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  :چکیده  
اهداف این مطالعه بررسی فضوالت گاوداری از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی ناشی از بیوگاز تولیدی از سیستم بیوگاز  

  .و حفاظت محیط زیست می باشد احداث شده می باشد که کلیه این اهداف در جهت نیل به تولید انرژی
اطالعـات جهـت    آزمایشـگاهی دآوری گردید، سپس از طریق مطالعه اطالعات گر... و ابتدااز طریق مطالعات میدانی، مشاهدات، پرسش نامه

  ..تکمیل وتحلیل گردیدطراحی سیستم 
حجم گاز تولیـدی برابـر بـا     .روز برآورد گردید کیلوگرم در 52050کیلوگرم،  4/30میزان فضوالت گاوداری در منطقه با میانگین روزانه

متـر مکعـب بیوگـاز     1620: که با پیش بینی دو واحد برای منطقه نتایج زیر برا هر منطقه قابل استناد اسـت . متر مکعب خواهد بود 3240
.. سـاعت  در روز خواهـد بـود   کیلووات  4251ودر زمستان 6570تولیدی برای هر واحد موجوداست، انرژی الکتریسیته تولیدی در تابستان 

الکتریکـی شـهرک وجلـوگیری از آلـودگی      ژی مربوطه برای تامین بخشـی از انـر  ودر نهایت لزوم احداث واحد بیوگار در شهرک دامپروری 
   .محیط زیست ضروری بنظر می رسد

  محيط زيستبیوگاز، انرژی، : کلیدواژه ها
Key word:Biogas,Energy,Environment 

  
  
  

   :مقدمه-1   
در جوامع بشری ، توسعه نیاز به منابع بیشتر انرژی دارد که یکی از راههای تأمین منابع کافی انرژی استفاده از منابع و روشهای جدید   

منابع اصلی ، مثل سوختهای فسیلی  که به مرور  . منابع انرژی جهان به دو بخش اصلی و جایگزین تقسیم می شوند . تولید انرژی است
تمام انرژی های دیگر را انرژی جایگزین می نامند که به دو گروه تقسیم می . کان تولید مجدد آن به زودی امکان پذیر نیستکاهش و ام

سوختهای هسته ای و : انرژی های جایگزین تجدید ناشونده عمدتاً عبارتند از .انرژی های تجدید شونده و انرژی های تجدید ناپذیر : شوند 
 ]3.[، زیست توده و انرژی بیوگاز استمنابع تجدید شونده شامل انرژی خورشیدی ، آبی ،بادی . انرژی گرمایی زمین

توسعه دامپروری و مرغداری باعث افزایش آلودگی حاصل از فضوالت می شود در صورت عدم توجه و مدیریت صحیح در فرآوری آنها می   
روش اول تصفیه هوازی که نیاز به . فت زائدات دامی و مرغی وجود داردسه روش برای بازیا. تواند مشکالت زیست محیطی ایجاد نماید 

روش دوم تصفیه بی هوازی که مقداری انرژی به . مقداری انرژی دارد ولی در مجموع باعث ذخیره انرژی به صورت غیر مستقیم می شود
  .]2[روش سوم سوزاندن آنها در کوره .صورت بیوگاز تولید می شود 

لذااستفاده از آنها به عنوان منبع جدید انرژی و هم به . بخش بزرگی از منابع انرژی به صورت بیوگاز را تأمین می نماینداین موادزائد   
طبق بررسی های به عمل آمده پتانسیل تولید انرژی به . عنوان کاهش آلودگی محیط زیست به سرعت در دنیا در حال افزایش است 

تکنولوژی . ال حاضر می تواند صرفه جویی کند بشکه نفت خام را در سال در ح 25500، معادل  صورت بیوگاز از فضوالت دامی کشور
کاربرد بسیار متداول و معمولی  .باشد بیوگاز برای استفاده بعنوان یک وسیله مؤثر و قابل اعتماد تولید گاز از ضایعات ارگانیکی مختلف می

تهیه شده از لجن حاصل از این فرایند  کودهای از طرفی شاورزی و فاضالبهای خانگیحیوانات، ضایعات ک فضوالتآن عبارت است از هضم 
توسعه صحیح . افزایش دهد % 30محصوالت کشاورزی را در شرایط مساعد تا عملکرد  قادر است  بوده وزراعی بسیار مفید از نظر

سازی محیط زیست و تهیه  از سه جنبه اصلی تولید انرژی، سالمتواند فوائد زیادی داشته باشد بطور کلی   دستگاههای بیوگاز و رواج آن می
 ]3[. کود غنی حائز اهمیت است
  : های بیوگاز و تولید انرژی از فضوالت عبارتست از موارد مثبت در انجام برنامه

منابع   محدودیت، کن دفن زباله استفاده از گاز متان در اما،  هاکشتارگاهدامداریها ومرغداریها و زائدت فضوالت ، های فاضالب تجزیه لجن
نیاز به انرژی در ، توجه خاص به تصفیه فضوالت روستایی ، های بیوتکنولوژی  نیاز بیشتر به انرژی و توسعه برنامه، نفت و گاز در جهان 



کود کمپوست از طریق  های شهری و تهیه تصفیه زباله، تصفیه کودهای حیوانی از نظر پاتوژنها و بذر علفهای هرز ، العبور  مناطق صعب
  .]2[وشهری بهسازی محیط در مناطق روستایی، سیستم غیر هوازی 

  
  :مطالعات انجام شده -2    

از  1808وی در سـال  . اسـت  1شروع تحقیقات در زمینه تجزیه بی هوازی و کاربرد آن در کشاورزی مربوط به شخصـی بـه نـام دیـوی    
مطالعاتی  2در اوایل قرن کنونی شخصی بنام لیوکرویی ].7[لیتر متان تولید نمود 3/0ر در خأل طریق تخمیر کود گاوی و با استفاده از تقطی
در مقاله ای اعالم کرد که تأثیر متقابـل پارامترهـای عملـی و نتـایج      1980در سال  3هورتون. در زمینه تکنولوژی تولید گاز متان انجام داد

بر روی یـک هاضـم از نـوع     1991در سال  4 جه سانتیگراد عملی ومیزان گاز تولیدی السکدر 35آنها، مثالً  برای کنترل آلودگی در دمای 
آزمایشـاتی را  ) محدوده بینـابین (6ویک هاضم در محدوده مزوفیلیک) محدوده سرما دوست( 5الگون پوشش دار در محدوده سایکروفیلیک 

اعـالم نمودنـد کـه گـاز     1991در سـال   7تیلشـه و ویـرا   ].13[ست انجام داد و به این نتیجه رسید که هاضم در محدوده سرمادوست بهتر ا
   ]. 6[تولیدی در هاضم باعث حرکت مواد می شود، اما این مقدار معموالً برای مخلوط کردن مواد داخل هاضم کافی نیست 

  
  :اهداف پژوهش-3   

ژی الکتریکی ناشی از بیوگاز تولیـدی از سیسـتم   اهداف کلی این مطالعه بررسی فضوالت گاوداریها از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انر
  .بیوگاز احداث شده می باشد که کلیه این اهداف در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد

  
  :وضعیت جغرافیایی و شریط اقلیمی منطقه مورد مطالعه-4   

طول جغرافیـایی قـرار دارد و ارتفـاع آن از سـطح      23´و  48˚ا ت 20´و48˚عرض جغرافیایی و33´و 33˚تا 27´و 33˚شهرستان خرم آباد در
  ]1[کیلو متر مربع مساحت دارد 6233متر و تقریباً در مرکز استان واقع شده است این شهرستان 1171دریا 

  ]1[شرایط کلی آب و هوایی منطقه مورد مطالعه -1جدول
  سانتی گراد1/39  حداکثر درجه حرارت
  رجه سانتی گرادد -2/3  حداقل درجه حرارت
  درصد 75  حداکثر رطوبت نسبی
  درصد 6/25  حداقل رطوبت نسبی

  میلی لیتر 1/86  حداکثر بارندگی
  
  :موادوروش ها-5   

در مطالعـات آزمایشـگاهی طـی نمونـه گیـری از       . روش انجام کار شامل دوبخش مطالعات آزمایشگاهی و مطالعات میـدانی مـی باشـد   
توسط محقق که شـامل   8در مطالعات میدانی. تخمین زده شد ... رصد مواد شناوروصد شن، درصد مواد آلی، دفضوالت فاکتورهایی نظیر در

  .مشاهدات، مصاحبه وپرسش نامه می باشد، آمار و اطالعات مورد نیاز از نظر کمیتی  برای طراحی و احداث  واحد بیوگاز کسب شد
  .به در زمان های مختلف نمونه گیری شدمرت 4جهت انجام آزمایش ها و نمونه گیری از کودها 

  
  
  
  

                                                 
1 Davy 
2 Luocuo Rui 
3 Horton 
4 Lusk 
5 Psychrophilic Covered- iagoon type 
6 Mesophilic stired- tank 
7 Tilche & Viera 
8 Field Study 



  :نتایج-6   
  :درصد رطوبت وزنی.6-1      

مواد خوراکی طبیعی محتوی آب متغیر بوده و به همین دلیل مواد جامد یا خوراک واحد بصورت خشک شده، بـرای انجـام تحقیقـات    
در ]. 6[ترهای مهم در طراحـی سیسـتم بـه شـمار مـی رود     علمی استفاده می شود، بنابراین تعیین میزان درصد رطوبت وزنی یکی از پارام

درصد از وزن آن سایر مـواد را ازجملـه    69/18درصد برآورد گردید پس تنها  31/81آزمایش های انجام شده میانگین درصد رطوبت وزنی 
  .مواد آلی قابل احتراق تشکیل می دهد، که در آزمایش درصد مواد آلی میزان آن مشخص می گردد

  درصد رطوبت وزنی : 2جدول 
وزن کود تازه  تاریخ  تیمار

)(gr  
وزن کود خشک 

  %رطوبت  )gr(شده

1  14/12/85 60 04/9  93/84  
2  14/12/85 60 21/14  31/76  
3  14/12/85 60 03/12  95/79  
4  14/12/85 60 57/9  05/84  

  
  :درصد مواد جامد کل.6-2   

مقدار به دسـت  . درصدمحاسبه می گردد 69/18لف میزان درصد مواد جامد کل با توجه به میزان درصد رطوبت وزنی در کودهای مخت
کیلوگرم متشکل ازمواد جامد است که شامل مواد جامد قابل احتـراق و مـواد غیـر    9728آمده حاکی از این است که از کل زائدات تولیدی 

  .ابلیت تبدیل به بیوگاز رادارندقابل احتراق می باشد و از این میان تنها مواد جامد قابل احتراق هستند که ق
  

  :درصد مواد آلی.6-3   
مواد آلی با اجزای فرار خوراکی در فرایند هضم و تخمیر حائز اهمیت می باشد، به همین دلیل بخش آلی مـواد خشـک مـورد توجـه     . 

باکتری ها بتوانند مواد آلی را جذب  برای اینکه.درصد تخمین زده شد 72/92ها درصد مواد آلی طبق نتایج آزمایش. خاص قرار گرفته است
. لذا یک حجم کود تازه دامی را با آب کامالً مخلوط کرده ودر دستگاه می ریزنـد . نمایند، الزم است که مواد به صورت محلولی رقیق درآیند

کـرده و مـانع رشـد     در صورت غلیظ بودن محلول، چسـبندگی افـزایش پیـدا    ].8[درصد ماده جامد باشد 7-9الزم است که محلول شامل 
  ]. 12[باکتری ها می گردد، در صورتی که محلول خیلی رقیق باشد، محلول الیه الیه شده و باید بطور مداوم آن را به هم زد

زیـرا  در ایـن صـورت    . درصـد در نظـر گرفتـه شـد     9در آزمایش های انجام گرفته توسط محقق و در طراحی سیستم درصد مواد آلی 
برابر کودگاوی به مواد آب اضـافه مـی    5/1لذا در طراحی سیستم بیوگاز و انجام آزمایشات ]. 13[اضم فراهم می شودبهترین غلظت برای ه

  . گردد
  درصد مواد آلی : 3جدول 

وزن  تاریخ  تیمار
  )gr(اولیه 

وزن
  )gr(ثانویه 

درصــد مــوادآلی 
  در مواد جامد

درصد مواد 
  جامد

درصد مـواد آلـی در   
  کود 

1 26/12/85 69/2 37/0 24/86  06/15 98/12  
2 26/12/85 7/2 39/0 55/85  7/23 27/20  
3 26/12/85 7/2 51/0 11/81  05/20 26/16  
4 26/12/85 7/2 43/0 07/84  95/15 4/13  

  72/15 69/18  24/84 - -  - میانگین
  
  :درصدمواد شناور. 6-4

ل می مانند، بایسـتی مقـادیر آنهـا  انـدازه گیـری گـردد و در       به علت وجود کاه و پر و سایر موادی که به صورت شناور در سطح محلو
درصد مـواد جامـدکل بـرآورد     94/2، میانگین درصد مواد شناور ]9[محاسبه وطراحی سیستم بیوگاز در قسمت حوضچه رسوب جداگردند

  .کیلوگرم مواد شناور بایستی در حوضچه رسوب از سایر مواد جداگردد  286لذا روزانه . گردید
  
  



  درصد مواد شناور : 4جدول 
وزن کل مواد برای  تاریخ  ردیف

وزن مواد شناور   درصد رطوبت  نشینیته
  خشک

وزن معادل خشک 
  مواد

درصد مواد 
  شناور

1 14/12/85 40 93/84 9/1  02/6  87/2  
2 14/12/85 40 3/76 3/2  48/9  31/3  
3 14/12/85 40 95/79 93/1  02/8  83/2  
4 14/12/85 40 05/84 85/1  38/6  78/2  

  94/2  -   -  - -  -   میانگین
  :درصد شن. 6-5

باتوجه به درصد مواد جامد کل و نیز میزان کود تولیدی در هر واحد، مقدار شن . درصد برآورد گردید 40/2میانگین درصد شن موجود 
:از سایر مواد جداگردد که بایستی در قسمت حوضچه رسوببرآورد گردیدکیلوگرم  233روزانهموجود در مواد ورودی طبق رابطه زیر 

  233=52050×1869/0×024/0  
  درصد شن : 5جدول 

درصد شن موجود در مواد   وزن شن  وزن مواد خشک  تاریخ  ردیف
  خشک

1  26/12/85 69/2 05/0  85/1  
2  26/12/85 7/2 07/0  59/2  
3  26/12/85 7/2 04/0  48/1  
4  26/12/85 7/2 10/0  7/3  

  40/2  -  - -  میانگین
  

  :ن فضوالتمیزا. 65-6
بخـش هـای مرکـزی، چغلونـدی، ویسـیان،      در، واحـدها  بودهرأس گاو شیری  1735 باواحد  44تعداد گاوداری های شیری در منطقه 

درصد کـل   36رأس گاوشیری در بخش چگنی تمرکز یافته اندو برابر  640از این میان رقمی برابر با . چگنی، زاغه وپاپی احداث گردیده اند
میـانگین فضـوالت روزانـه    . [4]شامل می شودو علت این تمرکز وجود شهرک دام میرزاوند کی در این منطقه مـی باشـد   گاوهای منطقه را

  .کیلوگرم برآورد می گردد 52050کیلوگرم  و در کل شهرستان میزان فضوالت روزانه گاوی  4/30گاوی 
  

  :برآورد بیوگاز تولیدی. 6-7
کیلوگرم در سـطح شهرسـتان در طـول روز مـی      52050کل کود تولیدی برابر ودرصد  72/15میانگین درصد مواد آلی در کود گاوی 

کیلوگرم  برآورد مـی گـردد، لـذا     51531کیلوگرم شن در کود تولیدی میزان کود  233کیلوگرم مواد شناور و  286باشد که با کسر روزانه 
 Kg67/8100=51531×1572/0    :مقدار مواد آلی  قابل احتراق  در کود طبق رابطه زیر برابر

میـانگین دو عـدد   ]. 2[مترمکعب به ازای هر کیلوگرم ماده جامد قابل احتـراق اسـت   3/0-5/0از طرفی حجم گاز تولیدی برابر . خواهد شد
  :می شود، اگر عدد مذکور در میزان مواد جامد قابل احتراق ضرب شود، حاصل ذیل بدست خواهد آمد 4/0مزبور برابر 

m3 26/3240=kg 67/8100 ×m3/kg    4/0  

  .خواهد بود m326/3240لذا با توجه به محاسبات باال میزان بیوگاز تولیدی در روز در گاوداری های منطقه برابر 
  

  :طراحی سیستم تولید بیوگاز. 6-8
پـروری  شـهرک دام ( به علت زیاد بودن حجم فضوالت محل احداث واحدهای بیوگاز در دو منطقه یعنی بخش مرکزی و بخش چگنی 

در منطقـه ریختـه شـده و موجـب     بدون اینکه حتی استفاده کشاورزی ازآن گردد از طرفی کلیه فضوالت  .، پیشنهاد می شود)میرزاوند کی
  .ر این منطقه الزامی و ضروری استآلودگی زیست محیطی نیز خواهد شد؛ بنابراین احداث یک واحد بیوگاز د

  
  
  



  : حوضچه رسوب. 6-8-1
شن و مواد شـناور موجـود در مـواد اولیـه در      .وجود دارد که علت احداث آن اختالط مواد اولیه با آب است یچه احوض در کنار هاضم،
را کـه بـا آب مخلـوط     یهاضم ارتباط دارد و مواد اولیه ا یبه قسمت تحتان یورود یه از طریق مجراچاین حوض .گردد یاین قسمت جدا م

ه چکـف حوضـ   .دهـد  یوجود دارد که عمل مخلوط کردن را انجام م یحوضچه همزن مخصوصدر این  .دهدی شده است به هاضم انتقال م
  ].7[ .نمود یجمع شده در کف راجمع آور یداشته باشد که بتوان شن ها یباید شیب کم

 77297نـی  برابـر مـواد روزانـه یع    5/1برای این منظـور مـی بایسـت    . درصد مواد آلی برسد 9کود تولیدی روزانه باید ابتدا به غلظت  
طبـق مطالعـات   . کیلوگرم محلول داخل مخزن وجود خواهد داشـت  128828یعنی مجموعاً روزانه . آب به مواد اضافه گردد) لیتر(کیلوگرم 

لیتر خواهد بودبـه منظـور اطمینـان از     120965در نتیجه حجم مواد روزانه . تعیین گردیده است gr/lit 065/1گذشته چگالی مواد روزانه 
لذا حجم حوضچه رسـوب  . درصد بیشتر از حجم مواد حاصل در نظر گرفته می شود 20سرریزنکردن مواد از حوضچه ورود، حجم حوضچه 

متر مکعب خواهد  6/72حد بیوگاز ، حجم حوضچه رسوب در هر واحد برابر متر مکعب می شود که با در نظر گرفتن دو وا 15/145در کل 
  .آمده است 1ابعاد و طرح آن در شکل  کهجنس حوضچه به دلیل هزینه کمتر و عمر بیشتر از بتن ضد سولفات  انتخاب می شود . شد
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  ابعاد و طرح حوضچه رسوب -1شکل 
  :هاضم. 6-8-2   

در بسته است که از مواد اولیه مملو گردیده  یاین محفظه شامل فضای .مخزن تخمیر است سیستم بیوگاز، یهااز مهمترین قسمتیکی 
 یرشد و ازدیاد باکتریها یبرا یبدین ترتیب محیط مناسب .گردد یرطوبت و عدم نفوذ آب و هوا موجب تخمیر مواد م و با تثبیت حرارت ،

  ].14[شود یولید ممتان زا بوجود آمده ودر نتیجه گاز متان ت
  :در نتیجه برای تعیین حجم هاضم رابطه بصورت زیر خواهد بود

 )روز 12با در نظر گرفتن زمان ماندگاری برابر با (
حجم هاضم=120965×12= 1451580لیتر  

  :درصد اطمینان برای افزایش حجم هاضم20با 
حجم هاضم=1741896لیتر  

جنس هاضم هـا از بـتن بـا پوشـش      .متر مکعب محاسبه می گردد 871هاضم برابر با که با دو هاضم مساوی برای دو منطقه حجم هر 
. اپوکسی  انتخاب می شود زیرا عالوه بر افزایش طول عمر، به دلیل دارا بودن پوشش اپوکسی مانع نشت گاز به خـارج از مخـزن مـی شـود    

 .ردسیر بودن منطقه هاضم درداخل زمین قرار می گیردشکل هاضم بصورت استوانه ای است و سقف آن بصورت ثابت می باشد به خاطر س
الزم  یزائدات درون مخزن وافزایش گازده یمنظور کنترل درجه حرارت یکنواخت در مخزن و ازبین بردن الیه سخت ایجاد شده در بااله ب

مـزن اسـتفاده مـی مـی شـود      مترمکعب از روش هیـدرولیکی بـرای ه  10هاضم از بزرگ بودن دلیلبه .]5[هست که از همزن استفاده شود
 یورود و خروج در داخل مخزن به طریقـ  یدر موقع ساخت مخزن باید موضع مجراها.  سیستم گرمایشی از نوع گرم کن خارجی می باشد

ی کـه از مجـرا   یآن منتقل گردیده و بـا فشـار   یتخمیر شده از داخل و کف مخزن به باال یمواد قدیم انتخاب شود که با ورود مواد جدید،
آورده شـده  2ابعاد و طرح هاضـم در شـکل    ].12[هدایت شود یبه داخل حوضچه خروج یخروج یشود از طریق مجراها یایجاد م یورود
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  طرح هاضم ، گرم کن و همزن آن: 2شکل
  
  :مخزن گاز . 6-8-3

تولید گاز به نوع و میزان مواد . دارد یزن بستگحجم مخزن نگهدارنده گاز به مقدار گاز تولید شده و حجم گاز خارج شده از مخ
 یدرجه سانتیگراد با زمان اقامت طوالن 34 باال و ثابت مثالً یتولید گاز در دما. باشدی مواد وابسته م و زمان ماند ی هاضمو دما یتخمیر

توأم با به هم ) روز 30مثالً (زمان اقامت کوتاه  و) درجه سانتیگراد 15ـ  25(متغیر و پایین یدما. یابد  یهمراه با به هم زدن لجن افزایش م
مخزن از نوع شناور، به شکل استوانه وازجنس ورق های فوالدی که قسمت داخل آن ها جهت ].10[بر تولید گاز دارد  ییزدن آرام اثر سو

  . جلوگیری از خوردگی با الیه ای ازرنگ  پوشش داده شده انتخاب می گردد
 

  :گاز تولیدیمحاسبه حجم . 6-8-4   
میانگین درصد مواد آلی در کود ].3[متر مکعب به ازای هر کیلو گرم ماده جامد قابل احتراق می باشد 3/0-5/0حجم گاز تولیدی برابر 

کیلـوگرم مـی شـود بنـابراین      51531درصد برآورد گردید، کل کود تولیدی با کم نمودن شن و مواد شـناور برابـر   72/15در گاوداریها برابر
کیلوگرم است  لذا با توجه به میزان گاز تولیدی در ازای هر کیلوگرم ماده جامد قابل احتـراق ،  8100ن مواد جامد قابل احتراق برابر با میزا

 1620البته این گاز برای دو واحد بیوگاز می باشد، که برای هر واحد رقمی برابر با .  متر مکعب خواهد بود 3240حجم گاز تولیدی برابر با 
  .مکعب می گردد متر

  
  :ابعاد مخزن گاز. 6-8-5   

در موتورژنرتورها می توان از گازهای با فشـار  . یا سایر موتورها می توان استفاده نمود) کوژنراتورها( ازگازهای تولیدی در موتورژنراتورها
ده از بیوگاز تولیدی روزانه باید ابتدا فشار گـاز  ، اما در مورد موتورهای دیگر در موقع استفا)دارای پمپ تغذیه می باشند(پایین استفاده کرد 
سانتی متر آب تجاوز نکند که ایـن مقـدار    6بنابراین برای اینکه فشار داخل مخزن از ]. 5[سانتی متر آب رسانید 6تا  4تولیدی را به حدود 

د و سپس سطح مفید برای تأمین فشار الزم کیلوگرم بر سانتی متر مربع است؛ می بایست ابتدا وزن استوانه شناور محاسبه شو06/0معادل 
  .کیلوگرم می باشد استفاده می شود 3/6میلیمترکه وزن هر متر مربع  2با ضخامت )  شیروانی(ازورق های موج دار گالوانیزه .  تعیین گردد

متـر   1/8بعاد هر کدام بـا ا. متر مکعب است استفاده می شود 545به دلیل باال بودن حجم گاز تولیدی از سه مخزن که حجم هر کدام 
در نتیجـه مقـدار   . کیلـوگرم وزن درد  5/2006متر مربع ورق نیاز است که  معدال  5/318برای این مقدار . متر می باشد 5/10قطرو ارتفاع 

انه شناور درون آن استوانه ثابت باید کمی بزرگتر از استوانه شناور باشد تا استو.کیلوگرم بر سانتی متر مربع خواهد شد 063/0فشار تولیدی 
ارتفاع آب داخل مخزن بایسـتی از  . متر می باشد 8/10متر وارتفاع آن  3/8لذا قطر استوانه ثابت . توسط قرقره ها به راحتی باال و پایین رود
  .مخزن ذخیره گاز رانشان می دهد  -3شکل . متر برآورد می گردد 5/8ارتفاع استوانه ها کمتر باشد لذا ارتفاع آن 
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  نمای مخزن گاز و قسمت های مختلف آن : 3شکل 

چرخ های هدایت کننده استوانه  -5لوله های انتقال گاز    -4مشعل       -3استوانه ثابت ومخزن آب  -2  استوانه شناور-1
    میله های نگهدارنده استوانه شناور   -6شناور    

  
  
  :استفاده از گاز تولیدی. 6-8-6   

مقداری برابـر  ] 2[درصد متان در بیوگاز 60طبق مطالعات گذشته و وجود . متر مکعب بیوگاز تولیدی برای هر واحد موجوداست 1620
درصـد در تابسـتان صـرف گـرم کـردن هاضـم مـی         15درصـد در زمسـتان و    45از این مقـدار  . مترمکعب متان تولید خواهد شد 972با 

حـال ایـن   . متر مکعب در تابستان تولید خواهـد شـد   2/826مترمکعب متان در زمستان و  6/534ر با این توضیحات رقمی براب].  10[گردد
لـذا  ]. 2[کیلووات ساعت درهر مترمکعب بیوگاز است 94/9ارزش حرارتی متان برابر . میزان متان بایستی به انرژی الکتریسیته تبدیل گردد

ودر نهایت متناسب با . کیلووات ساعت در تابستان می باشد 4/8212زمستان و  کیلووات ساعت در 5314میزان انرژی الکتریسیته تولیدی 
مقادیر انرژی های الکتریسیته بدست آمده از ژنراتوریا کوژنراتورهای متناسب می تـوان بهـره جسـت در صـورت اسـتفاده از کوژنراتورهـای       

ودر زمسـتان  6570، انرژی الکتریسیته تولیدی در تابستان ])5[ رهادرصد در کوژنراتو80با توجه به بازدهی ) ( گازوئیل -بیوگاز(دوگانه سوز
قابل ذکراست کلیه محاسبات باال برای یک واحد نیروگاه تولید بیوگاز می باشد در صـورتی کـه   . کیلووات ساعت  در روز خواهد بود 4251

  . خواهد بودنیروگاه تولید بیوگاز در سطح شهرستان دوعدد و به یک اندازه و با محاسبات باال 
  

  :بسترهای لجن خشک کن. 6-8-7
دستگاه بیوگاز عالوه براین که از نظرکودی غنی بوده و برای مصارف کشاورزی مفید می باشد، با توجـه بـه ایـن کـه در      لجن حاصله از

ز، تخم الرو و سـایر مـوارد   ، تخم علف های هر9شرایط بی هوازی ، حرارت باال و پ هاش خنثی ، تجزیه شده؛ عاری از بسیاری از پاتوژن ها
  ]. 11[ مضر برای کود داده شده به زمین های زراعی می باشد

مواد درون مخزن پس از عملیات تخمیر، مقدار آب زیادی دارند که  برای استفاده از کود حاصله به صورت خشک باید در مکانی آب 
بسترهای لجن خشک کن  . یا بستر های لجن خشک کن استفاده کرد های تبخیر وبدین منظور می توان از دریاچه. خود را از دست بدهند

مدت زمان خشک شدن لجن در . حوضچه هایی هستند که از یک سیستم زهکش در کف آن برای جدا کردن آب لجن استفاده می شود
  ].  15[دریاچه های تبخیر به اقلیم منطقه، میزان لجن و سطح دریاچه بستگی دارد

  :مسائل و مشکالت  -7
که درجه حرارت در ی در صورت .و جنس ساختمان هاضم و مخزن گاز دارد یمدیریت یشدید به فاکتورها یبستگ یمیزان بیوگاز تولید

، غلظت [16]قرار داشته باشد 25 – 30در محدوده  C/Nونسبت    PH=    7 +  2/0گراد ،    یدرجه سانت 30 – 37کل هاضم بین 
بیشترین میزان تولید بیوگاز حاصل  نداشته باشد، یدرصد باشد و ساختمان هاضم و مخزن گاز نشتها کمترازیک ی چربو  یمواد سم
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درصورت عدم کنترل و رعایت این شرایط  .خواهد داشت درصد است، 60حداکثر مقدار متان را که حدود  یخواهد شد و بیوگاز تولید
  .هش خواهد یافتکا یو کیفیت آن و همچنین کیفیت کود تولید یمیزان گاز تولید

عدم اشتغال  ،یپایین بودن فشار گاز تولید احداث، یتوان هزینه باال یها در کشور ایران م از دالیل  عدم استقبال از این سیستم
  .را نام بردی و ارزان بودن انرژ یقوانین زیست محیط یعدم اجرا ،یآفرین

  
  :پیشنهاداتنتیجه گیری و  -8   
 .کیلوگرم در روز برآورد گردید 52050کیلوگرم،  4/30ر منطقه با میانگین روزانهمیزان فضوالت گاوداری د -1
، PH( طراحی سیستم بیوگاز برای گاوداری ها در مناطق گفته شده در صورتی که هاضم از نظر فاکتور های مدیریتی برای تخمیر -2

  .ند، مناسب تشخیص داده شدمشکلی نداشته باش...) وC/Nدرجه حرارت ،غلظت مواد سمی و چربی ها، نسبت 
: که با پیش بینی دو واحد برای منطقه نتایج زیر برا هر منطقه قابل استناد است. متر مکعب خواهد بود 3240حجم گاز تولیدی برابر با  -3

کیلووات  4251ودر زمستان 6570متر مکعب بیوگاز تولیدی برای هر واحد موجوداست، انرژی الکتریسیته تولیدی در تابستان  1620
  ..ساعت  در روز خواهد بود

درصد کل  36با توجه به وجود شهرک دام میرزاوند کی در بخش چگنی و عدم استفاده از فضوالت آن منطقه و دارا بودن حداقل  -4
دگی گاوهای شیری شهرستان در این قسمت، پیشنهاد می شود جهت تولید بخشی از انرژی الکتریسیته شهرک دام و جلوگیری از آلو

 .زیست محیطی و آلودگی های بهداشتی در این منطقه، یک واحد بیوگاز احداث گردد
روستاهای شهرستان اکثراً از نعمت گاز محروم بوده و تاحدی با مشکل کمبود برق مواجه هستند، لذا با توجه به پرورش دام در  -5

 .ترویج داده شود خانوارهای روستایی بهتر است احداث هاضم های روستایی در این مناطق
به دلیل پایین بودن تعداد واحدهای پرواربندی گوساله و نیز دوره ای بودن پرورش گوساله دراین واحدها پیشنهاد می شود فضوالت  -6

  .این واحدها جهت مصارف کشاورزی استفاده گردد وبرای  استفاده در سیستم های مدیریت بازیافت در منطقه مناسب نیستند
  

  :منابع
 .دانشگاه اصفهان. جغرافیا و برنامه ریزی شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد. توسعه فیزیکی شهر خرم آباد).  1385. (ی، محمداسد -1
دانشگاه شهید چمران . دانشکده کشاورزی. اصول و تکنولوژی بازیافت. درسنامه دوره کارشناسی ارشد مکانیزاسیون). 1384.(الماسی، مرتضی -2

 .اهواز
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