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چکیده :هضم بیهوازي ( )ADمیتواند روشی مناسب براي مدیریت و بهدستآوردن انرژي باشد .در پژوهش حاضر ،تأثیر
افزودن نانوذرات روي ( ،)ZnOنانوذرات اکسید آهن ( )Fe3O4و نانوذرات اکسید کبالت ( )Co2O3بر تولید بیوگاز و بیومتان
حاصل از هضم بیهوازي پسماند آلی جامد شهري و کود گاوي مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان دادند که
استفاده از نانوذرات یا عناصر کممصرف و ضروري با غلظتهاي بهینه در بستر هاضم بهطور بالقوه باعث ایجاد اثراتی
مثبت بر پایداري فرایند هضم ،کاهش بیشتر ناخالصیها و گازهاي آالینده موجود در بیوگاز و تولید بیوگاز بیشتر شده
است .نانوذرات روي ( ،)ZnOبهدلیل اثر سمیبودن آن روي باکتريهاي بیهوازي ،در روزهاي اول ،بهطور مستقیم روي
سمیت باکتريهاي بیهوازي تأثیر گذاشت و باعث کاهش بیوگاز تولیدي شد .اما ،بعد از چند روز ،باکتريهاي بیهوازي
خود را با اثر سمیبودن مواد اضافهشده سازگار کردند و قادر به زندهماندن در چنین شرایطی بودند و درنتیجه بیوگاز
تولیدي روند افزایشی پیدا کرد .فرایند هضم بیهوازي وابسته به نانوذرات است .افزایش نانوذرات اکسید آهن (،)Fe3O4
نانوذرات روي ( )ZnOو کاهش نانوذرات اکسید کبالت ( )Co2O3تأثیر مثبتی بر روي نرخ تولید بیوگاز و بازده متان داشت.
بهترین غلظت نانوذرات براي نرخ تولید بیوگاز و بازده متان حداکثر ،براي نانوذرات اکسید آهن ( 21 )Fe3O4تا 22
میلیگرم ،براي نانوذرات روي ( 1/2 )ZnOتا  0/5و براي نانوذرات اکسید کبالت ( 1/25 )Co2O3تا  1/35میلیگرم است.
بیشترین بیوگاز و متان تولیدي در طول فرایند هضم در همین نقاط ذکرشده بهدست آمد.
كلیدواژگان :نانوذرات ،هضم بیهوازي،

بیوگاز ،پسماند آلی جامد شهري ،متان ،روششناسی سطح پاسخ )(RSM

مقدمه
تجمع آلودگیها بههمراه سوختهاي فسیلی فرسوده در سراسر جهان مخترعان را مجبور کرده است تا بهدنبال سوخت
جایگزین باشند[ .]0میزان تولید زباله در جهان در سال  2105حدود  0/3میلیارد تن در سال برآورد شده است که این میزان با
نرخ رشد  2تا  3درصد در سال براي کشورهاي در حال توسعه رو به افزایش است .بنابراین ،انتظار میرود تا سال  2125مقدار
زبالههاي جامد شهري در جهان به  2/6میلیارد تن در سال برسد .مزایاي تولید بیوگاز از پسماندهاي شهري شامل کاهش حجم
پسماندها و تولید کود بیولوژیکی از باقیمانده پسماندهاي آلی در رآکتور است .دام و منابع مبتنی بر کشاورزي ،بهدلیل
کمهزینهبودن ،نسبتاً پتانسیل قابلتوجهی براي تولید انرژي زیستی دارند[ .]2پسماندهاي آلی جامد شهري ،براي تولید بیوگاز،
بسیار مورد توجهاند ،زیرا آنها پتانسیل هضم باالیی دارند .پتانسیل هضم بیهوازي مواد آلی جامد شهري به مقدار جامد فرار و
مواد قابل تخمیر بیولوژیکی بستگی دارد[ .]3پسماند آلی جامد شهري ،بهدلیل داشتن خصوصیات لیگنوسلولزي همراه با
کربوهیدراتهاي فراوان و رطوبت زیاد ،منبع مناسبی براي تولید بیوگاز محسوب میشود .بهدلیل ساختار پیچیده این نوع
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پسماندها ،میکروارگانیسمها براي انجام هضم بیهوازي این پسماندها کار سختی دارند .تحقیقات نشان داده است که استفاده از
عناصر ریزمغذي و ضروري با غلظتهاي بهینه در بستر هاضم بهطور بالقوه باعث ایجاد اثراتی مثبت بر پایداري فرایند هضم،
کاهش بیشتر ناخالصیها و گازهاي آالینده موجود در بیوگاز ،کاهش اسیدهاي چرب فرار و تولید بیوگاز بیشتر شده است[.]0
هضم بیهوازي ( 0)ADمیتواند بهعنوان یکی از مهمترین تکنیکهاي تبدیل ضایعات آالینده به انرژي تجدیدپذیر در قالب
فرآوردههاي متان درنظر گرفته شود .نتیجه کلی هضم بیهوازي تبدیل کامل مواد آلی زیستتخریبپذیر در غیاب اکسیژن به
متان ،دياکسید کربن ،سولفید هیدروژن ،آمونیاک و زیست توده به باکتري جدید است[ .]5هضم بیهوازي ترکیبی (،2)AcoD
هضم بیهوازي همزمان دو یا بیشتر از دو سوبسترا 3است که یک روش امیدوارکننده براي غلبهبر معایب هضم تکی و بهبود
رضایت اقتصادي هاضم  ADبهمنظور تولید متان بیشتر است .مزیت اصلی فرایند هضم بیهوازي ترکیبی بهبود تولید بیوگاز و
تولید متان است[ .]6هضم بیهوازي توسط میکروارگانیسمها انجام میشود و به عوامل مختلف ،مانند  ،pHدما ،زمان ماند
هیدرولیکی ( ،0)HRTنسبت  C/Nو غیره ،بستگی دارد[ .]7محدوده مطلوب  pHبراي بهدستآوردن تولید بیوگاز حداکثر در
 7/2-6/2است .در روند هضم بیهوازي ،میکروارگانیسمهاي متانزا بسیار حساس به تغییرات  pHهستند و  pHحدود  7/1را
ترجیح میدهند[ .]6رابطه بین مقدار کربن و نیتروژن موجود در مواد آلی بهصورت نسبت  C/Nبیان میشود .مقدار  C/Nدر
محدوده  31-25مقدار بهینه براي هضم بیهوازي است که نسبت  25بیشترین استفاده را داشته است[ .]2افزایش نسبت مایع
تلقیح به سوبسترا موجب افزایش متانوژنهاي 5فعال و درنتیجه کاهش زمان رشد جمعیت متانوژنها میشود[.]9
امروزه استفاده از فناوري نانو در علوم مختلف بسیار مورد توجه واقع شده است .یکی از کاربردهاي این علم استفاده از
نانوذرات در فرایند هضم بیهوازي و تولید بیوگاز است که اخیراً مؤثر شناخته شده است .بهطور کلی ،ذرات نانو داراي اندازهاي
مشخص براي تعادل با سیستم بیولوژیکاند ،چراکه این اندازه مشخص نانوذرات توانایی نفوذ به غشاي سلولی را بهبود بخشیده
و درنتیجه با عبور از موانع بیولوژیک سبب جذب بهتر در غشاي سلولی ،تطابق و توزیع مناسب در آن و درنهایت تسهیل
سوختوساز میشود .همچنین ،این مواد نانو داراي ویژگیهایی مانند خواص بهتر و قدرت واکنشپذیري بیشتر بهدلیل سطح
تماس باالتر و پراکندگی بیشترند[.]7

نانوذرات اكسید آهن ()Fe3O4
آهن ،بهدلیل خواص هدایتکننده آن ،بهعنوان یکی از مهمترین افزودنیها براي بهبود عملکرد هضم بیهوازي تبدیلشده
است[ .]01مزیتهاي آهن عبارتاند از:
6
 تخریب ظرفیت آن براي کاهش پتانسیل اکسیداتیو ) (ORPبهواسطه هضم بیهوازي و ایجاد محیط مطلوبتر برايهضم بیهوازي
9
8
7
 نقش آن بهعنوان همکار در چندین فعالیت آنزیمی کلیدي ،مانند پیرووت  ،فرویدوکسین و اکسیدوردوکتاز  ،کهشامل خوشههاي  Fe-Sاست و نقش کلیدي در تخمیر را ایفا میکند.
اشکال مختلف آهن براي تحریک هضم بیهوازي تأثیر مستقیم دارد .از یک سو ،کاهش  Feیک روند مطلوب براي
اکسیداسیون ارگانیزمها به ترکیبات ساده است .با وجود این ،کاهش  Feمیتواند تبدیل مواد آلی به متان را محدود کند ،زیرا
کاهش  Feترمودینامیکی مطلوبتر از متانوژنز است[ .]00از سوي دیگر ،Fe ،که بهعنوان آهن صفر نامگذاري شده است ،قادر
1. Anaerobic Digestion
2. Anaerobic co-digestion
3. Substrate
4. Hydraulic maintenance time
5. Methanogens
6. Oxidative–reductive potential
7. Pyruvate
8. Ferredoxin
9. Oxidoreductase
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به تسریع روند هیدرولیز بهعنوان اهداکننده الکترون است[ .]02الي و همکاران ( )2101ویژگیهاي منحصربهفرد نانوذرات
اکسید آهن را مورد استفاده قرار دادند که بهآرامی براي تأمین میکروارگانیسمهاي زنده با یونهاي ضروري آهن بدون ایجاد
سمیت باکتري حل میشدند[.]03

نانوذرات اكسید كبالت ()Co2O3
استفاده از افزودنیها در گیاهان بیوگاز میتواند عملکرد آن را بهطور قابلتوجهی بهبود بخشد .انتظار میرود که مناسببودن
افزودنی بهشدت وابسته به نوع بستر باشد[ .]00فلزات ،بهعنوان مواد مغذي ،نقش مهمی در عملکرد و پایداري هضمهاي
زیستی کشاورزي دارند که با محصوالت انرژي ،عصارههاي حیوانی ،بقایاي محصوالت ،کودهاي آلی از ضایعات جامد شهري یا
در فرایند بیوشیمی تولید متان دخیلاند .کارایی فرایند تولید
و
سایر انواع زبالههاي زیستمحیطی عمل میکنند[.]05
بیوگاز ،یعنی تولید متان و درجه تخریب ،در مطالعات متعدد نشان داده شده است که ممکن است با افزودن عناصر کمیاب
افزایش یابد[ .]7و بهعنوان مواد مغذي حیاتی و کمکی براي آنزیمهایی که در تشکیل ساختار بیوشیمیایی متان شرکت
میکنند شناخته شدهاند و در فرایند هضم بیهوازي متعادل مورد نیازند .هنگامی که هضم بیهوازي ( )ADپسماند آلی جامد
) مورد استفاده قرار گرفت ،امکان
+ -N
) و غلظت آمونیاک باال ( 0/7گرم
 1باال ( 5-3گرم
شهري در
رسیدن به باالترین میزان متان در زمانهاي هیدرولیکی نسبتاً کوتاه ( )HRTرا فراهم کرد[.]06

نانوذرات روی ()ZnO
استفاده از نانوذرات ،بهمنظور افزایش روند بیهوازي و براي سرعتبخشیدن به هضم دوغاب ،تولید بیوگاز و متان را بهطور
( 31-05میکرومتر) و  71-51) ZnOمیکرومتر) در تولید
قابلتوجهی افزایش میدهد[ .]7اثر ذرات کوچک و نانوذرات
بیوگاز توسط هضم بیهوازي از کود گاو براي مدت  00روز در  36درجه مورد مطالعه قرار گرفت .اندازه نانوذرات  CuOتأثیر
منفی بر میزان تولید بیوگاز و بهدنبال آن نانوذرات  ZnOرا نشان میدهد .اثر نانومواد بر میزان کاهش تولید بیوگاز بهطور
مستقیم بر روي سمیت باکتريهاي بیهوازي تأثیر میگذارند[ .]07پس از استفاده از  05میلیگرم در لیتر نانو ،تولید بیوگاز به
میزان  31درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت .توجه داشته باشید که تولید بیوگاز در آخرین روزهاي آزمایش افزایش
یافت که نشان میدهد باکتريهاي بیهوازي با اثر سمی مواد اضافهشده آشنایند و قادر به زندهماندن در چنین شرایطی
بودند[ .]02لونا دلریسکو و همکاران ( )2100به بررسی اثر ذرات  CuOو  ZnOبر تولید بیوگاز و متان در طی هضم بیهوازي
پرداختند .نتایج آنها نشان داد استفاده بیش از  021میلیگرم در لیتر نانوذرات  ،ZnOباعث کاهش قابلمالحظه تولید بیوگاز
میشود .آنها کاهش تولید بیوگاز در حضور نانوذرات  ZnOرا به انتشار یونهاي  Zn2 +نسبت دادند .همچنین ،این مطالعه
اثرات نانوذرات  ZnOبر مراحل محلولسازي و اسیديشدن پروسه هضم بیهوازي را نشان داد .غلظت باالي نانوذرات روي
( )ZnOتأثیر قابلتوجهی در مرحله هیدرولیز داشت و بهشدت مانع فرایند متانزایی در فازهاي بعدي میشد[.]02
با توجه به اینکه در سالهاي اخیر استفاده از ضایعات کشاورزي ،مواد زائد شهري ،فاضالب شهري ،ضایعات حیوانی و
ضایعات صنایع براي تولید بیوگاز بهعنوان یک منبع انرژي پاک بسیار مورد توجه محققان قرارگرفته است ،لذا گروههاي
تحقیقاتی زیادي در سرتاسر جهان به بررسی راههاي تولید انرژي از این مواد پرداختهاند.
ژانگ و همکاران به بررسی هضم بیهوازي از زبالههاي مواد غذایی و کود گاو ،بهمنظور شناسایی پارامترهاي کلیدي
تعیینکننده میزان تولید بیوگاز و متان ،پرداختند .نتایج حاصل از آزمایشهاي دومرحلهاي و نیمهمداوم نشان داد که تولید کل
متان در هموگلوبین با ضریب بهینه پسماند غذایی نسبتبه میزان کود گاوي افزایش یافته است .در این نسبت ،تولید کل متان
در آزمایشهاي گروهی  00/0درصد افزایش یافت و تولید متان مربوطه  322میلیلیتر در گرم ماده جامد در روز بود[.]09
1. Organic loading rate
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مطالعات انجامشده در زمینه هضم بیهوازي بخش ارگانیک پسماند جامد شهري عمدتاً بر روي بازده بهتر هاضم متمرکز
شده است .دردسترسبودن عناصر فلزي ،به عنوان مواد مغذي در بستر ،نقش مهمی در عملکرد و پایداري هاضم ،ازجمله براي
بخش آلی پسماند جامد شهري و سایر انواع پسماندهاي آلی ،دارد .عدم دسترسی این عناصر اولین دلیل کارایی ضعیف فرایند
به رغم مدیریت مناسب و کنترل سایر پارامترهاي عملیاتی و محیطی است[ .]5برخی از عناصر کممصرف و ضروري مانند
تنگستن ) ،(Wنیکل ( ،)Niکبالت ( ،)Coمس ( ،)Cuآهن ( )Feو بور ( )Bنقش غیرقابلانکاري را در سنتز آنزیمهاي ضروري
دارند و یا بهعنوان عوامل کمکی در مسیر تولید متان استفاده میشوند .تحقیقات زیادي به بررسی نیاز به عناصر در فرایند
هضم بیهوازي پرداخته و در سالهاي اخیر گزارش شده است[ .]20،21افزودن اینگونه عناصر به هاضم بستگی به عوامل
بسیاري ،مانند ترکیبات بستر ،میزان و نوع فلزات موجود ،روش هضم و جمعیت میکروبی فعال ،دارد .عالوهبر این ،عدم
دسترسی الزم به این عناصر بر تولید بیوگاز تأثیر گذاشته و سبب بازدارندگی میکروبیولوژیک میشود[.]07
عناصر خاص مانند مولیبدن ) (Moو سلنیوم ) (Seنیز بهعنوان عوامل کمکی ،براي آنزیمهایی که در تشکیل ساختار
بیوشیمیایی متان شرکت میکنند ،شناخته شدهاند .بنابراین ،براي تعادل فرایند هضم بیهوازي ضرورياند .در تحقیق دیگر،
نشان داده شده که این عناصر ،بهعنوان عامل کمکی ،آنزیمهاییاند که در تشکیل بیوشیمیایی متان درگیر بوده و بهعنوان
متعادلکننده در فرایند هضم بیهوازي ضرورياند[ .]7تمیزل و همکاران ( )2107به مطالعه اثر نانوذرات بر تولید بیوگاز از دفن
زبالههاي شبیهسازيشده پرداختند که نتایج بهدستآمده نشان داد که  %99از نانوذرات روي در ماتریس زباله براي عملکرد هر
دو حالت راکتور حفظ میشود .تثبیت زباله در بیوراکتورها با نانو اکسید روي و بدون استفاده از آن تفاوتی نداشت .عالوهبر این،
حضور نانواکسید روي در زباله منجربه کاهش تولید بیوگاز در حدود  %05شد که نشان میدهد نانو اکسید روي ممکن است
برخی از اثرات مهاري را بر روي تثبیت زباله داشته باشد .این کاهش میتواند پیامدهاي قابلتوجهی بر روي تثبیت ضایعات از
محل دفن زبالهها و استفاده از بیوگاز ،بهعنوان یک منبع انرژي تجدیدپذیر ،داشته باشد[.]22
لذا ،با توجه به ضرورت استفاده از نانوکاتالیستها در تولید بیوگاز و با توجه به اینکه تاکنون مطالعهاي بر روي تأثیر
افزودن نانوذرات روي ( ،)ZnOنانوذرات اکسید آهن ( )Fe3O4و نانوذرات اکسید کبالت ( )Co2O3بر تولید بیوگاز و بیومتان
حاصل از هضم بیهوازي پسماند آلی جامد شهري و کود گاوي انجام نشده است ،در پژوهش حاضر ،این تاثیر مورد بررسی و
مطالعه قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه سوبسترا
با توجه به ترکیبات پسماند جامد شهري ،این پسماند بهصورت مصنوعی در آزمایشگاه آماده شد .براي آمادهسازي پسماند
غذایی با پسماند میوه و کود گاوي آنها را ترکیب کرده و بهمدت یک ساعت در دستگاه مخلوطکن هم زده شد.

روش انجام آزمایش
آزمایشهاي اصلی نانوذرات پسماند آلی جامد شهري با کود گاوي با نسبت  51: 51در  21سطح مورد بررسی قرار گرفت.
هدف از ترکیبکردن این مواد ،باالبردن  pHپسماند آلی جامد شهري در محدوده خنثی ( )pH=7بود که موقع بارگذاري pH
پسماند آلی جامد شهري با کود گاوي مناسب بوده ( )pH=7/15و هیچ نوع مادهاي براي تنظیم  pHدر شروع بارگذاري استفاده
نشد .در هنگام بارگذاري براي افزایش جمعیت میکروبی 01 ،درصد حجمی از ماده بارگذاريشده ماده تلقیح به هاضمهاي
بیهوازي اضافه شد و همچنین براي عاريکردن راکتور  0CSTRاز اکسیژن  0111ccگاز نیتروژن به راکتور  CSTRتزریق شد
و راکتور شروع به فعالیت کرد .هیدرولیز پسماند آلی جامد شهري با کود گاوي در راکتور  CSTRاتفاق افتاد .بعد از مرحله
1. Continuous Stirred Tank Reactor
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هیدرولیز این مواد در داخل راکتورهاي کوچک بارگذاري شد (شکل  .)0بعد از ثابتشدن روند تولید بیوگاز ،نانوذرات با 01cc
آب مخلوط شده و تزریق شد.

هاضم آزمایشگاهی
آزمایشها در هاضمهایی از جنس شیشه به حجم نیم لیتر و با حجم کاري  011mLصورت گرفت .هاضمها در حمام آب گرم
در شرایط مزوفیلیک ( )37°Cو مجهز به حسگر تنظیم دما و داراي لرزاننده با سرعت قابل تنظیم براي همزدن هاضم قرار داده
شد .روي درب هرکدام از شیشهها دو سوراخ ایجاد شده و شیرهاي پنوماتیکی 1روي درب قرار گرفت .که یک شیر براي
نمونهبرداري در آن ایجاد شده و شیر دیگر براي خارجشدن گاز تولیدي از هاضم است .بیوگاز تولیدشده در طول فرایند هضم
بیهوازي از باالي هاضم به مخزن نگهداري بیوگاز انتقال یافت .نقش اصلی هاضمهاي شیشهاي ایجاد شرایط یکنواخت براي
تمام راکتورها بود .آزمایشها  02روز در داخل هاضمهاي شیشهاي نگهداري شدند.

Figure 1- Launching and general design of biogas production system and CSTR reactors for biogas production

شکل  -1راهاندازی و طرح كلی سیستم تولید بیوگاز و راكتورهای  CSTRبرای تولید بیوگاز

مشخصات سوبسترای استفادهشده
مشخصات سوبستراي استفادهشده در این تحقیق در جدول  0نشان داده شده است .نسبت  C/Nبراي تمام تیمارها در محدوده
 31-21بود که توسط مرجع [ ]23بهعنوان نسبت بهینه پیشنهاد شده است .جامدات کل ( 2)TSو کل جامدات فرار ( 3)TVSو
نسبت کربن به نیترون ( )C:Nبراساس روشهاي استاندارد اندازهگیري شدند.
جدول  -1مشخصات سوبسترای استفادهشده در آزمایشها
pH
5.68
7.02
7.22

C:N
14.8
29.8
25.7

Table 1- Specifications of the substrate used in the experiments
Measuring factors
)TS (%
)VS (%
%C
%N
29.20
7.10
48.2
3.16
17.1
14.4
28
4.8
13.7
10.1
23.1
3.7

روش اندازهگیری متان موجود در بیوگاز

Type of material
Municipal solid organic waste
Cow manure
Indication

4

براي اندازهگیري روزانه درصد تولید متان از ظرف آینهورن استفاده شد .اساس کار آن انحالل سریع دياکسید کربن در
محلول قلیایی و باقیماندن گاز متان در باالي ظرف است .بدینمنظور از محلول هیدروکسید سدیم  7موالر استفاده شد .ظرف
1. Pneumatic
2. Total solids
3. Total volatile solids
4. Einhorn
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آینهورن با این محلول پر و مقدار  5میلیلیتر از بیوگاز توسط سرنگ از مخزن نگهداري بیوگاز برداشته میشد و بهصورت
یکنواخت به داخل ظرف تزریق میشد .دياکسید کربن توسط هیدروکسید سدیم جذب شده و گاز باقیمانده در باالي ظرف با
تخمین خوبی مقدار متان را نشان میدهد[ .]20شکل  2ظرف آینهورن مدرجشده براي اندازهگیري متان را نشان میدهد.

Figure 2- Einhorn container for measuring methane

شکل  -2ظرف آینهورن برای اندازهگیری متان

روش طراحی آزمایش
طراحی ترکیب مرکزي  )CCD(0بهطور وسیع در ایجاد مدلهاي پاسخ سطح درجهدوم مورد استفاده قرار میگیرد .روش
 CCDیکی از مهمترین طراحیهاي تجربی مورد استفاده در مطالعات بهینهسازي فرایند است[ .]25در این مطالعه ،غلظت
نانوذرات و نوع نانوذرات  Zno ،Co2O3و  Fe3O4بهعنوان متغیرهاي مستقل و بازده بیوگاز و بازده متان بهعنوان متغیرهاي
وابسته در  CCDاستفاده شد .آزمایشها به روش سطح پاسخ ( 2)RSMو طرح ترکیب مرکزي طراحی و آزمایشها با نرمافزار
 ،Design Expert-11که در جدول  2مشاهده میشود ،طراحی و تجزیه شد.
جدول  -2طراحی آزمایشها ( )RSMو پاسخهای بهدستآمده از انجام آزمایشها
Table 2- Design of experiments (RSM) and responses obtained from experiments
(Design )Actual
Response 2
)CH4 (%
70.68
69.45
69.15
69.1
71.81
68.8
70.48
70.13
71.38
70.7
71.71
71.46
71.83
72.91
71.65
68.81
71.3
72.81
71.16
72.21

Response 1
)Biogas (mlg
2589
2343
2852
2725
2730
2180
2709
2856
2695
2706
2655
2867
2537
2585
2602
2562
2857
2475
2635
2449

Factor 1
)A: Co2O3 (mlg
0.5
0.25
1
0.5
0.25
0.5
0.75
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25
0.25
0.25
0.75
0.5
0.5
0.75
0.5
0

Facto1
)Zno (mlg
1
1.5
1
1
0.5
1
1.5
1
0
1
0.5
1.5
0.5
1
1.5
2
1
0.5
1
1

Factor 1
)A: Fe3O4 (mlg
20
10
20
20
30
0
10
40
20
20
30
30
10
20
30
20
20
10
20
20

Run
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. Central Composite Design
2. Response surface methodology
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نتایج و بحث
تركیب پسماند آلی جامد شهری با كود گاوی
مخلوطکردن پسماند آلی جامد شهري با کود گاوي میتواند ساختار پیچیده و متراکم پسماندها را به ترکیبات سادهتر و قابل
هضم براي میکروارگانیسمها تبدیل کند .افزودن کود گاو ظرفیت بافر در هضمها را افزایش داده و باعث افزایش بارهاي آلی در
هضم غذا بدون کنترل  pHمیشود .نسبت  C/Nو تجزیه زیستی باالتر لیپیدها دلیلی اصلی براي اصالح  pHو بهبود تولید
بیوگاز است .همچنین ،هضم مشترک زباله جامد شهري با کود گاوي باعث بهینهشدن نسبت  C/Nاز  00/2درصد به 20/9
درصد مورد نظر شد که این یک نسبت مناسب براي هضم بیهوازي است .این نسبت بهینه  C/Nباعث افزایش تولید بیوگاز و
متان شد .نتایج بهدست آمده با مطالعه ژانگ و همکاران[ ]09مطابقت دارد.

نتایج طراحی  CCDو برازش مدلهای رگرسیونی
همانطور که گفته شد ،با استفاده از روش  21 ،RSM-CCDآزمایش طراحی شد .ماتریس طراحی  RSMبراي دو مقدار واقعی
و کدشده متغیرهاي ورودي و پاسخهاي آنها در جدول  3ارائه شده است .آنالیز واریانس براي مدل سطح پاسخ نرخ تولید
بیوگاز ( ) در جدول  0بهطور کامل ارائه شده است .نتایج آنالیز واریانس ارائهشده در جدول  0بهوضوح نشان میدهد که
معدل برازششده ازنظر آماري در بازه اطمینان ( %99 )p-value<0.0002درصد معنادار است .همچنین ،تمامی جملههاي
مدل ،متغیر مستقل ( Aاکسید آهن  ،)Fe3O4متغیر مستقل ( Bروي  )ZnOو متغیر مستقل ( Cاکسید کبالت ،)Co2O3
ازنظر آماري معنادارند .همچنین،
و
برهمکنش متغیرهاي  ،ABتوان دوم متغیر  ،و  ،متغیرهاي درجه سوم
جملههاي بیمعنی از مدل حذف شدند .نزدیکی نقاط به خط  05درجه ،حاکی از دقت خوب مدلها براي تخمین پاسخهاست.
جدول  -3نتایج آماری آنالیز واریانس برای مدلهای سطح پاسخ
Table 3- Statistical results of analysis of variance for response level models
Statistical result
Y1p
Model F-value
11.67
Model p-Value
0.0002
R-Squared
0.8719
Adj R-Squared
07972
Pred R-Squared
0.7470
Std. Dev
80.26
C.V%
3.05
Adeq precision
14.0281

جدول  -4نتایج آماری آنالیز واریانس برای مدل سطح پاسخ (نرخ تولید بیوگاز)
Table 4- Statistical results of analysis of variance for response level model (biogas production rate
Sumof Squares
df
Mean Square
F-value
p-value
5.261E+05
7
75155.78
11.67
0.0002
significant
2.285E+05
1
2.285E+05
34.34
< 0.0001
81204.50
1
81204.50
12.21
0.0058
51842.00
1
51842.00
7.79
0.0191
38640.99
1
38640.99
5.81
0.0367
47740.50
1
47740.50
7.18
0.0231
44310.25
1
44310.25
6.66
0.0274
19740.25
1
19740.25
2.97
0.1157
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
77298.46
12
6441.54
23985.62
7
3426.52
0.3214
0.9145
not significant
53312.83
5
10662.57
6.034E+05
19
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Source
Model
A-Fe3O4
C-Co2O3
AC
A²
ABC
A²C
AB²
AC²
B²C
A³
C³
Residual
Lack of Fit
Pure Error
Cor Total
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اثر متقابل نانوذرات اكسیدكبالت ( )Co2O3بر روی اكسیدآهن ( )Fe3O4و روی ( )ZnOبر روند تولید بیوگاز
بیشترین بیوگاز تولیدي زمانی رخ میدهد که نانوذرات اکسید کبالت کمترین مقدار ( 1/25میلیگرم) و نانوذرات اکسید آهن
( 31-27میلیگرم) و نانوذرات روي ( 0/5-1/7میلیگرم) بیشترین مقدار را داشته باشند .با افزایش نانوذرات اکسید کبالت
( ،)Co2O3روند صعودي تولید بیوگاز کاهش و میزان بیوگاز تولیدي به اندازه چشمگیري کاهش یافت .این کاهش بهدلیل
خنثیکردن اثر اکسید آهن برروي باکتريهاي هضم بیهوازي توسط اکسید کبالت است که میتوان نتیجه گرفت افزایش
نانوذرات اکسید کبالت اثر اکسید آهن را در غلظتهاي باال کم و خنثی میکند .کمبود این عناصر مغذي بهویژه فلزات سبب
ناکامی فرایند هضم بیهوازي میشود .درنتیجه ،با کاهش اکسید کبالت ( )Co2O3و افزایش اکسید آهن ( )Fe3O4و روي
( )ZnOبازده بیوگاز افزایش مییابد و بیشترین بیوگاز تولیدي در محدوده بیانشده قرار میگیرد .نتایج و اثر نانوذرات اکسید
کبالت بر روي هضم بیهوازي مشابه نتایج بهدستآمده از مطالعه جانزوري و همکاران[ ]7است .شکل  3و شکل  0تغییرات نانو
بر روند تولید بیوگاز در غلظتهاي مختلف را نشان میدهد.

Figure 3- Contour diagram and response surface with the lowest amount of cobalt oxide (Co2O3) and its effect on biogas production
process

شکل  -3نمودار كانتور و سطح پاسخ با كمترین مقدار اكسید كبالت ( )Co2O3و تأثیر آن بر روند تولید بیوگاز

Figure 3- Contour diagram and response surface with the highest amount of cobalt oxide and its effect on biogas production process

شکل  -4نمودار كانتور و سطح پاسخ با بیشترین مقدار اكسید كبالت ( )Co2O3و تأثیر آن بر روند تولید بیوگاز
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اثر متقابل نانوذرات اكسیدآهن ( )Fe3O4بر روی اكسیدكبالت ( )Co2O3و روی ( )ZnOبر روند تولید بیوگاز
اثر متقابل نانوذرات اکسید آهن ( )Fe3O4با کمترین مقدار ( 01میلیگرم) مورد بررسی قرار گرفت .این غلظت افت شدیدي در
تولید بیوگاز داشته و بیوگاز تولیدي در این غلظت بهشدت افت کرده است .با افزایش نانوذرات اکسید آهن از  01میلیگرم به
 31میلیگرم ،روند تولیدي بیوگاز به طور کامل تغییر کرده و به بیشترین حد ممکن رسید .در اینجا بیشترین محدوده تولیدي
بیوگاز براي نانوذرات روي  1/2تا  0/5و براي نانوذرات اکسید کبالت  1/25تا  1/35میلیگرم است .بیشترین بیوگاز تولیدي در
طول فرایند هضم در همین نقاط ذکرشده بهدست آمد .آهن براي تحریک هضم بیهوازي تأثیر مستقیم دارد و نانوذرات اکسید
آهن براي تأمین میکروارگانیسمهاي زنده با یونهاي ضروري آهن بدون ایجاد سمیت باکتري حل شدند که نتایج ما با نتایج
مراجع [ ]25و [ ]26مطابقت دارد .شکل  5این موضوع را بهطور کامل بیان میکند .دردسترسبودن عناصر فلزي ،بهعنوان مواد
مغذي در بستر ،نقش مهمی در عملکرد و پایداري هاضم ،ازجمله براي بخش آلی پسماند جامد شهري و سایر انواع پسماندهاي
آلی ،دارد[ .]7،5شکل  6اثر متقابل نانوذرات اکسید آهن ( )Fe3O4با کمترین مقدار را نشان میدهد.

Figure 5- Contour diagram and response surface with the highest amount of iron oxide (Fe 3O4) and its effect on biogas production
process

شکل  -5نمودار كانتور و سطح پاسخ با بیشترین مقدار اكسید آهن ( )Fe3O4و تأثیر آن بر روند تولید بیوگاز

Figure 6- Contour diagram and response surface with the lowest amount of iron oxide (Fe3O4) and its effect on biogas production
process

شکل  -6نمودار كانتور و سطح پاسخ با كمترین مقدار اكسید آهن ( )Fe3O4و تأثیر آن بر روند تولید بیوگاز
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اثر متقابل نانوذرات روی ( )ZnOبر روی اكسیدآهن ( )Fe3O4و اكسیدكبالت ( )Co2O3بر روند تولید بیوگاز
اثر نانوذرات روي ( )ZnOبر هضم بیهوازي و اثر متقابل آن بر روي اکسید آهن ( )Fe3O4و اکسید کبالت ( )Co2O3در
روند تولید بیوگاز متفاوت است .مهمترین دلیل این تفاوت اثر سمیبودن نانوذرات روي ( )ZnOبر هضم بیهوازي و باکتريهاي
آن است .نانوذرات روي بهدلیل اثر سمیبودن آن روي باکتريهاي بیهوازي در روزهاي اول بهطور مستقیم بر روي
سمیت باکتريهاي بیهوازي تأثیر گذاشت و باعث کاهش بیوگاز تولیدي شد .اما ،بعد از چند روز باکتريهاي بیهوازي با اثر
سمیبودن مواد اضافهشده آشنا شده و قادر به زندهماندن در چنین شرایطی بودند و باعث افزایش بیوگاز تولیدي شد .نتایج
بهدستآمده با مرجع [ ]02مطابقت داشت.
حداکثر بیوگاز تولیدي زمانی حاصل شد که نانوذرات روي ( )ZnOدر کمترین مقدار خود یعنی  1/5میلیگرم و نانوذرات
اکسید آهن ( )Fe3O4در بازه  21تا  25میلیگرم و اکسید کبالت ( )Co2O3در بیشترین مقدار خود به راکتور تزریق شدند.
زمانی که نانوذرات اکسید آهن ( )Fe3O4و اکسید کبالت ( )Co2O3هردو باهم کاهش یابد ،افت شدیدي در میزان بیوگاز تولیدي
مشاهده میشود .این کاهش بهدلیل اثر سمیبودن نانوذرات روي است .این موضوع در شکلهاي  7و  2کامال مشخص است.

Figure 7- Contour diagram and response surface with the lowest amount of zinc nanoparticles (ZnO) and its effect on biogas
production process

شکل  -7نمودار كانتور و سطح پاسخ با كمترین مقدار نانوذرات روی ( )ZnOو تأثیر آن بر روند تولید بیوگاز

Figure 8- Maximum nanoparticles of zinc (ZnO) and cobalt oxide and minimum nanoparticles of iron oxide and its effect on biogas
production process

شکل  –8بیشینهبودن نانوذرات روی ( )ZnOو اكسید كبالت و كمینهبودن نانوذرات اكسید آهن و تأثیر آن بر روند تولید بیوگاز
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نانوذرات روي ( )ZnOزمانی که بیشینه باشد ،روند هضم و تولید بیوگاز بهطور قابل مالحظهاي تغییر میکند .زمانی که
نانوذرات روي  0/5میلیگرم باشد و نانوذرات اکسید آهن در محدوده  22تا  31میلیگرم و نانوذرات اکسید کبالت در کمترین
مقدار خود ( )1/25باشد ،بیشترین حجم بیوگاز تولیدي مشاهده میشود .ذکر این نکته الزم است که زمانی که نانوذرات روي
در بیشتر مقدار خود باشند و هرچه میزان غلظت اکسید آهن کاهش یابد ،نانوذرات اکسید کبالت خود را بهتر نشان میدهند.
این نتایج در شکلهاي  9و  01گزارش شده است.

Figure 9- Contour diagram and response surface with the highest amount of zinc nanoparticles (ZnO) and its effect on biogas
production process

شکل  -9نمودار كانتور و سطح پاسخ با بیشترین مقدار نانوذرات روی ( )ZnOو تأثیر آن بر روند تولید بیوگاز.

Figure 10- Maximum cobalt oxide nanoparticles and minimum nanoparticles of zinc (ZnO) and iron oxide and its effect on biogas
production process

شکل  -11بیشینهبودن نانوذرات اكسید كبالت و كمینهبودن نانوذرات روی ( )ZnOو اكسید آهن و تأثیر آن بر روند تولید بیوگاز
.

تأثیر نانوذرات بر بازده متان
همانطور که در شکل  00مالحظه میکنید ،مقدار متان موجود در بیوگاز تولیدشده از نسبتهاي مختلف نانوذرات را نشان
میدهد .بیشترین بازده متان در کمینهبودن نانوذرات اکسید کبالت و روي ( ،)ZnOو براي نانوذرات اکسید آهن در محدوده 05
تا  25مشاهده شد .در این محدوده ،متان تولیدي بیشتر از  72میلیلیتر بود .با توجه به آزمایشها ،بیشترین بازده متان در
همین نقطه اتفاق افتاد .ریزمغذيها نقش غیرقابلانکاري را در سنتز آنزیمهاي ضروري دارند و بهعنوان عوامل کمکی در مسیر
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افزایش متان استفاده میشوند .از این رو ،با توجه به آزمایشهاي انجامشده ،نانوذرات بهصورت چشمگیري باعث افزایش بیوگاز
و درصد متان میشوند .افزایش درصد متان با توجه به شاهد از کمتر از  60درصد به بیشتر از  72درصد رسید .افزایش درصد
بیوگاز و متان توسط ریزمغذيها در مطالعه عبدالسالم و همکاران[ ]7گزارش شده است .در صورتی که نانوذرات اکسید کبالت
افزایش یابد ،درصد متان تولیدي کاهش مییابد .این کاهش درصد متان براي نانوذرات روي ( )ZnOو اکسید آهن نیز صدق
میکند که شکل  02این روند را تأیید میکند.

Figure 11- Contour diagram and response surface with the lowest amount of cobalt oxide (Co 2O3) and its effect on methane
production process

شکل  -11نمودار كانتور و سطح پاسخ با كمترین مقدار اكسید كبالت ( )Co2O3و تأثیر آن بر روند تولید متان

Figure 12- Contour diagram and response surface with the highest amount of cobalt oxide (Co 2O3) and its effect on methane
production process

شکل  -12نمودار كانتور و سطح پاسخ با بیشترین مقدار اكسید كبالت ( )Co2O3و تأثیر آن بر روند تولید متان

بهینهسازی فرایند
بهمنظور پیشبینی بهترین سطوح فاکتورهایی که تولید و عملکرد بیوگاز و متان را به حداکثر میرساند ،از تابع بهینهسازي
استفاده شد .بهینهسازي عددي فاکتورهاي ایدئال براي دستیابی به باالترین میزان تولید بیوگاز و عملکرد متان را ارائه میدهد.
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وقتیکه نانوذرات اکسید آهن ( )Fe3O4و نانوذرات روي ( )ZnOبیشینه و نانوذرات اکسید کبالت ( )Co2O3کمینه باشد ،میزان
بیوگاز تولیدي و متان بهینه میشود و بازده نانوذرات با این غلظت در بهترین حالت ممکن قرار میگیرد .با توجه به نتایج
بهینهسازي فرایند در غلظتهاي ذکرشده ،میزان بیوگاز تولیدي بهینه و حجم بیوگاز تولیدي  2751/72میلیلیتر و متان
 70/30درصد بهدست آمد .نتایج فرایند بهینهسازي ،توسط منحنیهاي مورب در شکل  03نشان داده شده است.

Figure 13- Ramp diagram obtained from numerical optimization of nanoparticles

شکل  -13نمودار مورب حاصل از بهینهسازی عددی نانوذرات

نتیجهگیری
جمعبندي نتایج بهدستآمده در این پژوهش بهشرح زیر است:
 .0بهترین مدل براي بیوگاز تولیدي و بازده متان ،مدل درجه سوم کاهشیافته بهدست آمد .نتایج آنالیز واریانس براي
مدلهاي سطح پاسخ نشان داد که مقادیر ضریب همبستگی ( ) براي روابط درجه سوم باالست .این امر حاکی از این
است که این روابط فرایند را در محدوده تغییرات مورد نظر بهخوبی توصیف میکنند.
 .2با توجه به نتایج ارائهشده ،کامالً واضح است که فرایند هضم بیهوازي بهشدت وابسته به نانوذرات است .افزایش نانوذرات
اکسید آهن و نانوذرات روي و کاهش نانوذرات اکسید کبالت تأثیر مثبتی بر روي نرخ تولید بیوگاز و بازده متان دارد.
 .3بهترین غلظت نانوذرات ،براي حداکثرسازي نرخ تولید بیوگاز و بازده متان ،براي نانوذرات اکسید آهن  21تا  22میلیگرم،
براي نانوذرات روي  1/2تا  0/5میلیگرم و براي نانوذرات اکسید کبالت  1/25تا  1/35میلیگرم است .بیشترین بیوگاز
تولیدي و بازده متان در طول فرایند هضم در همین نقاط ذکرشده بهدست آمد.
 .0آهن براي تحریک هضم بیهوازي تأثیر مستقیم دارد و نانوذرات اکسید آهن براي تأمین میکروارگانیسمهاي زنده با
یونهاي ضروري آهن بدون ایجاد سمیت باکتري حل شدند.
 .5نانوذرات اکسید آهن با نانوذرات اکسید کبالت براي افزایش حجم بیوگاز تولیدي و متان موجود در آن رابطه عکس دارند.
 .6نانوذرات روي ،بهدلیل اثر سمیبودن آن روي باکتريهاي بیهوازي ،در روزهاي اول ،بهطور مستقیم ،روي سمیت
باکتريهاي بیهوازي تأثیر گذاشت و باعث کاهش بیوگاز تولیدي شد .اما ،بعد از چند روز باکتريهاي بیهوازي با اثر
سمیبودن مواد اضافهشده آشنا شده و قادر به زندهماندن در چنین شرایطی بودند و باعث افزایش بیوگاز تولیدي شد.
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 کاهش بیشتر ناخالصیها و گازهاي آالینده موجود در بیوگاز و تولید بیوگاز بیشتر،اثراتی مثبت بر پایداري فرایند هضم
.شده است
 براي نانوذرات، میلیگرم22  تا21  بیشترین بازده متان تولیدي براي نانوذرات اکسید آهن با غلظت، در این مطالعه.2
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The use of organic fraction municipality solid waste (OFMSW) in the process of anesthetic digestion (AD)
can be a good way to manage and extract energy. In the present study, the effect of adding ZnO nanoparticles
(ZnO) nanoparticles and iron oxide nanoparticles (Fe3O4) and cobalt oxide nanoparticles (Co2O3) on the
production of biomass and biomass from anaerobic digestion organic fraction municipality solid waste
(OFMSW) and cattle manure (CM) reviewed and studied. The results showed that using nanoparticles with
low and essential nutrients with optimal concentrations in digesters could potentially have positive effects on
the stability of the digestion process, the reduction of further impurities and pollutants in the biogas, reduction
of volatile fatty acids (VFA) and biogas production has been increased. Due to the toxicity of ZnO
nanoparticles on bacterial bacteria in the first days, it directly affected the toxicity of bacterial bacteria and
reduced the production of biogas. But after a few days, bacterial bacteria became familiar with the toxicity of
added substances and were able to survive in such conditions, and increased the production of biogas. The
anaerobic digestion process is highly dependent on nanoparticles. Increasing the iron oxide nanoparticles
(Fe3O4) and ZnO nanoparticles (ZnO) and reducing the cobalt oxide nanoparticles (Co 2O3) have a positive
effect on the biogas production rate and methane yield. The best concentration of nanoparticles for the biogas
production rate and maximum methane yields are 20-28 milligrams of iron oxide nanoparticles (Fe3O4) for
zinc (ZnO) 0.8 to 1.5 nanoparticles and 0.25 to 0.35 milligrams for cobalt oxide nanoparticles (Co 2O3). Most
produced biogas and methane were obtained during the digestion process at the points mentioned.
Keywords: Nanoparticles, Anaerobic Digestion, Biogas, organic fraction municipality solid waste, Methane,
Response sesurface methodology
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