، و 3؛ جیانگ2007همکاران، و 2وانگ(دهد  یم

بیوگاز، یک سوخت زیستی بوده و جایگزین مناسبی براي انواع منابع انرژي فسیلی انرژي حاصل از 

، همچنین با توجه به متنوع بودن منابع باشدمیدر تولید انرژي و حرارت ) ، نفت و گاز طبیعیسنگ زغال(

 .دیاب یمکاهش نیز قیمت سوخت وسایل نقلیه در مقایسه با دیزل و بنزین  ،یرپذیدتجدانرژي 

  ).2015 همکاران، و 5؛ مائو4،2010ویلند(

سوخت پاك  کیجامعه از  مندي بهرهمتان، باعث  دیتول يبرا یآل عاتیضا هوازي یب هیتجز

موجب  یجهدرنتو  یلیفس يها سوخت یگزینجا تواند یمکه  شده ریپذدیاز مواد خام تجد آمده دست به

  )6،2013انکیغم(د شو يدیو باران اس نیگرم شدن زم ازجمله محیطی یستزکاهش اثرات 

  مروري بر فرآیند تولید بیوگاز و مفاهیم آن - 2- 1

 يها سوخت، زیست یطمحبراي داشتن امنیت انرژي و لزوم داشتن محیط تکنولوژي دوست دار 

در . در موتورهاي احتراق داخلی شوند) بنزین و گازوئیل(متداول  يها سوخت، باید جایگزین یرپذ یدتجد

                                                
1-Pohland 
2-Wang 
3-Jiang 
4-Weiland 
5-Mao 
6-Maghanaki 
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به  شدن یلتبدو تراکمی در حال  يا جرقه شتعالابسیاري از موتورهاي  ي مورداستفادهحال حاضر سوخت 

  )2010همکاران،  و 1شاه(باشد  یم پروپان، گاز طبیعی، هیدروژن، بیوگاز، گاز فسیلی مایع

  توده ستیز - 2-1- 1

از که  بوده یرپذیدتجدهاي از منابع مهم انرژي؛ و باشد یم 2ترجمه لغت انگلیسی بیومس توده زیست

عنوان سوخت و  د بهتوانکارآمد است که می 3و یکی از مواد بیولوژیکی شودمیمحصوالت فتوسنتز حاصل 

بازیافت  ).4،2001چام و اورند( یردگقرار  مورداستفاده یدارپاو  یرپذیدتجدهاي انرژيتولید نیرو در تولید 

 هاي سوختاز اتمام  یريجلوگ و 5اي براي کاهش گازهاي گلخانههاي مهم توده، یکی از راهانرژي از زیست

  .)2015و همکاران، 6لیو(است فسیلی  هاي سوخت

 ،ي شهري و صنعتیها زباله :ازجملهتوده شامل کلیه اجزاء قابل زیستی زیست تلفمنابع مخ

 یو دام، صنایع جنگلی )شامل مواد گیاهی و حیوانی( يکشاورز زائدات ،یصنعت خانگی و هايفاضالب

کم و  نهیآسان، داشتن هز یرا به علت دسترس توده ستیز منابع .)1394ملکی و شریفی، ( .باشندمی

استفاده  )يانرژ گریبه اشکال د لیتبد( میرمستقیو غ) سوزاندن( میطور مستق به توان یم يرپذیانعطاف

 يها در کنار شکل .شودیم یافتوفور  به عتیبوده و در طب رپذیهیتجز يسلولز باتیترک يانرژ نیا. کرد

 نتریاز عمده و توجه قابل هاي سوختیکی از  وگازیب ند،آییبه دست م ریپذدیکه از منابع تجد يانرژ گرید

در  دبخشیمشده و ا منبع کنترل کیبوده که توده ستیمنابع ز هاياز فرآورده یناش يانرژ يها حامل

 عاتیهاضم بسته به نام ضا کیدر  تواندیم و شودیمطرح م شرفتهیپ يکشورها ژهیو جهان، به يکشورها

اي،  هاي انرژي ازجمله کاهش انتشار گازهاي گلخانه یاستس .)2003همکاران، و 7کاشیاپ(شود  دیتول یآل

بیوگاز توسط هضم . پذیر و سبز افزایش داده استعنوان یک سوخت تجدید یوگاز را بهاي، نیاز به ب گلخانه

                                                
1-Shah 
2-Biomass 
3-Biologically 
4-Chum &Overend 
5-Green house gases 
6  - Liu 
7-Kashyap 
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هاي سبز، فاضالب و یا مواد زائد زباله ،يمحصوالت کشاورز ضایعات توده،هوازي مواد آلی مانند زیستبی

  .)2014همکاران، و 2گوت یس؛ 1،2002راحمونی( شودجامد شهري تولید می

  بیوگاز - 2-3- 1

 ها سمیکروارگانیم تیفعالو  زیستی مواد آلیتخریب  لهیوس به دشدهیتولبیوگاز، مخلوطی از گازهاي 

 توانند یمدر آن معموالً گازهاي متان، هیدروژن و کربن مونوکسید  ؛ کهشود یمدر نبود اکسیژن حاصل 

، گاز خالصعنوان گاز  به یوگازب ).3،2008اسرو استین ح نیدوبل(شوند سوزند و یا با اکسیژن اکسید ب

مواد  هوازي یب یطدر شرا ها يشده است و در صورت هضم باکتر شناخته گاز مرداب و سوخت، گاز فاضالب

  .تآمده اس 1- 1شماره در جدول  وگازیب یعموم باتیترک ،)2016، 4بورا و ساها( آیندمی وجود به  یآل

 

  وگازیموجود در ب باتیگازها و ترک :1-1جدول 

  درصد حجمی  نام ترکیب

  60 - 40  (CH4) متان

  50  - 35 (CO2) کربن دیاکس يد

  20 – 2  (N2) نیتروژن

  3 – 0 (O2) اکسیژن

  ppm 2000 -10 (H2S) سولفید هیدروژن

 )US EPA, 1996: منبع(

  

، )درصد 50- 25(کربن اکسید ، دي)درصد 70- 50(متان : اي دیگر اجزاي بیوگاز شاملو در مطالعه

 ناخالصی سولفید هیدروژنبه همراه مقدار جزئی ) درصد 3-3/0( یتروژنن، )درصد 5- 1( یدروژنه

  ).2017همکاران، و 5کوان( است شده گزارش

                                                
1-Rahmouni 
2-Sigot 
3-Deublein&Steinhauser 
4-Bora & Saha 
5- kwon 
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 و باشد تر از هوا می ، قابل اشتعال، داراي شعله پاکیزه به رنگ آبی و سبکرنگ یببیوگاز، گازي  

رنگ  با شعله آبی) متان(دهد، این گاز  تشکیل میگاز متان  را احتراق بیوگاز ش قابلشیمیایی بخ ازنظر

و داراي سرعت اشتعال باالیی است  با هوا مخلوط شده 20به  1و با نسبت کند تولید می حرارت 800℃

 گاز متان ؛شود یممتانوژن حاصل  هاي يباکتر یلهوس به توده یستز 1تخمیرو  هوازي یباین گاز از تجزیه و 

، انتشار فسیلی يها سوختعدد اکتان باال و محتواي کربن پایینی دارد و در مقایسه با  حاصل از بیوگاز

  .)1390نجفی، ( دهدکاهش می يا مالحظه قابل طور بهگازهاي آالینده را 

در منابع دیگر (ي هر مترمکعب بوده ازابه  مگا ژول 7/36ایـن مخلـوط گـازي داراي ارزش حـرارتی 

توان و در صورت تبدیل به الکتریسیته با استفاده از موتورهاي موجود می) مترمکعبمگاژول بر  28

 ارزش حرارتی ).2010همکاران، و 2چن(آورد کیلووات الکتریسیته از هر مترمکعب آن به دست  2نزدیک 

شود  یمسانتیمتر بر ثانیه در هوا منتشر  40ارزش حرارتی گاز طبیعی است و با سرعت  برابر 8/0 بیوگاز

  )2009، 3لومباردي و تریکاس(

ز ، در مواردي که نیاموجود در آن بستگی داردارزش حرارتی و قابلیت اشتعال بیوگاز به درصد متان  

عبور یا سود سوزآور  آهک آبیان بیوگاز از درون جر( CO2توان با حذف  یمبه ارزش حرارتی باالتر باشد، 

در بیوگاز  کربن اکسید يد که یدرصورت( را افزایش داداز بیوگاز تولیدي، ارزش حرارتی آن ) شودمی داده

تا  500گاوي برابر با  شده خشکارزش حرارتی کود ؛ )نیست احتراق قابلدرصد باشد بیوگاز  50بیش از 

که با بیوگاز حاصل از یک کیلوگرم کود گاوي تخمیر  یدرحال ؛کیلوکالري در هر کیلوگرم کود است 600

برابر  6تا  5تقریباً  آمده دست بهشود یعنی حرارت  یمکیلوکالري تولید  3500تا  2500شده، حرارتی بین 

        )1384شکیبی و همکاران، ( ارزش حرارتی ماده اولیه آن است

  

                                                
1-Fermentation 
2-Chen 
3-Tricase & Lombardi 
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   يهواز یبشناخت کلی تصفیه  - 2-4- 1

  تخمیر هوازي - 1- 2-4- 1

خاصی عمل تخمیر را  هاي يباکتردر این روش مایع کاربرد دارد،  توده یستزدر منابع  تخمیر هوازي

  باشد یم آبو  کربن اکسید يدمحصول خروجی این تخمیر، حرارت،  و دهند یمانجام 

  هوازيبیتخمیر  -2- 2-4- 1

م حضور اکسیژن بوده و در در عد ها يباکتر، توسط توده یستزدر این تخمیر، فرآیند تجزیه منابع 

 هوازي یبهمچنین سیستم  .شود یمتولید  متوسطحرارتی  باارزش و بیوگاز کربن اکسید يدآن متان، 

نشان  1-1مقایسه این دو سیستم در شکل . کند یمانرژي بوده و مقدار لجن کمتري تولید  یدکنندهتول

  .است شده داده

  )1375شایگان و همکاران،( هوازي یبهوازي و  هاي یستمسمقایسه : 1-1شکل 

  

  نوع هاضم ازلحاظ تولید بیوگاز هايواحد -2-5- 1

 .سپس اقدام به تولید بیوگاز نمود، آشنا شد انجام کار، ابتدا باید با دستگاه بیوگاز درروش

و یک ) هاضم(تخمیر بیوگاز در شکل کلی از دو حوضچه ورودي و خروجی و یک مخزن  يها دستگاه

 اازآنجآب و مواد اولیه در حوضچه ورودي مخلوط شده و  ها دستگاهدر تمام این  شده و یلتشک مخزن گاز 
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مجراي  يسو بهکه پس از تخمیر و تولید گاز با اضافه کردن مواد اولیه  شده یتهدابه مخزن تخمیر  

  .گردند یمحوضچه خروجی هدایت  خروجی و 

نیازهاي تواند میبه کار گرفته شود  درست در محل استقرارشاگر دستگاه بیوگاز با دقت کافی و 

 ؛کند خوشحالاز داشتن چنین دستگاهی  خود راصاحب و براي کشاورزي تولید کند  انرژي و کود غنی 

بیشترین   آننوع  دو که است شده ساختهمتفاوتی در جهان  يها دستگاهکارکرد،  نوع و چگونگی  ازنظر

  :از اند عبارتاختصاص داده،  را به خود  کننده مصرفطرفدار و بیشترین 

 دستگاه تولید بیوگاز با محفظه گاز شناور .1

  بیوگاز با مخزن مشترك و ثابت دستگاه تولید .2

  محفظه گاز شناوربیوگاز با تولید  دستگاه - 1- 5- 1-2       

اشته و هزاران دستگاه از طرفدار زیادي د این کشوردر  است وبه مدل هندي معروف این دستگاه 

مخلوط با آب مواد اولیه از حوضچه ورودي پس از . باشند یمبیوگاز  در هندوستان در حال تولید این نوع، 

از مواد تخمیر شده گبیوو پس از تولید  شده یتهدا، قرار دارد به داخل مخزن تخمیر که در داخل زمین 

ده و گاز تولیدي در داخل حرکت کر قرارگرفتهورودي  حوضچه خروجی که در راستاي حوضچه  طرف به

  .شود یم يآور جمع، قرارگرفتهتخمیر  معکوس روي دهانه مخزن  صورت بهگاز که  محفظه

  

  

  مدل هندي واحد بیوگاز از نوع: 2-1شکل 
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تغییر فشار گاز کالهک باال و  براثر و شود یمکالهکی شناور ساخته  صورت بهمخزن ذخیره گاز نیز 

این دستگاه نیاز به تعمیر و . ماند یملذا فشار گاز خروجی در یک حد مشخصی باقی . رود یمپایین 

اتالف زیاد دما از  یلبه دل. برخوردار است اي یژهومخزن از اهمیت  يبند آببیشتري داشته و  يدار نگه

  .مخزن ذخیره گاز، این مخازن براي مناطق سردسیر مناسب نیستند

  بیوگاز با مخزن مشترك و ثابت تولید دستگاه -2- 5- 2- 1    

در این . استه مدل چینی مشهور شده ب باشند یممبتکر اولیه این دستگاه  ها ینیچبا توجه به اینکه 

و دو حوضچه براي ورود و خروج  شود یمساخته  یرزمینزمدل یک مخزن هاضم گنبدي شکل در 

مخزن  .اند شدهانتقال مواد به مخزن اصلی متصل  يها لولهکه توسط  گردد یمضایعات در طرفین ایجاد 

در مکان و  ییجو صرفه ازنظرعمق زمین  دستگاه در  گیري يجاو به علت  باشد یمگاز و تخمیر مشترك 

کار باعث شده که به اهمیت و  و تثبیت حرارت و مقاومت دستگاه در مناطق سردسیري  یازموردنفضاي 

وارد مخزن شده و پس از طی  يساز آمادهمواد پس از مخلوط شدن با آب و . یی آن افزوده شودآ

و مواد حاصله از حوضچه  رسد یمگشته و به مصرف  يآور جمعن در باالي مخز یدشدهتول، گاز ماند زمان

  .باشدمی )3-1(شکل  صورت بهطرح اصلی دستگاه  .گردد یمکود استفاده  عنوان بهخروجی 

   

  
  واحد بیوگاز از نوع مدل چینی: 3-1شکل 
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ضمناً به . د تا نشت گاز از اطراف آن صورت نگیردنگردمی يبند آب هادریچه، پس از ساخت دستگاه 

کنترل گردد تا فشار گاز داخل مخزن باعث تکان  ییها وزنه یلهوس بهدستگاه باید دریچه  هنگام فعالیت 

و شکل مخزن  ها آنگاز  سازي یرهذخچینی و هندي در  يها دستگاهتفاوت عمده . دادن دریچه نگردد

اگرچه طراحی این مدل به محاسبات مهندسی نیاز . شود ینماز کاربرد آهن و فنر در آن اثري دیده است 

ساخت روستاییان را به استفاده از این دستگاه راغب  دارد ولی ساخت آن خیلی راحت بوده و این راحتی 

  .کند یم

 يها دستگاه. نمود هتوج چند نکاتی به بایستی بیوگاز دستگاه آمیز یک یتموفق ساخت پس براي  

 باشند مناسب هم قیمت ازنظر و بوده برخوردار کافی مقاومت از باید دیگري ساختمان هر همانند بیوگاز

 در و باشند مقاوم گاز و مایع نشت مقابل در باید پس دارد وجود گاز و مایع ها دستگاه این در همچنین

 شود ساخته طوري باید دستگاه، این بر باشد عالوه نداشته وجود شکافی و درزگونه  یچه ها آن ساختمان

  .گردد فراهم آن درها  يباکتر ادامه حیات برايیاز موردن شرایط که

  يهواز یبتخمیر  يها هاضمانواع  - 2-6- 1

 .کنندمی بندي یمتقس) بسته( 2پیوستهنا و 1در دو نوع پیوستهرا  راکتور بیوگاز يها مخزن

هر مقدار که مواد  و روزانه وارد هاضم شده تا تجزیه شود طور به، مواد آلی پیوسته يها مخزندر 

بزرگ از  هاي یروگاهندر طراحی . شود یماز مخزن خارج  مانده پسآلی وارد شود به همان مقدار نیز کود و 

  .شود یماین روش استفاده 

جهت عمل تخمیر مواد زائد آلی  با مواد اولیه مناسب بار یکبراي ، هاضم بسته يها مخزندر  

کامل  طور بهتویات راکتور دوره مح ینازا پس ؛بندند یما اتمام مدت آزمایش ترا و درب آن بارگیري شده 

 .گرددتخلیه می

                                                
1-Continuous plant 
2-Batch type 
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  يهواز یبهضم مکانیسم  - 2-7- 1

  يهواز یبهضم  - 2-7-1- 1

فعالیت باکتریایی در غیاب اکسیژن که منجر  لهیوس بهي آلی  هیتجزاست از  عبارت 1هوازي هضم بی

و یک فرآیند  شود یمو مقدار ناچیزي از گازهاي دیگر ) CO2(اکسید  و کربن دي) CH4(به تولید متان 

است که ) متان ساز( 4و متانوژن) دسازیاس( 3، مرحله اسیدوژن2اي، شامل مرحله هیدرولیز چندمرحله

  .ردگیانجام می 5ها یکروارگانیسممتوسط 

  وگازیب دیمراحل تول - 2-7-2- 1

  :شود یمهوازي طی مراحل زیر انجام فرآیند هضم بی

در . شوند، مواد آلی پیچیده و نامحلول به ترکیبات آلی محلول تبدیل می)هیدرولیز(در مرحله اول 

شده  شکسته) Acidogenesis( دسازیاسي ها يباکتر لهیوس بهمرحله دوم ترکیبات آلی حاصل از هیدرولیز 

و  شوند یمتولید ) و غیره کیدالکتیاسریک اسید، یاستیک، اسید پروپیونیک، بوت(و اسیدهاي آلی مختلف 

، )H2(و هیدروژن ) CO2(اکسید کربن ها، ديمحصوالت تخمیر به ترکیباتی از قبیل آمونیاك، الکل

؛ 2010، لندیو ؛1993ان، همکار و 6کیاآنجلید(گردند تبدیل می کیگازکربنفرمات، استات، پروپیونات و 

زایی گام کلیدي براي تولید متان بوده و در این مرحله ي متانو مرحله) 2012، 7ویسواناتان و آبینایاکا

طور  به(به بیوگاز  زا متاني ها يباکترتمام ترکیبات آلی و اسیدهاي تولیدشده در مرحله اسیدزایی توسط 

-25(بیوگاز از استات اسید و ) ٪75- 55( که) 2017 همکاران، و 8سان(شوند تبدیل می) عمده متان

                                                
1-Anaerobic digestion 
2-Hydrolysis 
3-Acidogenesis, acetogenesis 
4-Methanogenesis 
5-microorganism 
6-Anegelidaki  
7-Visvanathan & Abeynayaka 
8-Sun 
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مراحل  ).1986، 1ی و اسمیتمک کارت( دیآ یم به دستاکسید کربن  از هیدروژن و دي مانده یباق) 45٪

  .است شده دادهنشان  )4-1(شکل جامع تولید بیوگاز در 

  

  

  يهواز یبنمودار مراحل جامع تولید بیوگاز در یک هضم : 4-1شکل 
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Abstract:  

In present study, cow manure and wheat straw were selected as row materials for biogas 

production. Accordingly, four samples of C/N values including 27, 30, 33 and 36 were 

selected to be loaded in lab. Scale for biogas and methane production and to obtain the 

optimal value of C/N. the obtained data were studied using RSM and logistic approaches. 

Then, the pilot-scale project was loaded in terms of the maximum value of biogas 

production to be used in the engine test, and the produced methane was used to measure 

the performance and emissions characteristics of the engine. The experimental results 

showed that the C/N ratio of 30 had the highest production of biogas and methane, but the 

optimum ratio of C/N was obtained as 27 by RSM model. RSM method presented an 

equation for biogas and methane production that shows the high ability of prediction 

compared to logistic method. To determine the engine emission, a generator engine was 

selected and gasoline and methane fuels were tested on it. Based on results, using methane 

as alternative fuel, decreases CO2, CO, HC emission, and engine performance by 46%, 

88.27%, 34.94%, and 40%, respectively. Finally, the economic scenario of biogas plant 

construction was also investigated. 
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