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 يهايبه کاهش استفاده از انرژ تواند ين، ميگزير جايدپذيک سوخت تجدي عنوان به، (Biogas) گاز ستيزد و استفاده از يتول
. شود يت انرژيش امنيافزا باعث و بيانجامد يليفس يها ين انرژياز ا يناش يطيمح ستيکاهش اثرات زبه دنبال آن و  يليفس
 و ندز هم، زمان ماند، دما، شدت تهيدياس از جمله ياديز يها است و از پارامترها و شاخص يط خاصيتابع شرا گاز ستيزد يتول
 از ؛برخوردار است ييت بااليط، از اهمين شرايص بهتريکنترل و تشخ يبرا يشگاهيک هاضم آزمايرد. وجود يپذ يم تأثير ...

 مؤثرها، عوامل ب انواع هاضميا و معايمزادر نظر گرفتن با  يهواز يبهاضم ساختمان  يبراه ياول سه طرحرو در اين پژوهش  اين
، امکان ها ن هاضمي. در اندع، ساخته شديما يهضم پسماندها ينه ساخت هاضم، برايهزو در نظر گرفتن  گاز ستيزد يبر تول

 يا ن به سامانهيهمچن ؛هم بودافر، غلظت و زمان ماند مواد) تهيدياس، همزن(دما،  گاز ستيزد يدر تول مؤثر يهاپارامترکنترل 
، يشيآزما يها طرح يو امکان اجرا بوده وستهيناپاز نوع  ها ن هاضمي. ابودند  شده مجهز شده ديمقدار گاز تول يريگ اندازه يبرا
 يبرا هاي پيوسته نسبت به هاضم وستهيناپ يها هاضمشد.  ينيب شي، پگاز ستيزد يبر تول مؤثر يپارامترها اثر مطالعه يبرا

ن با توجه به يد. همچنتر هستنمناسب يگنوسلولزيتوده ل ستيدارند، از جمله ز ياز به زمان ماند باالتريکه ن يش مواديآزما
درزها  يبند ن بخش ساخت، آبيتر و مشکل ترين مهمز وجود داشت. ين ينور يمارهايها، امکان مطالعه ت  ن هاضميبدنه شفاف ا

 يا شهيهاضم شتوان به اين نتيجه دست يافت كه  ميمناسب،  يبند در صورت امکان آبشده،   سه سه هاضم ساختهيمقااز  بود.
؛ اما کند. يهم ماگاز را فر ستيد زيگذار بر تولتأثير يها همؤلفآزمون  ياز برايهمه الزامات موردن باًيتقر م بوده ون نوع هاضيبهتر

 يها بدنه هاضم يريپذ انعطاف دليل بهو اتصال و سوختن الکتروموتور است.  عيماآن، امکان نشت هوا و نفوذ  يمشکل اصل
و  يسيناطغا مي ين دستدهمزبه  ، در صورتي كه نيازبودپذير  امكان يهاضم به راحت ن نوعياکردن  يهواز ي، امکان بيلنيات يپل

دل و ي، نيکي، درپوش الستء. استفاده از ارلن خالشود از عيوب آن محسوب مي يديحجم گاز تول يريگ در اندازه ياحتمال يخطا
 صورت بهز ين طرح نيدر ا يهمزن هم کرد اماافر را يهواز يک هاضم بياز ين شکل ممکن، ملزومات موردنين الک، به بهتريهپار
   .گرفتصورت  يسيا با استفاده از همزن مغناطي يدست
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  مقدمه 
 يطيمح ستير با توجه به مشکالت زياخ يها در سال

 يت انرژي، امنيليت منابع فسي، محدوديليفس يها سوخت
به منابع  يوجه جهانمت نفت، تين نوسانات قيو همچن

 ,.Moraes et alاست (  افتهيش ير افزايدپذيتجد يانرژ

ل يکه پتانس ريدپذيتجد ياز منابع انرژ يکي). 2014
ر ياست. مس گاز ستيزدارد،  ييباال ياتيو عمل يقاتيتحق

 ير جذاب و مطمئن برايک مسيکه  گاز ستيزاستخراج 
ر سوخت يدپذيمنبع تجد عنوان بهتوده  ستياستفاده از ز

نه را به ين زميقات در اياز تحق يا ف گستردهياست، ط
). در Chandra & Gupta, 1997است ( خود معطوف کرده

 يها يحال حاضر، دستاورد بزرگ استفاده از انرژ
. در است يليفس يها ر، کاهش مصرف سوختيپذ ديتجد

ک ي، يآل يپسماندها يهواز يبند هضم ين رابطه، فرآيا
ن ياز ا يناش يندگيکه ضمن کاهش آالمهم است  يفناور

- ۸/۴۲باال (متان،  يبا ارزش حرارت ي، محصوليمواد آل
که   جاآن ازکند. يد ميمگاژول بر متر مکعب) تول ۲/۳۵

 ياهانين نوع گاز، گيد ايتول يشده برا ه هضميمنابع اول
کننده  اند که در طول رشد خود، مصرفبوده

ش ياز موجب افزان گي، احتراق اهستنددکربن ياکس يد
 ,.Belhadj et alشود (ينم در جو ياگلخانه يمقدار گازها

2013.(  
 يهامختلف هاضم يهابا وجود استفاده از مدل

 يقات اندکي، تاکنون تحقيقاتيدر مراکز تحق يشگاهيآزما
 ي. بررساست شده ها انجام ن هاضميا ينه طراحيدر زم

ر صورت دهد که د يقات مربوطه نشان مينه تحقيشيپ
ه مواد به درون هاضم و يتغذ يهاپارامترژه به يتوجه و

 يانه الزم، استفاده از هاضم مداوم و دو مرحلهيهز تأمين
کردن   کوتاهبر  عالوهله پمپاژ مجدد، يوسبه يهمزنت يبا قابل

د يتول يزمان ماند مواد درون هاضم، راندمان عمل
 ).Kendi et al., 2012( دهد يش ميز افزاين را گاز ستيز

د يبا توجه به تول گاز ستيزد يمعادالت تول يبررسن يهمچن
، تعداد وستهيناپنشان داد که با استفاده از هاضم  يعمل
ابد که در صورت ي يکاهش م يدر طراح مؤثر يرهايمتغ

قات، موجب سهولت ساخت يدر تحق يصرف زمان کاف
از سابقه استفاده  ).Igoni & Harry, 2017(شود  ميهاضم 

در هاضم  ،قيعا عنوان بهلن يات يپل يها هيکپارچه و اليبتن 
 دارد ر وجوديژه در مناطق سردسي، به ويتجار

)Hajiaghaalizadeh et al., 2012.(  

 مؤثرط ياست شرا الزم، گاز ستيزنه يد بهيجهت تول
ت ياثرگذار بر کم يهاپارامترشده و  رامون هاضم، کنترليپ

ن يرند. همچنيقرار گ ياسبد، در محدوده منيت توليفيو ک
خوراک هاضم استفاده  عنوان بهه که يمواد خام اول

باشند. با توجه به   داشته يب مناسبيد ترکيبا ،شوند يم
، بهتر است که يا و مزرعه يتجار يهاابعاد بزرگ هاضم

ها، در پارامترمناسب  ةمواد خام و دامن ةنيب بهيترک
ند يدست آ و در ابعاد کوچک به يشگاهيط آزمايشرا

(Igoni, 2006) . ا يو  وسته)ي(ناپ مجزا صورت بههضم مواد
ک ي يهدف اصلانجام شود. تواند  مي وسته)ي(پ مداوم

بر  مؤثر، امکان کنترل عوامل يشگاهيآزما يهواز يبهاضم 
د و در ياثرات آنها بر عملکرد تول يبررس ،گاز ستيزد يتول
ن يبنابرا ست.ط اين شرايتر آل دهيآوردن ا دست  بهت ينها

 مؤثرط يها و شراپارامترجاد شود تا بتوان يا يطيد شرايبا
ن کار امکان يد گاز را مطالعه کرد و قطعا الزمه ايبر تول

با توجه به  مورد مطالعه است. يهاپارامتراز  يا جاد دامنهيا
ن، يشيقات پين با توجه به تحقين الزامات و همچنيا

و ساخته  شده ر گرفتهسامانه هاضم در نظ يبرا ييها طرح
ب و يشده، معا  ت با توجه به تجارب کسبيند و در نهاشد

  .محاسن هرکدام به دست آمدند
 
 ع هاضمانوا

ه، يل نوع تغذيآنها از قب يها يژگيها را با توجه به و هاضم
 کنند يم يبند مي... تقس و خوراک، حالت هضم يدما

ها  نواع هاضما از ب و موارد استفادهيمعا ا،ي. مزا)١جدول (
شود که   ح دادهيد توضياست. البته با  آمده ٢جدول  در

مربوط به  ٢و جدول  ١جدول  شده در موارد ذکر
ن مقاله، يموضوع اكه  حالي درهستند  يتجار يها هاضم
، يشگاهيآزما هاضم يياست. هدف نها يشگاهيآزما هاضم
 ين واحد، برايدر چند يهواز يبط يمح كردن  فراهم

ن ياست. ا گاز ستيزد يدر تول مؤثرش و کنترل عوامل يآزما
 ه، لوله خروج گاز ويچه ورود مواد اوليد به دريواحدها با

داشتن  مجهز باشند. امکان کنترل و ثابت نگه همزنسامانه 
ضروري  (pH) تهيدياس يريگ ن امکان اندازهيدما و همچن

ا يکه امکان نشت آب و  يدر همه نقاطن ي. همچناست
ا امکان ورود هوا به درون هاضم يرون از هاضم و يگاز، به ب

 يتا فضاشود انجام  يمناسب يبند د آبيوجود دارد، با
هم افر يهواز يب يها زميکروارگانيت ميفعال يبرا يهواز يب

 يديمقدار گاز تول يريگ گر، امکان اندازهي. مسأله دشود
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مقدار  يريگ اندازه يبرا يا سامانه طراحي نيبنابرا ،است
   الزم است. يديگاز تول

نشان  شده، انجام هاي شيآزمانتايج حاصل از تحقيقات و 
 ين پسماندهاييگاز در حجم پا ستيد زيتول يبرا دهد مي

استفاده  يو صعودوسته يناپ يهاع، بهتر است از هاضميما

از  گاز ستيز يد تجاريهدف تول اما چنانچهشود. 
مداوم و چند  يهااز هاضماستفاده ، استع يما يپسماندها

 ,.Nizami et al(تر است  مناسب يو صعود يامرحله

2013.(  

  

  )Nizami et al., 2013( هاانواع هاضم يکل يبنددسته -١جدول 
يبنداساس دسته هاانواع هاضم   

ه هاضميتغذ وستهيناپو وسته يپ   
هضم يدما ييو فرادما ييان دماي، ميين دماييپا   
مواد يکيزيحالت ف  خشک و مرطوب 

مخزن هاضم يطراح فاز و چندفاز تک   
ياو چند مرحله يا، دو مرحلهياک مرحلهي دفعات هضم  
يشگاهيو آزما ي، تجاريامزرعه ابعاد هاضم  

  
 )Nizami & Murphy, 2010; Vandevivere et al., 2003پراستفاده ( يهواز يب ياهب انواع هاضميا و معايمزا -٢جدول 

  بيمعا  ايمزا  نوع هاضم

ياک مرحلهي ت سادهيريو مد يطراح  اديزمان ماند ز   
  ظيل تفاله غليتشک

يا دو مرحله  
نهيده و پرهزيچيساختار پ کم بودن زمان ماند  

د مشخصيتول يه ثابت برايتغذ مرحله دوم هضم يع برايجامد و ما يفازها ياسازاز به جدين   
ت ساده و با ثباتيريمد  

 هاضم خشک
مواد يطوالن يامکان نگهدار متيقده و گرانيچيند پيفرآ   

هيکنترل تغذ يسادگ يمواد ورود يش فرآورياز به پين   
ند ثابت و مشخصيفرآ کردن مخلوط يدشوار   

کردن مواد با آب له مخلوطيبه وس از موانع ياريت مهار بسيقابل هاضم تر  

ن هضميل تفاله در حيتشک  
اديز يمصرف آب و انرژ  

ند کوتاهيفرآ  
رات کوچکييحساس به تغ  

ناپيوستههاضم   
زدن مداوم عدم نياز به پمپاژ و هم  گرفتگي در مسير فرآيند 

بودن فرآيندهاي مکانيکي کم  ابعاد زياد هاضم 
م گازتوليد ک هزينه ساخت کم  

شدن محيط هضم اسيدي طراحي و کاربرد ساده هاضم مداوم  هزينه ساخت کم 

يهاضم صعود  

مواد يطوالن يامکان نگهدار مجدد ياندازراه ياد براياز به زمان زين   
هيکنترل تغذ يسادگ  
نه ساخت کميهز  

هيبودن حجم تغذ رها در صورت کميمس يگرفتگ  
ت موادياز به هدايعدم ن  

   

ا يدر نظر گرفتن مزاهدف طراحي هاضم آزمايشگاهي و با 
انتخاب ن يبهتر توان گفتيها، مب انواع هاضميو معا

و مرطوب  وستهيناپ ياک مرحلهيک هاضم ياستفاده از 
 ين سادگي، در عوستهيناپ. استفاده از هاضم است(تر) 

ن يتردهيچي). پXie et al., 2011( نيز دارد يمناسب ييکارا

ان ورود و خروج مواد است يها، جرهاضم يساله در طراحم
)Kendi et al., 2012 را نگراني ن ياوسته يناپ) که هاضم

، يو ساخت با دقت کاف ين در صورت طراحي. همچنندارد
 يها را به خوبپارامترب مواد و يک مرحله هضم، اثر ترکي

ا ي). مرطوب Kafle et al., 2013د (ينمايمشخص م
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مداوم  يهاهاضم يشتر در طراحيهاضم، ببودن  خشک
 منظور به، وستهيناپ يشگاهيدر هاضم آزما ياست ول مؤثر

شتر اختالط مواد، يت بيفينه کمتر و کيهزدستيابي به 
  بهتر است هضم در حالت مرطوب انجام شود.

  
  ها مواد و روش

د امکان کنترل و مطالعه يبا يشگاهيک هاضم آزمايدر 
 نيباشد. بنابرا  گاز وجود داشته ستيز ديبر تول مؤثرموارد 

 يو چگونگشده ها و عوامل مرور  ن شاخصيابتدا ا ادامه در
  .شود مي يز بررسيط نين شرايا تأمين

  
  گاز ستيزد يهاضم و تول يبر طراح مؤثرعوامل 

، گاز ستيزد يبر تول مؤثر يپارامترهادر مورد دامنه مناسب 
 ير برايمقاد نياست. ا  شدهانجام  ياريقات بسيتحق

  آمده است. ٣جدول  در ياصل يپارامترها
  

 کنترل دما
از به گرما دارند. يت نيفعال يزا برامتان يهايباکتر

وس کار يسلسدرجه  ۶۰-۲۰ يدما در يهواز يب يها ضماه
متان کننده ديتول يدما ي. دو محدوده اصلکنند يم

) و وسيسلسدرجه  ۴۰تا  ۲۰( کيليعبارتند از مزوف
نه يبه ي) که دماوسيسلسدرجه  ۶۵تا  ۵۰( کيليترموف

 است وسيسلسدرجه  ۵۵و  ۳۵ ترتيب به ن دو محدودهيا
)Panigrahi & Dubey, 2019 .(ش يطول دوره هضم با افزا

در وقت، فضا،  ييجوو موجب صرفهيافته  دما کاهش
نه يو هز يت هاضم، مواد سازنده هاضم، آب مصرفيظرف
از به صرف يش دما نيفزاا است كه شود اين در حالي مي
 -۴۵( ييدما انيط مين رو شرايدارد. از ا يشترينه بيهز
). Mattocks, 1984شود (يه ميوس) توصيدرجه سلس ۳۵
را مطالعه کرد، در ابتدا  ييمار دمايتن که بتوان يا يبرا
هم امختلف فر يها مختلف در هاضم يد امکان دماهايبا
هر هاضم، دما در  راتيياز تغ ستييد و بعد از آن، بايآ

 يبندقين راه عايکار بهتر نيا ي. براديبه عمل آ يريجلوگ
توان هاضم را يم يتجار يها در هاضمط هضم است. يمح
شه و يپشم ش ،يو کلش محصوالت کشاورزکاه له يوسبه

ک گلخانه يا عمل هضم را در يکرد و  يبند قيکاهگل عا اي
 ,Saghafiکرد (ط را کنترل يمح يانجام داد تا بتوان دما

از هاضم يموردنکنواخت ي يجاد گرماي). جهت ا1993
  قرار  گرم آب حمام وندر را هاضم توان يم، يشگاهيآزما

  .)Igoni et al., 2008(داد 
 :، دو شکل اتالف عمده گرما وجود داردوستهيناپدر هاضم 

 ,.Tchobanoglous et alق بدنه هاضم (ياتالف از طر - ۱

آب  تأمينها و اتصاالت ق لولهيز طراتالف ا -۲) و 2003
ترجيح رو  ني). از اReynolds & Richards, 1996گرم (

به مخازن امكان گرما تا حد  تأمينمنبع  شود داده مي
گرما، بهتر است  تأمينل جهت ين دليک باشد. به همينزد

ک از يهر  يما براي، مستقيا لهيم يکياز گرمکن الکتر
گرم) استفاده شود تا هر هاضم (حمام آب  يها مجموعه

را  يکنواختي يک حمام آب گرم، گرمايمجموعه درون 
د يمناسب، با يان همرفتيجاد جريا منظور بهافت کنند. يدر

حجم  و رنديها قرار بگ کف حمام يکيها در نزدگرمکن
مخازن  يبرا يکاف يانتخاب شود که فضا ياحمام به گونه
؛ باشد  وجود داشته ان گرمايها، گرمکن و جرو اتصاالت آن

حمام آب گرم، از ترموستات  يجهت کنترل دما همچنين
ر فاکتور دما يو متناسب با فاصله مقاد يبا دقت کاف

تر ترموستات، عيسر يده پاسخ منظور به. شوداستفاده 
ن محل ممکن به گرمکن قرار يترکيحسگر آن در نزد

 يدماون ترموستات با توجه به يبراسيم و کاليتنظ گرفته و
به عمل آمده  يهاشود. در آزمون ميدرون مخازن انجام 

 يانتقال گرما، خطا ير زمانيتاخ دليل بهمشخص شد 
درون  يرات دماييبر تغ يکم تأثيرترموستات  يعمل

  مخازن دارد.
 يو دما شتريضم بال هخهرچه زمان توقف مواد در دا

 ادتريز گاز ستيز باالتر باشد، مقدار استحصال زيهضم ن
زمان ورود  انيفاصله م قتيزمان در حق ن مدتي. اشوديم

 روج آنخبه مخزن هضم و زمان  مواداز  يحجم مشخص
). با توجه به ارتباط Li & Khanal, 2016د (يآيشمار مه ب

توجه داشت  يد در طراحين زمان ماند و دما، بايمعکوس ب
را  مؤثرر موردنظر در عوامل ييا تغيکه هاضم بتواند ثبات 

). Agunwamba, 2001د (يطول زمان ماند فراهم نما در
ن تداوم ي، مربوط به هميدر واقع اثر زمان ماند بر طراح

رها ياتصاالت و مس يمثال درزبند عنوان بهت است. يفعال
شات يد با گذشت زمان دچار مشکل شود. آزماينبا

 ، انجامها بهترينشان داد جهت درزبند يابي نشت
ر يو خم يکونيليس يهاچسب زو استفاده ا يجوشکار

د يز بايه اتصاالت ني. جهت ثبات اولمناسب استک يماست
، يشگاهي. در هاضم آزماشودع استفاده يسر يهااز چسب

و کنترل زماند  يريگ اندازه يبرا يد خاصيبه تمه يازين
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مار، از زمان شروع ي. زمان ماند در هر تنيستماند 
گاز  ستيد روزانه زيکه تول يتا روز شده وآغازش، يآزما

گاز تا آن روز باشد،  يد تجمعيک درصد از توليکمتر از 
 يتر که به زمان ماند کوتاه يماريابد. قطعاً آن تي يادامه م

وسته، يپ يها خواهدبود. در هاضم يمار بهتريانجامد، تيب

ز به يد حجم هاضم نيشتر باشد بايهر مقدار زمان ماند ب
 يها ته شود اما در هاضمشتر در نظر گرفيهمان نسبت، ب

م، حجم، يا خروج مواد خام را نداريچون ورود وسته يناپ
  ست.ين يا شاخص محدودکننده

  
گاز دامنه مناسب پارامترهاي اصلي اثرگذار بر ميزان توليد زيست -٣جدول   

مؤثرپارامتر   منبع توضيحات 

  دما
°۲۰-۶۰ C 

  C°۳۵و  C°۲۵ي مزوفيليک و ترموفيليک، ها مقدار بهينه در محدوده
)Panigrahi & Dubey (2019  

  زمان ماند
  روز ۴مورد نياز،  SRTحداقل 

  هفته۱۴ ساعت تا ۷۲در آزمايشگاه از  SRTمحدوده 
HRT روز باشد ۲- ۴، بسته به نوع خوراک و دما، نبايد کمتر از  

)Panigrahi & Dubey (2019  

pH ۸/۵ –۲/۷ها در محدوده ين باکترانجام هضم و زنده ماند يبرا  )Igoni et al. (2008  
  Igoni et al. (2008(  درصد ۷-۹ ،گاز زيست يدتول يندجهت بستر فرآ  غلظت

  Panigrahi & Dubey (2019(  ٢٥:١، مقدار بهينه، ٣٠:١- ٢٠:١ ،ها يمثل باکتر يدو تول يهتعادل در تغذ يبرا (C/N)نسبت کربن به نيتروژن 
  Panigrahi & Dubey (2019(  همزدن مکانيکي، نيوماتيکي و هيدروليکي ترتيب بههاي همزني،  ين روشترمؤثر  ندهمز

  

 
حمامگرمکن و ترموستات درون  يرينحوه قرارگ -١شکل   

  
 زمان ماند

 pHکنترل 
 يهايباکتر تيفعالتالل در خباعث ا pHآمدن  نييپا

 ياز طرف .کنديتان را متوقف مگاز م ديزا شده و تول متان
را به  گاز ستيزکاهش درصد متان موجود در  pHش يافزا

). در Baier & Schmidheiny, 1997( داشتخواهددنبال 
را تداوم يز ،کنترل کرد روزانهرا  pHشات، بهتر است يآزما

امکان دارد حتي در خوراک هاضم،  يا بازي يديحالت اس
ن رو ي). از اAili et al., 1991متوقف کند ( هضم را کامالً

از مواد در  يبردار ر نمونهيک مسيالزم است که در هاضم، 
از نشت گاز،  يريجلوگ يشود. برا  حال هضم، درنظر گرفته

شده از درون مواد هضم گذشته و به   ر در نظر گرفتهيمس

 براي) و ۵اره شم -٢شکل شود ( ميکف مخزن متصل 
ا ورود هوا يرون و يگاز به ب ينان از عدم نشت احتمالياطم

است ر قطع و وصل مجهز يک شي، به يهواز يبط يبه مح
ند يدر فرآبايد توجه شود ). ۳شماره  - ٢شکل (

ن يهاضم، حفظ شود. همچن يهواز يبحالت  يبردار نمونه
افزودن مواد  ير براين مسيتوان از ا ياز ميندر صورت 

  ، به درون مخزن استفاده کرد.pHکننده  کنترل
  

 غلظت
ر يياز تغ ي، ناشگاز ستيزد يزان غلظت بر تولير مييتغ تأثير

موجب  ،غلظت موادش ي. افزاستهايت باکتريط فعاليمح
و  ،شود مي هايرشد باکتر و مانع يچسبندگ شيافزا

جه ممانعت از يو در نت شدنه يال هيغلظت موجب ال کاهش
که مستلزم  شدهمحلول  ها و خروج گاز ازيت باکتريفعال
). Chowdhry et al., 1994( زدن مداوم محلول است هم

مار محسوب يت شيند پياز فرآ يکنترل غلظت بخش
هاضم، مربوط به انتخاب  يت آن در طراحيشود و اهم يم

که است گرفته شده نوع هاضم با توجه به غلظت در نظر 
تر به آن اشاره شد. آنچه که در رابطه با غلظت مواد،  شيپ

د قبل از يه مواد است که بايکند، غلظت اول يدا ميت پياهم
ن ي. بنابراشودن مواد به درون مخزن هضم کنترل يورود ا

همانند آنچه در مورد زمان ماند گفته شد، در هاضم 
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کنترل  يبرا يداتيتمه ينيب شيبه پ يازين يشگاهيآزما
  غلظت وجود ندارد.

  
 يزن هم

کنواخت يبه طور  ين است که مواد مغذيا يزن هدف ازهم
از  يونيتا سوسپانسع شود يدر سراسر حجم هاضم توز

و ايجاد فوم جاد شود، از رسوب ذرات يع ايذرات جامد و ما
نان حاصل شود، يکنواخت گرما اطميع ياز توز و يريجلوگ

هم ار مواد فرياز تخم يديود گاز تولامکان صعهمچنين و 
 تا شوديباعث مزدن  هم). Lemmer et al., 2013( شود

کنند  دايپ ريبا مواد در حال تخم يشتريتماس ب هايباکتر
 ني، همچنشود شتريها بشسرعت انجام واکن جه،يو در نت

مواد در حال هضم  يسخت بر رو هيال کيل يتشکاز 
 شوديمشدن گاز  اعدکه مانع متصکند مي يريجلوگ

)Agunwamba, 2001(روزانهزدن . بهتر است که عمل هم ، 
مدت چند  يسه مرتبه برا ايو در طول روز دو  رديانجام گ

مخازن  تمام حجم مخزن هم زده شود. البته در قهيدق
 دشويانجام م يموتور برق کيبه کمک  ن عمليبزرگ ا

له يوسبه  و يبه طور دست ،کوچک يهادر دستگاه يول
صورت  ،است شده ه يکه در دستگاه تعب يياهپروانه

 يزن هم کوچک، عمل اسيمق در). Adl, 2004( گيرد مي
بزرگ و در  يهااسيانجام شود. در مق يدست توانديم

- يم ،يکيمکان يهاهمزنها عالوه بر استفاده از انهخ هيتصف
 استفاده نمود. يکيو پنومات يکيدروليه يهااز همزدن توان

)Mahmoodi Eshkaftaki et al., 2017 البته استفاده از .(
 يساز ادهيو پ يطراح ي، موجب سادگيسيمغناط همزن

بودن نوع هاضم و  . با توجه به مرطوبشودمي پارامترن يا
 عنوان به يزن همت کنترل يها و قابلنهيکاهش هز منظور به

کوچک  يتوان از الکتروموتورهاي، ممؤثر پارامترک ي
فاده کرد. تست الکتروموتورها نشان داد استفاده از است

 تأمين يبند، برااتاقان آبي يدارا يولت ۱۲ يالکتروموتورها
توده ستيمحلول زرا براي ، اختالط الزم يزن هم يروين

کند. الکترموتور مربوط به هر مخزن، يجاد ميع ايما
شماره  -٢شکل آن قرار گرفت ( يدر باال يبصورت عمود

مورب  زن هم يهاجاد اختالط مناسب، از پرهي). جهت ا۱
 -٢شکل گرفت (جا انه مخزن يدر عمق م شد كهاستفاده 
ار يبس يزن بحث هم ح است کهيالزم به توض ).۷شماره 

، اک و حجم هاضمات خوريده است و بسته به خصوصيچيپ
از . شود ياستفاده ممتفاوت  اتيبا خصوص ييها از همزن

ا ياد يقطر شفت ز م،يا مستقيل يها با شفت ما انواع همزن
ها  از انواع همزن يبيا ترکياد و يا زيدور آهسته  کم،

با توجه به ). Lemmer et al., 2013شود ( ياستفاده م
الکتروموتور بدنه  يه رويتهو يهاروزنه يريشکل قرارگ

ارتعاش محور  دليل بهن ي) و همچن۲شماره  -٢شکل (
رامون شفت متحرک ي، پيک شفت ثابت توخاليمتحرک، 

 يک خودکار و لوله حاوي يروني(همانند لوله ب يانيم
، امکان يدرزبند تأمينجوهر) قرار گرفت تا عالوه بر 

شود مخزن فراهم  يرونيب يوموتور در فضاالکتر يگذاريجا
در  يزن). با توجه به امکان جرقه۹شماره  -٢شکل (

در و  د از نشت گاز به درون الکتروموتوريمحفظه موتور، با
 يشفت توخال ،کرد يري، جلوگيانفجار احتمال هجينت

توليد گاز  يفضا .کند ين امکان را فراهم ميشده، ا استفاده
کرده و از نشت  زولهيحال هضم ا درمواد  يدر باال را شده

کند. در  يم يريه آن جلوگيآن به درون الکتروموتور و تخل
واحد هضم مشخص شد که پس از  يابينشت يهاآزمون

بند الکتروموتور دچار آب يهااتاقانيگذشت چند روز، 
نه يص هزين رو بهتر است با تخصياشود. از ينشت م

تر (همانند  مطمئن يشتر، از الکتروموتورهايب
ها) استفاده مورد استفاده در ساخت ربات يالکتروموتورها

اد يد گاز زيمواقع و در زمان تول يکه در برخ يشود. مشکل
مخلوط در حال  ياد در بااليجاد فشار زيجه، اي(و در نت

از درون  عيماباال آمدن  د، امکانيآ يهضم) به وجود م
و نفوذ آن، به درون الکتروموتور است. در  يشفت توخال

ز ين يديمقدار گاز تول يريگ سامانه اندازه ين حالت، حتيا
براي رفع شود. يدچار خطا م يافت فشار احتمال دليل به

که  س)يجامد (همانند گر مهياستفاده از مواد ن اين مشكل
کند و هم مانع  يريت جلوگع به درون شفيهم از نفوذ ما

ن يشود. بنابرا يه ميچرخش شفت الکتروموتور نشود، توص
که  ي. در حالتشودبه طور مداوم کنترل  عيد سطح مايبا
 يدست همزنتوان از يع باشد، ميما يشيتوده آزماستيز
 همزنتر، استفاده از  ز استفاده کرد. راه حل مطمئنين

مشکالت  يسيناطمغ همزناست. استفاده از  يسيمغناط
کند اما نسبت به  يع را مرتفع ميا ماياز نشت گاز  يناش

امکان  دليل بهدارد.  يه باالترينه اوليهز يکيمکان همزن
جاد يسهولت در ا منظور بهو  يسيمغناط همزناستفاده از 

 عنوان بهلن يات يپل يهاي، استفاده از بطريهواز يبط يشرا
الت، در شروع ن حيشود. در ايه ميمخزن هضم توص

، يو با فشار بطر يدرون مخزن به راحت يش، هوايآزما
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ن ي. در اشود ميل يتشک يهواز يبط يشده و مح هيتخل
ده شود تا از امکان برگشت بدنه يشياند يريد تدبيصورت با

توليد  يشود و گازها يريد گاز جلوگيدر زمان تول يبطر
در  جادشدهيا ياحتمال يخال يتجمع در فضا يبه جا شده

مقدار گاز  يريگ مخزن، به درون لوله سامانه اندازه يباال
مقدار گاز،  يريگ اندازه ين سامانه، برايتا اهدايت شود 

  دچار خطا نشود.
  
  مؤثرر عوامل يسا

از جمله  گاز ستيزد يبر تول مؤثر يهاپارامتراز  يبرخ
 يب مواد آلي، ترک(C/N)تروژن ينسبت کربن به ن

هاضم  يا در طراحيل احيو پتانس ،يتوده، مواد سم ستيز
مار يت شيق پيها از طرپارامترن يندارند. ا ياثر يهواز يب

  شوند. يکنترل م
با بدنه شفاف  يها ز هاضمين ينور يمارهايجهت کنترل ت

زدن بدنه هاضم  هيکردن و سا رهيشد تا امکان ت به کار گرفته
  باشد. وجود داشته ينور يمارهايجهت اعمال ت

  
 د گازيکنترل تول

ند يآ. در فراستازمند گذر زمان ين گاز ستيزد يتول
ند يمهم است. در فراهضم کردن زمان  ، کوتاهيشگاهيآزما

در درون مخزن،  يهواز يبط يدن به شرايد، قبل از رسيتول
مخزن  يژن موجود در بااليصرف مصرف اکس ياديزمان ز

ان تو يمواد در مخزن، م يريرو پس از قرارگ نيشود. از ا يم
، وارد pH يبردار ق لوله نمونهي، از طرازتگاز  يمقدار

ط يو شراشده  رها بستهيمس يمخزن کرد. سپس تمام
 يهايشود. در صورت استفاده از بطريجاد ميا يهواز يب

، يتوان با فشردن بدنه بطريمخزن، م عنوان بهلن يات يپل
  خارج کرد. يدست صورت بهموجود در آن را  يهوا

حجم  يريگد گاز، اندازهياله در کنترل تولمس ترين مهم
د در قسمت يباگاز  يشده است. خروج ديتول گاز ستيز

 يهاضم، خال يريکه در بارگ يهاضم (قسمت ييباال
رد يقرار گ هاضم سقفک به يممکن نزد يتا جاماند)  يم
، گاز گاز ستيزکه ن ي). با توجه به ا۱۰شماره  -٢شکل (

آن با  توليد شدهحجم  يريگ تنها راه اندازه ،ستيکامل ن
کاهش  يبرا يول ؛کم، استفاده از کنتور گاز است يخطا

 توليد شدهآب توسط گاز  يينه ساخت از سامانه جابجايهز
، يشگاهين که در هاضم آزمايشود. با توجه به اياستفاده م

توان  يج است، ميتاسه نينه با مقايط بهين شراييهدف تع

حجم  يهمؤلفسه و يمالک مقا عنوان بهرا  يين جابجايا
در  توليد شدهمقدار حجم گاز  ؛در نظر گرفت توليد شده

با استفاده از قانون ظروف مرتبطه و با  ط استاندارد رايشرا
 توان مي ن حجم و فشار در گازها،ياز رابطه ب استفاده

جاد سامانه يت ادر هاضم مورد بحث، جه محاسبه کرد.
ليتر  ميلي ۵۰ت يک مخزن با ظرفيحجم، از  يريگاندازه

د گاز، آب از ياز تول يش فشار ناشياستفاده شد. با افزا
شکل ( ي) به لوله خروج۱۲شماره  -٢شکل مخزن مدرج (

جاشده  مقدار حجم آب جابه ؛شودي) رانده م۱۳ه شمار - ٢
در فشار هاضم (فشار اتمسفر به  يديمعرف حجم گاز تول

  .استعالوه اختالف ارتفاع آب) 
ه مؤلف يريگاندازه يندهايآله که در فرأن مسيبا توجه به ا

 يهاه گاز، اتصال لولهيو تخل يبردار، نمونهگاز ستيزحجم 
د از يت قطع و وصل دارند، بار حاليياز به تغيمربوطه ن

 منظور بهاستفاده شود. البته  يگاز يفشار يهاکننده متصل
توان از لوله و ياتصاالت م يبند نه سرهميکاهش هز

خشک  يهامنعطف جهت اتصال به لوله يهالنگيش
 شده،  هاي انجام نتايج حاصل از آزمايشاستفاده نمود. 

  د.يآيوجود نمهب يگونه نشت چين روش هينشان داد با ا
  

   بيا و معاي، مزاها ساخت هاضم
با توجه به ، و الف-٢شکل در ابتدا براساس طرحواره 

ک ي ،يشگاهيک هاضم آزمايشده و الزامات  مطالب گفته
و  يورود يرهايو ش يکيبا همزن مکان يا شهيهاضم ش

، ٢شکل ه، ساخته شد (شيشده در درب ش هيتعب يخروج
ن ين هاضم بهتريمناسب، ا يبند امکان آب در صورت ب).

آزمون  ياز براينوع هاضم بوده و همه الزامات موردن
کند.  يگاز را فرآهم م ستيد زيگذار بر تولتأثير يها همؤلف

 يمناسب مجراها يبندن طرح عدم آبيا يمشکل اصل
ه گاز، ي(در صورت عدم تخل عيمادرب و امکان نفوذ  يرو

 ياز درون لوله حاو عيماش فشار درون هاضم و صعود يافزا
محور الکتروموتور) و احتمال اتصال و سوختن الکتروموتور 

ش هضم مواد، بارها ين طرح، در طول آزمايا براي بود.
  .پيش آمد يمشکل نشت

کردن  و کم زن راه حل مشکل هاضم اول، حذف هم
کردن مشکالت  به هاضم جهت کم يورود يمجراها

 يلنيات يپل يها يبطر يرين با به کارگيبود. بنابرا يبند آب
شکل ساخته شدند ( يلنيات يپل يها زن، هاضم و حذف هم

حسن شد.  انجام  يدست صورت بهن طرح يزدن در ا ). هم٣
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بدنه هاضم،  يريپذ انعطاف دليل بهن بود که يان طرح يا
شروع هضم،  يکردن داخل هاضم در ابتدا يهواز يامکان ب
ز يب آن نيو با فشردن هاضم ممکن بود. ع يبه راحت

در  ياحتمال يو خطا يسيو مغناط يزدن دست هم
ها در بادکردن هاضم دليل به، يديحجم گاز تول يريگ اندازه

ز ي. مشکل نشت نشکل هاضم است رييد گاز و تغياثر تول
  پابرجا بود. يکماکان، اما با شدت کمتر

ک ارلن خال و استفاده از درپوش ي يريطرح سوم، به کارگ
در  يزن ). هم٤شکل (ن الک بود يدل و هپاري، نيکيالست

ا با استفاده از همزن ي يدست صورت بهز ين طرح نيا
  رد. يگ يصورت م يسيناطمغ

ليتري  ميلي ٢٥٠هر واحد هاضم، در واقع يک ارلن خالء 
است   است که ورودي آن با درپوش االستيک مسدود شده

اينچ  ٢/١و قسمت خروجي آن با شيلنگ و شيرهاي 
 U. شيلنگ خروجي به يک مانومتر است شده بندي  آب

شد. براي   گيري مقدار گاز وصل  شکل جهت اندازه
کردن مواد به درون  گيري مايع و همچنين اضافه ونهنم

ماندن مواد داخل  هوازي هاضم و در عين حال، تداوم بي
متري  ميلي ٢/١ هايي (نيدل) با قطر هاضم از سوزن

استفاده شد و جهت جلوگيري از ورود اکسيژن به داخل 
هاضم از طريق نيدل، از هپارين الک استفاده شد که 

شده   فربند) االستيک مرتجعداخل هپارين الک (ص
گيري به حالت  کردن نيدل نمونه بکاررفته که بعد از خارج

گردد و از ورود اکسيژن به داخل هاضم  اوليه برمي
کند. براي اطمينان بيشتر از عدم وجود  جلوگيري مي

نشتي، همه نقاطي که امکان نشت داشتند با چسب 
ايط عدم اي درزبندي شدند. اين هاضم، بهترين شر قطره

  هوازي را فرآهم کرد. نشت و تداوم شرايط بي
  

  

  
) الکتروموتور ١ک واحد هاضم: يواره الف) طرح - ٢شکل 

 يبردار ر نمونهي) ش٣ه الکتروموتور، يتهو يها) روزنه٢زن،  هم
مواد،  يبردار ر نمونهي) مس٥) سطح مواد درون مخزن، ٤مواد، 
) محور (شفت) ٨زن،  ) پروانه مورب هم٧) بدنه مخزن، ٦

گاز،  ي) خروج١٠زن،  ) محور (شفت) ثابت هم٩زن،  متحرک هم
 يريگ) مخزن سامانه اندازه١٢گاز،  يبردار ر نمونهي) ش١١

  ) لوله خروج آب.١٣(مدرج)، 
  

  
  يلنيات يهاضم پل -٣شکل 

  

   
  يهواز يشده هاضم ب ک واحد کاملي(و)  وکت)،ين الک(صفربند انژيدل، (د) هپاري، (ج) نيکي، (ب) درپوش االستخالء) ارلن الف -٤شکل 
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 ها هاضم يريقرارگ يشکل کل
 يطيجاد شراي، ايشگاهيهاضم آزما يهدف از طراح

ن يها و بهترپارامترافتن دامنه مناسب يشده جهت  کنترل
 يد تجاريدر واقع تول است؛ب خوراک مورد هضم يترک

نه، يط بهين شرايافتن ايست. با ينظر نگاز مد ستيز
با  يگاز در ابعاد تجار ستيد زيتوان انتظار داشت تول يم
توان گفت ينرو ميت انجام شود. از ايفين مقدار و کيشتريب

 يساز ادهيت پيک هاضم با قابليحالت مناسب وجود 
ن ي). بر همSuanon et al., 2017است ( يشيآزما يها طرح

خردشده با چهار  يهااساس هاضم بر اساس طرح کرت
شد. با  ي) طراحيواحد (کرت فرع ٦-٤ن يو ب يکرت اصل

ها، ها در هاضمپارامتر ترين مهماز  يکين که يتوجه به ا

کردن  ن کميکنترل بهتر دما و همچن منظور بهو است دما 
 پارامترن يکننده دما، ا کنترل ياز ابزارها يناش يها نهيهز
در نظر گرفته شد. هر کرت  يعامل کرت اصل عنوان به

در درون آن  ک حمام آب گرم است کهيدر واقع  ياصل
ع بهتر است يما خوراکرد. در يگ يچند واحد هاضم قرار م

 ,Anon، پر شود (خوراکدرصد حجم هر هاضم توسط  ٨٠

که عامل کرت  ي). در صورت٤شماره  ،٢شکل ) (2006
ن عامل به يا يص تصادفيباشد، پس از تخص pH يفرع

ها درون حمام  هاضم يهضم (مخازن)، شکل کل يواحدها
ک حمام آب ي، ٦شکل خواهد بود.  ٥شکل آب، همانند 

  دهد.يرا به همراه شش واحد هاضم نشان م گرم

  

 
  ک تکرار)يمارها (در يص تياز نحوه تخص ياو نمونه هاضم مورد نظر يش واحدهايآرا -٥شکل 

  

  
آب گرم يها از حمام يکيها درون  هاضم ييشکل نها -٦شکل   

  

 يريگ جهينت
کردن اثرات  کم يها حل از راه يکي، عيما يهضم پسماندها

 ين پسماندها است. جهت بازدهياز ا يناش يطيمحستيز
تر  شتر و خالصيد مقدار بيشتر هضم و توليهرچه ب

 يشگاهيط آزمايد در شرايبر آن با مؤثرگاز، عوامل  ستيز
ط ين شرايتا بهتر بررسي شده و مورد آزمايش قرار گيرند

عوامل  يد. بررسيآ دست  بهگاز ن مقدار يشتريد بيتول يبرا
هاضم  يبه طراح يابيگاز، موجب دست ستيد زيبر تول مؤثر

ن هاضم، با انتخاب يشد. طرح ا يشگاهيآزما يهواز يب
که بتواند امکان  حاصل شد ي، طوروستهيناپهاضم از نوع 

ت يفيزان و کيبر م مؤثر يهاپارامتررات در ييجاد تغيا
ن هاضم با ين ايد. همچنينما تأمينگاز را  ستيد زيتول
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توليد ه حجم مؤلف يريگنه ممکن امکان اندازهيحداقل هز
ه يط تصفيکرده و شرا تأمينسه را يجهت مقا شده

   کند.يع را فراهم ميما يپسماندها
استاندارد  يها هاضم كردن همافر که امکان يطيدر شرا
، با ردمعتبر وجود ندا يها شده توسط شرکت  ساخته

 يها هاضم توان مي ت،يخالق يريکارگ و به يقلامکانات حدا
 يبند در صورت امکان آب کرد. يرا طراح يقابل اعتماد

الزامات  اکثربوده و  يمناسب هاضم يا شهيمناسب، هاضم ش
د يگذار بر تولتأثير يها همؤلفآزمون  ياز برايموردن

آن، امکان نشت  يکند. مشکل اصل يهم ماگاز را فر ستيز
  و اتصال و سوختن الکتروموتور است.  عيماهوا و نفوذ 

، امکان يلنيات يپل يها بدنه هاضم يريپذ انعطاف دليل به
ب آن ي. عوجود دارد يبه راحت ها هاضم اين کردن يهواز يب
در  ياحتمال يو خطا يسيا مغناطي يزدن دست ز همين

  . است يديحجم گاز تول يريگ اندازه
دل و ي، نيکيپوش الست، استفاده از دراستفاده از ارلن خالء

از ين شکل ممکن، ملزومات موردنين الک، به بهتريهپار
ن طرح يدر ا يزن هم هم کرد اماارا فر يهواز يک هاضم بي
قابل  يسيزن مغناط ا با استفاده از همي يدست صورت بهز ين

 آمده ٤جدول ن سه هاضم در يا يسه کليمقا انجام بود.
است. 

  
مقايسه کلي سه نوع هاضم -٤جدول   

اي هاضم شيشه ويژگي قابل کنترل اتيلني هاضم پلي   هاضم ارلن 
  مناسب  مناسب مناسب  دماکنترل 

  خوب  متوسط  ضعيف  بندي درزها امکان آب

کارگيري همزن امکان به  
  مناسب- مکانيکي

  مناسب- پلت هات
  متوسط- مکانيکي

  ارتفاع زياد هاضم) دليل بهمتوسط (- پلت هات
  متوسط- مکانيکي

  مناسب- پلت هات
  مناسب  امکان بادشدگي دليل بهامکان خطا   مناسب گيري گاز اندازه

  مناسب  متوسط  مناسب توزيع مناسب گرما درون هاضم
        

   گزاري سپاس
ت يد چمران اهواز و حمايسندگان مقاله از دانشگاه شهينو

د چمران يدانشگاه شه يونت پژوهش و فناورمعا يمال
) تشکر و SCU.AA98.26966اهواز در قالب پژوهانه (
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