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Introduction 

Anaerobic bacteria break down organic materials like animal manure, household trash, plant wastes, and sewage 

sludge during the anaerobic digestion process of biological materials to produce biogas. One of the main issues in 

using biogas is hydrogen sulfide (H2S), which, in concentrations between 50 and 10,000 ppm, can corrode pipelines 

and engines. One method for removing H2S from biogas that has minimal operating costs and investment 

requirements is biofiltration. Whether organic or inorganic, the biofilter's bed filling materials must adhere to certain 

standards, including having a high contact surface, high permeability, and high absorption. In this study, biochar and 

compost were used as the biofilter bed particles to study the removal of H2S from the biogas flow in the lab initially. 

Next, kinetic modeling was used to provide a numerical description of the removal process. 

 

Material and Methods 

To remove H2S from the biogas in this study, a biofilter was constructed on a lab size. As materials of the biofilter 

bed, biochar and compost were employed seperately. Due to its high absorption capacity and porosity, biochar 

becomes a good choice for substrate and packed bed in biofilters. The biochar was broken into 10 mm long, 5 mm 

wide, cylindrical pieces that were then used. Compost was also used as substrate particles in addition to biochar 

because it contains nutrients for microorganisms. Compost granules with average dimensions of 3 mm in diameter 

and 7.5 mm in length were used. As a biofilter reactor, these substrates were put inside a cylinder with a diameter of 

6 cm and a height of 60 cm. The biofilter's bottom is where biogas enters, and its top is where it exits. Biogas was 

flowing at a rate of 72 liters per hour. Mathematical modeling was also used to conduct kinetic studies of the process 

in order to better comprehend and generalize the results. This method involves feeding the biofilter column with 

biogas that contains H2S while the biofilm is present on the surface of the biofilter bed particles. The bacteria in the 

biofilm change the gaseous H2S into the harmless substance sulfur and store it in their cells. These assumptions form 

the foundation of mathematical models. The H2S concentration is uniform throughout the gas flow, the gas flow is 

constant, and the column's temperature is the same at a specific height. 

 

Results and Discussion 

In the beginning, biochar was used as a substrate in the biofilter to test its effectiveness, and good results were 

obtained in removing H2S from the biogas. H2S concentration in biogas has been significantly reduced using biochar 



 

 
 

beds. It has dropped from 300 ppm and 200 ppm to 50 ppm in the state of greatest H2S concentration reduction. 

Methane levels in the biogas were not significantly impacted by the biofilter. This issue is regarded as a good and 

significant outcome when taking into account the goal of producing biogas, which has a high concentration of 

methane. The elimination effectiveness was 94% in the biochar bed at 185 ppm input H2S concentration. The 

removal efficiency also reached 76% in the compost bed and at an input concentration of 70 ppm. Using 

mathematical models, the simulation was carried out by modifying the model's parameters until the predicted results 

closely matched the actual experimental data. It may be concluded that the suggested mathematical model is 

sufficient for the quantitative description of H2S removal from biogas utilizing biofilm in light of how closely the 

calculation results matched the experimental data. The only model parameter that was changed to make the model 

results nearly identical to the experimental data was the value of the parameter μmax. Besides, μmax has the greatest 

influence on the model results. The value of μmax for the biochar bed was calculated as 0.0000650 s
-1

 and for the 

compost bed at 70 ppm and 35 ppm concentrations as 0.0000071 s
-1

 and 0.0000035 s
-1

, respectively. 

Conclusion 

The primary objective of this study is to examine the removal of H2S from biogas using readily available and natural 

substrates. According to the findings, at a height of 60 cm, H2S concentration in biochar and compost beds 

decreased from 185 ppm to 11 ppm (removal efficiency: 94%) and from 70 ppm to 17 ppm (removal efficiency: 

76%). The mathematical models that were created may quantify the H2S elimination process, and the μmax values in 

biochar and compost were calculated as 0.0000650 s
-1

 and 0.0000052 s
-1

, respectively. 
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 چکیده

 بسیار سولفید هیدروژن .می باشد (H2Sهیدروژن ) مثل سولفیدعالوه بر متان به عنوان ترکیب اصلی دارای ترکیب آالینده دیگری  خام بیوگاز

در این تحقیق از می شود.  لوله خطوط و موتورها در خوردگی باعث و کندرا ایجاد می بیوگاز از استفاده در عمده مشکالت از خورنده بوده و یکی

 به عنوان بسترو کمپوست حاصل از پیرولیز  یستیززغالاز دو بستر  برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز استفاده شد. بستر ثابتبیوفیلتر 
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درصد  67و  44و کمپوست برابر با  یستیززغالبه ترتیب بازده حذف سولفید هیدروژن برای دو بستر نتایج نشان داد که بیوفیلتر بهره گرفته شد. 

 ppm 66 و از ppm 11 به ppm 185 از سولفید هیدروژن غلظتسانتی متری  76و کمپوست در ارتفاع  یستیززغالبه ترتیب در دو بستر شد. 

. بیوگاز نشان داد خوراک در سولفید هیدروژن به افزایش ناگهانی غلظتنسبت خوبی کارایی بیوفیلتر ضمن اینکه  کاهش یافت. ppm 16 به

-صرف شاملسازی،  برای سادهمدلسازی فرض های برای توصیف عملکرد بیوفیلتر ارائه شد.  سولفید هیدروژنساده حذف سینتیکی مدلسازی 

دیفرانسیلی معادالت . باشدمی سولفید هیدروژنحذف نرخ ینتیکی مونود برای توصیف سو نیز استفاده از مدل  غلظت شعاعی اتتغییرنظر از 

 خوبی های آزمایشگاهی نشان داد که مدل پیشنهادی بهکوتا حل شد. نتایج مقایسه مدل و داده-روش رانگه به کمکسازی معمولی برای شبیه

R)در تمام موارد  کندبینی میرا پیش سولفید هیدروژنعملکرد حذف 
ینتیکی سپارامتر مقادیر تایج تجربی، به کمک ن. بود( 46/6بزرگتر از  2

 بدست آمد.  52/6 ×16-5    و 5/7 ×16-5     برابر و کمپوست به ترتیب یستیززغالبستر  در( µmaxویژه ) رشد نرخ حداکثر

 ویژه. رشد نرخ حداکثر کمپوست، ،یستیز زغال بیوفیلتر،حذف،  بازده :کلیدی کلمات

 مقدمه

 لجن گیاهی، بقایای خانگی، های زباله حیوانی، فضوالت مانند آلی مواد آن در که است بیولوژیکی مواد هوازی بی هضم فرآیند محصول بیوگاز

 مراحل تجزیه توسط باکتری ها شامل. ((Amini & Reinhart, 2011 شوند می تجزیه هوازی بی های باکتری توسط زباله مراکز دفن و فاضالب

 اکسید دی متان، از عمدتاً خام بیوگاز .(Sreekrishnan, Kohli, & Rana, 2004) شودمی متان تخمیر و زاییاستوژن اسیدزایی، هیدرولیز،

 شده تشکیل ها مرکاپتان و ها سیلوکسان آمونیاک، ،(H2S) هیدروژن سولفید آب، بخار مانند مختلف باقیمانده ترکیبات از کمی مقدار و کربن

دی  45%تا  36%متان،  66%تا  55%ترکیبات بیوگاز تولیدی به طور معمول  .(Poloncarzova, Vejrazka, Vesely, & Izak, 2011) است

 ,Syed)گیرد می منشاء خوراک در موجود گوگردی ترکیبات و ها پروتئین تجزیه از بیوگاز در S2Hباشد. می S2H 5/1%تا صفر اکسید کربن و 

Soreanu, Falletta, & Béland, 2006) .غلظت اگرچه S2H است متغیر 2%-1/6% بین معموالً اما دارد، بستگی اولیه مواد به بیوگاز در 

(Marzouqi, Teramoto, Abdullatif, & Ismail, 2012-Marzouk, Al) .S2H در بیوگاز  بد بوی عامل و رنگبی خورنده، سمی، بسیار

-را ایجاد می بیوگاز از استفاده در عمده مشکالت از یکی S2H  این، بر عالوه. (Rattanapan, Boonsawang, & Kantachote, 2009) است

 & ,Pipatmanomai, Kaewluan) شود لوله خطوط و موتورها در خوردگی باعث تواندمی ،ppm16666 تا ppm56 محدوده در زیرا کند

Vitidsant, 2009) .حد استاندارد 1کند که چه غلظتی از سولفیدهیدروژن قابل تحمل است. در جدول استفاده نهایی از بیوگاز مشخص می ،

 . (Hinge, 2014 & Allegue)سولفید هیدروژن برای مصارف مختلف ذکر شده است

 حد قابل قبول سولفید هیدروژن در مصارف گوناگون. -1جدول 



 

 
 

Table 1. H2S acceptable limit for different utilization.  

 اجاق آشپزخانه

Kitchen stoves 

 موتور احتراق داخلی

Internal combustion engine 

 ها توربین

Turbins 

 های سوختیسلول 

Fuel cells 

 تکنولوژی

Technology 

 

<10 

 
<500

* <10,000  

 
 H2Sحد قابل تحمل برای  0-20

H2S tolerannce 

 هم باشد. 56با توجه به نوع موتور می تواند کمتر از *

* depends on the type of the engine, it can be <50. 

 جامدسطحی با جذب  فرآیندهای شامل که است شده به کار برده صنعتی زباله گاز های جریان از H2S حذف برای فیزیکوشیمیایی فرآیند چندین

(Boumnijel, Amor, Chekir, & Hajji, 2016)، با مایع شستشو (Lien, Lin, & Ting, 2014) مایع جذب و (Al Mamun & Torii, 

 ,Lien, Lin, & Ting) دارد نیاز زیادی آب به که است آبی جذب مورد اولین. دارد وجودمبتنی بر مایع  جذب روش نوع دو. شود می (2015

. کندمی تولید را پسماندها دیگر انواع ، ضمن اینکهکندمی عمل موثر طور به گاز پایین جریان نرخ برای فقط داشته و باال فشار به نیاز ،(2014

 تولید باعث که (Taheri, Mohebbi, Hashemipour, & Rashidi, 2016) است شیمیایی مواد حاوی آب از استفاده با جذب دوم، روش

باال و  فشار باال، هزینه با جاذب به نیاز H2S جذب های روش ،درنتیجه .دارد پرهزینه شیمیایی مواد به نیاز همچنین وشده  شیمیایی پسماند

 & ,Namini, Heydarian, Bonakdarpour)کنندمی عمل موثر طور به گاز جریانپایین  سرعت برای فقط همچنین و دارند احیاء مرحله

Farjah, 2008) . 

 ,Elias, Barona, Arreguy, Rios, Aranguiz, & Penas) باشدمی بیوگاز از S2H حذف برای جایگزین فرآیند یک بیوفیلتراسیون ازطرفی،

 تولید بیشتری ضایعاتکند و همچنین می عمل کم فشار افت در دارد، کم عملیاتی هایهزینه و گذاریسرمایه به نیاز بیوفیلتراسیون .(2002

 سرعت کم مانند بیوفیلتراسیون، اشکاالت برخی علیرغم. ایی داردکار باال جریان سرعت با کم غلظت در H2S حذف برای موثر طور به و کندنمی

عنوان یک به همچنان ،( & ,Webster, 2017Devinny, Deshusses) آلودگی و عملیاتی شرایط به یتحساس و با شرایط مختلف تطبیقدر 

  .شودمی استفاده روش مهم

 و حلکه در اطراف ذرات بستر ثابت ایجاد شده است،  بیوفیلم نازک یک الیه در H2S آن در که است فازی چند سیستم یک بیوفیلتراسیون 

 بیوفیلتر در پر کننده بستر مواد. ( 2017et alDevinny ,)شود می تجزیه موجود در بیوفیلم های میکروارگانیسم توسط سپس و شود می جذب

 کارهای. دنکن برآورده را باال جذب و باال نفوذپذیری باال، تماس سطح ی مانندالزامات باید لی در هر حالو باشد مصنوعی یا طبیعی است ممکن



 

 
 

 کردند استفاده ات بسترربه عنوان ذ باگاس و ماسه اره، خاک درخت، پوست برگ، چوب، های تراشه کمپوست، خاک، از قبلی تحقیقاتی

(, 2017et alDevinny ) . بودن دسترس در و وجود ،بعالوه. دنباش ییباال آب نگهداری ظرفیت همچنین و باال تخلخل دارای باید بستر ذرات 

 موادسطح  هم ارگانیک ذرات بستر. (Delhoménie, & Heitz, 2005) است مهم نیز در شرایط بسترها مبرای رشد میکروارگانیس مغذی مواد

 ،روند می کار به معموالً که بیوفیلتر بستر درذرات  بیشتر. دارندرا  غیر ارگانیک بستر ذرات به نسبت باالتری آب نگهداری ظرفیت هم و مغذی

 جمعیت هاکمپوست. (Fischer, 2010) هستند چوب یهایا دانه ها تراشه فعال، کربن مانند اثر بی کننده حجیم عوامل با کمپوست و پیت

 کمی تخلخل ها کمپوست حال، این با. کنندمی پذیر امکان را مغذی مواد حفظ و آب نگهداری ظرفیت همچنین و ترمتنوع، ترمتراکم میکروبی

. (Namini et al, 2008) هستند گرفتگی وشدن جریان گاز کانالیزه مستعد خاکهاهمچنین . بود خواهد زیاد بیوفیلتر در فشار افت بنابراین دارند،

 عیب که حالی در. دهدمی ارائه بهتری عملکرد بنابراین است، استحکام فیزیکی و همگنی ،تماس سطح نظر از بهتری خواص دارای فعال کربن

 .(Chung, Huang, & Tseng, 1996) دارد پیرولیز به نیاز تولید فرآیند در فعال کربن زیرا است، طبیعی منابع سایر به نسبت باالتر قیمت در آن

درصد، به عنوان بستر بیوفیلتر،  65درصد و  25زیستی و کمپوست به ترتیب با نسبت حجمی داس و همکاران توانستند با استفاده از ترکیب زغال

با  .(Das et al, 2019) درصد کاهش دادند 44تا  66، غلظت سولفید هیدروژن را در فاز گازی، 114تا  86( EBRT) 1با زمان ماند بستر خالی

شده و به عنوان های آن هرس ها و سر شاخهشد و هر ساله حجم باالیی از شاخهبانابع تولید انگور در دنیا میاز متوجه به اینکه ایران یکی 

 556زیستی تحت فرایند پیرولیز و در دمای زغال. باشدراحتی قابل دسترسی میهم به انگور حاصل از چوب  2یستیززغال، شودمیتلف ضایعات 

ع اصلی در تهیه بستر یکی از مناب هاستکروارگانیسمکمپوست هم با توجه به اینکه سرشار از مواد مغذی برای میاینکه ضمن درجه تولید شد. 

 باشد. بیوفیلتر می

 بیوفیلتر در زیستیتجزیه-جرم انتقال فرآیند سازی شبیه برای (CFD) محاسباتی سیاالت دینامیک مدل با همراه ذره تک مدل تحقیق، یک در

 تک مقیاس در داخلی انتشار بر آنها اثرات ارزیابی برای انتشار ضریب و ذرات اندازه حساسیت تحلیل و تجزیه. شد داده توسعه H2S حذف برای

 های داده از حاصل سازی شبیه نتایج با بود یافته توسعه CFD با که مدلی سپس. شد ارزیابی راکتور مقیاس در مایع فاز نقش. شد انجام ذره

 کاهش ورودی، H2S غلظت افزایش با. گرفت قرار تأیید مورد که شد مقایسه H2S مختلف ورودی بارهای در حذف راندمان نظر از تجربی

 بینی پیش برای را مدلی( 2621) لستاری و صالحیبعالوه  .(Xie, Zhu, Ramirez, & Jiang, 2021) شد مشاهده داخلی انتشار اثر تدریجی

. دادند توسعه H2S زیستی تجزیه مکانیسم و سینتیک مورد در ترجزئی و قبلی اطالعات به نیاز بدون سولفورزدایی، برای بیوفیلتر یک عملکرد

 نرخ با همراه( GDBP) گرادیان نزولی انتشار پس یادگیری الگوریتم از استفاده با( ANN) پنهان الیه تک مصنوعی عصبی شبکه مدل یک

                                                           
1
 Empty Bed Residence Time 

2
 Biochar 



 

 
 

 بیوفیلتر بستر در محوری موقعیت و ماند زمان گاز، جریان نرخ ،ANN مدل های ورودی. شد اعتبارسنجی و توسعه حرکت، ضریب و یادگیری

 ضریب با شده بینی پیش مقادیر و تجربی های داده بین خوبی تطابق که داد نشان سازی مدل نتایج. بود مدل خروجی H2S حذف راندمان. بود

R=44/6) تعیین
 (.Salehi & Lestari, 2021) دارد وجود باال( 2

سپس . طراحی و ساخته شداز جریان بیوگاز  H2Sحذف ا هدف و کمپوست ب یستیززغال بیوفیلتر با دو بستر در این تحقیق ابتدا در آزمایشگاه

های داده به کمکینتیکی مدل سپارامترهای توصیف شد. در ادامه، نیز ، به صورت عددی سینتیکیفرآیند حذف با استفاده از مدلسازی 

مهمترین در نتیجه  های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.مقایسه نتایج محاسبه شده و داده ها بادقت مدل. آزمایشگاهی محاسبه گردید

منجر حذف سولفید هیدوژن با استفاده از بسترهای زغال زیستی و کمپوست دانست که توصیف و مدلسازی ریاضی نوآوری این تحقیق را میتوان 

 به تعیین ثابت سینتیکی آنها شده است. 

 مواد و روش ها 

 بیوفیلتر آزمایش تجربی با 

و کمپوست  زیستیزغالاز  .(1شکل طراحی و ساخته شد ) از جریان بیوگاز H2Sدر این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی یک بیوفیلتر برای حذف 

از سر شاخه های درخت  زیستیزغال. تا امکان مقایسه عملکرد آنها وجود داشته باشد بستر بیوفیلتر استفاده شدذرات به عنوان  گانهبه صورت جدا

میلیمتر به عنوان بستر  16طول میلیمتر و  5خرد شده و در قطعات استوانه ای با قطر حدود  زیستیزغالانگور تحت فرآیند پیرولیز تولید شد. 

زیستی طی زغالباشد. بستر و مواد پرکننده بیوفیلتر میبه دلیل جذب و تخلخل باال گزینه مناسبی برای  زیستیزغالبیوفیلتر به کار برده شد. 

تولید شده به مدت دو ساعت و تحت فشار محیط و  درجه 456دمای پیرولیز در دستگاه فرآیند پیرولیز توسط امینی و همکاران تولید شد. بیشینه 

تن مواد از کمپوست هم به دلیل داش ،زیستیزغالعالوه بر  (. Amini, Ebrahimi-Nik, Abbaspour-Fard, & Rohani, 2021) است

به طول ذرات استوانه ای با میانگین قطر و شکل گرانوله شده و به بستر استفاده شد. کمپوست ذرات ها، به عنوان مغذی برای میکروارگانیسم

سانتیمتر قرار گرفتند. در  76سانتیمتر و ارتفاع  7. این بسترها درون یک استوانه به عنوان رآکتور بیوفیلتر با قطر بودمیلیمتر  5/6و  3ترتیب 

، 26های ماند در این ارتفاعات، زمانگیری شود. اندازه H2Sایجاد شد تا در آن نقاط غلظت  راکتور، سوراخیسانتیمتری این  46و  26ای ارتفاع ه

و شد که به صورت پیوسته تغذیه می شامل یک هاضم کود گاوی برای تولید بیوگاز، این سیستم 1مطابق شکل شد. ثانیه محقق می 76و  46

 86 ارتفاع و 47 قطر شامل هاضم ابعاد. استبیوگاز گیری شده پیوسته و اندازهجریان جهت تامین آوری و نگهداری بیوگاز یک مخزن جمع

 آن استقالل و مزوفیلیک محدوده در هاضم دمای حفظ برای. بود لیتر 86 تا 76 بین اوج زمان در هاضم در بیوگاز تولید روزانه حجم و متر سانتی

 برای ثانیه 426 در ثانیه 46 دوره با همزن یک از. گرفتند قرار هاضم پیرامون در که شد استفاده روغن در ورغوطه المنت چند از محیط دمای از



 

 
 

 خوراک با هایهاضم مبنای بر و بوده تجربی مقادیر، این. زدمی بهم ثانیه 46 و خاموش ثانیه 426 یعنی(. 1شکل) شد استفاده دایجست همزدن

شود. دبی یلتر وارد شده و از باال خارج میاز پایین بیوف تصفیه نشده بیوگاز ه است.گرفتبعد از مخزن بیوگاز قرار میبیوفیلتر . شدند تعیین مشابه

های ها در شرایط دمای اتاق انجام گرفت. متغیرهای مستقل در این تحقیق، ارتفاعتمام آزمایشلیتر بر ساعت بود.  62بیوگاز ورودی به بیوفیلتر 

و  اکسید کربن و اکسیژنشامل متان، دی گیری ترکیبات بیوگازبرای اندازه مختلف بستر و غلظت ترکیبات بیوگاز ورودی به بیوفیلتر است. 

متغیر وابسته هم در این تحقیق ( ساخت کشور آلمان استفاده شد.  Multitec 545 - Sewerinاز )پرتابل بیوگتحلیلگر از  H2Sغلظت همچنین 

 درصد حسب بر ورودی بیوگاز در غلظت بر بیوفیلتر از عبور اثر در غلظت کاهش تقسیم حاصل شکل که به بازده حذف ترکیبات بیوگاز بود

 .شد تعریف

 

 . ن ذخیره گاز و بیوفیلترمجموعه هاضم تولید بیوگاز، مخز -1شکل 

Fig. 1. Sets of digester, biogas storage and biofilter.  

 توسعه مدل

سینتیکی که در این  مدلانجام شد. نیز  سازی ریاضیاستفاده از مدلبرای درک بهتر و تعمیم نتایج بدست آمده، مطالعات سینتیکی فرآیند با 

در این فرآیند،  .(Lestari, Sediawan, Syamsiah, & Teixeira, 2016) باشدمی لستاری و همکارانبرگرفته از مدل تحقیق استفاده شد 

های موجود در گاز بوسیله باکتری H2Sشود. تغذیه میبه ستون بیوفیلتر  H2Sذرات بستر بیوفیلتر قرار دارد و بیوگاز حاوی سطح بیوفیلم روی 



 

 
 

مدل بر اساس فرضیات زیر بنا این  شود. ذخیره میباکتریایی های و در سلول خطر است تبدیل شدهموجود در بیوفیلم به سولفور که ماده ای بی

  :شده است

 باشد. های مختلف جریان گاز ثابت و یکنواخت میدر شعاعاز ستون بستر، مشخص در یک ارتفاع  -1

 است. یکنواخت در کل جریان گاز  H2Sغلظت  -2

 باشد. کل ستون دارای دمای یکسان می -3

در اطراف بیوفیلم در شکل  H2S( نشان داده شده است. همچنین پروفیل غلظت 2در اطراف بیوفیلم در شکل ) H2S جزئی دیاگرام انتقال جرم

  عبارتند از:فرضیات  سایر( نمایش داده شده است. 3)

باشد که نفوذ به درون سازی بر این اساس میشود. این ساده(، یکسان فرض می  )مشخص در بیوفیلتر در یک ارتفاع  H2Sغلظت  -1

 . است( نسبتا کم  شود، چون ضخامت بیوفیلم )بیوفیلم نسبتا سریع انجام می

 شود. به صورت یکسان فرض می مشخصارتفاع  یک ها در بیوفیلم درغلظت میکروارگانیسمهای مختلف در بستر، در شعاع -2

 

 al, Lestari et) (بستر-7ها و میکروب-5بیوفیلم، -4گاز، -3فیلم گازی، -2بیوگاز ، -1) در اطراف بیوفیلم S2Hانتقال جرم  -2شکل 

2016). 

Fig. 2. Hydrogen sulfide mass transfer around biofilm (1-biogas, 2-gasfilm,3-gas,4-biofilm,5-microbs,6-bed) 

.)Lestari et al, 2016( 



 

 
 

 بستر منتقلذرات اطراف  بیوفیلم سطح به گازی فیلم یک طریق از گازی توده قسمت از H2Sمراحل جذب و کاهش غلظت بدین شرح است؛ 

 ,Bird)زد  تقریب( 1) رابطه با توانمی را گازی فیلم طریق از جرم انتقال سرعت. باشدمی جذب سرعت مشابه S2H جرم انتقال سرعت. شودمی

Stewart, & Lightfoot, 2007) . 

(1)               

g.cmسرعت انتقال جرم ) NA، که در این رابطه
-3،) Kg ،ثابت انتقال جرم  Cg غلظتH2S ( در بیوگازg. cm

غلظت سولفید هیدروژن  Cgi و (3-

g. cmدر سطح مشترک فیلم گازی با بیوفیلم )
 از انتشار حین در .شودمی منتشر بیوفیلم داخلی قسمت در H2S در ادامه فرایند، ( می باشد.3-

 تقریب مونود رابطه با هاباکتری توسط گوگرد مصرف میزان. شودمی تبدیل بیوفیلم در موجود هایباکتری توسط H2S از بخشی بیوفیلم، طریق

 :(Monod, 1949) شودمی

(2)    
      

     

 

sنرخ رشد باکتری ) rAکه در این رابطه 
-1 ،)Cs بیوفیلم غلظت سولفیدهیدروژن در (g.cm

-3
) ،Ks و  ثابت مونودmaxµ ویژه رشد نرخ حداکثر(s

-

  باشد.می( 1

-رشد می H2Sها با مصرف ترکیبات باشد. باکتریهای باکتریایی میخطر سولفید و ذخیره آن در سلولبه ترکیبات بی H2Sمرحله بعدی تبدیل 

-افزایش می ضخامت بیوفیلم مرور ، بهشود. در نتیجهدر نظر گرفته می H2Sها متناسب با نرخ مصرف ترکیبات نرخ رشد باکتری بطوریکه .کنند

 Lestari etلستاری و همکاران ) در تحقیق  از بیوگاز با استفاده از بیوفیلم روی بستر بیوفیلتر S2Hهای ریاضی حذف از مدل جزئیات بیشتر یابد.

al, 2016ارائه شده است ) . 

های آزمایشگاهی مورد تر با استفاده از دادهها به طور کاملدقت مدل نیز با اعمال شرایط و پارامترهای مخصوص این مطالعه، این تحقیقدر 

 و ثوابت سینتیکی ویژه این تحقیق، به دست آمدند.  ارزیابی قرار گرفتند

 نتایج و بحث

 در بیوفیلتر H2Sحذف 

از بیوگاز مورد  H2Sبر حذف بیوفیلتر آزمایشگاهی بیوفیلتر طراحی و ساخته شد و با اتصال به مخزن بیوگاز تأثیر  مرحله ابتدا در ،در این تحقیق

 H2Sنتایج خوبی در حذف که منجر به بستر استفاده شد ذارت به عنوان  زیستیزغالاز  ،ترلآزمایش کارایی بیوفیبررسی قرار گرفت. در ابتدا برای 

شکل  مطابق بر تغییر غلظت یا درصد ترکیبات بیوگاز نشان داده شده است. زیستیزغالتأثیر بیوفیلتر با بستر   3 در شکل. شداز جریان بیوگاز 



 

 
 

و  ppm 366، از H2Sدر بیشترین حالت کاهش غلظت را در بیوگاز کاهش دهد.  H2Sتوانسته است به میزان زیادی غلظت  زیستیزغالبستر  ،3

ppm 266  بهppm 56  .عموما بازده حذف  نمایش داده شده 3همانطور که در شکل تنزل داشته استH2S در چند مورد بوده و % 73 بیشتر از

شود در مشاهده می 3همانطور که در شکل باشد. می H2Sدر حذف  زیستیزغالدهنده موفقیت بیوفیلتر با بستر % است که نشان86باالتر از 

باشد. ، بیوگاز خروجی از بیوفیلتر برای بعضی موتورهای احتراق داخلی مناسب می1رسیده که بر طبق جدول  ppm56غالب موارد غلظت به زیر 

در خوراک  H2Sتغییر غلظت ناگهانی العمل بسیار خوبی نسبت به توان نتیجه گرفت که بیوفیلتر عکسمی، 3شکل  بر طبق نمودارضمن آنکه 

 . سازگار کندداشته است و توانسته خود را با تغییر شرایط ناگهانی ورودی 

 

 .در روزهای مختلف (RE) و بازده حذف H2Sکاهش غلظت  -3شکل

Fig.3. Decrease in H2S concentration and removal efficiency at various days.  

(، می a) 4مطابق شکل (. 4بررسی شد )شکل  O2، CO2 ،CH4 شامل بیوگاز درموجود اصلی ترکیبات  سایرتأثیر بیوفیلتر بر غلظت  ،در ادامه

مطابق نتیجه همچنین شده است. دی اکسید کربن  درصد در مقدار 56/7تا  2طراحی شده تنها باعث کاهش حدود  بیوفیلترتوان بیان کرد که 

بطوریکه حداکثر مقدار  داشته است موجود در بیوگاز اکسیژنکمی بر کاهش غلظت  تأثیر کامال واضح است که بیوفیلتر طراحی شده( b) 4شکل 

ی بر میزان چندان تأثیر طراحی شده بیوفیلترکه توان گفت می (، c) 4مطابق نتیجه شکل  تر آنکهمهم .درصد بوده است 2/6کاهش آن برابر با 

بر اساس باشد، بیوگاز، تولید متان با غلظت باال و بدون آلودگی میتولید اهداف  از آنجاکه یکی از .نداشته استتولید شده متان موجود در بیوگاز 

ولی تاثر کاهشی چندانی  ،موجود در بیوگاز H2S غلظت می توان بیان کرد که بیوفیلتر طراحی شده عالوه بر کاهش قابل توجهی در این نتایج،

 . استی حاصل شده مطلوب اینتیجهبر مقدار متان تولید شده نداشته است، لذا 
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 .طراحی شدهدر بیوفیلتر ( cو متان ) (b) ، اکسیژن(a) های دی اکسید کربنتغییر غلظت -4شکل 

Fig. 4. Concentration changes of the CO2(a), O2(b) and CH4(c) in biofilter.   

 

 H2Sتأثیر متغیرهای مختلف در بازده حذف 

-در ستون بیوفیلتر مختلف یمحور یهاتیدر موقع H2Sمرتبط با غلظت  یتجرب یها، دادهبیوفیلتردر بستر  H2Sروند حذف  یبه منظور بررس

 ثابت نبود، آزمایشدر هر  بیوگاز ورودیدر  H2Sکه غلظت  یی. از آنجاآورده شده است 2در جدول  و کمپوست زیستیزغالهای پر شده از ذرات 

 . گزارش شده است زینی مختلف در هر بستر ها تیدر موقع H2S بازده حذف سه،یمقا تسهیل یبرا

 و کمپوست زغال زیستی بستر درمختلف های در ارتفاع H2Sغلظت  -2جدول 
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Table 2. H2S concentration in biogas at various height and in biochar and compost. 

 بازده حذف

(%)Removal efficiency 

H2S غلظت   

H2S concentration(ppm) 

 ارتفاع بستر

(cm)Bed height 

 نوع بستر

Bed type 

0 185 0 

زغال 

 زیستی

biochar 

64 66 20 

89 21 40 

94 11 60 

0 105 0 

74 27 20 

90 11 40 

91 9 60 

0 70 0 

 کمپوست

compost 

70 21 20 

73 19 40 

76 17 60 

0 35 0 

42 20 20 

49 18 40 

54 16 60 

 

فاصله  شیبا افزا H2Sد که راندمان حذف وشمی مشاهده و کمپوست در بیوفیلتر طراحی شده،  زیستیزغالبرای دو نوع بستر ، 2جدول مطابق 

می  لمیوفیو ب وگازیب نیزمان تماس ب است که منجر به افزایش ستون نییاز پا شتریفاصله ب . این بواسطهابدییم شیافزابیوفیلتر ستون  نییاز پا

و  زیستیزغالزمانی حاصل شد که بیوفیلتر با بستر درصد  44 با برابر H2Sراندمان حذف . افزایش می یابد H2S بازدهی حذفشود و در نتیجه 

زیستی ، تغییر ارتفاع در بستر زغال2البته الزم به ذکر است که با توجه به نتایج جدول  .سانتی متر تهیه شد 7سانتی متر و قطر داخلی  76ارتفاع 

بررسی  باشد.هم قابل تشخیص می 5داشته است که این موضوع در شکل  H2Sتأثیر بیشتری نسبت به بستر کمپوست بر کاهش غلظت 

و ارتفاع بستر همبستگی معنی داری در سطح یک  H2Sهمبستگی بین متغیرها نشان می دهد که بین بازده حذف و دو متغیر دیگر شامل غلظت 

است. به  68/6و  84/6زیستی و کمپوست برابر با درصد وجود دارد. به ترتیب همبستگی بین بازده حذف و ارتفاع بستر برای دو نوع بستر زغال

شد. بنابراین به  -64/6و  -43/6زیستی و کمپوست برابر با برای دو نوع بستر زغال H2Sین ترتیب همبستگی بین بازده حذف و غلظت هم

 مستقیم و معکوس می یاشد. H2Sترتیب رابطه بین بازده حذف و ارتفاع بستر و غلظت 



 

 
 

 تر بیوفیلترمواد بس

 ppmورودی  H2Sدر غلظت نتایج نشان داد که، استفاده شد. یا بستر بیوفیلتر  پرکنندهبه عنوان ماده  زیستیزغالکمپوست و از  قیتحق نیا در

، بازده حذف ppm 66بستر کمپوست و  غلظت ورودی  بیوفیلتر بادر  رسید. همچنیندرصد  44 به بیوفیلتر بازده حذف زیستیزغالدر بستر  185

حاصل خواهد  ارتفاع بیشتر ستون بیوفیلتربرای  H2Sحذف  بازده نتایج مدل سازی و آزمایشگاهی حاصل شده، قطعا مطابقرسید.  درصد 67 به

 از H2S بردن بین از برای ساکن با بستر مواد زیستی سلولی بیوفیلتر عملکرد آزمایشگاهی، مقیاس طی تحقیقی در  (،2613) رنه و همکاران. شد

h- تا بارگذاری متغیر نرخ در S2H که داد نشان آنها نتایج. (Rene, López, Kim, & Park, 2013) کردند ارزیابیرا  تولید شده گاز
3-

m S2H g

به ترتیب  زیستیزغالکمپوست و  با استفاده از بستر ترکیبی  (2614) داس و همکارانهمچنین  .بوددرصد  166تا  56 حذف راندمان دارای 13 1

gmرا به میزان  H2Sتوانستند غلظت درصد  25و  65با نسبت حجمی 
-3

 h
-1

 .(Das et al, 2019) برسنددرصد  44کاهش داده و به بازده  33 

 باشد. اند، قابل مقایسه میبنابراین نتایج این تحقیق با سایر تحقیقاتی که از بسترهای مشابه برای حذف سولفید هیدروژن استفاده کرده

 مدلسازی

بر اساس روش مدل سازی شرح داده شده در بخش مواد و روش ها، سعی شد به کمک نرم افزار متلب برنامه ای تهیه شود تا به کمک آن و بر 

 شده داده نشان 7و  5 شکل در تجربی هایداده و مدل طراحی شده نتایج بین مقایسه. ره شوندباساس نتایج عددی آزمایشگاهی، مدل ها کالی

وجود  تجربی هایداده و مدل ها محاسبات نتایج ، می توان بیان کرد که توافق بسیار خوبی بین7مطابق نتایج نشان داده شده در شکل  .است

Rدارد. زیرا مقدار 
 لذاشده است.  4/6برای همه موارد بیشتر از  H2S از  های آزمایشگاهی و پیش بینی شده توسط مدلبین دو مجموعه داده 2

 .باشدمی معتبر بیوفیلم از استفاده با بیوگاز از H2S حذف کمی توصیف برای پیشنهادی ریاضی مدل کهتوان نتیجه گرفت می

( 2617بر اساس نتایج لستاری و همکاران ) مقادیر پارامترهای مدل بیشتر. شدندکالیبره  مدل پارامترهایتنظیم  از استفاده با هاسازیمدل این

-3 پارامترهای مدل شرح داده شده در بخش مواد و روشها شامل اساس نیا بر. (Lestari et al, 2016) تنظیم شد
g.cm 6666634/6= sK، 

cm.s
-16687/6Kg =، 4/6Hs =   16وYx/s =  کننده مقدار حذفمدل پیش بینی . در نظر گرفته شد H2S   را بر حسب ارتفاع ستون بیوفیلتر

 الزم به ذکر است که. به روش سعی و خطا کالیبره شد های تجربیدادهبا هدف انطباق داده های پیش بینی شده و  μmax پارامتربر حسب تنها 

μmax  مقدار دارد.  سازی مدلنتایج بیشترین تأثیر را برμmax  محاسبه شد. همچنین مقدار    5/7 ×16-5     ربراب زیستیزغالبرای بسترμmax  

محاسبه شد. بعالوه می توان از   34/6 ×16-5     و  61/6 ×16-5    به ترتیب برابر  ppm 35و  ppm 66برای بستر کمپوست در غلظت 

 فرموله اصلی فرض دو اساس بر مطالعه این در سینتیکی مدلسازی .برای بستر کمپوست استفاده کرد  52/6 ×16-5    برابر با  μmaxمیانگین 

 .معین ارتفاع یک برای بیوفیلتر در H2S بودن غلظت یکنواختشبه پایا بودن فرآیند در گاز و  از بودند عبارت آنها  که شد



 

 
 

  

  

با غلظت  ( و کمپوستb) ppm 185( و a) ppm 165با غلظت های ورودی  زیستیزغالهای مختلف بستر در موقعیت H2Sغلظت  -5شکل 

  .ppm 66 (d)( و c) ppm 35های ورودی 

Fig. 5. H2S concentration in different positions of biochar bed with input concentrations of 105 ppm (a) 

and 185 ppm (b) and compost with input concentrations of 35 ppm (c) and 70 ppm (d). 
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-زغالهای مختلف بستر اندازه گیری شده و پیش بینی شده توسط مدل در موقعیت H2Sنتایج ارزیابی توافق بین مقادیر غلظت  -6شکل 

 ppm 66 (d.)( و c) ppm 35( و کمپوست با غلظت های ورودی b) ppm 185( و a) ppm 165با غلظت های ورودی  زیستی

Fig. 6. The results of evaluating the agreement between the exprimental and predictal H2S concentration 

in different positions of the biochar bed with input concentrations of 105 ppm (a) and 185 ppm (b) and 

compost bed with input concentrations of 35 ppm (c) and 70 ppm (d). 

 

day با معادل که شد  5/7 ×16-5     برابر زغال زیستی بیوفیلتر با بستر مدل در μmax مقداربیان شد  که همانطور
این نتیجه . شودمی 17/5-

day مقدارکه  (1444) کلربزم و هیجانمطابق با نتیجه تحقیق 
به  نزدیک آنها  آزمایشگاهی شرایطگزارش کردند، بود زیرا  μmax برای را 128/5-

آن به عنوان منبع کربن برای بستر استفاده  زیستیزغالاز  ،درجه 766تا  566این تحقیق بود و آنها با سوزاندن بیومس تحت شرایط دمایی 

 16 ماند زمان و ppm 35 ورودی غلظتبستر مواد طبیعی،  با (2661) تای و جیانگ همچنین .(Heijnen & Kleerebezem, 1999)کردند

-1 مقدار ،نزدیک به شرایط این آزمایش ،ثانیه
day71/3 برای را maxμ آوردند بدست (Jiang & Tay, 2011). مقدار تحقیق، این در بعالوه 

day برابر که آمد بدست  61/6 ×16-5     با برابر کمپوست بستر در ویژه رشد نرخ حداکثر
 با محققان دیگر هم مورد این در. شودمی 17/6-

 شرایط در( Neill & Gignoux, 2006) گیکنوکس و نیل و( Xu et al, 2013) همکاران و ژو. اندرسیده مشابهی نتایج به مشابه شرایط

day مقادیر به ترتیب به ،8تا  6محدوده  pHاز قبیل استفاده از خاک و بیومس و  مشابه آزمایشگاهی
day و 176/6-

 .رسیدند μmax برای 147/6-

 که است باالیی مقادیر دارای هم H2S حذف بازده باشد،می مشابه تحقیقات محدوده در μmax مقادیر آنکه بر عالوه تحقیق این در اینکه، ضمن

 .باشدمی مقایسه قابل هم نظر این از

y = 0.85x + 5.78, R² = 0.90 
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 گیرینتیجه

-از جریان بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر و تعیین ثوابت سینتیکی برای زغالحذف سولفید هیدروژن  از این تحقیق، مدلسازی ریاضی صلیهدف ا

 میزان بیشترین در H2S غلظت ،زیستیزغال بستر در بتدااباشد. در آزمایشگاه، زیستی و کمپوست به عنوان بسترهای متداول در بیوفیلتر می

 برای همچنین. داشت بیوگاز ترکیب اصلی عنوان به متان غلظت کاهش بر ناچیزی تأثیر بیوفیلتر. یافت کاهش  ppm 56 به ppm 366 از حذف

 اندازی راه H2S ورودی متفاوت های غلظت با و کمپوست و زیستیزغال بستر دو با بیوفیلتر مختلف، های ارتفاع در H2S تغییرات گیری اندازه

 بازده) ppm 11 به ppm 185 از ترتیب به H2S غلظت کمپوست و زیستیزغال هایبستر در سانتیمتر 76 ارتفاع در که داد نشان نتایج. شد

 عددی صورت به توانستند خوبی به یافته توسعه ریاضی هایمدل. داشت کاهش%( 67 حذف بازده) ppm 16 به ppm 66 از و%( 44 حذف

محاسبه  52/6 ×16-5    و    5/7 ×16-5     با برابر ترتیب به کمپوست و زیستیزغال در μmax مقادیر که کنند توصیف را H2S حذف فرآیند

-بینی حذف سولفید هیدروژن و مقدمهتوانند برای پیشمیهای به دست آمده با توجه به پر هزینه و زمان بر بودن آزمایشات تجربی، مدل .شد

 سازی توسعه مقیاس بیوفیلتر به ابعاد صنعتی کمک کنند. 

 اریسپاسگز

کمال تشکر و قدردانی خود را از  باشد و گروه نویسندگان،می 14/12/1346 تاریخ در 44542این مقاله برگرفته از رساله دکتری با شماره ثبت 

که به وسیله آکادمی همچنین از سازمان جهانی یونسکو دارد. انجام شده، اعالم می امکاناتی و های مالیدانشگاه فردوسی مشهد بابت حمایت

 شود. اری میزسپاسگ را تأمین کردند، در این تحقیق گیریبعضی از تجهیزات اندازه RG 18-414جهانی علوم، تحت شماره پژوهانه 
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