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ABSTRACT
Anaerobic digestion in order to produce biogas is a proven method for producing renewable energy from
municipal solid waste. In this research, organic fractions of municipal solid waste compounds were determined
in Karaj metropolitan area. The organic waste components were monitored in five categories of fruits, fat and
protein, starches, vegetables, and cellulose wastes in the winter and summer seasons. Then, a sample
representing the average amount of waste components was synthesized and biomethane yield, digestibility
indicators and kinetic modeling parameters of biogas production were investigated in batch tests at mesophilic
temperature at two concentrations of 8 and 15 TS%. The most part in the organic fraction was fruit and
vegetable waste with a total of 62.9% and 70.6% in winter and summer, respectively. The biomethane yield
and methane content at 8% and 15% TS had significant difference with 385.2 and 289.2 L/kg VS and of 66.8
and 58.8%, respectively, but there was no significant difference for VS removal with 87.99% and 84.72%. As
a result, for source separated MSW, anaerobic digestion at the lower TSs has better results than dry. Continuous
anaerobic digestion at 30 day hydraulic retention time is more effective for specific biomethane production and
high volumetric biogas production under stable conditions.
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تعيين اجزاء بخش آلی زباله جامد شهری در کرج و تأثير آن بر پتانسيل توليد بيوگاز
1

احمدرضا صالحيون ،1محمد شريفی ،*1مرتضی آغباشلو ،1حميد زيلويی ،2سعيد مفتح
 .1گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .2دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/2/28 :تاریخ بازنگری -1398/4/29 :تاریخ تصویبپ)1398/6/5 :

چکيده
هضم بی هوازی به منظور تولید بیوگاز روشی اثبات شده برای تولید انرژی تجدیدپذیر از زبالههای جامد شهری است .در
این تحقیق اجزای بخش آلی زباله جامد شهری در کالنشهر کرج تعیین شد .اجزاء بخش آلی زباله در پنج دسته ضایعات
میوه ،چربی و پروتئین ،نشاسته ،سبزیجات ،و سلولزی در دو فصل زمستان و تابستان رصد شد .سپس یک نمونه که بیانگر
متوسط مقدار اجزاء زباله باشد سنتز شده و عملکرد بیومتان ،شاخصهای هضمپذیری و پارامترهای مدلسازی سینتیک
تولید بیوگاز در آزمون وعدهای در دمای مزوفیل و در دو سطح غلظت  8و  TS %15بررسی گردید .بیشترین جزء در بخش
آلی زباله به ضایعات میوه و سبزی با مجموع  62/9و  %70/6در دو فصل زمستان و تابستان تعلق داشت .عملکرد بیومتان
در  8و  TS %15به ترتیب برابر با  385/2و  L/kg VS 289/2و درصد متان  66/8و  58/8تفاوت معناداری داشت ،اما
تخریب  VSبا مقادیر  87/49و  %84/72تفاوت معناداری نداشت .در نتیجه برای زباله تفکیک شده در مبدا هضم بیهوازی
در TSهای پایینتر ،نتایج بهتری نسبت به هضم خشک دارد .هضم پیوسته برای زمان ماند  30روز برای داشتن تولید ویژه
بیومتان و تولید حجمی باال در شرایط پایدار قابل اجرا است.
واژههای کليدی :هضم بیهوازی ،زبالههای جامد شهری ،بیوگاز ،آزمون وعدهای ،مدلسازی
( Behrooznia et al.,

مقدمه
افزایش رشد جمعیت مناطق شهری در سالهای اخیر و توسعه
شهرها و مناطق صنعتی ،موجب تولید بیش از اندازه زبالههای
جامد شهری )MSW( 1و محصوالت جانبی آن شده است که
مشکالت عدیدهای برای ساکنان و مسئوالن شهری ایجاد کرده
است .از طرفی مدیران شهری بر کاهش تولید  MSWو تفکیک
آن در مبدا تاکید میکنند و از طرف دیگر بر فناوریهای بازیافت
و استحصال تکیه میشود .عالوه بر این ،مشکالت زیست محیطی
و توجه به سیاستهای توسعه پایدار بیش از پیش در مدیریت
زبالههای شهری اهمیت یافته است ( ;Salehiyoun et al., 2020
.)Behrooznia et al., 2018; Nabavi-Pelesaraei et al., 2017
بخش آلی زبالههای جامد شهری )OFMSW( 2با درصد رطوبت
باال و میزان مواد جامد فرار زیاد دلیل اصلی بوی آزار دهنده و
تولید زیاد شیرآبه در حین جمعآوری ،حمل و نقل و دپو در
سایتهای دفن زباله است ( Salehiyoun et al., 2019; Lin et
 .)al., 2011روشهای مختلفی برای فرآوری زبالههای جامد
شهری مانند زباله سوزی ،و روشهای بیولوژیک شامل کمپوست
* نویسنده مسئول:

کردن و هضم بیهوازی استفاده میشود
 .)2018; Alibardi and Cossu, 2015فرآیند حرارتی-شیمی زباله
سوزی به دلیل پایین بودن ارزش حرارتی  OFMSWمحدودیت
دارد ،اما تولید کمپوست نیز به دلیل مصرف انرژی و مشکالت
بازاریابی و فروش آن با تنگناهایی همراه است ( Salehiyoun et
 .)al., 2019; Morris et al., 2013موفقیت ناکامل روشهای
مذکور و نیز روش دفن زباله ،موجب توجه جهانی به فرآیند هضم
بیهوازی برای تولید بیوگاز شده است ،خصوصاً در کشورهایی که
چالش تامین سوختهای فسیلی دارند که موجب تامین انرژی
تجدیدپذیر در قالب بیوگاز ،اتانول و اسیدهای چرب فرار از این
منابع میگردد ( .)Lei et al., 2015علیرغم دیدگاههای ناصحیح
در حمایت از تولید انرژی از منابع زیست توده در ایران ،توجه به
این فناوری به دلیل مزایای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی
ضرورت دارد.
در حال حاضر شهر تهران بزرگترین تولید کننده زباله در
ایران به میزان  8500تن در روز با سرانه تولید  1/1کیلوگرم به
ازای هر نفر است ( .)Nabavi-Pelesaraei et al., 2017بخش آلی
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1. Municipal solid waste
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پس از جداسازی اولیه با غربال های چرخان ،کمپوست میشود و
تنها بخش اندکی به میزان  300تن در روز به سمت کارخانه
بیوگاز تهران (آبعلی) ارسال میشود .بنابراین هنوز ظرفیت قابل
توجهی برای احداث کارخانه های بیوگاز در تهران و دیگر
کالنشهرها وجود دارد.
تعیین مقدار و خصوصیات شیمیایی بخش آلی زباله نه تنها
برای سنجش میزان بیوگاز آنها و تجزیه پذیری زیستی آن ضروری
است ،بلکه بر خصوصیات لجن باقیمانده به عنوان کودهای غنی
کشاورزی اثر گذار است .میزان تولید و ترکیبات زباله در یک
منطقه خاص به جغرافیای محل ،تعداد ساکنین و شرایط اجتماعی
آنها ،فعالیت های غالب اقتصادی ،استاندارد متوسط زندگی،
عادتهای غذایی منطقه ،فصل و سامانههای جمع آوری زباله
وابسته است ( .)Hansen et al., 2007در آمریکا  OFMSWعمدت ًا
شامل مخلوطی از ضایعات غذایی ،ضایعات باغی و کاغذ است ،در
حالی که در اروپا برای پسماند غذا ،آشپزخانه ،باغچه و پارکها
تعریف میشود ( Campuzano and González-Martínez,
 .)2016غالب ًا در تحقیقات آزمایشگاهی تخمین بیوگاز از زباله،
ضایعات غذایی تهیه شده از سلفهای دانشگاه یا رستورانها به
عنوان نمونه  OFMSWانتخاب شده که در برخی از موارد به
اجزای مختلف آن اشاره نمیشود .بنابراین ،طبیعتاً این نمونهها
نمی تواند برای تخمین بیوگاز زباله تفکیک شده در مبدا یا زباله
مکانیکی جدا شده در سایتهای پردازش استفاده شود ،چرا که
در محاسبات پتانسیل بیومتان حاصل و نیز آنالیزهای اقتصادی
خطا ایجاد میکند .همچنین پتانسیل تولید بیومتان )BMP( 1از
یک خوراک عالوه بر اجزا آلی آن ،به خصوصیات بیوشیمیایی و
غذاشناسی  OFMSWبستگی دارد ،در صورتی که در اغلب
تحقیقات بیوگاز تنها خصوصیات بیوشیمیایی مانند کربن کل،
نیتروژن ،تقاضای اکسیژن شیمیایی )COD( 2و عناصر کمیاب
بیان میشود (.)Campuzano and González-Martínez, 2016
از آنجایی که نشاسته و قندها در ترکیب زباله سریع ًا قابل تجزیه
هست ند ،نمونه برداری و تعیین اجزا بخش آلی زباله را پر مشقت
میسازد .در تحقیقی در ایتالیا ،تأثیر اجزاء  OFMSWو تغییرات
آن در طی یک سال بر تولید بیومتان و بیوهیدروژن در فرآیند
هضم بیهوازی بررسی شد .بخش آلی زباله به پنج دسته شامل
نان-غالت ،سبزیجات ،میوه ،ضایعات پروتئینی یعنی گوشت،
ماهی و پنیر و پسماندهای آلی زیر سرند به اندازه  20میلی متر
تقسیم شد .سپس سه دسته مخلوط از این  5دسته شامل
1. Biochemical methane potential
2. Chemical oxygen demand
3. Total solid content
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 OFMSWغنی از غالت ،غنی از پروتئین و یک نمونه حد واسط
سنتز شد .نتایج نشان داد مقادیر بیشتر نشاسته در ترکیب زباله
موجب تولید بیشتر بیوهیدروژن میگردد ،اما زباله حاوی درصد
بیشتر پروتئین پتانسیل تولید بیومتان بیشتری دارد ( Alibardi
 .)and Cossu, 2015بنابراین تعیین ترکیبات بخش آلی زباله
بیانگر اطالعاتی اساسی است که میتواند در مقایسه نتایج
تحقیقات هضم بیهوازی زباله شهری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین تغییرات فصلی اجزاء  OFMSWبرای یک منطقه می-
تواند در بهینه سازی میزان خوراک مشترک افزودنی به یک
نیروگاه بیوگاز موثر واقع شود.
تحقیقات هضم بیهوازی  OFMSWبه عنوان تک خوراک
و عوامل موثر برای تولید بیوگاز در تحقیقات بسیاری چه برای
زباله مخلوط به صورت مکانیکی جدا شده ( ;Mu et al., 2018
Fernández-Rodríguez et al., 2016; Novarino and Zanetti,

 )2012; Di Maria et al., 2012; Fdez.-Güelfo et al., 2011و
چه برای ضایعات سنتز شده ( Alibardi and Cossu, 2015; Pavi
 )et al., 2017; Fonoll et al., 2016بررسی شده است .اما در
تحقیقات اندکی به ترکیبات بخش آلی زباله واقعی پرداخته شده
است .همچنین اجزاء بخش آلی زباله و تغییرات فصلی آن به
منظور تولید انرژی بیوگاز تا کنون برای کالن شهرهای ایران
بررسی نشده است.
اولین اقدام برای بررسی امکان پذیری هضم بیهوازی برای
یک خوراک تست ساده در حالت وعدهای برای بدست آوردن
پتانسیل بیوشیمیایی متان ( )BMPاست .این آزمایش اطالعات
مفیدی در مورد ظرفیت تبدیل ضایعات به متان ،طراحی
پارامترهای عملیاتی نیروگاه بیوگاز و نیز اطالعاتی در مورد ارزیابی
اقتصادی آن در زمان تأسیس خواهد داد ( Wellinger et al.,
 .)2013هضم بیهوازی بسته به میزان محتوای جامد کل)TS(3
مواد در راکتور به دو دسته هضم تر ( )TS> %15و هضم خشک
( )TS>15%تقسیم میشود که برای  OFMSWدر دو دهه اخیر
تمایل به سمت اجرای هضم خشک بیشتر بوده است .همچنین
با استفاده از مدلهای سینتیک فرآیند در آزمون وعدهای ،مانند
مدل مرتبه اول و گمپرتز اصالح شده ،میتوان سرعت فرآیند،
میزان تولید و مقدار تقریبی زمان ماند هیدرولیکی ( )HRT4را
تخمین زد ( .)Zhao et al., 2016; El-Mashad et al., 2010پس
از آن ،آزمون پیوسته اطالعات مفیدی از عملکرد هضم یک
خوراک در طوالنی مدت را داده و میتوان پارامترهای اجرایی
مانند تغییر نرخ باردهی آلی ( )OLR5را نزدیک به شرایط واقعی
4. Hydraulic retention time
5. Organic loading rate
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بررسی کرد .اگرچه افزایش  OLRدر فرآیند هضم بیهوازی یک
شاخص مطلوب محسوب شده و میتواند موجب افزایش تولید
بیوگاز و ظرفیت عبوردهی هاضم شود ،اما در سوی دیگر میتواند
موجب بیثباتی فرآیند به دلیل تولید بازدارنده هایی مانند
اسیدهای چرب فرار ( )VFA1و نهایتاً توقف کلی فرآیند گردد
(.)Liu et al., 2012
هدف از انجام این تحقیق تعیین اجزاء بخش آلی زباله جامد
شهری در شهر کرج و هضم بیهوازی آن در روش وعدهای و
پیوسته است .برای این منظور ابتدا اجزاء متشکله زباله در دو فصل
زمستان و تابستان بررسی شد .سپس هضم بیهوازی وعدهای در
دو غلظت  8 TSو  %15اجرا شد و متغیرهای مدلسازی سینیتک
تولید بیومتان استخراج شد .در انتها هضم پیوسته در یک راکتور
اختالط دائم با هدف بررسی پتانسیل ویژه تولید بیومتان در حالت
پیوسته و نرخ بارگذاری آلی در محدوده پایدار انجام شد.

مواد و روشها
تعيين اجزاء بخش آلی زباله

اجزای بخش آلی زباله توسط رکوردگیری از زباله های شهری 5
خانوار با درآمد متوسط در شهر کرج ،تهیه گردید .رکوردگیری در
دو فصل مختلف زمستان در ماههای دی و اسفند در هشت نوبت
و تابستان در تیرماه در سه نوبت انجام شد .نکات جمع آوری برای
خانوادهها بیان شد و تنها زباله خانگی تحویل گرفته شد .پس از
جداسازی اجزای خشک غیر آلی مانند شیشه ،پالستیک ،مقوا ،و
فلزات و غیره ،بخش آلی به  5دسته کلی شامل ضایعات میوه،
سبزی جات (برگی و غیر برگی) ،نشاسته (نان ،ماکارونی ،برنج،
شیرینی ،چیپس و  ،)...پروتئین و چربی (لبنیات ،پوست مرغ و
تخم مرغ ،ماهی ،چربی خورشت ،استخوان و  )...و در آخر ،ضایعات
سلولزی به جز مقوا و بستههای روکشدار 2،که راحت قابل تجزیه
هستند (مانند دستمال کاغذی ،تکههای کاغذ ،تفاله چای ،پوسته
تخمه و مانند آن که از الکهای پردازش زباله قابل عبور بوده و
رطوبت زیادی را به خود جذب میکنند) تقسیم گردید .شیرابه
زباله خارج شد و فقط بخش آلی زباله به عنوان زباله تفکیک شده
در نظر گرفته شد .پس از استخراج آمار پنج دسته ،هر بخشی
توسط خرد کن تیغه دار به اندازه کمتر از یک سانتی متر خرد
شد .سپس بر اساس درصدهای بدست آمده بر مبنای میانگین
تقریبی دو فصل زمستان و تابستان یک نمونه سنتز شده تهیه
گردید و در دمای  4درجه تا قبل از مصرف در یخچال نگهداری
شد.
1. Volatile fatty acids
2. Pack

مايه تلقيح

مایه تلقیح از کارخانه بیوگاز تهران از زباله شهری واقع در جاده
آبعلی ،انتخاب شد .هاضم به صورت دو مرحلهای و در شرایط
دمایی مزوفیل بود .به دلیل اینکه در این تحقیق در آزمون وعدهای
به مایه تلقیح با غلظت باال برای انجام آزمایش در  TSباال ()15%
نیاز بود ،سه نوع لجن از هاضم اولیه ،ثانویه و یک نمونه از لجن
پسمانده غلیظ در مخازن نگهداشت انتخاب شد و با نسبت ،20
 40و  40درصد بر مبنای وزن تر مخلوط گشته و به مدت  2هفته
پیش از انجام آزمایش در شرایط دمایی آزمایشگاه نگهداری شد
تا سوبسترای موجود در آن توسط باکتریها مصرف شود .برای
هضم پیوسته از لجن مخازن ذخیره استفاده شد .مشخصات مایه
تلقیح در جدول ( )2ارائه شده است.
هضم وعدهای و طرح آزمايش

آزمایش ها به صورت وعدهای ،در هاضمهای شیشهای با حجم یک
لیتر انجام شد .مجموع خوراک و مایه تلقیح بارگذاری شده 650
گرم به عنوان حجم مفید (مایع) پر شد .آزمایش در شرایط
مزوفیل ℃  37با قرار دادن نمونه ها در حمام آب گرم انجام شد.
بخش آلی زباله بر مبنای دادههای رکوردگیری و میانگین تقریبی
ترکیبات زباله در زمستان و تابستان سنتز شد .آزمایش در  2سطح
محتوای کل جامد ( 8 )TSو  %15انجام شد .برای آنجام آزمایش
در  ،%15 TSهم غلظت مایه تلقیح و هم غلظت خوراک باال برده
شد ( .)Capson-Tojo et al., 2017غلظت مایه تلقیح توسط
افزودن مایه تلقیح خشک شده در دمای ℃  70و استفاده از
میانگین وزنی طبق رابطه ( )1تا  11درصد رسانیده شدTS .
خوراک ( )TStنیز در دمای ℃  70با توزین پیوسته نمونه در
 50%تنظیم شد.
𝑛
𝑖𝑚 × 𝑖𝑆𝑇 ∑0
(رابطه )1
𝑖𝑚 ∑𝑛0

= 𝑡𝑆𝑇

𝑖𝑆𝑇 مقدار جامد جزء  iام و 𝑖𝑚 مقدار جرم جزء  iام است.
نسبت جامد فرار ( )VSمایه تلقیح به خوراک در هر آزمایش 1:1
تنظیم شد .بر مبنای این نسبت ،برای وزن معین  1000گرم
مخلوط ،و با داشتن  TSو  VSخوراک و مایه تلقیح ،جرم هر کدام
بدست آمد .سپس درصد  TSنهایی در راکتور ،با اضافه کردن آب
مقطر به  8و  %15رسانیده شد .پس از ورود مواد به راکتور ،فضای
باالی آن توسط گاز نیتروژن به مدت  1الی  2دقیقه شستشو3
شد .در نهایت  VSنهایی ( 𝑡𝑆𝑉) در راکتور متناسب با مقدار VS
هر جزء با استفاده از رابطه ( )2به دست آمد.

3. Purge
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𝑖𝑚 × 𝑖𝑆𝑇 × 𝑖𝑆𝑉 ∑𝑛0
𝑖𝑆𝑇 × 𝑖𝑚 ∑𝑛0

(رابطه )2

= 𝑡𝑆𝑉

که 𝑖𝑆𝑉 میزان جامد فرار جزء  iام است .به منظور همزدن
داخل هاضم ،راکتورها به صورت دستی روزی یکبار تکان داده
شد .آزمایش برای هر تیمار در  3تکرار اجرا شد .سه نمونه شاهد
بر تعیین میزان بیوگاز تولیدی از مایه تلقیح استفاده شد .هر
راکتور به یک کیسه گاز متصل شده و سپس حجم بیوگاز در یک
سامانه جابجایی آب سنجش شد .حجم بیوگاز در دمای آزمایشگاه
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اندازهگیری می شد ،اما در نهایت عملکرد متان در فشار و دمای
استاندارد ( 273 Kو  )1 atmتبدیل شد ( Kafle and Kim,
 .)2013درصد بیومتان با استخراج یک نمونه  10میلی لیتری
توسط سرنگ از کیسه گاز و تزریق و عبور دهی آن از محلول سود
 3موالر برای حذف دی اکسید کربن و هیدروژن سولفید سنجیده
میشد (شکل  .)1با توجه به اینکه ترکیب بیوگاز از آغاز بارگذاری
تا انتها ،روزانه تغییر میکند ،از میانگین وزنی برای محاسبه
میانگین درصد متان استفاده شد (.)El-Mashad et al., 2010

سرنگ  10 mlنمونه
بیوگاز

شیشه
جابجایی آب

سود

استوانه مدرج ml
 10دقیق

 3موالر

شکل  -1سامانه سنجش محتوای متان بيوگاز شامل شيشه شستشو با سديم هيدرواکسيد  3موالر و سامانه جابهجايی آب

شاخصهای نهایی شامل عملکرد متان ،درصد کاهش جامد
فرار و میزان درصد متان بود .عملکرد روزانه بیومتان با کم کردن
حجم بیومتان تولید شده در هر روز از پس زمینه بیومتان مایه
تلقیح تقسیم بر  VSاضافه شده ( 𝑑𝑒𝑑𝑑𝑎𝑆𝑉) محاسبه گردید و برای
عملکرد بیومتان ( ،)BMPمیزان تجمعی بیوگاز روزانه طبق رابطه
( )3محاسبه شد.
𝑛
) 𝑜𝑛𝑖𝑉 ∑0 (𝑉𝑖 −
(رابطه )3
𝑑𝑒𝑑𝑑𝑎𝑆𝑉

= 𝑃𝑀𝐵

که 𝑖𝑉 و 𝑜𝑛𝑖𝑉 به ترتیب مقدار بیومتان تولید شده از هر
راکتور و مایه تلقیح بر حسب لیتر در روز  iام است .آزمایش زمانی
خاتمه پیدا کرد که تولید بیوگاز به کمتر از  1درصد میزان تولید
تجمعی رسید (.)VDI standard, 2006
هضم پيوسته

هضم پیوسته در یک راکتور فلزی اختالط دائم ( )CSTRبه حجم
کل  30لیتر و حجم مایع  18لیتر در دمای ثابت  37 ºCدر یک
انکوباتور انجام شد (شکل  .)2مواد با یک همزن مکانیکی عمودی
1- Specific methane production

تیغه دار به طور متناوب ( 5دقیقه روشن در هر یک ساعت) در
دور  60 rpmهم زده میشد .ترکیب خوراک مقدار متوسط مقایر
بدست آمده از رکورد گیری زباله در دو فصل زمستان و تابستان
بود ،با این تفاوت که ضایعات سلولزی شامل دو بخش برابر
ضایعات کاغذ خرد شده و برگ پاییزی درختان چنار بود .راکتور
به صورت روزانه خوراک دهی شد .راکتور در ابتدا با مایه تلقیح پر
شد و سه تیمار  40 ،50 HRTو  30روز با هدف تولید بیشینه
مقدار عملکرد ویژه بیومتان و عملکرد حجمی بیوگاز تولیدی و
داشتن ثبات در روند تولید آزمایش شد .بیوگاز تولیدی در کیسه
های گاز با حجم مشخص جمع آوری شده و در دما و فشار
استاندارد تبدیل شد .درصد متان مانند روش وعدهای در هر روز
با سه تکرار سنجیده شد .هدف از اجرای هضم پیوسته در این
تحقیق ،مقایسه مقدار پتانسیل بیومتان ( )BMPدر هضم وعدهای
و عملکرد ویژه تولید متان )SMP( 1در هضم پیوسته در شرایط
پایدار فرآیند بود.
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که  Aحجم ( )mlسولفوریک اسید  0/1نرمال مصرف شده
تا رسیدن به  pH= 5اشاره دارد و  Bحجم ( )mlاسید مصرف شده
تا  pH = 4/4را بیان میکند و  vحجم نمونه سانتریفیوژ شده لجن
( )mlاست .مقدار تخریب  VSخوراک در هضم وعدهای به عنوان
شاخصی از موثر بودن هضم بیهوازی در تبدیل مواد و کاهش بار
آالیندگی آن ،با محاسبه درصد حذف  VSکل راکتور
( 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡 )𝑉𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙.و با کم کردن از مقدار درصد حذف  VSمایه
تلقیح ( 𝑖  )𝑉𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙.متناسب با وزن آن طبق رابطه ( )5محاسبه
شد (:)El-Mashad et al., 2010
𝑚
𝑚
𝑚( = 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑉𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙.
𝑚( 𝑉𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙.𝑓 +
𝑖 𝑉𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙.
(رابطه )5
) 𝑚+
) 𝑚+
که 𝑓𝑚 و 𝑖𝑚 جرم خوراک و مایه تلقیح اعمال شده به هر
راکتور ( )gاست 𝑉𝑆𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙. 𝑓 .مقدار درصد حذف  VSخوراک
است .تخریب  VSدر هضم پیوسته با محاسبه  VSلجن هضم شده
و مقایسه آن با  VSخوراک اضافه شده محاسبه شد.
𝑓

𝑖

𝑖

شکل  -2راکتور اختالط دائم ( )CSTRبرای انجام هضم بیهوازی پيوسته

تحليلهای شيميايی

مقدار جامد کل ( )TSبا قرار دادن نمونههای مرطوب در آون در
دمای ℃ 105به مدت  24ساعت تعیین شد (.)APHA, 1999
سپس نمونههای خشک شده آسیاب شد و برای تعیین درصد ،VS
در دمای  ℃550در کوره تا رسیدن به وزن ثابت سوزانیده شد
( pH .)APHA, 1999خوراک و مایه تلقیح توسط یک  pHمتر
قابل حمل اندازه گرفته شد (.)Milwaukee pH55, Australia
مقدار کل کربن آلی )TOC( 1بر حسب درصدی از  TSطبق
استاندارد  5310 APHAتعیین شد ( .)APHA, 1999مقدار
نیتروژن کجلدال )TKN( 2با استفاده از یک سامانه اتوکجلدال و
سپس تیتراسیون با سولفریک اسید بر طبق استاندارد ISO 1871
انجام شد .برای سنجش آمونیوم نیتروژن از دستگاه
اسپکتروفوتومتر خودکار  HACH Lange DR 3900ساخت آلمان
استفاده شد .مقدار آمونیوم در تست وعدهای ( )mg/lبا کوت
شماره  LCK 303اندازهگیری شد .نمونههای لجن هضم شده3
ابتدا در دور  6000 rpmبه مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شده و
سپس از کاغذ صافی  45میکرون عبور داده شد .نسبت قلیاییت
یا نسبت ریپلی برای دایجست خروجی در هضم نیمه پیوسته بر
طبق رابطه نوردمن محاسبه شد و از تقسیم اسیدهای چرب فرار
کل ( )FOSبه بی کربنات کل غیر آلی ( )TACبر طبق رابطه ()4
محاسبه شد ( .)Kim and Kafle, 2010; Drosg, 2013
20
[(𝐵 − 𝐴) ∗ ( ) ∗ 1.66 − 0.15] ∗ 500
(رابطه )4
𝑣
20
)
𝑣

= 𝐶𝐴𝑇𝐹𝑂𝑆/

( ∗ 𝐴 ∗ 250
1- Total organic carbon
2- Total kjeldahl nitrogen
3- Digestate

𝑓

𝑖

𝑓

تحليل آماری و مدلسازی

از نرم افزار  SPSS18برای مقایسه آماری بین دو غلظت  TSدر
ال تصادفی استفاده شد .متغیر
آزمایش وعدهای در طرح کام ً
مستقل ،درصد  TSو متغیر وابسته عملکرد بیوگاز ،محتوای متان
و درصد تخریب  VSبود .مقدار  pدر سطح احتمال  % 5خطا
( )α = 0/05تحلیل شد.
برای مدلسازی تولید بیومتان در آزمون وعدهای از دو مدل مرتبه
اول و گومپرتز اصالح شده که بیشترین کاربرد برای مواد با هضم
شوندگی باال را دارند بر حسب تابعی از زمان (روز) استفاده گردید.
در مدل مرتبه اول ،تولید تجمعی بیومتان به صورت نمایی طبق
رابطه زیر افزایش مییابد تا به مقدار نهایی طبق رابطه ( )6برسد
(:)Zhao et al., 2016
))𝑡𝑘𝐵 = 𝐵0 (1 − exp(−
(رابطه )6
که  Bمیزان تولید بیومتان تجمعی ( )l/kg VSتا زمان t
(روز) و  B0میزان عملکرد بیومتان ( )l/kg VSاست k .ثابت مدل
مرتبه اول ( )1/dayاست .همچنین ضایعاتی که نرخ تجزیه اندکی
در ابتدا دارند ،نیاز به یک فاز تاخیر زمانی  λبرای راه اندازی
فعالیت میکرواورگانیزم ها دارند .در مدل کمپرتز اصالح شده فرض
میشود تولید بیوگاز متناسب با فعالیت میکروارگانیزم ها طبق
رابطه ( )7است (:)Zhao et al., 2016
𝑒𝑅𝑚𝑎𝑥 .
}](𝜆 − 𝑡) + 1
[ 𝐵 = 𝐵0 . exp{− exp
(رابطه )7
𝐵0
که 𝑥𝑎𝑚𝑅 بیشینه نرخ تولید بیومتان در روز (،)ml/g VS.d
 λفاز تاخیر بر حسب روز e ،عدد نپر ( )2/7183است .از نرم
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افزار  Matlab 2013,aو جعبه ابزار برازش منحنی برای برازش
کردن دو مدل غیر خطی مرتبه اول و کمپرتز اصالح شده استفاده
شد .برازندگی مدل و یا همبستگی بین دادههای تجربی و پیش
بینی شده با ضریب تبیین و مجذور میانگین مربعات خطا1
( )RMSEبیان شد.

نتايج و بحث
خصوصيات خوراک

نتایج تعیین اجزای بخش آلی زباله در طی دو فصل زمستان و
تابستان در جدول ( )1آورده شده است .دو بخش میوه و سبزیها
به طور متوسط در دو فصل ،حدود  %66از کل  OFMSWرا به
خود اختصاص میدهد .از این منظر که بیش از نیمی از اجزاء
زباله میوه و سبزیجات است ،با نتایج دیگر محققان مطابق داشت
( Riber et al., 2009 ; Hanc et al., 2011; Alibardi & Cossu,
 Boni .)2015و همکاران ( )2013میزان مجموع ضایعات میوه
و سبزیجات را در زباله سالن های غذاخوری  81درصد در نظر
گرفتند .میزان ضایعات میوه در ترکیب زباله شهری در چین %28
و نزدیک به م قدار متوسط زباله ساخته شده در این تحقیق است
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( .)Das and Bhattacharyya, 2013افزایش میزان دو بخش میوه
و سبزی در زباله از نقطه نظر تأمین آب زباله در فرآیند هضم
بیهوازی ،افزایش سینتیک فرآیند و کاهش زمان ماند ،و باالبردن
عملکرد متان آن موثر است ( .)Jiang et al., 2012از طرف دیگر،
این مقدار بیشتر از مقدار بدست آمد در ایتالیا با مجموع %50
برای این دو بخش است ( .)Alibardi & Cossu, 2015اثبات شده
است که تفاوت ترکیبات بخش آلی تحقیقات بر زباله ،بیشتر به
تغییرات کشورها وابسته است تا تفاوت شهر به شهر .تفاوت در
خصوصیات فیزیکی ،شمیایی و غذاشناسی زباله در تحقیقات
مختلف به نحوه تعریف زباله ،اقلیم و هوا ،شرایط اقتصادی مردم،
فرهنگ مصرف و تغییرات فصلی و نیز سامانه های جمع آوری و
پردازش بستگی دارد ( Campuzano & González-Martínez,
 .)2016افزایش نسبت مجموع ضایعات میوه و سبزی در تابستان
نسبت به زمستان به دلیل کشت بیشتر در تابستان است.
همچنین ،در زمستان میزان ضایعات میوه دو برابر ضایعات سبزی
بود ،اما این نسبت در تابستان بر عکس شد .دلیل آن ،کشت بسیار
بیشتر سبزیجات در فصل تابستان نسبت به زمستان در ایران و
فرهنگ رایج برای مصرف غذاهای حاوی سبزیجات و به تبع آن
افزایش درصد آن در  OFMSWاست.

جدول  -1اجزاء بخش آلی زباله در کرج بر حسب درصد

جزء الی
ضایعات میوه
ضایعات سبزیجات
ضایعات نشاسه دار
ضایعات پروتئین و چربی
ضایعات سلولزی

زمستان

تابستان

نمونه سنتز شده

(39/8 )11/0
(23/1 )8/6
(10/1 )6/8
(7/0 )6/3
(20/1 )6/9

(12/0 )3/9
(58/6 )6/0
(6/7 )3/0
(4/2 )1/3
(18/6 )2/8

29/6
36/3
8/ 6
6/2
19/3

* مقادیر داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار است.

میزان ضایعات پروتئین و چربی به طور میانگین  5/6درصد
بود که کمترین مقدار از بخش آلی زباله را به خود اختصاص می-
دهد .این مقدار در مقایسه با دیگر تحقیقات انجام شده در زمینه
فرایند هضم بیهوازی و تولید هیدروژن از بخش آلی زباله با درصد
پروتئین  )Alibardi & Cossu, 2015( %7و Fonoll et al., ( %11
 )2016پائینتر است ،زیرا مقدار گوشت و پروتئین و لبنیات
مصرفی به درآمد خانوار و قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی
و لبنی در یک کشور و نیز به منابع تولید و توسعهیافتگی صنایع
مربوطه وابسته است .باید ذکر شود بخشی از این جزء ،شامل
قسمتهایی مانند استخوان گوسفند و پوست تخم مرغ بود.
1- Root mean square error

میزان ضایعات سلولوزی در زباله در هر دو فصل باال بود و
مقدار متوسط  %19/3داشت .البته فرض شد مقوا و کاغذهای
ضخیم و مجله ،از بخش آلی توسط خانوار یا زبالهگردها یا در
سایت های پردازش نهایتاً جدا میشود و کاغذهای کوچک و
روزنامه در بخش آلی زباله به حساب آمد .علت آن با توجه به
مشاهدات حین نمونه برداری ،مصرف گرایی بیش از حد دستمال-
های یکبار مصرف ،باال بودن مقدار شیرابه در زباله و به تبع آن
جذب توسط این بخش و افزایش سهم آن در  ،OFMSWورود
دستمالهای مصرفی توالت و غیره به زباله خانگی و جدا نکردن
موثر کاغذ و روزنامه از ضایعات آشپزخانهای در نمونهها بود .میزان
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رطوبت این بخش با گذاشتن نمونهها در آون بیش از  %50بدست
آمد .میزان درصد ضایعات سلولوزی و کاغذی که به OFMSW
نفوذ میکند ،در تحقیقات اندکی بررسی شده و غالب ًا کاغذ به
عنوان اجزاء خشک از کل  MSWبیان میشود Nielfa .و همکاران
( )2015در مدلسازی تولید بیومتان در آزمون  ،BMPسهم
ضایعات کاغذ را  %27/7در نظر گرفتند .در برخی از تحقیقات،
میزان ضایعات سلولزی بر مبنای آنالیز فیبر خام بهدست آمده
است .بر این اساس برای  11شهر در سوئد برای زباله جدا شده
در مبداء ،به طور میانگین ( %18/6بر مبنای وزن خشک) از
 OFMSWرا فیبر خام ناشی از گونی ،کیسههای کاغذی و
کاغذهای آشپزخانه تشکیل داد .این دسته در تعیین اجزای بخش
آلی زباله توسط  )2015( Alibardi & Cossuدر نظر گرفته نشده
است .ضایعات سلولزی زباله دارای دو بخش کامال متضاد است.
بخشی از ضایعات مربوط به این طبقه خواص لیگنوسلولزی
شدیدی دارند مانند پوست دانهها (پوست پسته و گردو) و الیاف
مانند پوست ذرت که حاوی لیگنین زیاد است و بدون پیش تیمار
متالشی و هضم نمیشود .اما عمده اجزاء تشکیل دهنده دستمال
کاغذی و کاغذ است که هضم پذیری مناسب دارد .به دلیل
اجتناب از آسیب دستگاه خرد کن ،بخش اول به زباله سنتز شده
اضافه نشد .اگرچه میتوان کاغذ و مقواهای نازک را از زباله به
طور موثرتری جدا کرد ،اما جداسازی آن عالوه بر گسترش
دستورالعمل های تفکیک در مبدا و تکنولوژی های جداسازی در
سایتهای پردازش ،میتواند بر عملکرد  ADدر پایین دست به
دلیل باال بودن مقدار آن در زباله در محدوده  15تا  30درصد کل
 MSWتاثیر گذار باشد (.)Fonoll et al., 2016
نتایج تعیین خصوصیات زباله سنتز شده در جدول ( )2ارائه
شده است .اگرچه در این تحقیق تغییرات خصوصیات فیزیکی و

شیمیایی اجزاء زباله در طی فصول مختلف بررسی نشد ،اما اثبات
شده است که تغییرات فصلی ،سامانه های جمع آوری و قوانین و
دستوالعملهای تفکیک زباله در مبداء موجب تغییرات شیمیایی
و فیزیکی  OFMSWمیشود ( .)Hansen et al., 2007میزان TS
برای زباله سنتز شده  % 20/45بود .میزان  TSزباله در سایتهای
پردازش مکانیکی زباله در ایران مانند تهران باالتر و حدود %27
است ( .)Nabavi-Pelesaraei et al., 2017این امر به علت خروج
شیرابه در طی جمع آوری و حمل و نقل و تبخیر تدریجی آن
میباشد .مقدار  TSبخش آلی زباله نزدیک به تحقیقات انجام شده
بر زباله خانگی با  )Forster-Carneiro et al.,2007( %21یا
ضایعات غذایی مدل شده ( )Capson-Tojo et al., 2017بود .اما
میزان آن نسبت به مقدار متوسط  TSبرای کشورهای مختلف که
 27%/2است ،پایینتر بود (Campuzano & González-
 .)Martínez, 2016به طور کلی در صورتی که نمونه OFMSW
در یک تحقیق از سایت زباله یا کارخانه کمپوست گرفته شده
باشد ،درصد رطوبت کمتری نسبت به تحقیقاتی که در آن ضایعات
سنتز شده است ،دارد .از جمله دالیل دیگر میتوان به فرهنگ
تفکیک شیرآبه از زباله در مبداء اشاره کرد که یک چالش در
مدیریت پسماند ایران است .در مشاهدات میدانی ،بطری یا شیشه
با محتویات آبگون به وفور مشاهده شد .مقدار  VSزباله %91/34
بود که نزدیک به تحقیقات مشابه رکورد گیری شده از زباله بود
( ;Hansen et al., 2007; Alibardi & Cossu, 2015
 .)Campuzano & González-Martínez, 2016میزان کربنTS ،
و نسبت  VS/TSاز جمله خصوصیاتی است که پراکندگی کمتری
در تحقیقات دارد ( Campuzano & González-Martínez,
.)2016

جدول  -2خصوصيات زباله سنتز شده در هضم وعدهای و پيوسته

مشخصه

بخش آلی زباله
آزمون پیوسته
آزمون وعده ای

مایه تلقیح
آزمون پیوسته
آزمون وعده ای

TS

20/45

24-29

7/91

11/98

TS/VS

91/34

90/05

49/9

65/28

4/3
*)419/9(6/6
)19/00 (0/70
)22/10 (0/55

380/00
17/30
21/97

7/9

7/4
-

PH
)TOC (g/kg TS
)TKN (g/kg TS
C/N

-

* مقادير داخل پرانتز بيانگر انحراف معيار است.

نسبت  C/Nدر ترکیب زباله 22/10به دست آمد که در
محدوده مناسب  30-20برای هضم بیهوازی قرار دارد .مقدار
متوسط کربن و نیتروژن بر اساس درصدی از  TSدر تحقیقات بر

روی  OFMSWبه ترتیب  46و  %2/9و مقدار  C/Nمتناظر آن
 16است ( .)Campuzano & González-Martínez, 2016میزان
نیتروژن کجلدال دارای پراکندگی بیشتری در مقاالت است که به
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تفاوت زباله کشور یا نحوه سنتز زباله بر میگردد .افزایش درصد
کاغذ و روزنامه در ترکیب  OFMSWموجب کاهش درصد
نیتروژن و افزایش کربن میشود ( Hartmann and Ahring,
 .)2006متفاوت بودن نسبت  C/Nدر  OFMSWتحقیقات مختلف
به دلیل تفاوت در ترکیب زباله و نوع زباله  MSWاست
(Hartmann and Ahring, 2006; Campuzano & González-
 .)Martínez, 2016مقدار نیتروژن زباله تفکیک در مبدا بیشتر از
زباله جدا شده به صورت مکانیکی است ،زیرا سهم ضایعات چربی
و پرتئینی نسبت به کل زباله کاهش مییابد .مقدار نیتروژن برای
زباله تفکیک در مبدا  %6/4و برای زباله پردازش شده مکانیکی
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 )Cecchi et al., 1991( 3%/75و برای مخلوط زباله سنتز شده
حاوی کاغذ ،مقوا و ضایعات باغی Kayhanian and ( %3/7-3
 )Tchobanoglous, 1993و برای زباله تفکیک شده با آب %2/3
( )Dong et al., 2010به دست آمده است.
پتانسيل توليد بيومتان

نتایج مقدار عملکرد بیومتان ،درصد متان و درصد تخریب  VSدر
جدول ( ) 3آمده است .همچنین میزان عملکرد تجمعی بیومتان
( ) L/kg VSبر حسب روز و نیز عملکرد روزانه متان به ترتیب در
شکلهای ( 3الف) و ( 3ب) نشان داده شده است.

جدول  -3شاخصهای توليد بيومتان ،تجزيه پذيری و پايدای فرآيند هضم بیهوازی در آزمون وعدهای

مشخصه

% TS8

% TS15

دما )(C

37
25/518

37
47/848

مقدار بار آلی

)(g VS/L

عملکرد بیومتان )(L/kg VS

)385/2 (20/5

)289/8 (2/2

محتوای متان )(%

)66/8 (1/0
)87/49 (1/68
10/07
7/8
31/2
0/264

)58/8 (2/1
)84/72 (2/67
13/71
7/9
17/5
0/319

درصد حذف VS
T 90%

 pHنهایی
آمونیوم نیتروژن )(mg/L
نسبت قلیائیت

* مقادیر داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار است.

شکل  – 3مقدار متوسط عملکرد تجمعی بيومتان (الف) و توليد ويژه روزانه (ب) در دو  8% TSو %15

نتایج آزمون تجزیه واریانس (جدول  )4نشان داد درصد TS

آزمون وعدهای اثر معناداری بر تولید بیومتان ( )sig.=0/002و
محتوای متان بیوگاز ( )sig.=0/006دارد ،اما تأثیر معناداری بین
دو تیمار  %8و  TS %15در تخریب  VSمشاهده نشد (0/202
= .)sig.مقدار عملکرد بیومتان برای زباله در  8% TSدر طی 15
روز  385.2 L/kg VSبهدست آمد .میانگین مقدار متوسط جهانی
پتانسیل بیومتان از  OFMSWدر تحقیقات متنوع در کشورهای
متفاوت 415 L/kgVS ،گزارش شده است ( & Campuzano

 .)González-Martínez, 2016بنابراین مقدار  BMPبرای زباله در
تحقیق حاضر نزدیک به تحقیقات پیشین بود .مقدار پتانسیل
بیومتان برای ضایعات جامد شهری مخلوط ناشی از سایت های
پردازش زباله  ،)Fernández-Rodríguez et al., 2014( 340برای
زباله تفکیک شده در مبداء در دانمارک  300تاDavidsson ( 400
 ،)et al., 2007و برای زبالههای سنتز شده Nielfa et al., ( 145
 )Abudi et al., 2016( 214/5 ،)2015و 490L/kg VS
( )Alibardi & Cossu, 2015گزارش شده است .به طور کلی در
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صورتی که سهم ضایعات غذایی (پروتئینها) در ترکیب زباله
نسبت به ضایعات باغی و کاغذ و روزنامه بیشتر باشدBMP ،
بیشتری بدست میآید ( .)Nielfa et al., 2015در تحقیق حاضر
عملکرد بیومتان برای مقدار متوسط اجزاء اصلی بخش آلی در دو
فصل تابستان و زمستان به دست آمد و این نتایج ممکن است
برای زباله در فصل تابستان مقادیر متفاوتی به دلیل وجود میوه و
سبزی بیشتر تا  %70تغییر کند .نتایج تحقیقات مشابه نشان می-
دهد تغییرات فصلی ترکیب زباله بر تولید هیدروژن بیشتر از متان

است و باید تغییرات فصلی در تولید آنها در نظر گرفته شود
(.)Alibardi & Cossu, 2015
اگرچه تأثیر غلظت  TSراکتور بر تخریب  VSمعنادار نشد
( ،)sig.= 0/202اما در  %8مقدار بیشتری برابر با  %87/49داشت
که به دلیل انتقال جرم بهتر میکروارگانیزمها است .ثابت شده با
افزایش بار آلی راکتور ،کاهش نرخ تجزیه پذیری به دلیل تولید
محصوالت واسط مانند  VFAرخ میدهد.

جدول  - 4تجزيه واريانس برای سه متغير وابسته عملکرد متان ،محتوای متان و تخريب  VSدر دو سطح  8% TSو %15

شاخص
عملکرد متان
محتوای متان
تخریب VS

درجه آزادی (دو سطح )TS
1
1
1

* معناداری در سطح خطای  %5است.

ترکیب متان در  %8و  TS %15تفاوت معناداری داشت و
در  8درصد ،مقدار بیشتری نسبت به تیمار مشابه در  %15داشت.
مقدار متوسط متان بیوگاز برای زباله در حدود  60درصد است
( .)Hartmann and Ahring, 2006; Matheri et al., 2018طبق
شکل  2و  ،3درصد متان در  2تا  3روز اول به دلیل باالتر بودن
نرخ هیدرولیز کمتر و سپس با افزایش فعالیت متانزاها ،افزایش
یافت Dong .و همکاران ( )2010در هضم زباله در هاضم وعده
ای  30لیتری باالرفتن اسیدهای چرب فرار کل در  4روز اول برای
 16و  TS %13و در روز اول برای  %11را مشاهده کردند که باعث
باال بودن درصد  CO2و  H2است.
مقادیر نهایی نسبت قلیائیت pH ،و آمونیوم در جدول ()3
نشان داده شده است pH .نهایی در انتهای اجرا ،به  pHمایه تلقیح
برگشته است .مقدار آمونیم برای همه تیمار ها در حد نرمال و
پایدار در محدوده  13تا  mg/l 37بود ( .)Drosge, 2013با توجه
به جدول ( )3میزان نسبت قلیائیت با افزایش  TSافزایش یافته
است .اگر چه ،نسبت قلیائیت  0/4آستانه پایداری یک هاضم بر
مبنای شاخص  FOS/TACتعیین شده است ( Scano et al.,
.)2014
اگرچه هضم خشک زباله دارای مزایایی همچون حجم
کوچکتر هاضم است ،اما عملکرد متان و نرخ تولید متان ( l/kg
 )VSfeed.dayبا افزایش  TSاز آستانه تعریف شده در هضم خشک
( )15-20کاهش مییابد ( .)Xu et al., 2014در حقیقت ،میزان
مح توای آب کمتر در راکتور ،موجب یک تجمع سریع اسیدهای
چرب فرار خصوصاً برای خوراکهای راحت هضم شونده میشود

میانگین مربعات خطا
212/92
* 2/80
4/97 ns

*

Sig.

0/0017
0/0056
0/2024

 nsمعنادار نبودن در سطح  %5خطا است.

که فعالیت باکتری های متانزا را متوقف میکند .برای زباله
تفکیک شده با آب با افزایش  TSراکتور از  11به  16میزان
عملکرد متان از  314به  273و میزان درصد حذف  VSاز 41/8
به  26/1کاهش یافت ( )Dong et al., 2010که با این نتایج
مطابقت دارد .به طور کلی ،ضایعات غذایی ،کودهای دامی و لجن
فاضالب به روش هضم تر به طور کارآمدتری تجزیه میشوند،
درحالی که بخش آلی زباله مخلوط و ضایعات لیگنوسلولزی را
میتوان به روش هضم خشک هم فرآوری کرد ( Kothari et al.,
 .)2014بنابراین به نظر میرسد برای اجرای فرآیند با بازده بیشتر
در شرایط عملیاتی برای زباله تفکیک شده ،مقدار  TSدر محدوده
هضم تر باید انجام شود.
مدلسازی سينتيک فرآيند در آزمون وعدهای

زمان تولید  90درصد مقدار بیومتان ( )T90در جدول ( )5نشان
داده شده است .زمان هضم فنی  T90پارامتر مهمی است که
اطالعاتی اولیه در تعیین زمان ماند هیدرولیکی ( )HRTبرای هضم
پیوسته خوراک مورد نظر را تخمین میزند ( Kafle and Kim,
 .)2013در  8% TSزمان  T90کمتر از تیمار  %15و به ترتیب برابر
با  10/07و  13/71روز بود Dong .و همکاران ( TS )2010کمتر
را برای کوتاه کردن زمان هضم بیهوازی زباله و افزایش تولید
بیومتان از زباله تفکیک شده با آب برتر دانستهاند.
در جدول  5ضرایب مدل مرتبه اول ( )FOو گمپرتز اصالح
شده ( )MGدر قسمت برازش منحنی نرم افزار  MATLABآورده
شده است .نتایج نشان داد مدل گمپرتز اصالح شده با  R2بیشتر
(با بیشینه مقدار  )0/9971و  RMSEکمتر نسبت به مدل مرتبه
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اول برتری دارد .مقایسه این دو مدل در دو غلظت  %8و  %15در
شکل ( )4نشان داده شده است .پارامتر  kدر مدل مرتبه اول به
شیب نمودار تولید تجمعی متان بر میگردد که سرعت رشد
میکروارگانیزمها را نشان میدهد ( .)Nielfa et al., 2015با افزایش
 ،kدر حقیقت سرعت تجزیهپذیری خوراک بیشتر میشود که برای
فرآیند مطلوب است ( .)Zhao et al., 2016مقدار  kدر تیمار %8
بیشتر از تیمار  %15و به ترتیب برابر با  0/183و  0/122بود .یک
ضریب تبیین باالتر از  0/95برای مطلوب بودن یک مدل سینتیک
تولید بیومتان مناسب در نظر گرفته میشود ( Ware and Power,
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 .)2017مقدار کمتر  λدر مدل گمپرتز بیانگر راهاندازی و شروع
سریعتر فعالیت میگروارگانیزمها و فرآیند است ( Zhao et al.,
 .)2016از این نظر ،در  15 TSمقداری فاز تأخیر ( λبیشتر) نسبت
به  %8وجود دارد که احتماالً به دلیل فعالیت کمتر و انتقال جرم
کمتر بین میکرو اورگانیزمها باشد .در هضم مشترک کود خوکی
و ضایعات سیب ارجحیت مدل گمپرتز با اختالف کمتر برای
مقادیر پیش بینی شده و تجربی گزارش داده شده است ( Kafle
.)& Kim, 2013

جدول  -5ضرايب مدل مرتبه اول ( )FOو گمپرتز اصالح شده ( )MGدر توليد بيومتان در آزمون وعدهای

تیمار /پارامتر مدل

k

Rmax

λ

)R2 (FO

)RMSE (FO

)R2 (MG

)RMSE (MG

8% TS

0/183
0/122

45/10
28/20

0/229
1/654

0/9665
0/9260

23/26
27/75

0/9935
0/9971

10/62
5/68

15% TS

شکل  -4توليد تجمعی متان در دو مدل مرتبه اول و گمپرتز اصالح شده در دو  8% TSو %15

آزمون پيوسته

نتایج آزمایش هضم پیوسته تولید بیومتان برای بخش آلی زباله
سنتز شده در شکل ( )5و جدول ( )6ارائه شده است .آزمایش در
طی  80روز و طی سه مرحله تغییر  40 ،50 HRTو  30روز اجرا
شد .در دوره اول تغییر  TSخوراک ورودی از  15به  %20و در
مرحله دوم ،تغییر  TSاز  20به حدود  %25انجام شد و نهایت ًا تا
آخر آزمایش ،راکتور با همین درصد خوراک تغذیه شد .بیشینه
مقدار  OLRمتانظر با  40 ،50 HRTو  30روز به ترتیب برابر با
 5/44 ،3/61و  7/52 kg VS/m3.dayبود .میانگین تولید بیومتان
در شرایط استاندارد برای این سه زمان ماند در بیشترین  OLRبه
ترتیب برابر با  347 ،268و  313 L/kg VSبود .بیشترین مقدار
 SMPدر  HRT= 40روز اتفاق افتاد که به مقدار آزمون وعدهای

( )385/2نزدیک است ،اگر چه باید به  TSراکتور که در محدوده
 10تا  %12بود توجه کرد .بنابراین مقدار  SMPبا میانگین مقدار
 BMPدر دو غلظت  %8و  %15مطابقت دارد .از طرفی باید توجه
داشت آزمون وعدهای عملکرد متان باالتری نسبت به آزمایشهای
پیوسته و نیمه پیوسته دارد ،چرا که با مقادیر باالتری از مایه تلقیح
اجرا شده و موجب رقیق شدن ترکیبات بازدارنده و سمی میگردد
( .)Ortner et al., 2014مقدار  SMPدر تحقیق حاضر به نتایج
تحقیقات هضم پیوسته زباله اکسترود شده با مقدار L/kg VS
 ،)Mu et al., 2018( 334-430زباله تفکیک شده در مبدا در
پایلوت همزن دار Ghanimeh et al., ( 327 - 314 L/kg VS
 )2012و زباله تفکیک شده در مبدا در  17شهر سوئد در مقیاس
پایلوت  )Hansen et al., 2007( 410- 275 L/kg VSنزدیک بود.
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شکل  -5نتايج توليد بيومتان در هضم پيوسته بخش آلی زباله سنتز شده در هضم پيوسته در هاضم CSTR

جدول  -6نتایج آزمایش هضم پیوسته شامل تولید بیومتان و شاخصهای

تغییرات شاخصهای پایداری فرآیند شامل  ،pHاسیدهای
چرب فرار کل ،قلیائیت کل و نسبت قلیائیت در جدول ( )6آورده
شده است .در مرحله اول برای  HRTبرابر 50به دلیل فعالیت
باردهی اولیه و سرعت بیشتر فعالیت باکتریهای اسیدزا نسبت به
متان زا ،مقداری نسبت قلیائیت و مقدار کل اسیدهای چرب فرار
باال رفت ،اما تدریجاً با اقلیم پذیر شدن میکروارگانیزمها با خوراک
جدید این دو شاخص در محدوده پایداری هاضم قرار گرفت.
محدوده پایداری برای  VFAکل در  51کارخانه بیوگاز در دامنه
 1100تا  4300 mg/Lو نسبت قلیائیت ( )FOS/TACدر محدوده
 0/8 – 0/3گزارش شده است ( )Drosg, 2013و در تحقیقات
هضم بیهوازی تا  0/4تعریف شده است (.)Scano et al., 2014
به طور کلی مقدار قلیائیت کل باید بیشتر از محدوده -2000
 mg/L CaCO3 3000باشد تا ظرفیت بافری و تحمل میکرو
ارگانیزمها در برابر تغییرات  pHو بازدارندگیهای متعاقب آن
وجود داشته باشد (.)Brambilla et al., 2012
اگرچه بهترین نتایج بر حسب عملکرد ویژه متان در
 HRT=40بهدست آمد ،اما تولید حجمی در  HRT=30دارای
بیشترین مقدار بود (جدول  )6که بیانگر قابلیت بیشتر تبدیل مواد
به بیوگاز است .داشتن  OLRبیشتر از اهداف مهم تحقیقات هضم
بیهوازی است .اگر چه زمانهای ماند کمتر از  30روز در این
تحقیق بررسی نشد ،اما معموالً زمان ماند هیدرولیک بهینه برای
بخش آلی زباله شهری  30روز در نظر گرفته میشود ( Mu et
 )al., 2018تا پایداری فرآیند بدون مخاطرات بازدارندگی انجام

پایداریError! Not a valid link.

شود.

نتيجهگيری
در این تحقیق بر اهمیت توجه به ترکیب زباله در تحقیقات هضم
بیهوازی و تغییرات بخش آلی آن در طی فصول زمستان و
تابستان پرداخته شد و اجزاء بخش آلی زباله در کالنشهر کرج
تعیین شد .اگر چه تعیین اجزاء بخش آلی زباله به طور دقیق
نیازمند جامعه آماری وسیعتر و رکوردگیری در تمام ماههای سال
است ،اما این تحقیق مقدمهای برای تحقیقات آتی تبدیل زباله
شهری به بیوگاز توسط شهرداریها است .نتایج نشان داد ترکیب
 OFMSWتفاوت زیادی در اجزاء خصوصاً برای بخش ضایعات
میوه و سبزی با تغییرات فصلی نشان میدهد .نتایج آزمون وعده-
ای نشان داد درصد  TSآزمون وعدهای اثر معناداری بر تولید
بیومتان و محتوای متان بیوگاز دارد و در  TS %8نتایج بهتری
نسبت به  TS %15حاصل شد .مدلسازی سینتیک تولید متان
نشان داد مدل گمپرتز اصالح شده با  R2بیشتر و  RMSEکمتر
نسبت به مدل مرتبه اول خصوصاً در  TSباالتر برتری دارد .در
آزمون پیوسته ،اگرچه در زمان ماند هیدرولیک  40روز مقدار
تولید ویژه متان به مقدار آزمون وعدهای نزدیک شد ،اما تولید
حجمی در  HRT= 30دارای بیشترین مقدار بود و عالئمی از
ناپایداری مشاهده نگردید ،بنابراین برای زباله تفکیک شده در
مبداء برای ایران زمان ماند  30روز توصیه میگردد.
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