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 چکیده
هاي زیست محیطی و  هاي فسیلی و آلودگی  وخت منابع انرژي زیرزمینی و س  امروزه مصرف بی رویه:مقدمه      

.  هاي پاك معطوف ساخته است آن بر جوامع بشري، توجه را به سوخت از خطرات و آسیب هاي بعضاً جبران ناپذیر ناشی
از طرفی در نتیجه رشد جمعیت و به تبع آن زندگی شهرنشینی، تحمیل هزینه هاي اقتصادي به سبب نیاز به مقادیر 

لذا بسیاري .  هاي تجدیدپذیر نموده است هاي آتی، کشورهاي جهان را متوجه استفاده از انرژي  انرژي در سال بیشتري از
با این وجود در ایران هنوز به استفاده از منابع . اند از کشورها اقدام به استفاده از منابع زیست توده جهت تولید بیوگاز نموده

. ژي تولید بیوگاز و قیمت باالي تمام شده، می تواند یکی از دالیل مهم آن باشدنبود تکنولو. زیست توده توجه نشده است
به همین لحاظ هدف از این مطالعه معرفی دستگاه تولیدکننده نیمه اتوماتیک سبز بیوگاز و کود و در نهایت باال بردن 

 .راندمان دستگاه است
یکی و الکترونیکی جدیدي ساخته شده است که صرفه  در دستگاه ابداعی ما قسمت هاي مکان:مواد و روش ها       

 یک -2 قسمت الکترونیک و نظاره گر متغیرهاي دما، رطوبت و متان، -1: این قسمت ها عبارتند از. اقتصادي نیز دارند
  . ی یک دریچه الکترونیکی ایمنی با قطر قابل تنظیم به منظور خروج گازهاي اضاف- 3مخزن گاز انعطاف پذیر چند الیه، و 

  نتایج حاصل از عملکرد الکترونیکی و مکانیکی این دستگاه با توجه به نوآوري که در قسمت :هاي پژوهش یافته      
  . هاي گوناگون دستگاه به چشم می خورد، قابل قبول است و توجیه اقتصادي فراوان دارد

ا با تغییر و کنترل پارامترهاي مختلف دستگاه  بعد از راه اندازي دستگاه موفق شدیم راندمان ر:گیري بحث و نتیجه     
بنا بر این، نتایج مفید به دست آمده از این دستگاه نشان داد که . که به صورت آزمون و خطا انجام پذیرفت باال ببریم

  .  درصد باال ببرد25استفاده از آن می تواند کارآئی تولید متان را تا 
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  مقدمه 
 .است منابع انرژي منددر جوامع بشري، توسعه نیاز      

 منابع انرژي جهان به دو بخش اصلی و جایگزین تقسیم می
هاي فسیلی که به مرور    سوختمانندمنابع اصلی، . شوند 

دي امکان پذیر کاهش و امکان تولید مجدد آن به زو
 تمام انرژي هاي دیگر را انرژي جایگزین میو  ،)1(،نیست

هاي   انرژي: شوند  به دو گروه تقسیم میخود نامند که  
هاي   نرژي ا.هاي تجدیدناپذیر  تجدیدشونده و انرژي

هاي   سوخت: جایگزین تجدید ناشونده عمدتاً عبارتند از
یدشونده شامل منابع تجد. اي و انرژي گرمایی زمین  هسته

انرژي خورشیدي، آبی، بادي، زیست توده و انرژي بیوگاز 
  )2،3.(است

توسعه دامپروري و مرغداري باعث افزایش آلودگی        
شود در صورت عدم توجه و مدیریت   حاصل از فضوالت می
تواند مشکالت زیست محیطی   ها می  صحیح در فرآوري آن

دات دامی و مرغی یزاسه روش براي بازیافت  دایجاد نمای
روش اول تصفیه هوازي که نیاز به مقداري  ؛وجود دارد

وع باعث ذخیره انرژي به صورت انرژي دارد ولی در مجم
هوازي که   روش دوم تصفیه بی. شود  مستقیم میغیر

روش سوم . شود  مقداري انرژي به صورت بیوگاز تولید می
  )4(. می باشدها در کوره  سوزاندن آن

د بخش بزرگی از منابع انرژي به صورت یین مواد زاا      
ها به عنوان   لذا استفاده از آن. نمایند  مین میابیوگاز را ت

منبع جدید انرژي و هم به عنوان کاهش آلودگی محیط 
طبق بررسی . زیست به سرعت در دنیا در حال افزایش است

پتانسیل تولید انرژي به در حال حاضر هاي به عمل آمده 
 بشکه 25500ت بیوگاز از فضوالت دامی کشور، معادل صور

  .جویی کند  نفت خام را در سال می تواند صرفه
عنوان یک وسیله مؤثر و  تکنولوژي بیوگاز براي استفاده به

. باشد  قابل اعتماد تولید گاز از ضایعات ارگانیکی مختلف می
هضم فضوالت حیوانات،  کاربرد بسیار متداول و معمولی آن

 ).5(،ت اسهاي خانگی  عات کشاورزي و حتی فاضالبضای
اي است که گاز سوختی دستگاه هاي    وسیله،دستگاه بیوگاز

صنعتی و احتیاجات حرارتی منازل روستایی را بدون خطر 
تهیه کودهاي زراعی بسیار . نماید   هوا تأمین می آلودگی

مفید که قادر است محصوالت کشاورزي را در شرایط 
هاي ویژه این  افزایش دهد از فرآوردهدرصد  30مساعد تا 

هاي فاضالب   خانه  در بسیاري از تصفیه. باشد  دستگاه می
رم نمودن دستگاه ها و تا حدودي از این گاز مستقیماً در گ

  . استفاده می شود مین برق روشناییتا

       
د به توان   این طرح می توسعه: طرحاهمیت بیان     

هوازي مواد   اصل از واکنش هاي بیساماندهی گازهاي ح
کاهش گازهاي   وحفظ محیط زیست، آلی موجود در زباله

جایگزینی چنین   و هماکسید کربن  مانند دياي   گلخانه
مناسب و پایدار براي سوخت هاي فسیلی مانند نفت و زغال 

ی براي یایجاد الگودر آخر   وتولید انرژي الکتریکی، سنگ
 که انسان ی و روستاها و هر جایشهرهاتولید انرژي در 

  )6(.مایدن، کمک کند  زندگی و پسماند تولید می
   :کاربرد بیوگاز

  مستقیم صورت   بهمصرف : الف
  سوخت احتراقی متصل به ژنراتور تولید برق تامین : ب
  تولید ترکیبی گرما و برق : ج
 کیفیت تا حد گاز طبیعی براي مصرف ءسازي و ارتقاهب: د

  تزریق به شبکه گاز شهريخودرو و یا 
توسعه صحیح دستگاه هاي بیوگاز و رواج آن  :فواید بیوگاز

  طور کلی از سه جنبه  هد زیادي داشته باشد بیتواند فوا   می
سازي محیط زیست و تهیه کود   اصلی تولید انرژي، سالم

هاي   موارد مثبت در انجام برنامهز اهمیت است، ئغنی حا
  : از،)3،7(،ست ا از فضوالت عبارتبیوگاز و تولید انرژي

 ها و  هاي فاضالب، فضوالت دامداري  ـ تجزیه لجن
  ها   ت کشتارگاهادیها و زا  مرغداري

  ـ استفاده از گاز متان در اماکن دفن زباله 
   منابع نفت و گاز در جهان  ـ محدودیت

  هاي بیوتکنولوژي   ـ نیاز بیشتر به انرژي و توسعه برنامه
   به تصفیه فضوالت روستایی ـ توجه خاص

  العبور   ـ نیاز به انرژي در مناطق صعب
هاي  ها و بذر علف ـ تصفیه کودهاي حیوانی از نظر پاتوژن

  هرز 
هاي شهري و تهیه کود کمپوست از طریق   ـ تصفیه زباله

  سیستم غیر هوازي 
     شهري سازي محیط در مناطق روستایی وینه ـ به

  :هاي طرح  برتري
 هاي قبلی   حمل بودن نسبت به مدلقابل -
هاي   جاي هاضم اتیلن به  استفاده از مخزن هاضم پلی -

شدند به دلیل سادگی    از جنس آجر ساخته میرایج که غالباً
  گاز و عدم هدر رفت امنیت، اجرا و

باال بردن راندمان دستگاه بدون استفاده از برق و با نیروي  -
 خورشیدي
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 سهولت استفاده بدون نیاز به دانش کاربر پسند بودن و -
 فنی خاص

امنیت باال به دلیل وجود سنسور و سوپاپ اطمینان  -
 )Safety Valve(ترونیکی تعبیه شدهکال
  پیوسته کامالًتولید گاز و کود به صورت -
 25 تا هاي سنتی  باال بردن راندمان نسبت به سایر نمونه -

  درصد
اي   ر هاضم، حوضچهدر کنا :اجزا و ساخت دستگاه      

 .وجود دارد که علت احداث آن اختالط مواد اولیه با آب است
این حوضچه از طریق مجراي ورودي به قسمت تحتانی 

اي را که با آب مخلوط شده   هاضم ارتباط دارد و مواد اولیه
در این حوضچه همزن  .دهد  است به هاضم انتقال می

ا انجام مخصوصی وجود دارد که عمل مخلوط کردن ر
هاي سیستم   ترین قسمت  یکی از مهمسپس وارد  دهد و می

این محفظه . شود   یعنی مخزن تخمیر یا هاضم می،بیوگاز
شامل فضایی در بسته است که از مواد اولیه مملو گردیده و 
با تثبیت حرارت، رطوبت و عدم نفوذ آب و هوا موجب 

براي رشد بدین ترتیب محیط مناسبی . گردد  تخمیر مواد می
در نتیجه گاز  وجود آمده وه زا ب  هاي متان  و ازدیاد باکتري
  .شود  متان تولید می

هاي الکترونیک براي باال بردن راندمان و ایجاد   سیستم     
 چنین نشان تر براي افراد عام و هم محیط کاربري آسان

گرها و سنسورهایی جهت تشخیص وضعیت کنونی هاضم و  
مان و حرارت تولید شده در داخل راکتور چنین کنترل ز هم

  .اند  طراحی شده
 12سیستم الکترونیکی اتوماتیک دستگاه از یک باطري 

جهت منبع تغذیه ) آمپر ساعت 10(باالظرفیت با ولتی 
کند و قابل ذکر است که این منبع تغذیه با یک   استفاده می

 ولت و یک مدار کنترل ولتاژ جهت 12سلول خورشیدي 
شود که باطري همیشه در حالت   اطري، پشتیبانی میشارژ ب

مدار الکترونیکی، . شود  آماده باش و شارژ نگه داشته می
قسمت کنترل تایمنگ  :خود از سه بخش عمده تشکیل شده

در ( قسمت کنترل فشار گاز همراه با سنسور،موتور همزن
صورت پایین بودن فشار گاز پمپ گاز فشار را به حد مطلوب 

رساند و توسط سنسور    و به خط لوله اصلی میرسانده
سیستم ). شود  فشارسنج و مدار الکترونیکی کنترل می

راکتور، (مونیتورینگ دستگاه است که وضعیت درون هاضم
  )8،9.(دهد  غیره را نمایش می و زمان نگهداري و) مخزن

 بسیار اکسید کربن  ديجاذب  قسمت رطوبت گیر و     
اي کوچک تشکیل شده   خزن شیشهساده است و از یک م

که دو سر آن دو ولووِ یک سو پنیوماتیک نصب است، که از 

تواند خارج   گاز وارد، ولی آب نمی) ولووِ پایین(یک طرف
تواند خارج شود ولی برگشت گاز   می شود و در ولوو دیگر

وجود ندارد زیرا بعد از خروج گاز، فشار گاز با پمپ گاز 
ن امر مستلزم این است که گاز با فشار شود و ای  تقویت می

گاز  باال دوباره وارد سیستم رطوبت گیر نشود تا بتوان فشار
و در سیستم جاذب گاز هم  را به سطح مورد نظر رساند

  .مشابه سیستم رطوبت گیر است
جی جهت واسط از فلنج ها و فیتینگ هاي تفلونی و برن      

دلیل استفاده از  .است  هشدیندي استفاده لوله انتقال مواد فرا
این فیتینگ ها مقاومت باال در شرایط خوردگی اسیدي و 

این فیتینگ ها توسط اُرینگ ها آب بندي . باشد  رطوبت می
 و قطر دو و نیم اینچقطر لوله هاي ورودي مواد . شوند  می

  می دو اینچو خروجی کود پاكنیم اینچلوله خروجی گاز 
  .باشد 

آب بندي دوبل دو جهته با قطر داخلی از پکینگ هاي      
 میلی متر جهت آب بندي شفت و فضاي داخلی مخزن 20

این قسمت بسیار  .گاز با فضاي بیرونی استفاده شده است
ترین نشت گاز   ز اهمیت است، زیرا در صورت کوچکیحا

افت فشار در داخل مخزن به وجود  داخل مخزن به بیرون،
فشار گاز ، شود  دستگاه مختل می پیوسته  تولیدینداآمده و فر

 بار محاسبه شده 9/0به وجود آمده در مخزن که حدود 
سطح مواد داخل مخزن را با فشار از داخل لوله خروجی 

کند، همین امر سبب می شود دستگاه بعد از هر   خارج می
  .بارگیري مواد جامد سطحی را به بیرون انتقال دهد

اید به اصول هضم اشاره در ابتدا ب :کارکرد دستگاه      
  اصول کار هاضم به این صورت است که واکنش. داشت

هاي هضم در دستگاه بیوگاز مشتمل بر یک سري 
فرایندهاي شیمیایی و بیولوژیکی است که در غیاب اکسیژن 

  الی35هوازي، آب و دماي   و در حضور ارگانیسم هاي بی
خش عمده شود که ب  گراد، گازي تولید می   درجه سانتی70

اي از آن مخلوطی از گازهاي متان و دي اکسید کربن 
در دستگاه هاي بیوگاز واکنش هاي تخمیر شامل یک . است

باشد که   هم پیوسته می  سري فعل و انفعاالت شیمیایی به
 با .در عین مجزا بودن، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند

شیمیایی،  مواد به نیاز بدون توان  می دستگاه این از استفاده
گیاهی به  بقایاي و دامی از فضوالت طی مراحل مختلف،

 روند تبدیل بدین صورت است که باکتري .متان دست یافت
 ها، چربی  هاي اسیدساز مواد آلی پیچیده مانند کربوهیدرات 
ها را به مواد آلی ساده مانند قندهاي ساده،   ها و پروتیین 

کنند، سپس در   دیل میاسیدهاي چرب و اسیدهاي آمینه تب
 قندهاي(ساده آلی مواد ساز، هاي اسید  مرحله دوم باکتري
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را به اسیدهاي  )آمینه اسیدهاي و چرب اسیدهاي ساده،
در ضمن مواد دیگري همانند . کنند  چرب فرار تبدیل می

هیدروژن، دي اکسید کربن، سولفید هیدروژن، اتانول و 
ازت و آمونیاك در این مقادیر بسیار جزیی از گازهاي متان، 

 .شود  هاي اسیدساز تولید و آزاد می   باکتري وسیله  همرحله ب
زا، اسیدهاي فرار تولید   هاي متان  باکتري: در مرحله سوم

اکسید کربن تجزیه   شده در مرحله قبلی را به متان و دي
سازها   در یک دستگاه هاضم در حال تعادل، متان. کنند  می

 کنند، به مصرف می  اسیدساز تولید میاسیدهایی را که 
در غیر این صورت اسیدسازها فعالیت بیشتري نسبت . رسانند 

محلول کاهش یافته و جلوي  PHبه متان سازها داشته، 
شود تا سرانجام عمل   زا گرفته می  هاي متان  رشد باکتري

تواند براي مواد   هوازي می  گوارش بی .هضم متوقف گردد
ها یا براي مواد جامد مانند فضوالت   ضالبمایع مانند فا

در هر دو حالت وجود . دامی و بقایاي گیاهی انجام شود
ها الزامی است،   رطوبت کافی و مناسب براي انجام واکنش

که کلیه پارامترهاي متغیر در تحقیق حاضر توسط سیستم 
  .است  گیري و بررسی شده  سنسورینگ اندازه

بسیار باال توانایی تولید بیوگاز را از دستگاه با راندمان       
فضوالت خواهد داشت در صورتی که مخزن هاضم دستگاه 

 کیلوگرم کود و 5/2از فضوالت به صورت روزانه با نسبت 
 کیلوگرم آب طبق فرمول داده شده پر شود، سپس 5/2

  دستگاه به صورت تمام اتوماتیک شروع به تولید گاز به
ر مخزن گلکسی قابل حمل خود کند و د  صورت پیوسته می

به عنوان مثال فضوالت یک عدد گاو می . کند  ذخیره می
تواند گاز مصرفی یک خانوار کوچک را تامین کند، قابل 

کنترل فشار   تصویه و،توجه است کلیه مراحل تولید گاز
داخل مخزن به صورت تمام اتوماتیک به وسیله برد هوشمند 

 دون نیاز به برق جهت راهشود و ب  الکترونیکی انجام می
به دلیل استفاده از سلول خورشیدي و باطري (اندازي آن 

هاي رصد گازهاي تولید شده توسط سنسورو د) قابل شارژ

شود و بر روي مانیتور   مخصوص به هر گاز اندازه گیري می
  .شود  دستگاه ترکیبات نمایش داده می

زنیم،    استارت را میدستگاه را از مواد پر کرده و دکمه     
کلیه راهنمایی هاي الزم توسط سیستم مونیتورینگ داده 

شود و همزن هم به صورت اتوماتیک هر چند دقیقه   می
شود،   کند و خاموش می  بار مواد را با هم مخلوط می یک

اخت امر  کنوصورت ی  در پروسه تولید بیوگاز مخلوط مواد به
کر شده هضم در باال و بعد از مراحل ذ. بسیار مهمی است

 تولید گاز با باال رفتن فشار گاز و فشار آوردن به سطح مواد،
مخلوط که مدتی در مخزن تخمیر مانده به طرف لوله خروج 
هدایت می شود و مواد باقی مانده در مخزن دیگر ذخیره 

 به مصارف کشاورزي خواهد شود، که این کود بعداً  می
بار توسط   هر چند وقت یکبراي تمیز کردن دستگاه. رسید

ورودي مشبک و پرفشاري که در دستگاه تعبیه شده، 
شود و قسمت داخل مخزن را   شیلنگ آب به آن متصل می

کند تا با خروج مواد از خروجی دستگاه   با فشار آبفشانی می
  . تمیز شودکامالً

  موادي که به عنوان خوراك دستگاه در نظر گرفته می    
 آلی جامد و آب است که به نسبت یک به شود، شامل مواد

براي باال رفتن راندمان ابتدا . گردند  یک با هم مخلوط می
گیرد و اگر فضوالت   جداسازي مواد سرلوحه کار قرار می

دامی و انسانی مدنظر واقع شود، بهترین کار این است که 
  .راه ورودي به مخزن تخمیر چاه توالت یا چاه طویله باشد

 خوراك به مخزن تخمیر به قرار  مول براي ارائهبهترین فر
  :زیر است

 درصد 50 آب -1
  درصد 40  کود حیوانی، ساقه گیاهان-2
  درصد10 )با رطوبت( مدفوع-3

پهن هاي گوناگون،   طبق نتایج به دست آمده از آزمایش     
، سه برابر پهن کهنه گاز متان تولید )مدفوع با رطوبت(تازه
ساخته شده دستگاه،   نمونه1ر شماره تصوی در .نماید  می

  .است  داده شده نشان
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ...از مخزن هاضم و تجهیزات، برد الکترونیکی و نمایی .1تصویر شماره 
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  یافته هاي پژوهش

در  2 و 1 شماره هايو نمودار 1شماره مقادیر جدول       
اه دستگکارکرد شده نمایشگر   زیر با توجه به ارقام نشان داده

ها   گیري آن  در فواصل زمانی معین است که در واقع اندازه
 انجام هاتر و فیلون هاضمشده در  سنسور تعبیه  وسیله  به

  .شده است
  

  بررسی وضعیت دستگاه در طول دوازده هفته. 1جدول شماره 
مشاهده در 

  ساعت
  هفته دوازدهم  هفته دهم  هفته هشتم  هفته ششم  هفته چهارم  هفته دوم

  65  64  80  77  72 67   صبح9
  61  57  68  67  63  53   بعد از ظهر1

  رطوبت متوسط
  )درصد(

  68  59  81  80  70  62   بعد از ظهر5
  66/64  60  33/76  66/74  33/68  66/60  کل روز  )درصد(مقدار متوسط

  سانتی(متوسط درجه حرارت مخلوط
)گراد  

 کل روز
 

3/32  6/32  1/35  5/36  8/35  2/35  

متر (د شده در روزحجم بیوگاز تولی
)مکعب  

 کل روز
  

033/0  133/0  103/0  042/0  055/0  016/0  

)درصد(درصد متان موجود   کل روز 
  

40  55  56  55  55  40  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دده  را نشان می) محور افقی هفته و محور عمودي حجم بیوگاز تولید شده برحسب مترمکعب( بیوگاز تولید شده در دوازده هفته.1نمودار شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دهد  محور افقی هفته و محور عمودي درصد متان را نشان می- درصد متان در دوازده هفته.2نمودار شماره 
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  بحث و نتیجه گیري
هاي دیگري که با این   ها و آزمون  با بررسی داده     

توان به این نتیجه رسید که   دستگاه انجام گرفت می
چنین  باشد و هم  بتاً مناسبی میدستگاه داراي راندمان نس

قابلیت تولید گاز و شود که دستگاه   این نتیجه حاصل می
 هاي متفاوت   حالت با مقایسه .کود به صورت پیوسته را دارد

هاي مختلف از روي مانیتور دستگاه و از خواندن پارامتر
رسیم که بهترین    به این نتیجه میسیستم سنسورینگ،

شوند که   زمانی حاصل می) از متانغلظت مناسب گ(نتایج
 لیتري هاضم با دو و نیم کیلوگرم آب و دو و 220مخزن 

کود تازه ترکیب گردیده و به ورودي دستگاه نیم کیلوگرم 
این حالت باید میکسر در بازه زمانی  چنین در هم. داده شود

 rpm 100با دور موتور ) زمان قابل تنظیم است( دقیقه30
پس از گذشت دو دقیقه موتور میکسر (.شروع به کار کند

) روز پنجم و ششم( نخست در پایان هفته )شود  خاموش می
 تا قبل هاکند اما این گاز   میتولید گازهاییدستگاه شروع به 

، بعد از روز بیستم کم  نخواهد بود روز بیستم قابل اشتعالاز
  کم این گازها با شعله مناسب قابل اشتعال شده و گاز متان 

  
  
  

  
فشار گاز تولید وجود می آید، ه الزم براي اشتعال در هاضم ب

  بار است که با رگالتور گاز قابل تنظیم می1تر از   شده کم
  لیتر می100مقدار گاز تولید شده با این فشار روزانه . باشد 
هاي فوق   الزم به یادآوري است که تمامی داده. باشد 

جهت تعمیم و  .تندتست شده هس آزمایشی  مربوط به نمونه
طور   شود که حجم مخزن و به   این طرح پیشنهاد می توسعه

توان با   می.  دستگاه با توجه به نیاز انتخاب گردد کلی اندازه
 ساخت این دستگاه را به مقدار  اندازي خط تولید هزینه  راه

قابل توجهی پایین آورد که براي همگان با قیمتی مناسب 
از مواد  ،توان به عنوان خوراك دستگاه  می .در دسترس باشد

 گیاه ذرت یا پسماندها  استفاده کرد از جمله ساقهدیگري نیز 
 اشاره هاي خانگی، آشپزخانگی و بیمارستانی  و فاضالب

اضافه کردن این  و کاتالیزورساخت مواد چنین با  هم. کرد
توان راندمان دستگاه را   مواد به مواد دیگر داخل هاضم می

بررسی و تغییر  .یند تولید گاز را تسریع بخشیدا و فربردباال 
رطوبت، دماي داخل مخزن، : پارامترهاي مختلف، مانند

ارتفاع نسبی موثر ورودي و خروجی و کنترل فشار گاز داخل 
  . نیز نیازمند بررسی استمخزن
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Design and Construction of Green Semiautomatic Producer of 

 Biogas and Fertilizer 
 

Amirkhani A1, Azizi Jalilian M2, Amini R3, Amirkhani A4, Ashtari K4, Azizi Jalilian F5* 
(Recived: Sep 3. 2013                                   Accepted:Dec8. 2013) 

 
Abstract 
Introduction: Nowadays, excessive pop 
ulation growths, urbanization, and cons-
umption of fossil fuel lead to the envi-
ronmental pollution and damages. So, 
there is a significant attention to the usi-
ng of cleaner fuels such as biogas. Man-
y countries use biomass in order to pro-
duce biogas as a source of energy. But 
in Iran, biomass usage has not been yet 
taken into account. It may be due to the 
lack ofthe biogas technology and cost. 
This study aimed to introduce a new ty-
pe of semi-automatic green biogas ma-
chinewith high efficiencyand enhance 
its output. 
 
Materials &Methods: In our machine, 
new mechanical and electronic parts de-
vised and economically made. These 
parts were included: 1- electronic senso-
rand monitoringpartfor temperature, hu- 

midity and methane variables, 2- seven-
layer flexible gas tank, and 3- electronic 
safety valve with controllable gage for 
escaping excessive gas. 
 
Findings:The results of the experime-
ntal usage of machine showed that the 
extent of produced gas was acceptable, 
saf-e, manageable and economic. 
  
Discussion & Conclusion:We could im-
prove its efficiency throughcontrolling 
and changing differentvariablesin trial 
and error manner. So, useful results ob-
tained from this machine showed that 
this device can be used to enhance the 
efficiency of methane production by 25 
%. 
 
Keywords:Methane,biogas, biomass, 
fuel, anaerobic  
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