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 چکیده:

ی فزاينده در ته شتاب های فسیلی در جهان، بشر را با دو بحران بزرگ آلودگی محیط زيست وهای اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی حاصل از سوختدر سال

ی از رار گرفته است. يکقهای اصلی در جهان و تجديدپذير در رأس برنامه های پاکانرژیاز اين رو حرکت به سوی تأمین  ،روبرو نموده استنمودن منابع انرژی 

ازی توسط رايط غیرهومشخص در ش PHباشد. بیوگاز مخلوطی است قابل اشتعال که در اثر تخمیر مواد آلی در يک دامنه دمای معین و ها، بیوگاز میاين انرژی

زا در متان های اسیدزا وکتریهای شیمیايی و بیولوژيکی دو گروه از باای از فعالیتهای تخمیری در دستگاه بیوگاز شامل مجموعهآيد. واکنشها بوجود میمیکروب

خارآب از از کربنیک و بسازی هیدروژن سولفور، گها به شرايط محیط تخمیر بستگی دارد. جدامحفظه تخمیر است که رشد، ادامه حیات و میزان بیوگاز تولیدی آن

سوختن  بو و درحین، بیرنگشود. بیوگاز تولیدی، بیبیوگاز ضرورت دارد در غیر اينصورت مقدار ناخالصی گاز متان زياد بوده و از ارزش سوختی آن کاسته می

    شد. از بیوگازبامی درصد متان 65درصد الی  50کعب به ازای درجه خلوص کیلوکالری در هر متر م 5495الی  4580بدون دود بوده و دارای ارزش حرارتی 

  نمود.ه تولید برق، مواد اولیه صنايع شیمايی و تولید کود آلی استفادو واحدهای  مصارف گرمايی، سوخت موتورهای احتراق داخلی توان جهتمی
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Abstract 

In recent years, the growing rate of fossil fuels consumption all over the world has faced the humankind with two big 

crises: environment pollution and increasing rate of resource depleting. Therefore, movement towards clean and 

renewable energies is a top priority decision in the world. Biogas is one of these energies, which is flammable blend 

caused by fermentation of organic materials in a given temperature range and exact PH in anaerobe environment in 

presence of microbes. Fermentation reaction inside biogas production unit consists of chemical and biological activities 

of two groups of acid and methane-generating bacteria. Bacteria growth and survival and also the amount of biogas 

depend on fermentation environment condition. Separation of H2S, CO2, and steam from biogas is essential, otherwise, 

the gross amount of methane will be higher and then its heating value will be decreased. The biogas is a colorless and 

odorless gas without any smoke which has heating value of about 4580-5495 kcal/m3 for 50% to 65% purity of methane. 

Biogas can be utilized for thermal applications, as fuel for internal combustion engines and electricity production units 

and also providing raw materials for chemical industries and organic fertilizer production. 
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 مقدمه -1

یط بحران بزرگ آلودگی محروند فعلی مصرف انرژی در جهان، بشر را با دو 

لودگی زيست و شتاب فزاينده در تهی نمودن منابع انرژی روبرو نموده است. آ

های اصلی محیط زيست، پديده تغییر اقلیم و تجديدناپذيری که از چالش

وهای دار، الگروند در اثر توسعه ناپاياستفاده از منابع انرژی فسیلی به شمار می

   های اخیر با شدتش جمعیت و ... در سالنادرست مصرف انرژی، افزاي

ی در های انرژاند. چگونگی تولید و استفاده از حاملتری ادامه داشتهبیش

کننده، از عوامل مؤثر در ايجاد آلودگی محیط های مختلف مصرفبخش

 [1]باشدالمللی میای و بینزيست در مقیاس محلی، منطقه

تر از و همچنین استفاده بیشبا توسعه صنايع دامپروری و کشاورزی 

منابع غذايی، آلودگی حاصل از فضوالت گیاهی و دامی افزايش يافته است. در 

 2يا تجزيه هوازی 1هوازیتوان از روش تجزيه بیجهت تصفیه اين فضوالت می

بر نیست هوازی در مقايسه با روش ديگر نه تنها انرژیاستفاده نمود. روش بی

 [.3-2]نمايدرت بیوگاز تولید میبلکه مقداری انرژی بصو

ای برای تأمین انرژی مورد ريزی گستردهتر کشورهای دنیا برنامهبیش

اند. با توجه به روند کنونی، های تجديدپذير انجام دادهنیاز خود از طريق انرژی

کشورهای اروپايی به دنبال توصیه اتحاديه اروپا و نیاز خود، به سمت استفاده 

درصد  15میالدی حدود  2030جايگزين و تجديدپذير، تا سال های از انرژی

تأمین خواهند کرد.  از مجموع انرژی مورد نیاز خود را از طريق تجديدپذير،

تواند از زباله و بیوگاز حاصل از آن يکی از انواع انرژی است که می 3تودهزيست

انواع تواند جايگزين بخشی از يا کشت گیاهان مخصوص به دست آيد و می

 [.4ديگر انرژی شود]

  ه توده به مواد بیولوژيکی)گیاهی يا حیوانی( مرده يا زنده گفتزيست

وده گاز تشود که هنوز کامالً تجزيه يا تخمیر نشده باشند. از تخمیر زيستمی

، شود. به طورکلی در دو سوم خشکی کره زمینمرداب يا بیوگاز تولید می

فاده توان از  اين انرژی استر است که میپذيکشت محصوالت کشاورزی امکان

درصد خشکی عملیات کشت  20الی  15کرد ولی در حال حاضر فقط در 

 [.6-5گیرد]صورت می

اد بیوگاز يا گاز مرداب مخلوطی است قابل اشتعال که در اثر تخمیر مو

مشخص در شرايط غیرهوازی توسط  PHآلی در يک دامنه دمای معین و 

تان و مدرصد گاز  70الی  60آيد. گاز مرداب از حدود می ها به وجودمیکروب

اکسیدهای کربن، هیدروژن سولفید، نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده 

 [.8-7است]

 شود. درها مشاهده میها و مرداباين گاز به صورت طبیعی در پسباب

هان و توان با استفاده از فضوالت دامی و انسانی همراه با گیاروستاها می

 ها، بیوگاز تولید و در همان محل به عنوان سوخت استفاده کرد.چربی

داند که توجه زيادی برای تولید و استفاده از دنیای امروز نیاز مبرم می

های بزرگی در اين زمینه به بیوگاز نشان دهد و اغلب کشورهای پیشرفته طرح

از بیوگاز به اند، در کشورهايی مانند چین و هندوستان مرحله اجرا گذاشته

میالدی  2050شود و کشور سوئد تا سال قابل توجهی استفاده می میزان

کند که آن را از از بازار خودرو خود را به استفاده از بیوگاز مجهز می 40%

کند زيرا که هزينه تولید بیوگاز اين فرآيند سینیتیک بر روی چوب تأمین می

    %70اين مقدار حدود کرون سوئد است که  5/4تا  5/3کشور معادل 

نامه کاربرد    های جاری بنزين در اين کشور است. در کشور انگلیس آيینهزينه

                                                           
1. Anaerobe digestion 
2. Aerobe digestion  
3. Biomass  

اندرکار های   دستهای تجديدپذير در ترابری اين کشور، برای شرکتسوخت

های نفتی، مؤسسات واردکننده نفت و گاز و های انرژی مانند شرکتفعالیت

 [.10-9االجرا خواهد بود]ت، الزمکننده سوخديگر نهادهای عرضه

 

 بیوگاز -2

ها، فضوالت حیوانی يا مجموعه گازهای تولید شده از تجزيه و تخمیر زباله

های انسانی و ضايعات گیاهی را که در نتیجه فقدان اکسیژن و فعالیت باکتری

  آيد بیوگاز زا در يک محفظه تخمیر به وجود میغیرهوازی، به ويژه متان

رنگ، و قابل اشتعال بوده و در هنگام سوختن بو، بینامند. گاز حاصل بیمی

باشد. قسمت اعظم اين گاز عموماً از رنگ و بدون دود میدارای شعله آبی

متان و گاز کربنیک تشکیل شده و ترکیبات مختلف آن بستگی به نوع مواد 

ختمانی تولید شود. حجم و فرم ساای دارد که برای تولید گاز مصرف میاولیه

کننده گاز بستگی کامل به میزان حرارت و زمان ماندن مواد در مخزن تخمیر 

 [.12-11دارد]

 

 كننده بیوگازدستگاه تولید -3

ساختمان اصلی اين دستگاه شامل دو حوضچه ورودی و خروجی و يک مخزن 

گردد. اخیراً تخمیر است که عموماً در قسمت باال به مخزن گاز منتهی می

شرايط اقلیمی متفاوت  های بیوگاز با فرم و ابعاد مختلف و متناسب باگاهدست

های تولید بیوگاز که شوند. سیستممیبرداری مورد آزمايش قرار گرفته و بهره

شوند. دارای سه قسمت در سطح زمین و يا معموالً در زيرزمین ساخته می

 اصلی هستند:

 و کانال ورودی حوضچه-1

 کنندهمخزن هضم -2

 حوضچه و کانال خروجی -3

ب آا ببطور کلی مواد آلی را در حوضچه ورودی به نسبت تقريباً مساوی 

ای به مخزن تخمیر کنند تا رقیق شود. آنگاه اين مواد توسط لولهمخلوط می

هوازی توسط شود. در اين مخزن با انجام فعل و انفعاالت شیمیايی بیوارد می

گیرد و گاز حاصله ات و تولید گاز متان انجام میها، عملیای از باکتریمجموعه

آوری شده و شود، جمعی گاز نامیده میدر قسمت باالی مخزن که انباره

گردد. مواد و بقايای حاصل از جهت مصرف به خارج از سیستم هدايت می

فرآيند تخمیر، پس از استحصال گاز از طريق کانال خروجی خارج و مواد آلی 

شود. بقايای تخمیر شده پس از کانال ورودی جايگزين میجديد از طريق 

استحصال گاز، يک کود بسیار مغذی و مرغوب برای استفاده در کشاورزی     

باشد. معموالً تأسیسات تولید بیوگاز را در زيرزمین و با مصالحی از قبیل می

سازند. اولین مرحله ايجاد سیستم بیوگاز احداث آجر، سیمان و آهن می

زن است قبل از احداث بايد مطالعه دقیقی از شرايط خاک و سطح آب مخ

زيرزمینی انجام گیرد. برای حصول اطمینان از دوام مخزن بايد جايی را 

انتخاب کرد که خاک آن نفوذناپذير و سفت بوده و سفره آب زيرزمینی يا 

 بسیار عمیق و يا خیلی کم حجم باشد. به طور کلی مخزن بايد طوری انتخاب

 شود که: 

االمکان نزديک درخت نباشد، که ريشه درخت بتواند به داخل حتی –الف 

 مخزن نفوذ کرده و باعث ترک برداشتن و يا شکستن آن شود.

تا آنجا که امکان دارد در مسیر تابش مستقیم اشعه خورشید واقع شود. و  -ب

از خطر  باشد به منظور جلوگیریهمچنین از مناطقی که دارای ارتفاع کم می

 احتمالی سیل به دور باشد.
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توان مخزن و چاه توالت يا طويله را به يکديگر متصل نمود و يا مخزن می-پ

را به طور مستقیم زير طويله قرار داد. اين عمل باعث سهولت عملیات و تغذيه 

 گردد.ها میها و اصطبلدستگاه و تمیز نگه داشتن توالت

دارای شرايط مناسبی برای بنا نهادن به طور کلی محل انتخاب بايد  -ث

 [.13مخزن باشد]

 

 ها نیز عبارت است از:نحوه پر کردن دستگاه

روش بسته: در اين روش تمامی حجم دستگاه را به يکباره از مواد زايد و  -الف

لجن  ،روز است 40تا  20فضوالت پر نموده و پس از طی دوره الزم که حدود 

 نمايد.تخلیه و دستگاه را دو مرتبه از مواد پر میمانده را و فضوالت باقی

روش پیوسته: روزانه به تناسب مقاديری فضوالت و مواد زايد در دستگاه  -ب

ريخته و گاز تولیدی بستگی به مواد و میزان ريخته شده در هر روز دارد. به 

لیتر بیوگاز تولید  600تا  400ازای هر کیلوگرم ماده خشک به طور تقريبی 

 [.15-14شود]می

 

 تولید بیوگاز -4

هوازی در شرايط و محیط بی هایتجزيه مواد آلی يا بیوماس بوسیله باکتری

هوازی گويند. اين فرآيند در سه مناسب)بدون وجود اکسیژن( را تخمیر بی

شود. مواد قابل استفاده در زايی انجام میمرحله: هیدرولیز، اسیدزايی و متان

ها و بطور کلی مواد ها و مرغداریاز: مواد زايد دامداریاين فرايند عبارتند 

ای گیاهی)محصوالت زراعی، صنعتی، درختان و فضای زايد دامی، مواد سبزينه

    های شهری و روستايی، سبز(، مواد زايد جامد و فضوالت آلی)فاضالب

های شهری و روستايی( و مواد جامد و پسماند کارخانجات تبديل مواد زباله

 سازی، لبنیات، ماکارونی، رب و ...(غذايی)کنسروسازی، کمپوت

،  PH الذکر، در شرايط مناسب محیط يعنی دما،با قرار گرفتن مواد فوق

زدن و میزان نسبت کربن به نیتروژن مواد، غلظت مواد، زمان توقف مواد، هم

 بارگیری روزانه مواد در داخل رآکتور، مقداری بیوگاز، شامل مخلوطی از

اکسیدکربن، ازت، هیدروژن، اکسیژن و هیدروژن سولفور، گازهای متان، دی

توان به عنوان منبع انرژی از آن استفاده نمود. همچنین شود که میتولید می

                لجن خروجی از رآکتور)هاضم(، به دلیل افزايش مقدار مواد غذايی

(P ،K  وNو کاهش آاليندگی آن )م يا پس از خشک کردن، ها بصورت مستقی

ها و در مزارع به عنوان کود و استخرهای پرورش ماهی بعنوان خوراک ماهی

 (.17-16توان استفاده کرد)همچنین تغذيه دام می
 

 عوامل تأثیرگذار در میزان بیوگاز تولید شده  -5

های ای از فعالیتهای تخمیری در دستگاه بیوگاز شامل مجموعهواکنش

زا در محفظه های اسیدزا و متانبیولوژيکی دو گروه از باکتریشیمیايی و 

ها به شرايط تخمیر است، که رشد، ادامه حیات و میزان بیوگاز تولیدی آن

، نسبت کربن به نیتروژن، PHتخمیر بستگی دارد. درجه حرارت، رطوبت، 

 :غلظت مواد و زمان ماند از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه بیوگاز است

 

 درجه حرارت محیط تخمیر 5-1

   درجه  10-70های بیوگاز درگرمای هوازی در دستگاههای بیواکنش

درجه  35گیرد. درجه حرارت مطلوب برای تولید بیوگاز گراد صورت میسانتی

گراد ممکن درجه سانتی 30تر از های پايینگراد است. در درجه حرارتسانتی

گراد مقدار گاز درجه سانتی 70دمای باالتر از است دستگاه اسیدی شود و در 

يابد، از اين زا به شدت کاهش میهای متانتولید شده به علت مرگ باکتری

زا نسبت به نوسانات سريع درجه حرارت کامالً حساس های متانرو باکتری

بوده و در تولید بیوگاز تأثیر منفی دارد. درجه حرارت در مخزن تخمیر باعث 

   شود. در دمای ها میزا و انگلهای بیماریفتن بسیاری از باکتریاز بین ر

گراد نیز امکان تولید بیوگاز وجود دارد ولی اين تولید از درجه سانتی 18-12

درجه  10تر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. دردماهای پايین

 [.3گراد تولید بیوگاز متوقف خواهد شد]سانتی
 

 مواد PHاسیدي يا  خاصیت 5-2

محیط  PHکنند نسبت به زا که در فرآيند تخمیر شرکت میهای متانباکتری

هوازی در های بیها و ديگر ارگانیسمحساسیت دارند و فعالیت اين باکتری

زا و های متانباشد. باکتریپذير میامکان 8/6تا  2/7در حدود  PHمحیطی با 

فعالیت  8تا  PH 8/6هايی با محیطهوازی معموالً در های بیديگر ارگانیسم

زا شده و تولید های متانباعث اختالل در زندگی باکتری PHکنند کاهش می

آن باال رود،  PHشود. در صورتی که محیط قلیايی شود و گاز متان متوقف می

محیط دوباره به حالت تعادل برگردد و سپس مواد اولیه  PHبايد صبر نمود تا 

 [.5را به آن اضافه نمود]

 

 نسبت كربن به ازت مواد 5-3

های خود نیازمند هوازی برای زنده ماندن و انجام فعالیتهای بیباکتری 

هوازی معموالً کربن را به عنوان منبع های بیباشند. باکتریکربن و ازت می

   انرژی جهت رشد و نمو و ازت را برای ساختن ديوار سلولی خود مصرف 

کنند. نسبت اين مواد در کنترل فعل و انفعاالت بسیار مهم است، میزان می

باشد، لذا نسبت موجود تر میبرابر سريع 35تا  30مصرف کربن نسبت به ازت 

هوازی و سرعت تخمیر و متعاقب های بیدر مواد اولیه جهت فعالیت باکتری

ازت زودتر از آن تولید گاز متان بسیار مؤثر است. وقتی نسبت زياد شود، 

گردد و مانده باعث اسیدی شدن محیط میشود و کربن باقیکربن تمام   می

بالعکس زمانی که نسبت کم شود، ازت بصورت گاز آمونیاک از محیط خارج و 

گردد و نیز تولید گاز به علت عدم وجود کربن موجب قلیايی شدن محیط می

 25-30به ازت در حدود آل اين نسبت کربن شود. در حالت ايدهمتوقف می

 [.2باشد]می

 

 میزان رطوبت و آب مورد نیاز 5-4

از  %90میزان آب در مواد اولیه که بايستی مورد تخمیر قرار گیرند در حدود 

دهد. ازدياد و يا کمبود بیش از حد رطوبت، تأثیر وزن کل مواد را تشکیل می

 [.10مستقیمی بر میزان گاز تولید شده دارد]

 

 غلظت مواددرجه  5-5

ها بتوانند مواد آلی را جذب کنند، الزم است که مواد برای اينکه باکتری

بصورت محلولی رقیق درآيند. در مخازن بیوگاز بهترين غلظت مواد جهت 

باشد. ازدياد درصد مواد جامد می 9الی  7هوازی در حدود عملیات تخمیر بی

ها و کاهش کتریغلظت مواد موجب افزايش چسبندگی و مانع از رشد با

شود که مستلزم همزدن مداوم غلظت موجب اليه اليه شدن محلول می

هوازی، غلظت بااليی محلول است. مواد اولیه مورد استفاده در تخمیر بی

 [.8داشته و الزم است تا با نسبت معینی آب رقیق شوند]
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 عدم وجود عناصر بازدارنده سمي 5-6

های صری مانند جیوه و آمونیاک در غلظتهای بیوگاز وجود عنادر سیستم

زياد به عنوان بازدارنده تولید گاز هستند و موجب کندی يا توقف رشد 

تواند سبب تحريک میها شوند، اما غلظت کمی از آنزا میهای متانباکتری

ها و افزايش سرعت تولید گاز گردد. برای عملکرد مناسب محفظه رشد باکتری

و آمونیاک  mg/l 2تر از جیوه کم mg/l 200تر از سولفیدها کمتخمیر، مقدار 

 [.5بايد باشد] mg/l 2500تر از کم

 

 مدت زمان ماند مخلوط در مخزن هاضم 5-7

اين مدت زمان در حقیقت فاصله میان زمان ورود حجم مشخصی از فضوالت 

از طريق لوله ورودی به مخزن هاضم و زمان خروجی آن از طريق لوله 

آيد. زمان ماند بسیار حائز اهمیت است زيرا چنانچه مواد جی بشمار میخرو

ورودی به اندازه کافی درون مخزن باقی نمانند و روند هضم و تخمیر کامل 

نشود، بیوگازی تولید نخواهد شد، در اين صورت از آن جايی که مخزن هاضم 

باشد، یتنها برای مدت کوتاهی در اشغال حجم معینی از فضوالت ورودی م

عامل مذکور نقشی را در طراحی مخزن هاضم بازی نخواهد کرد. تولید گاز 

متان با افزايش زمان ماند، روند افزايشی دارد. بعبارت ديگر تولید گاز متان با 

تر خواهدشد. زمان ماند به سرعت تجزيه مواد تر بیشزمان ماند طوالنی

گیرد، در آن صورت می ورودی، میزان گاز تولید و دمايی که عمل تخمیر

 [.4بستگی دارد]

 

 يکنواخت بودن محلول 5-8

يکنواخت نگه داشتن محلول از نظر غلظت و درجه حرارت بر روی سرعت 

ها تأثیر مثبت دارد. همزدن مواد داخل محفظه تخمیر که با تکثیر باکتری

تر گیرد، موجب تحريک بیشافزودن روزانه مواد به محفظه تخمیر صورت می

   شود. در مقیاس کوچک، اين عمل ها و متعاقب آن تولید گاز میباکتری

ها عالوه بر خانههای بزرگ و در تصفیهتواند دستی انجام شود. در مقیاسمی

توان قسمتی از گاز بدست آمده را دوباره با میهای مکانیکی، استفاده از همزن

 [.19-18فشار به قسمت پايین انبار تزريق کرد]

 

 تصفیه بیوگاز -6

و بخارآب از بیوگاز ضرورت تام دارد، چه در غیر  2COو  S2Hجداسازی گاز 

اينصورت مقدار ناخالصی گاز متان زياد بوده و از ارزش سوختی آن کاسته 

  .شودمی

 

 

 2COجداسازي  6-1

درصد افزايش  15ارزش سوختی گاز را تا حدود  2COتصفیه بیوگاز از گاز 

تری است بیشمواردی که نیاز به ارزش حرارتی  در دهد. اين تصفیهمی

گیرد. نحوه تصفیه نمیواقع معمولی چندان مدنظر قرار ضروری بوده و در م

بدين ترتیب است که جريان گاز بايد از درون آب آهک عبور داده  2COگاز 

شود. البته بايد توجه به داخل آب آهک می 2COشود. اين کار باعث جذب 

تر از ارتفاع آب آهک موجود در باالی مجرای خروج گاز بیش داشت که فشار

فشار گاز نباشد. به همزدن آب آهک در تسريع عمل تصفیه کمک مؤثری 

 است.

 

 

 S2Hجداسازي  6-2

تصفیه اين گاز در صورتی که در ترکیب بیوگاز وجود داشته باشد بسیار الزم 

اجزای بکار رفته در است. زيرا وجود اين گاز موجب خوردگی در فلزات و 

دستگاه گرديده، همچنین بوی بد و نامطلوب آن نوعی از معايب اصلی 

 آيد.های بیوگاز به شمار میدستگاه

مخزن غیرآهنی تشکیل شده  از يک S2Hدستگاه جداسازی يا تصفیه 

های آهن است که داخل آن از براده آهن پر شده، بطوری که بین خرده تکه

موجود باشد. بدين ترتیب گاز از يک طرف وارد مخزن فضای کافی برای گاز 

دهد. ( خود را از دست میS2Hشده و با عبور از براده آهن هیدروژن سولفوره)

های داخل مخزن اشباع شوند، با خارج کردن و قرار آهندر صورتی که براده

   ها در معرض هوای آزاد پس از مدتی مجدداً مورد استفاده قرار دادن آن

 گیرند.می

 

 (O2H) جذب بخارآب 6-3

بیوگاز به طور کلی شامل مقداری بخارآب است که در صورت عدم جداسازی 

ممکن است با تقطیر شدن و در نتیجه جمع شدن آب در لوله گاز موجب 

ايجاد وقفه و يا مسدود شدن کامل مجرای گاز گردد. جذب بخارآب عموماً 

گیرد. اين دستگاه از استوانه می تگاه تقطیرکننده بخارآب انجامبوسیله دس

يک طرف دارای مجرايی برای ورود گاز  ای تشکیل شده است که درفلزی ويژه

و در طرف ديگر مجرای ديگری برای خروج گاز است. قابل ذکر است که اين 

دو مجرا در باال و پايین استوانه به طريقی قرار دارد که روبروی هم نبوده و 

جب ورود و خروج گاز گردند. بدين ترتیب بخارآب سیرکوالسیون موپس از 

در گاز پس از ورود به استوانه و همجواری با بدنه سرد جانبی آن به صورت 

آوری گرديده و هرچند وقت يک بار بوسیله قطرات آب در کف استوانه جمع

 [.21-20گردد]میکف دستگاه تعبیه شده خارج  شیر آبی که در 

 

 انتقال بیوگاز -7

اصلی شبکه انتقال گاز برای مصرف اين است که فشار داخل شبکه  مسأله

تر از فشار اتمسفر باشد، زيرا در غیر اينصورت ورود هوا که در نبايد کم

      حقیقت ورود اکسیژن به محفظه گاز است عالوه بر اختالل در شرايط 

ه به کمی هوازی، در بسیاری از مواقع خطر انفجار را نیز در بردارد. با توجبی

 کشی و افت آن در مواقع مصرف ضرروی است تا:فشار گاز در شبکه لوکه

 متر نباشد. 30تر از کشی بیشطول شبکه لوله-1

تر از های کوچک و کممتر برای طرحسانتی 5/2تر از قطر لوله شبکه کم -2

های متوسط يا بزرگ نباشد. در صورتی که متر برای طرحسانتی 10الی  15

متر برسانیم، بايد  30-40تر از باشیم گاز را به نقاطی با فواصل بیش مجبور

در طول راه يک عدد مخزن خالی که نقش ايستگاه تقويت فشار را داشته 

باشد قرار دهیم. برای انتقال گاز به فواصل خیلی دور از پمپ ويژه استفاده 

 [.23-22شود]می

 

 امتیازات و موارد استفاده بیوگاز -8

بو و در حین سوختن بدون دود رنگ، بیحاصل از فرآيند تولید بیوگاز، بیگاز 

 شود:باشد و از آن در موارد زير استفاده میمی

کیلوکالری  6500تا  5200: يک متر مکعب بیوگاز حدود مصارف گرمايی-1

 9500تا  8500)اين رقم برای متان خالص حدود  کندانرژی آزاد می

تر از مواقعی ود( که ارزش حرارتی آن به مراتب بیششکیلوکالری برآورد می

 است که بقايای دامی يا گیاهی مستقیماً سوزانده شوند.
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مصرف سوخت در پخت و پز: يک متر مکعب بیوگاز برای پخت و پز سه  -2

 نفری کافی است. 6تا  4وعده غذايی يک خانوار 

 سوخت مکمل برای موتورهای احتراق داخلی. -3

های تولید برق که با ای از نیروگاهيان برق: در کشور چین نمونهتولید جر -4

مشغول به کار  1974کند ساخته شده و از سال استفاده از بیوگاز کار می

 هستند.

دی  %35متان و  %65مواد اولیه صنايع شیمیايی: بیوگاز دارای حدود  -5

ه در تولید توانند بعنوان ماده اولیباشد که اين مواد میاکسید کربن می

، بعنوان ماده اولیه CL3CHهای شیمیايی بکار روند)منو کلرومتان فرآورده

        های مختلف در کنندههای آلی، حلاصلی برای ساختن سیلیکات

، بعنوان ماده اولیه برای 2CL2CHکلرومتان ها، دیکشها و حشرهکنندهخنک

های عکاسی، نفوذ باال، فیلم ها، مواد با قابلیتکننده چربیتولید مواد پاک

بیوتیک و ، بعنوان ماده اولیه برای تولید پالستیک، آنتی3CHCLکلرومتان تری

د ضد حريق ، ماده اولیه برای ساخت موا4CHCLها، تتراکلريدکربن کنندهحل

توان در تولید موادی همچون يخ خشک اکسیدکربن حاصل نیز میدیو .... از 

 استفاده نمود(. 

     ولید کود آلی: پس از انجام عمل تخمیر و تولید بیوگاز، فضوالت ت -6

باشد. مانده، يک کود غنی مناسب برای استفاده در اراضی کشاورزی میباقی

چرا که اين کود بر خالف کودهای حیوانی تازه فاقد بو بوده و آلودگی محیط 

 ای هرز و هکند. بذر علفتری اشغال میزيست را بدنبال ندارد حجم کم

ای برای رشد پشه و مگس رود، هیچ جاذبههای جانوری در آن از بین میانگل

 و ساير حشرات موذی ندارد.

ها و مراتع: با تولید بیوگاز سوخت کمک به حفاظت پوشش گیاهی جنگل -7

کنی و قطع درختان نخواهد مورد نیاز افراد تأمین شده و ديگر نیازی به بوته

 بود.

بهداشت محیط: يکی ديگر از نکات مثبت پروژه تولید بیوگاز، کمک به  -8

کنترل آلودگی محیط زيست و ايجاد محیط بهداشتی سالم در روستاهاست 

های های مصرفی، شیوع بیماریکه از تجمع پشه و مگس، آلوده شدن آب

 [.25-24نمايد]انگلی جلوگیری می

 

 گیرينتیجه -9

تر کشورها و کارشناسان را به سوی امروزه بحران انرژی در جهان، بیش

استفاده از منابع انرژی زيستی و تجديدپذير سوق داده است. در کشورهای 

های زياد و به کارگیری امکانات صنعتی و توسعه يافته، با اختصاص سرمايه

داری در اين زمینه انجام شده است. از نتايج وسیع، تحقیقات و مطالعات دامنه

های زيادی موجود است آيد که در طبیعت، انرژیبر می بدست آمده اين طور

ها های مناسب، بازيافت دوباره آنکه با شناسايی و به کارگیری فناوری و روش

 ها بیوگاز است.ترين اين انرژیپذير است يکی از مهمامکان

درصد گاز متان و اکسیدهای کربن، هیدروژن  70الی  60بیوگاز از حدود 

رنگ، قابل بو، بینیتروژن و هیدروژن تشکیل شده است. اين گاز  بیسولفید، 

رنگ و بدون دود بوده و دارای اشتعال و در هنگام سوختن دارای شعله آبی

کیلوکالری در هر مترمکعب به ازای درجه  5495الی  4580ارزش حرارتی 

 باشد.درصد متان می 65درصد الی  50خلوص 

ها و ند تولید بیوگاز شامل مواد زايد دامداریمواد قابل استفاده در فرآي

ای  گیاهی، مواد زايد ها و بطور کلی مواد زايد دامی، مواد سبزينهمرغداری

جامد و فضوالت آلی و مواد جامد و پسماند کارخانجات تبديل مواد غذايی 

 باشند.می

و بخارآب از آن ضرورت تام  2COو  S2Hتصفیه بیوگاز و جداسازی گاز 

د، چه در غیر اينصورت مقدار ناخالصی گاز متان زياد بوده و از ارزش دار

شود. از بیوگاز در مواردی مانند، مصارف گرمايی، سوختی آن کاسته می

مصرف سوخت در پخت وپز، سوخت موتورهای احتراق داخلی، تولید برق، 

بیوگاز  شود. استفاده ازمواد اولیه صنايع شیمیايی و تولید کود آلی استفاده می

سازی محیط زيست و تهیه کود غنی و تولید گاز سوختنی از عالوه بر سالم

  نقطه نظر اقتصادی دارای اهمیت بسیار زيادی است.
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