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بررسي توليد انرژي حرارتي و كربن فعال از پسماند
فورفورال
 فاطمه جدیدیان؛ كارشناس ارشد رشتۀ علوم و صنايع چوب و كاغذ ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران
 محمد طالییپور؛ دانشيار گروه تخصصي صنايع چوب و كاغذ ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

 سعيد مهدوي؛ دانشيار ،مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی ،تهران ،ايران
 اميرهومن حمصی؛ دانشيا ر گروه تخصصي صنايع چوب و كاغذ ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

چکيده
هدف از اين مطالعه ،بررسی امکان استفاده از پسماند فورفورال براي توليد انرژي حرارتی و کربن فعال است .براي ارزياابی
توليد انرژي ،پارامترهاي درصد رطوبت ،خاکستر ،مواد فرار ،کربن ثابت ،ليگنين ،عناصر ،دانسيتة حجمی ،نقطة ذوب و ارزش
حرارتی پسماند اندازهگيري شد .ميانگين خاکستر پسماند فورفورال  15/4درصد و مواد فرار آن  68/9درصد اندازهگيري شد.
ميانگين دانسيتة حجمی پودر با مش  40-80برابر  0/30گرم بر سانتیمتر مکعب تعيين شد .ميانگين ليگنين و نقطة ذوب اين
پسماند بهترتيب  55/8درصد و حدود  950درجة سلسيوس تعيين شد که اختالف بهنسبت زياادي باا باوب دارد .تفااو
بارزي بين ميانگين درصد گوگرد اين پسماند با زيستتودههاي سلولزي وجود دارد که باهلحاا آيينادگی محايي زيسات
اهميت دارد .ارزش حرارتی ناخالص اندازهگيريشده با بمب کالريمتري براي  18/2 MJ/kgاندازهگيري شد که در محدودۀ
بوب است .کربن فعال تهيهشده از پسماند فورفورال بهروش شيميايی با کلريد روي فعال شد .ميانگين ساط آزاد )(BET

 501متر مربع بر گرم و قطر منافذ  5/41نانومتر بود که بر اين اساس ،براي جذب مايعا

مناسبتر است .آزماون يادومتري

نشان داد که ميانگين عدد يدي کربن فعال تهيهشده  547ميلیگرم بر گرم است .بر اساس نتايج بهدست آمده در اين تحقيا،،
توليد انرژي حرارتی از پسماند فورفورال به دليل آييندگی محيي زيست توصيه نمیشود اما براي تولياد کاربن فعاال ماورد
استفاده در تصفيه آب صنايع مناسب است.
واژگان کلیدی :ارزش حرارتی ناخالص ،پسماند فورفورال ،توليد انرژي ،رطوبت ،کربن فعال.
 نويسنده مسئول ،تلفن09153173096 :

Email: smahdavi@rifr-ac.ir
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حايز اهميت میداند که عباار اناد از انادازه ،رطوبات،

مقدمه
زيستتوده 1يکی از مناابع شاايان توجاه در مياان اناوا

خاکستر ،دانسيتة حجمی و دانسيتة انارژي .[5] 4انتخااب

منابع توليد انرژيهاي نو است .براساس تعريف اتحادياة

و طراحای هار سيساتمی کاه از زيساتتاوده باهعنااوان

اروپا ،زيستتوده عباار اسات از اجازاي تجزياهپاذير

سوخت استفاده میکند ،باه وي گایهااي زيساتتاوده،

کشااورزي

محاادوديتهاااي زيسااتمحيطاای ،هزينااة تجهياازا و

(شامل مواد گياهی و دامی) ،جنگلها و صنايع وابساته و

ظرفياات کارخانااه بسااتگی دارد .کاااهش آلااودگیهااا و

همچنين زايدا صنعتی و شهري تجزيهپذير .اساتفاده از

افزايش بهره وري از جمله اهداف اصلی در توليد انارژي

زيستتوده بهعنوان يک منبع انارژي ،ناهتنهاا باه دييال

است ].[6،4

زيستی از محصوي  ،پساماندها و زايادا

اقتصادي ،بلکه بهدليل توسعة اقتصادي و زيستمحيطای

آمارهاي سانا نشان می دهد که مقدار توليد سااينة

نيااز جااذاب اساات و از طرفاای آن را عاماال تسااريع در

زايدا

کشاورزي و جنگلی کشور حدود  23ميلياون

رسيدن به توسعة پايدار میدانناد ] .[1ساوخت مشات ،از

تن است ] .[7بعد از صنايع نفات و گااز ،باه جار

پسماند 2عبار است از سوخت حاصل از مواد زايد کاه

ماایتااوان کشاات و صاانعتهاااي نيشااکر کشااور را

پس از طی مراحل مختلف توليد میشاود و داراي ارزش

بزرگ ترين مجموعة توليدي کشور دانست که بهسبب

حرارتی زيادي است .امروزه مشاخص شاده اسات کاه

نياز کشور به شکر ،بهصور

هفت واحد تابعاه (اماام

سوختهاي زيستی بهدستآمده از پسماند جنگالهاا و

خمينی ،اميرکبير ،دعبل خزايای ،ميارزا کوباکخاان،

محصولهاي کشاورزي جهان میتواند ساينه باه انادازۀ

سلمان فارسی ،فارابی و دهخدا) در اساتان خوزساتان

 70ميليااارد تاان نفاات خااام اناارژي در دسااترس بشاار

احداث شده است .در جنوب کشور ،توليد فورفاورال

قرار دهد که اين مقدار  10برابر مصرف ساينة انارژي در

از باگاس توسي شارکت نفات و باهروش هيادروليز

جهان است ].[2 ،1

اسيدي انجام مای گيارد و سااينه حادود  21000تان

پارامترهاي مهم براي استفاده از زيستتوده در تولياد

پسااماند آن بااهجااا ماایمانااد ] .[8برخاای از محققااان،

،

بازيافت ميليون ها تن پسماند فورفاورال را باه دييال

انرژي عبار است از انادازۀ ذرا و جارم مخصاو

مقدار خاکستر ،مقدار رطوبت ،مقادار ماواد اساتخراجی،

زيستمحيطی و اقتصادي کامالً موجه میدانند ].[9

مقدار عناصر (کربن ،هيادروژن ،اکساي ن و نيتاروژن) و

ارزش حرارتاای ناخااالص مااواد ليگنوساالولزي بااا

مقاادار ترکياابهاااي شاايميايی (ساالولز ،هماایساالولز و

افزايش درصد ليگنين در آن افزايش مایياباد و باا آن

داراي دانسايتة

همبستگی زيادي دارد .ارتباا باين مقادار ليگناين و

کمتاار و يااريب شااکل 3بيشااتري اساات ] .[3انجماان

ارزش حرارتی زيست توده را می توان به صور

رابطة

بيوانرژي نيوزيلند پنج عامل را در توليد انارژي از باوب

 1بيان کرد .شايان يادآوري است که اين محاسبه براي

ليگنين) .زيستتوده نسبت به زغالسان

زيستتوده عاري از مواد استخراجی و خاکستر اسات
1. Biomass
)2. Refuse-derived Fuel (RDF
3. Aspect ratio

].[3
4. Energy density
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= ارزش حرارتی ناخالص

()1

1

( +16/8218درصد ليگنين) 0/0889

محققان روشی را براي توليد زغال باوب قاالبی 2از
2

مخلو پساماند فورفاورال و پاودر باوب باا عمليااتی
شامل خرد کردن ،قالابگياري و کرباونيزه کاردن ابادا
کردند .اين بريکتها قابليت سوختن خوبی بدون ايجااد
آلودگی (دود يا بو) داشتند .فناوري توليد مرباو  ،آساان
و کاامهزينااه اساات ] .[10بررساای مبسااوطی باار روي
وي گیهااي بناد زيساتتاوده (زايادا کشااورزي و
بوبهاي بيد و صنوبر) براي توليد انرژي انجاام گرفتاه
است .کمترين مقدار ارزش حرارتی ناخالص مرباو باه
پوستة برنج با  15/09مگااژول بار کيلاوگرم و بيشاترين
مقدار ،مربو به بوب بيد با  19/59مگاژول بر کيلوگرم
گزارش شد ] .[11کربن يا زغال فعاال 3باهعناوان ناوعی
3

جاذب داراي کاربردهاي مهم و حياتی است .اين مااده از
پيروليز مواد گياهی حاوي کربن تهيه مایشاود و توساي
اسيدها تحت عمليا فعالسازي قرار میگيرد .باا توجاه

کربن فعال توليدشاده از سااقة باامبو داراي بيشاترين
مساحت سط ( 1212متر مربع بر گرم) بود و درصاد
منافذ ميکارو در پوساتة نخال و نارگيال در محادودۀ
کربن فعال تجاري بود ].[13
در تحقيقی توليد کربن فعال از باگااس باهمنظاور
تصفية آب هاي زيرزمينی انجام گرفات .ابتادا باگااس
بهمنظور فعالسازي با اسيد سولفوريک تيماار شاده و
س ا س در دماااي  500درج اة سلساايوس بااهمااد

2

ساعت کربونيزه شد .کربن فعال تهياهشاده از باگااس
پودرشده با اندازۀ  63-300ميکرون داراي وي گیهاي
بهتري نسبت به نو دانه اي (گرانول) براي تصفية آب
ارزيااابی شااد .نتااايج اياان تحقياا ،،اسااتفاده از روش
فعالسازي شيميايی را بهدليل استفاده از زمان و دمااي
کمتر نسبت به روش فيزيکی برتر میداند ] .[14هدف
از اين بررسی ،ارزيابی پسماند فورفورال (تهيه شده از
باگاس) بهمنظور توليد انرژي و کربن فعال است.

به نو مواد خام مصرفی ،کربنهاي فعاال داراي منافاذي

مواد و روشها

با اندازه و شکلهاي متفاو اند که با توجاه باه ايان دو

مواد :در اين تحقي ،،از پسماند فورفورال بهعنوان مادۀ

فاکتور کاربردهاي گسترده و وي هاي دارند ].[12

اوليه استفاده شد .اين پسماند از ياارد کارخاناة تولياد

تعدادي از محققان ،بررسی را در مورد توليد کربن

فورفورال متعل ،به شرکت نفت بهران تهيه شد.

فعال از سه مادۀ سلولزي (پوستة مياوۀ نخال روغنای،

آمادهسازی نمونهههها :نموناة يزم ،پاس از انتقاال از

ساقة باامبو و پوساتة نارگيال) باا روش فعاالساازي

کارخانه ،هواخشک شده و بهوسيلة آسياب آزمايشاگاهی

شيميايی توسي پتاس انجام دادناد .آنهاا تولياد کاربن

به پودر تبديل شد .س س بهوسايلة الاک آزمايشاگاهی،

فعال از اين سه ماده را با پتاس در دمااي  800درجاة

پسماند از دو الک با مش  40در باي و  80در پايين عباور

سانتی گراد و با عبور گاز نيتروژن انجاام دادناد .تايثير

داده شد و نمونه روي الک  80باراي آزماونهاا اساتفاده

درجة حرار

و نو مادۀ سلولزي بر مسااحت ساط

شد.

و شکل منافذ کربن هاي فعال توليدشده بررسای شاد.

اندازهگیری رطوبت :رطوبت اوليه و هواخشکشدۀ
پسماند براساس استاندارد (ASTM E871-82 )1998

)1. High Heating Value (HHV
2. Briquette
3. Activated Carbon
2

2

اندازهگيري شد.
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اندازه گیری دانسیتة حجمه  : 1باراي انادازه گياري

متعدد با فواصل زمانی مشخص که توسي يک دوربين

دانسيتة حجمی پسماند باا ماش  40-60از اساتاندارد

ديجيتال براي ثبت تغيير شکل دو نموناه گرفتاه شاد،

 )2013( ASTM E873 – 82استفاده شد.

يادداشت شد .بهمنظور ثبت دقيا،تار دمااي کاوره ،از

اندازهگیری خاکستر :اين آزمون برمبناي استاندارد
 )2007(ASTM E1755-01انجااام گرفاات 2 .گاارم

يک دماسنج ديجيتال که حسگر آن داخل کاوره قارار
گرفته بود ،استفاده شد.

نمونه با پنج تکرار در کورۀ الکتريکی باا دمااي ± 25

 575درجة سلسيوس بهمد

 3ساعت قرار گرفات و

با تقسيم وزن خاکستر به وزن اولياة پساماند ،درصاد
خاکستر محاسبه شد.
اندازهگیری مواد فرار :2مواد فارار برمبنااي اساتاندارد
 ASTM- E872-72سال  1998اندازهگيري شاد 1 .گارم
پسااماند (برمبناااي وزن خشااک) در داخاال کااوره در
دماي 950±20درجة سلسيوس بهمد هفت دقيقه قارار
گرفت و با کسر وزن خاکستر از عدد ياک و تقسايم باه
وزن اولية پسماند ،درصد مواد فرار محاسبه شد.
انههدازهگیههری نقطههة بو  :اياان وي گاای براساااس
استاندارد اروپا  CEN/TS 15370اندازهگيري شد .اين
روش مبتنی بر تغيير حالت و شکل نمونه باا افازايش
دما در کوره است .اين تغييرا

براسااس شاکل  1باه

بهار مرحلة زير تقسيم میشوند دمااي تغييار شاکل
اوليه ،(IT) 3دماي نرم شدن ،(ST) 4دماي شابهکاروي
شدن (HT) 5و دماي جاري شدن (FT) 6است .ابتدا 3
تا  5گرم نموناه باهصاور

مخارو درآورده شاد و

تغيير شکل آن با افزايش دما از دماي محيي تاا دمااي
 1100درجة سلسيوس بررسی مشاهدهاي شاد؛ دمااي
شبهکروي شدن و جاري شدن باههماراه عکاسهااي

شکل  .1چهار حالت زیستتوده با افزایش دما ][15

اندازه گیری لیگنین :مقدار ليگنين حالنشادنی در
اسيد پسماند ،با استفاده از آييننامة  TAPPIشمارۀ T

 222 om-02با سه تکرار اندازهگيري شد.
اندازهگیری عناصر :سه عنصر کربن ،هيادروژن و
نيتروژن با استفاده از اساتاندارد BS EN 15104:2011
بهوسيلة دستگاه ( CHNمادل Perkin Elmer Series

 )II 2400و براساس درصد وزنای انادازهگياري شاد.
براي اين آزماون ،حادود  1گارم پساماند خشاک در
آشکارساز دستگاه قرار داده شد .ايان اساتاندارد باراي
انوا پسماندهاي جامد زيستتوده کاربرد دارد .عنصر
گااوگرد بااا اسااتفاده از اسااتاندارد (E775-87 )2004

 ASTMاندازهگياري شاد .براسااس ايان اساتانداردگااوگرد را ماایتااوان بااا دو روش  Eschkaو بمااب
کالريمتري اندازهگياري کارد کاه از روش دوم باراي
اندازه گياري گاوگرد پساماند اساتفاده شاد .محاسابة

1. Bulk density
2. Volatile components
3. Initial Deformation Temperature
4. Softening Temperature
5. Hemispherical Temperature
6. Flow Temperature

درصااد اکسااي ن بااا اسااتفاده از مقاادار بهااار عنصاار
بهدستآمده و با کمک رابطة  2انجام گرفت
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()2

(درصد کربن +درصد نيتروژن +درصد گوگرد +درصد هيدروژن +درصد خاکستر)  =100 -درصد اکسي ن

:ارزش حرارتای

اندازه گيري ارزش حرارتی ناخالص مطرح اسات .باراي

ناخااالص برمبناااي اسااتاندارد  ASTME711-87توسااي

محاسبة ارزش حرارتای ناخاالص باا اساتفاده از عناصار

بمب کالريمتري مدل  PARR 1261انادازهگياري شاد.

پساماند ،از روش غيرمساتقيم ياا تخميناای 1کاه توسااي

بماب کاالريمتاري بااراي تعياين دقيا ،ارزش حرارتاای

بوندي و همکاران ( )2011که صرفاً باراي زيساتتاوده

هيدروکربن هاي مايع و جامد و ساير سوختهاا باهکاار

ارائه شده است طب ،رابطة زير استفاده شد

اندازهگیری ارزش حرارت ناخهال

میرود .ايان روش باهعناوان روش مساتقيم ياا واقعای
)درصد خاکستر() – 0/02درصد از () – 0/02درصد اکسي

()3

ن() – 0/1درصد گوگرد() + 0/1درصد هيدروژن( ) + 1/18درصد کربن( HHVE = 0/35

اندازه گيري ارزش حرارتی خالص :2ارزش حرارتای
1

مد

دو ساعت در اين دما نگهداري شد .س س دماا تاا

خالص مستقيم يا تخمينی ،با اساتفاده از ارزش حرارتای

 500درجة سلسيوس افزايش يافت و نمونهها در نهايات

ناخالص ،براساس روابي 4و  5محاسبه شد ].[16

تا رسيدن به دماي محيي بهماليمت سارد شاد .در تماام

LHV  HHV 1 M  – 2 / 44M

()4

LHVE  HHVE 1 M  – 2 / 44M

()5

تهیة کربن فعال :براي ساخت کربن فعاال از پساماند
مورد بررسی ،ابتدا باه جارم معينای از ماادۀ خاام ماورد
آزمون ،محلول غليظ و جوشانی از کلريد روي (شارکت

عمليا  ،گاز نيتاروژن خاالص باا جرياان حجمای 200
ميلیليتر در دقيقه در راکتور براي برقراري اتمسفر بیاثار
جريااان داشاات .کااربن فعااال حاصاال در آون در دماااي
 105  5درجة سلسايوس باهطاور کامال خشاک و در
نهايت تا دماي اتاق سرد شد.

 98درصد) افزوده شد .جارم کلرياد

تعیین میانگین سطح آزاد ،3حجم 4و قطر منافذ کربن

روي در اين نمونه باهگوناهاي انتخااب شاد کاه نسابت

فعال :کربن فعال باهدساتآماده تحات آزماايشهااي

جرمی معينی (نسبت وزنی عامل فعالساز باه ماادۀ خاام

جذب نيتروژن در دماي  77/3 °Kتحت اعماال خا

 100درصد وزنی در نظار گرفتاه شاد) را باا ماادۀ خاام

بهمنظور تعيين سط آزاد (با کمک منحنیهاي همدما)

 Aldrichبا خلو

5

داشته باشد .مخلو يمن باههام خاوردن باهماليمات

بهروش  BETقرار گرفت .اين عمل توساي دساتگاه

حرار ديد تا بهصور ظاهري خشک شود؛ سا س در

 ASAP 2000ساخت شرکت  Micromeriticsانجاام

آون در دماي  140  10درجاة سلسايوس باراي ماد

گرفت .ميانگين حجم منافذ کمتر از  122نانومتر و نيز

شش ساعت بهطور کامل خشک شد و س س باهمنظاور

قطاار آنهااا بااهوساايلة کااام يوتر متصاال بااه دسااتگاه

فعالسازي ،در يک راکتور از جنس کوارتز با حجام 200

اندازهگيري و محاسبه شد.

ميلاایليتاار قاارار داده شااد .اياان راکتااور در يااک کااورۀ

تعیین عدد يهدی 6کهربن فعهال :بااه مقاادار يااد

استوانهاي تا دماي  300درجة سلسيوس داغ شاده و باه
1. High Heating Value Estimated
)2. Low Heating Value (LHV

3. Surface Area
4. Pore Volume
)5. Brunauer–Emmett–Teller (BET
6. Iodine Number
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جاذبشده (برحسب ميلیگرم) توسي يک گارم کاربن

به مخلو فوق افزوده میشود؛ درِ ظارف بساته شاده و

فعال در شرايي آزمون ارائهشده در استاندارد ASTM D

محتويا داخل آن بهشد تکان داده مایشاود .پاس از

 ،4607عدد يدي میگويند .عادد يادي ياک شاااخص

پايان اين مد

مخلو بدون تيخير از ميان کاغذ صاافی

نسبی تخلخل براي کربن فعاال اسات و لزومااً معيااري

عبور داده میشود و س س  50ميلایليتار از هار محلاول

براي قابليت جذب اجزا توساي کاربن فعاال نيسات .باا

صافشده با محلاول اساتاندارد تيوساولفا ساديم 0/1

کمک اين آزمايش ،مقدار فعاليت نسبی برمبنااي جاذب

نرمال تا پيدايش رن

زرد تيتر میشود .س س بند قطاره

يد از محيي باهدسات مایآياد .مقادار ياد جاذبشاده

محلااول معاارف نشاسااته بااه مخلااو افاازوده شااده و

برحسب ميلیگرم کربن ،عدد يدي نام دارد .اين آزمايش

شدن محلول ادامه میياباد و حجام

تيتراسيون تا بیرن

برمبناي يک ايزوتارم جاذب ساهنقطاهاي اسات .عاادد

تيوسولفا

يادي با تغيير مواد اوليه ،شارايي تولياد و توزياع حجام

میشود .ظرفيت کربن براي جذب هر مادۀ جذبشاونده

منافذ تغيير مایکند .در اين آزمون ،محلول اساتاندارد ياد

به غلظت آن ماده بستگی دارد .غلظت محلول اساتاندارد

با سه وزن متفاو با شرايي وي ه ،وارد واکنش مایشاود

يد و صافشده بايد مشخص و معلوم باشد.

و س س مخلو هاي بهدستآماده ،از صاافی عباور داده
میشوند .محلول يد باقیمانده در محلول صافشاده ،باا

سديم مصارفی باراي هار نموناه يادداشات

نتايج و بحث

تيتراسيون اندازهگياري مایشاود .کاربن باهدساتآماده

رطوبت پسماند ،دانسيتة حجمی ،خاکستر ،مواد فرار و

بااهمااد  2تااا  3ساااعت در آون در دماااي  150درجااة

ليگنين پسماند با پنج تکرار انادازهگياري شاد کاه در

سلسيوس خشک شده و بعد از تعيين مقادار کاربن10 ،

شکل  2مشاهده میشود .مقدار کربن ثابت با اساتفاده

ميلیليتر محلول  5درصد وزنی اسيد کلريدريک بهکماک

از مقدار رطوبت ،خاکستر و مواد فارار محاسابه شاد.

پیپت به ظرف حاوي کربن افازوده مایشاود .مخلاو

مقادير انحراف از معيار وي گیهاي اندازهگياريشاده،

بهمد  30ثانيه تحت حرار ماليام قارار مایگيارد و

در بايي هر ستون آورده شده است.

س س مقدار  100ميلیليتر محلول يد  0/1نرمال باا پي ات

شكل  .2ميانگين ويژگيهاي اندازهگيريشدة پسماند فورفورال

577

بررسي توليد انرژی حرارتي و كربن فعال از پسماند فورفورال

رطوبت :رطوبت و خاکستر پسماند با پانج تکارار

(بدون اشاره به منباع تهياة آن) اعاالمشاده ] [11بيشاتر

اندازه گيري شاد کاه در شاکل  2مشااهده مایشاود.

است .تيثير مهام خاکساتر و ترکيباا

آن ( K, Si, Mg,

وي گیهاي فيزيکی و شيميايی زيستتوده تيثير مهمی

 )Caبهدليل دارا باودن شااخص قلياييات زيااد و ايجااد

در سوختن آن دارد .رطوبت و خاکساتر باهعناوان دو

رسوب در بويلر پيشتر گزارش شده است .باهطاور کلای

جزء مهم زيستتودۀ مواد ليگنوسلولزي در فرايندهاي

کاااهش ظرفياات انتقااال گرمااا و بااروز خااوردگی در

توليد انرژي حرارتی يا توليد سوختهاي زيساتی 1از

تجهيزا معضلی براي زيستتودۀ داراي خاکساتر زيااد

اهميت وي ه اي برخوردارند .رطوبت در زيسات تاوده

معرفی شده است ] .[18مواد فرار غيرآلی که طای فرايناد

در داخل سلول هاي مرده و بين دياوارۀ سالولی قارار

سااوختن زيسااتتااوده آزاد ماایشااوند ،اغلااب شااامل

دارد .ميانگين مقدار رطوبت اولياة پساماند فورفاورال

ترکيبهاي فلزا قليايی سديم و پتاسيم هستند .عناصار

 48درصد تعيين شد .افازايش رطوبات زيساتتاوده،

فرار ممکن است موجب آزاد شدن گردوغبار و آلاودگی

موجب کاهش ارزش حرارتی آن می شود و تعديل آن

هوا شوند .ميانگين درصد ماواد فارار در پساماند ماورد

از طري ،افزايش سط تماس نمونههاا باا هاوا و نياز

بررسی از مقدار مواد فرار باگاس کاه توساي جنکيناز و

استفاده از سيستم عدلبندي 2تحق ،مایياباد .افازايش

همکاران ( )1998گازارش شاده ( 85/61درصاد) کمتار

مقدار رطوبت در زيستتوده ،سابب افازايش تفااو

است .مقدار زياد مواد فرار در پساماندهاي کشااورزي و

بين ارزش حرارتی خاالص و ناخاالص آن مای شاود

لزوم سوزاندن اين پسماندها زيار نقطاة ذوب ،از جملاه

] .[16مقدار رطوبت زيستتوده بهدليل تيثير بر ارزش

مشااکال اسااتفاده از آنهااا بااراي توليااد اناارژي در

حرارتی آن ،عامل محدودکننده است .حاداکرر مقادار

بويلرهاست .البته درصد زياد مواد فارار در زيساتتاوده

رطوبت پذيرفتنی زيستتوده  65درصد بوده و مقادار

( 70تا  85درصد در برابر  30درصد باراي زغاالسان )

بيشتر از آن بهدليل کاهش انرژي يزم براي تبخيار آب

براي گازيسازي 3مطلوبتر است ].[19
دانسههیتة حجمهه  :يکاای از مشااکال اسااتفاده از

و در نتيجه توليد بخار ،مضر است ].[11
خاکستر و مواد فرار :مقدار بهنسبت زياد خاکساتر در

پسماندهاي کشااورزي باراي تولياد انارژي ،کام باودن

يک زيستتوده از مطلوبيت آن براي سوزاندن مایکاهاد

دانسيتة حجمی آنها بهمنظاور عملياا انتقاال ،ذخياره و

و انباشت مقادير بهنسبت زياد خاکستر در کوره يا باويلر

سوزاندن است که لزوماً بايد به اين منظور فشارده شاوند

سبب کاهش کارايی سيستمهااي تولياد انارژي حرارتای

] .[17افزايش دانسيتة حجمی زيستتودههاا از  0/04تاا

خواهد شد ] .[3براساس طبقهبندي انجاامگرفتاه ] [17و

 0/2به  0/6تا  1/2گرم بر سانتیمتر مکعب با فشرهسازي

استاندارد  CEN/TS 14961پسماند بررسیشاده از نظار

امکااانپااذير اساات .همچنااين از روشهاااي توليااد

مقاادار خاکسااتر ،در آخاارين گااروه يعناای  A<10قاارار

سوختهاي قالبی مرال بريکات ياا حباه نياز مایتاوان

میگيرد و از درصد خاکستر باگاس و پسماند فورفاورال

استفاده کرد .ازآنجاا کاه در سيساتمهااي تولياد انارژي
حرارتی ياا تلفيقای (حارار و بارق) حجام رآکتورهاا

1. Biofuel
2. Baling

3. Gasification
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بهطور معماول ثابات اسات ،اساتفاده از پساماندهاي باا

بهدستآمده در اين تحقي ،کمتر و بيشتر است ].[11

دانسيتة حجمای بيشاتر اولويات دارد .دانسايتة حجمای

نقطة بو  :نتايج اندازه گيري نقطة ذوب پساماند ،در

فله

دو فاز دماي شبهکروي شدن و دماي جاري شدن ثبت و

پسماند فورفورال نسبت به باگاس ک هشده بهصور
( 0/2گرم بر سانتیمتر مکعب) بيشتر است ].[18

ميانگين سه تکرار آزمون در شکل  3مشااهده مایشاود.

لیگنین :مقدار ليگنين کالسون براي باگاس پيتزدايی

روش اين اندازهگياري براسااس مشااهدۀ تغييار حالات

شده و پيت آن بهترتياب  17/7و  16/1درصاد گازارش

نمونه ،با ثبت همزمان درجة حارار

دماسانج ديجيتاال

شااده اساات ] .[20هياادروليز اساايدي قناادهاي باگاااس

بوده است .مقادير انحراف از معيار دادهها ،در باايي هار

پنتوزان ،باراي تولياد فورفاورال در شارکت

ستون آورده شده است .دماي شبهکاروي شادن پساماند

بهران ،سابب افازايش نسابی ساهم ليگناين در پساماند

فورفورال ،در محدودۀ پسماند ذر

دانهاي گزارششاده

فورفورال نسبت به پيت شده است؛ درحالی کاه افازايش

توسي ساير محققان است ] .[19آنها محدودۀ اين دماا را

ارزش حرارتی ناخالص ماواد ليگنوسالولزي باا افازايش

براي زيستتودههاي مختلف باين  800تاا  1500درجاة

درصد ليگنين گزارش شده اسات و همبساتگی مساتقيم

سلسيوس گزارش کردهاند و هر دو نمونه ماورد بررسای

خوبی بين اين دو وي گی وجود دارد ].[3

در اياان تحقياا ،برپايااة اسااتاندارد  CEN/TS 14961در

بهخصو

کههربن بابههت :مقاادار کااربن ثاباات در فرايناادهاي

شمار مواد داراي دمااي تغييار شاکل کام ()>1000 °C

گازي سازي اهميت زيادي دارد .هرباه مقادار کاربن

قرار میگيرند .مقادار زيااد فلازا قلياايی مرال ساديم،

ثابت زيستتوده بيشتر باشاد ،مقادار قيار 1توليدشاده

پتاساايم و منياازيم را علاات کاام بااودن نقطااة ذوب

کمتر ،و مقدار زغال بيشتر خواهد باود .مقادار کاربن

زيستتودهها میدانند .نقطة ذوب کم زيستتوده ،سابب

ثاباات باگاااس  11/95درصااد و پسااماند فورفااورال

بسبندگی خاکستر بادي 2باه ساطوح انتقاال حارار و

 17/71درصد گزارش شده است که بهترتيب از مقدار

افزايش هزينة تميزسازي کوره و بويلر خواهد شد ].[21



شکل  .3ميانگين دماي شبهكروي شدن و جاري شدن پسماند فورفورال

1. Tar
2. Fly ash
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عناصر و ارزش حرارت  :نتايج اندازه گيري عناصار

فيلترهاي حاوي کربن فعال ،میتوان درصد زياادي از

پنج گانه ،ارزش حرارتی ناخالص تخمينی ( )HHVEو

آييناادههاااي خروجاای را کاااهش داد ] .[23ارزش

ارزش حرارتی ناخاالص مساتقيم (انادازهگياريشاده

حرارتی ناخالص پسماند فورفورال در حادود باگااس

توسي بمب کالريمتري) در شکل  4دياده مایشاود.

است که امکان اختال پسماند فورفورال و باگااس را

مقدار اکسي ن باا اساتفاده از تفايال مجماو درصاد

میتوان به اين منظور پيشنهاد کارد ] .[11مقادار ماواد

بهار عنصر اندازه گيري شده و خاکساتر از عادد 100

آلی موجود در پسماند فورفاورال بايش از  98درصاد

محاسبه شد .براي توليد انرژي از زيستتاوده ،مقادار

وزنی اعالم شده که باه ايان دليال آن را باراي تولياد

زيادتر کربن و هيدروژن ارج است و برعکس مقدار

انرژي مادۀ بهنسبت مناسبی مایدانناد ] .[9روشهااي

کمتر گوگرد و نيتروژن مناسب تر است .درصد گوگرد

مختلفی براي استحصال انارژي از ايان مااده پيشانهاد

پسماند باگاس در مقايسه با ديگار زيساتتاودههااي

شده اسات کاه اغلاب شاامل فراينادهاي حرارتای -

گزارش شده توسي ساير محققاان ] [22 ،11بنادبرابر

شيميايی مرل سوزاندن ،گازي سازي و پيروليز هساتند.

است .باقی ماندن بخشای از اسايد ساولفوريک ماورد

يکاای از ديياال تفاااو

ارزش حرارتاای مسااتقيم و

استفاده براي هيدروليز اسيدي باگاس در مراحل تهياة

تخمينی پسماند مورد بررسی ،استفاده از رابطاة ارزش

فورفورال ،دليل اصلی مقدار بهنسبت زيااد گاوگرد در

حرارتاای تخميناای ] [16اساات .اياان رابطااه بااراي

اين پسماند است .ايان موياو باا انادازهگياري pH

زيسااتتااودۀ ساالولزي کااه ليگنااين و خاکسااتر آن از

رسايد .ايان

پسماند مورد خيلای کمتار اسات ،ارائاه شاده اسات.

مشکل ،از نظر توليد آييندههاي گاوگرددار مرال گااز

ارزش حرارتاای مسااتقيم پسااماند فورفااورال (MJ/kg

 SO2از محال گازهااي خروجای باويلر مهام اسات.

 )18/2در حاادود ارزش حرارتاای تعيااينشااده بااراي

امااروزه بااا اسااتفاده از فيلترهاااي مختلااف ،از جملااه

بوب است.

پسماند که در محدودۀ  4بود نيز به اثبا

شکل  .4درصد عناصر و ارزش حرارتی پسماند فورفورال
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کربن فعال :ميانگين سط آزاد (روش  ،)BETحجام

نمونهاي با تجمع زياد از حفرههاي متوسي کاه محادودۀ

و قطر منافذ بهوجودآمده و همچناين عادد يادي کاربن

ابعاد بين  2تا  50نانومتر باشد ،براي جاذب از فااز ماايع

فعال تهيهشده از پسماند فورفورال در جدول  1مشااهده

مناسبتر است ] .[24بنابراين ،کربن فعاال تهياهشاده در

میشود .ميانگين سط آزاد تعيينشده براي کاربن فعاال

اين تحقي ،براي جذب مايعا مناسبتار اسات .هرباه

تهيهشده کمتر از نتايج برخی از محققان ] [13براي کربن

عدد يدي کربن فعاال بيشاتر باشاد ،فعاليات ياا قابليات

فعال تهيهشده از بامبو و پوستة نارگيل است؛ درحالی کاه

جذب کربن فعال بيشاتر اسات .ايان وي گای شاخصای

از نتايج برخی ديگر ] [10براي کربن فعاال تهياهشاده از

براي منافذ ميکرو (بين صفر تا  2نانومتر) اسات و دامناة

پسماند فورفورال بيشاتر اسات .هرباه حجام منافاذ در

معمول آن بين  500تا  1200ميلایگارم بار گارم اسات.

کربن فعال کمتر باشد ،سط آزاد آن بيشتر اسات .تنظايم

مياانگين عاادد يادي بااهدساتآمااده باراي کااربن فعااال

ابعاد حفرهها و بگاونگی توزياع آنهاا در فرايناد تولياد

تهيهشده ،در محادودۀ گازارش برخای محققاان ] [25و

کربن فعال تيثير زيادي دارد ،زيرا اين کار موارد مصارف

کمتر از نتايج ديگران ] [24 ،10اسات .اساتفاده از دمااي

محصول نهايی را تحت تيثير قرار میدهاد .کاربن فعاال

بهنسبت کم فعالسازي ( 500درجة سانتیگاراد) ممکان

با حفرههاي ريز که ابعااد کوباکتار از  2ناانومتر دارد،

است از جمله دييل اين مويو باشد.

بااراي جااذب از فاااز گاااز مناسااب اساات ،درحااالی کااه
جدول  .1سطح آزاد ،حجم و قطر منافذ كربن فعال توليدشده از پسماند فورفورال
نوع نمونه
پسماند فورفورال

سطح آزاد )(BET

حجم منافذ

()m2/g
501/5
()0/26

3

()cm /g
0/49
()0/025

1

قطر منافذ

عدد یدي

()nm
54/1
()0/28

)(mg/g

547
)35/8(2

 1منافذ با قطر کمتر از  122نانومتر
 2اعداد داخل پرانتز معرف انحراف از معيارند

نتیجهگیری

دماهاي کمتر براي سوزاندن زيستتودههاي با درصاد

استفاده از روش هايی مرل عادل بنادي باراي افازايش

مواد فرار زياد ،بهعنوان مزيت و از نظر کااهش تولياد

سط تماس ماده با هوا و تعديل رطوبت با توجاه باه

انرژي حرارتی در فرايند گازيسازي باهعناوان نقاص

رطوبات اولياة باهنسابت زيااد ( 48درصاد) پسااماند

مطرح است .کم بودن نقطة ذوب زيست تاوده ،سابب

بهمنظور بهبود کارايی سيستمهاي توليد انرژي توصايه

تولياد خاکساتر باادي در سيسااتمهااي تولياد اناارژي

میشود .نتايج اندازهگيري خاکستر پساماند فورفاورال

حرارتی و کاهش ظرفيت اين سيستمها مایشاود کاه

نشان داد که مقدار بهنسبت زياد خاکستر در اين مااده

براي افزايش نقطة ذوب ايان مااده مایتاوان از روش

میتواند موجب کاهش بهره وري توليد انرژي شود .از

افزودن اکسيدهاي فلزي استفاده کرد .دانسيتة حجمای

طرف ديگر ،کم بودن درصد مواد فرار نسبت به سااير

بيشتر زيستتوده ،بيانگر کاهش هزينههاي نگهاداري،

زيستتوده ها مرل باگاس ،از نظار مشاکل اساتفاده از

جابهجايی ،فشارده ساازي و بهاره وري تولياد انارژي
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است .از اين نظر ،پسماند فورفورال با دانسيتة حجمی

تندرشد است که مزيتی براي بهرهوري انارژي از ايان

بيشتر از باگااس ،داراي اولويات اسات .مقادار زيااد

ماده به شمار می رود .وي گی هاي کربن فعال توليدشده

عنصر گوگرد در پسماند فورفورال که ناشی از وجاود

از اين ماده نشان داد کاه احتماايً باهدليال اساتفاده از

بخشی از اسيد ساولفوريک ماورد اساتفاده در فرايناد

دماي فعال سازي به نسبت کم ،عدد يدي بهدستآماده

فورفورال گيري است ،موجب آلودگی محايي زيسات

نسبت به ساير زيستتودهها کمتر است .باا توجاه باه

خواهد شد که شستوشوي بهتار آن را در کارخاانG

اينکااه دامنااة قطاار منافااذ کااربن فعااال توليدشااده در

مای بخشاد .ارزش حرارتای

محدودۀ ابعاد بين  2تا  50ناانومتر اسات ،ايان کاربن

توليد فورفورال يرور

مستقيم پسماند فورفورال ( )18/2 MJ/kgدر محدودۀ
ارزش حرارتی تعياينشاده باراي باوب صانوبرهاي

فعال براي جذب از فاز مايع توصيه میشود.

1395  پاييز،3  شمارة،69  دورة، مجلۀ منابع طبيعي ايران،جنگل و فرآوردههای چوب

582

References
[1]. New Energies Organization (SANA), (2013). Power ministration, Latest status of installed
capacities. http://www.suna.org.ir.
[2]. Faaij, A., Schlamadinger, B., Solantausta Y., and Wagener M. (2002). Large Scale International
Bio-Energy Trade. In: Proceeding of 12th European Conf. and Technology Exhibition on Biomass
for Energy, Industry and Climate Change Protection, Amsterdam, the Netherlands, pp.1193-1196.
[3]. Demirbas, A. (2010). Biorefineries for Biomass Upgrading Facility, Speringer-verlag, Germany.
[4]. Lashgarblooki, M.J., and Lotfi Neiestanak, A.A. (2012). Evaluation of different methods for
destroying of municipal solid waste of Sary: Sanitary landfill and waste burning. In: Proceeding of
sixth National and the First International Waste Management, 8 p.
[5]. Bioenergy Association of New Zealand. (2010). Wood Fuel Classification Guidelines, Version 5,
New Zealand.
[6]. Bauen, A., Woods, J., and Hailes, R. (2004). Bioelectricity vision: Achieving 15% of electricity
from biomass in OECD countries by 2020, WWF, Brussels, Belgium, 28 p.
[7]. Sanaei Moghadam, Aghel, H, Aghkhani, M.H., and Khodaparast, M.H. (2012). Investigation on
different factors for biogas production improvement in biogas sites. In: Proceeding of sixth
National and the First International Waste Management, 12 p.
[8]. Goodarzi, M., Jafarzadeh Haghighifard, N, A., Takdastan, A., and Hamidavi, M. (2012).
Classification and organization of Dadal Khazaei company residue from production. In: Proceeding
of sixth National and the First International Waste Management, 9 p.
[9]. Dai, C., Liu, B., Girisuta, B., and. Heeres, H.J. (2011). Research progress on furfural residues
recycling. In: Proceeding of International Conference on Environmental Engineering and
Applications (ICEEA 2010), A Literature Review, pp. 238-241.
[10]. Li, G.B., and Yang, M.P. (2004). Study on the production of granular activated carbon from
furfural residue. Coal Chemical Industry, 3: 36-38.
[11]. Jenkins, B.M., Baxter, L.L., Miles, Jr., T.R., C, Miles, T.R. (1998). Combustion properties of
biomass. Fuel Processing Technology, 54: 17–46.
[12]. Dorani, A. (2011). Nano porous activated carbon from waste bark of walnuts. Agricultural New
Technology Report News, 5: 24-29.
[13]. Abdul Khalil, H. P. S., Jawaid, M., Firoozian, P., Rashid, U., Islam, A., and Md. Akil, H. (2013).
Activated carbon from various agricultural wastes by chemical activation with koh: preparation and
characterization. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 7: 1–7.
[14]. Tseng, L.Y., Wu, S.C., and Lin, H.C. (2007). Mutagenic evaluation and physical absorption
properties of corn cob, bagasse pith and mushroom stalk activated carbon. Journal of Agricultural
and Food Chemistry, National Chiayi University (NCYU), 2: 17-24.
[15]. Standard Test Method for the determination of ash melting behavior, Part 1: Characteristic
temperatures method, Solid biofuels, Solidification Point of BPA, Annual Book of CEN
Standard, TS 15370, 2006.
[16]. Boundy, B., Diegel, S. W., Wright, L., and Davis, S. C. (2011). Biomass Energy Data Book,
Office of the biomass program energy efficiency and renewable energy. U.S. Department of
Energy, Roltek, Inc., USA.

583

بررسي توليد انرژی حرارتي و كربن فعال از پسماند فورفورال

[17]. Toscano, G., Corinaldesi, F. (2010). Ash fusibility characteristics of some biomass feedstocks
and examination of the effects of inorganic additives. Journal of Agricultural Engineering, Revista
Di Ingegneria Agraria, 2: 13-19.
[18]. Tabil, L., Adapa, P., and Kashaninejad, M. (2011). Biomass Feedstock Pre-Processing – Part 2:
Densification, Biofuel's Engineering Process Technology, University of Saskatchewan, Canada.
[19]. Roy, P. (2005). Characterization of biomass as a feedstock of alternate fuels, University of
Guelph, Ontario, Canada.
[20]. Sunjuan, R., Anzaldo, J., Vargas, J., and Patt, R. (2001). Morphological and chemical
composition of pith and fibers from Mexican sugarcane bagasse. Holz als Roh- und Werkstoff, 59:
447-450.
[21]. Llorente Fernandez M.J., and Garcia Garrasco, J.E. (2005). Comparing methods for predicting
the sintering of biomass ash in combustion. Fuel, 84: 1893-1900.
[22]. Werklin, J., Skrifvars, B.J., Hupa M. (2005). Ash-forming elements in four Scandinavian wood
species, Part 1: Summer harvest. Biomass and Bioenergy, 29: 451-456.
[23]. Cai, G.Y. (1992). Activated Carbon Prodn. By Making Use of Residue of Furfural and the
Recovery of Sulfur Dioxide in Flue Gas China, CNI066255 (A), 3: 11-18.
[24]. Abedinzadegan Abdi, M., Mahdyarfar, M., Rashidi, A.M., and Ahmadpour, A. (2002).
Preparation of active carbon by chemical activation from walnut shell, Journal of School of
Engineering, 14(1): 21-28.
[25]. Krishnan, K.N., and Anirudhan, T.S. (2003). Removal of cadmium (II) from aqueous solutions
by steamactivated sulphurised carbon prepared from sugar-cane bagasse pith: Kinetics and
equilibrium studies. Water SA, 29(2): 147-156.

