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کاربرد اتصالدهندههای میکرومتری و نانومتری در بهبود خصوصیات بریکتهای سوختی

چکیده

علی ابیض

بریکتهای سوختی نوعی از سوختهای زیستی جامد میباشند که باهدف تولید برق
و حرارت تولید میشوند .تحقیق حاضر بهبود پارامترهای فنی بریکتهای سوختی را
بهوسیله اتصالدهندههای سلولزی در مقیاس میکرومتری و نانومتری بررسی میکند.
بریکتهای سوختی از باگاس نیشکر تولید و فرآیند متراکم سازی بهوسیله دستگاه
بریکت ساز آزمایشگاهی در فشار  150 MPaو دمای  100 OCانجام گرفت.
اتصالدهندههای سلولزی شامل خردههای کاغذ بازیافتی ،خمیرکاغذ بازیافتی،
نرمههای الیاف بازیافتی و نانولیگنوسلولز بازیافتی در سه درصد نسبت  6 ،3و 9%
استفادهشده است .نتایج نشان دادند نانولیگنوسلولز و نرمههای الیاف بازیافتی تأثیر
بیشتری بر خواص فیزیکی و مکانیکی بریکتها داشته بهطوریکه در سطح ،%9
نرمههای الیاف بیشترین مقاومت فشاری و ارزش حرارتی را به ترتیب برابر N/mm
 26و  22/80 Mj/kgو نانولیگنوسلولز به ترتیب برابر  34 N/mmو 19/85 Mj/kg
نشان دادند.
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مقدمه
تقاضای فزاينده و اثرات مخرب زيستمحیطی
سوختهای فسیلی باعث توسعه چشمگیر سوختهای
جايگزين از منابع تجديدپذير شده است [ .]1سوختهای
زيستی میتواند بهعنوان يک پیشنهاد در راستای مکانیسم
توسعه پاک ( )CDM1برای كاهش انتشار گازهای
گلخانهای ( )GHG2و جايگزين سوختهای فسیلی ارائه
گردد [ .]2سوختهای زيستی جامد يکی از انواع
سوختهای زيستی میباشند كه از متراكم سازی
زيستتودههايی همچون پسماندهای كشاورزی عمدتاً به
دو شکل پلت و بريکت سوختی تولید میشوند [ .]3تولید

Clean Development Mechanism
Green House Gases

1
2

بريکتهای سوختی يک روش مستقیم و آسان بهمنظور
استفاده از منابع انرژی زيستی میباشد زيرا فقط نیاز به
عملیات مکانیکی داشته و پیچیدگیهای روشهای
ترموشیمیايی و بیوشیمیايی را ندارد [ .]4استفاده از
پسماندهای زيستتوده بهصورت عادی به دلیل حجم باال و
دانسیته پايین دارای مشکالتی مانند حملونقل دشوار و
پرهزينه ،كنترل سختتر ،انبارداری مشکلتر و ارزش
حرارتی پايینتر میباشد [ .]5با تبديل زيستتوده به
بريکتهای متراكم شده برخی مشکالت زيستتوده رفع
شده و خصوصیات مکانیکی زيستتوده اولیه بهبود میيابد
بهطوریكه دانسیته حجمی افزايشيافته ،حملونقل و
انبارداری راحتتر و ارزانتر شده و مقدار انرژی به ازای
واحد حجم ماده افزايش میيابد و درنهايت يک محصول
همگن از مخلوطی از مواد ناهمگن تولید میشود [.]5
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طبق تحقیقات گزارششده نزديک شدن ذرات زيستتوده
( )>9 OAبهمنظور تشکیل پیوندهای بینذرهای ،پیوندهای
ناشی از درهمرفتگی مکانیکی الیاف ،ساختار مورفولوژی و
شیمیايی زيستتوده اولیه و تشکیل پلهای جامد
مهمترين مکانیسمهای فرآيند متراكم سازی و پیونديابی
الیاف در بريکت نهايی میباشند [ 5 ،3و  .]6در مواردی به
دلیل پايین بودن فاز پالستیکی و االستیکی در زيستتوده
اولیه از اتصالدهندههای مختلفی مانند نشاسته ،مالس،
صمغ عربی و غیره بهمنظور جبران و بهبود پارامترهای
فنی بريکتهای سوختی استفادهشده است [ .]7محققان
متعددی امکان استفاده از انواع اتصالدهندههای لیفی
مانند آرد گندم ،خمیركاغذ ،سبوس برنج ،الیاف نارگیل و
 ...را بررسی كردهاند [ .]8-11ساختار لیفی اين نوع
اتصالدهندهها و توانايی پیونديابی باالی آنها به دلیل
گروههای هیدروژنی و درهمرفتگی مکانیکی خوب آنها
باعث بهبود ويژگیهای مقاومتی و حرارتی بريکت نهايی
شده و اشتعالپذيری بدون انتشارات سمی از مزايای اين
نوع اتصالدهندهها بهحساب میآيد [ 12و  .]13بر اساس
موارد ذكرشده تمركز مقاله حاضر استفاده از
اتصالدهندههای لیفی سلولزی بهمنظور بهبود پارامترهای
فنی بريکتهای سوختی باگاس میباشد .اتصالدهندههای
مورداستفاده شامل كاغذبازيافتی ،خمیركاغذ بازيافتی،
نرمههای الیاف بازيافتی و نانولیگنوسلولز بازيافتی
( )LCNFمیشوند .با توجه به اينکه تركیبات اصلی

اتصالدهندههای لیفی شامل سلولز ،همی سلولز و لیگنین
میباشد و ازلحاظ ساختار مولکولی و شیمیايی باهم
متفاوت هستند میتوانند ازنظر میزان پیوند نقش متفاوتی
ايفا كنند .از طرف ديگر با توجه به دستهبندی
اتصالدهندههای بهكاررفته بهتدريج ابعاد فیزيکی
اتصالدهنده از مقیاس میلیمتری به میکرومتری و
نانومتری كاهشيافته كه اين امر باعث افزايش نسبت
سطح به وزن میشود .درنتیجه میتواند گروههای عاملی و
سطح تماس بیشتری را در دسترس قرار دهد و منجر به
افزايش پیوندهای شیمیايی ،درهمرفتگی مکانیکی و
تشکیل پلهای جامد گردد .همچنین در راستای
واكنشهای سطحی اتصالدهندههای سلولزی با ماده
اصلی از دو كالسه خرده باگاس و باگاس آسیاب شده
استفاده و برهمکنش ابعادی میان ماده اصلی و
اتصالدهندههای سلولزی و اثرات آن بر ويژگیهای فنی
بريکتهای سوختی ارزيابی خواهد شد.

مواد و روشها
در مطالعه حاضر از باگاس نیشکر كارخانههای
جنوب ايران استفاده گرديد .باگاسها تا رطوبت %10
خشکشده و در كیسههای پالستیکی نگهداری شدند.
جدول شماره  1دستهبندی تیمارهای مختلف با استفاده از
اتصالدهندههای سلولزی را نشان میدهد.
MDF

جدول  :1تیمارهای مختلف بریکتهای سوختی
نانولیگنوسلولز

نرمه الیاف بازيافتی

خمیركاغذبازيافتی

كاغذبازيافتی

)(Nanolignocellulose

)(Recycling Fins

)(Recycling Pulp

)(OCC Shered Paper

3%نانولیگنوسلولز+خرده باگاس

3%نرمه+خرده باگاس

3%خمیركاغذ+خرده باگاس

3%كاغذ+خرده باگاس

)(Shred.B+ LCNF 3%

)(Shred.B+RF 3%

)(Shred.B+RP 3%

)(Shred.B+P 3%

 6%نانولیگنوسلولز +خرده باگاس

6%نرمه+خرده باگاس

6%خمیركاغذ+خرده باگاس

6%كاغذ+خرده باگاس

)(Shred. B+ LCNF 6%

)(Shred. B+RF6%

)(Shred. B+RP6%

)(Shred. B+P6%

 9%نانولیگنوسلولز +خرده باگاس

9%نرمه+خرده باگاس

9%خمیركاغذ+خرده باگاس

9%كاغذ+خرده باگاس

)(Shred. B+ LCNF 9%

)(Shred. B+RF9%

)(Shred. B+RP9%

)(Shred. B+P9%

 3%نانولیگنوسلولز +باگاس آسیاب شده

3%نرمه+باگاس آسیاب شده

3%خمیركاغذ+باگاس آسیاب شده

3%كاغذ+باگاس آسیاب شده

)(grind. B+ LCNF 3%

)(grind. B+RF 3%

)(grind. B+RP 3%

)(grind. B+P 3%

 6%نانولیگنوسلولز +باگاس آسیاب شده

6%نرمه+باگاس آسیاب شده

6%خمیركاغذ+باگاس آسیاب شده

6%كاغذ+باگاس آسیاب شده

)(grind. B+ LCNF 6%

)(grind. B+RF6%

)(grind. B+RP6%

)(grind. B+P6%

 9%نانولیگنوسلولز +باگاس آسیاب شده

9%نرمه+باگاس آسیاب شده

9%خمیركاغذ+باگاس آسیاب شده

9%كاغذ+باگاس آسیاب شده

)(grind. B+ LCNF 9%

)(grind. B+RF9%

)(grind. B+RP9%

)(grind. B+P9%

شاهد

خرده باگاس
)(Shred Bagass

باگاس آسیاب شده
)(Grinded Bagass
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بريکتها در ماشین بريکت ساز با فشار عمودی توسط
سیلندر و پیستون به شکل استوانهای با قطر  50 mmو
ارتفاع  30 mmدر فشار  150 MPaو دمای 100 OC
ساخته شدند .دانسیته حجمی بريکتهای بر اساس
استاندارد  ،ASAE S269.4مقاومت فشاری بر اساس
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استاندارد  ،ASTM D2166-85درصد خاكستر بر اساس
استاندارد ) ASTM E1755-01 (2007و مواد فرار
( )Volatile Matterبر اساس استاندار ASTM E872-72
) (1998اندازهگیری شد.

شکل  -1ماشین بریکت ساز

جدول  2تركیبات شیمیايی باگاس را طبق منابع
مختلف نشان میدهد .باگاس شامل درصد قابل قبولی از
تركیبات آمورف مانند لیگنین و همی سلولز است .با توجه
به اينکه اتصالدهندههای بهكاررفته در مقاله حاضر از
جنس طبیعی مواد لیگنوسلولزی هستند گروههای عاملی
مختلف موجود در الیاف بازيافتی میتواند ظرفیت

پیونديابی بااليی را در برهمکنش میان اين اتصال دهندهها
و زيستتوده باگاس به وجود آورد .ظرفیت تبادل يونی
گروههای هیدروكسیل موجود در الیاف بازيافتی و
زيستتوده باگاس میتواند منجر به تشکیل پیوندهای
هیدروژنی قوی میان ذرات در بريکت نهايی گردد.

جدول  :2مشخصات شیمیایی باگاس

اندازهگیری ارزش

درصد وزنی []14

درصد وزنی []15

درصد وزنی []16

تركیب شیمیايی باگاس نیشکر

42/50
24/88
20/90
1/64
5/83

43/3
25/42
23/05
4/78
2/92

55-45
25-20
18-24
4-1
9-1/5

Cellulose

حرارتی1

ارزش حرارتی بريکتها توسط بمب كالری متر اندازهگیری
شدند .بمب كالری متر برای تعیین دقیق ارزش حرارتی
هیدروكربنهای جامد و مايع و ساير سوختها به كار
Calorific Value

Lignin
Ash
Extractives

میرود .اين روش بهعنوان روش مستقیم اندازهگیری ارزش
حرارتی ناخالص مطرح میباشد .ارزش حرارتی بريکتها بر
اساس استاندارد ) ASTM E711-87 (2012و معادله ()1
اندازهگیری شدند.
() 1

1

Hemicellulose
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(Cwater ،)Kj/kg

در معادله باال  Qمیزان ارزش حرارتی
ظرفیت حرارتی آب ( Ccal ،)Kj/kgOCظرفیت حرارتی
بمب كالری متر ( Wf ،)Kj/kgOCوزن اولیه نمونه و (T2-
 )T1اختالف درجه حرارت میباشد.

نتایج و بحث
زيستتوده باگاس بهعنوان ماده اولیه لیگنوسلولزی
دارای تركیباتی مانند لیگنین ،پروتئین ،نشاسته ،چربی و
 ...هست كه بهعنوان اتصالدهنده طبیعی درون ساختار
بريکت سوختی عمل میكنند .عملکرد پیونديابی بین
ذرات براثر برهمکنش میان اتصالدهندههای سلولزی و
ماده اولیه لیگنوسلولزی میتواند بهوسیله واكنشهای
پیوندهای متقاطع خودبهخودی 1بهوسیله تركیبات با
قطبیت باال مانند سلولز ،لیگنین ،نشاسته و  ...فعال شود
همچنین وجود اتصالدهندههای سلولزی امکان تشکیل
پیوندهای هیدروژنی بیشتری را در خالل فرآيند بريکت
سازی ايجاد میكند .آب بهصورت رطوبت در ماده اولیه
يکی از عوامل مفید بهعنوان اتصالدهنده و روان كننده
میباشد[ .]3آب بهعنوان يکاليه فیلم نازک باعث
استحکام و بهبود پیوندهای ناشی از نیروهای واندروالسی
بهوسیله افزايش سطح تماس ذرات میگردد[ .]17رطوبت
موجود در زيستتوده با كمک حرارت باعث تغییرات
فیزيکی و شیمیايی مانند نرم شوندگی گرمايی الیاف،

ژالتینی شدن نشاسته و حل شوندگی و دوباره كريستالی
شدن پیاپی قندها میگردد[ .]18شکل  1نمودار مقايسه
دانسیته در نمونههای بريکت سوختی را نشان میدهد .در
مقايسه خرده باگاس و باگاس آسیاب شده بهوضوح
مشخص است كه پودری بودن ماده اولیه باعث از بین
رفتن فضاهای خالی بیشتر و كاهش برگشتپذيری الیاف
در ماده اولیه شده و دانسیته باالتری را نتیجه داده است.
در مقايسه اتصالدهندههای سلولزی نیز اتصالدهنده
نانولیگنوسلولز  %9و نرمه  %9بیشترين دانسیته را دارد كه
نشاندهنده برهمکنش بهتر میان اين نوع اتصالدهنده و
ماده اولیه و تأثیر مقیاس میکرومتری و نانومتری برافزايش
میزان متراكم شدگی و دانسیته میباشد .درواقع سطح
ويژه زياد اتصالدهندههای میکرومتری (نرمه الیاف) و
نانومتری (نانولیگنوسلولز) و ذرات پودری باگاس باعث
پیونديابی مؤثر بیشتر شده و برگشتپذيری ابعادی ،بعد از
حذف فشار پرس كمتر و درنهايت دانسیته زياد گرديده
است .درواقع رطوبت موجود در زيستتوده همراه با دما و
فشار باالی اعمالشده سبب نزديک شدن ذرات به هم
شده و نفوذ ذرات درهم باعث تشکیل پلهای جامد
میشود .در اينجا ساختار شبکهای  LCNFبه ايجاد بريکت
يکنواختتر و با فضای خالی حداقل و متراكمتر كمک
كرده است.

شکل  -2نمودار مقایسه دانسیته برحسب kg/m3

Auto-Crosslinking

1
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اتصالدهندههای طبیعی پوشیده شدهاند بهطوریكه
پوشش اتصالدهنده طبیعی بهعنوان پلهای جامد عمل
كرده و منجر به اتصال ذرات در سوخت جامد زيستی
گرديده است[ .]3در تصاوير  Aو  Bسطوح شکست و
اليههای مرزی ضعیف و شکنندگی ترد در نمونههای
كنترل مشاهده میشود .در اين تصاوير فواصل و فضاهای
خالی بین ذرات كنار هم نشان اتصال ضعیف الیاف ،پايین
بودن غلظت اتصالدهنده طبیعی و تشکیل نشدن پلهای
جامد میباشد .سطوح شکست صاف و يکنواخت
نشاندهنده سطح اتصال كمتر و پیوند ضعیفتر ذرات
میباشد.

مقاومت فشاری
مقاومت فشاری بريکتهای سوختی به عوامل مختلفی
مانند ساختار فیزيکی و مورفولوژی ماده اولیه ،توزيع اندازه
ذرات و غیره بستگی دارد .مکانیسم درهمرفتگی مکانیکی
و تشکیل پلهای جامد نقش اصلی را در ايجاد پیوندهای
بینذرهای و افزايش مقاومت فشاری بريکتهای سوختی
بازی میكنند كه در مطالعات میکروسکپی و میکرو
ساختاری توسط عکسهای  SEMبه آن اشارهشده است.
شکل  ،2تصاوير  SEMنمونههای كنترل و تیمارشده با
اتصالدهندههای سلولزی را نشان میدهد .تصاوير SEM
نشان میدهند كه ذرات زيستتوده توسط يکاليه از

A

B

C

D

شکل  -3تصاویر  SEMبریکتهای سوختی در مقیاس  :A( 200 µmشاهد خرده باگاس :B ،شاهد باگاس آسیاب شده :C ،تیمار نرمه :D ،%9
تیمار نانولیگنوسلولز )%9

در تصاوير  Cو  Dنمونههای ساختهشده با اتصالدهنده
نانولیگنوسلولز و نرمه الیاف مشاهده میشود .در اين
تصاوير سطح زبر بیرون زده و پارگی الیاف نشاندهنده
وجود جريان زنجیرههای پلیمری و چسبندگی قوی ناشی
از اتصالدهنده بهكاررفته میباشد كه فشار زيادی را جهت
پاره شدن متحمل شده است .همچنین در اين تصاوير
نشان داده میشود كه ذرات با اليههای اتصالدهندهها
پوشیده شدهاند و پلهای جامد بین ذرات را به وجود
آوردهاند .پارگی انتهای الیاف در اين تصاوير نشان میدهد
كه اين نحوه پاره شدن انرژی زيادی را جهت پاره شدن
جذب كرده است ،لذا چسبندگی باال و وجود پلهای جامد

در اين منطقه را اثبات میكند .الزم به ذكر است كه در
كل نمونههای ساختهشده از باگاس خرده نسبت به
نمونههای ساختهشده از باگاس آسیاب شده دارای
ساختاری با اتصاالت ضعیفتر و فواصل و فضای خالی
بیشتر است.
شکل  3توزيع دادههای مقاومت فشاری را نشان
میدهد .نتايج نشان میدهند كه میزان مقاومت فشاری در
نمونههای بريکت خرده باگاس بیشتر از بريکت آسیاب
شده میباشد .علت اصلی اين قضیه میتواند به دلیل
درهمرفتگیهای مکانیکی بیشتر در حالت خرده باگاس
نسبت به حالت آسیاب شده باشد .اندازه ريز ذرات و حالت
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پودری باگاس آسیاب شده نمیتواند باعث ايجاد پیوند از
طريق درهمرفتگی مکانیکی شوند همچنین عملیات
آسیاب كردن باعث ايجاد اليههای مرزی ضعیف مکانیکی

در اثر نیروهای برشی در ذرات باگاس میشود لذا در اين
حالت بريکت نهايی ساختار محکمی نداشته و با كمترين
تنش فشاری دچار شکست در اليههای بريکت میگردد.

شکل  -4نمودار مقایسه مقاومت فشاری برحسب N/mm

نقش اتصالدهندهها در بستر زيستتوده اولیه منجر به
افزايش سطح پیوند و مقاومت فشاری در بريکت نهايی
خواهد شد .هنگامیكه اتصالدهندههای سلولزی به خرده
باگاس اضافه میشود میزان مقاومت فشاری بهطور
میانگین  %30نسبت به نمونه شاهد افزايش میيابد .از
طرف ديگر نوع اتصالدهنده نیز در اين افزايش نقش دارد
بهطوریكه در حالت نرمه الیاف و نانولیگنوسلولز میزان
مقاومت به حداكثر میزان خود میرسد كه نشاندهنده
افزايش سطوح پیوندهای الکترواستاتیک و كاهش فضاهای
خالی و بهبود پیونديابی ذرات و توسعه پلهای جامد در
بستر بريکتهای سوختی میباشد .در باگاس آسیاب شده
به دلیل كاهش ابعاد ذرات و عدم تشکیل پیوندهای قوی
میان ذرات ،مقاومت فشاری بهشدت كاهش يافت
بهطوریكه با اولین تنش ايجادشده منجر به شکست در
اليههای بريکت شده است .تنها مورد استثنا در كالسه
باگاس آسیاب شده اتصالدهنده نانولیگنوسلولز ()LCNF
میباشد كه باعث افزايش قابلتوجه مقاومت فشاری شده
است .وقتیكه اتصالدهنده  LCNFبه زيستتوده اولیه

اضافه شد ،مقاومت فشاری بريکتهای سوختی بهطور
معنیداری افزايش يافت .اين میتواند به دلیل پیوندهای
درهمرفتگی بین شبکه نانويی  LCNFو الیاف باگاس،
پیوندهای الکترواستاتیک فراوان ( H-bandingو
واندروالسی) به دلیل سطح ويژه زياد  LCNFو درنتیجه
تشکیل پلهای جامد قوی بین ذرات ،همچنین
ذوبشدگی اتصالدهنده لیگنین در كنار پیوندهای
درهمرفتگی در سوبسترا باشد .سطوح افزايشيافته در
بريکتهای تولید شده با استفاده از اتصالدهنده نانومتری
و همچنین سطوح افزايشيافته ذرات باگاس ،تشکیل
شبکهای در مقیاس نانومتری رابین ذرات و اتصالدهنده به
وجود آوردهاند .فشار اعمالشده ذرات را به هم نزديک
كرده ،تماس بینذرهای به مقدار خیلی زياد افزايشيافته و
پیوندهای هیدروژنی و واندروالسی فراوان در ماتريکس
ذرات و اتصالدهنده تشکیلشده و پلهای جامد توسعه
پیداكردهاند كه درنهايت منجر به افزايش مقاومت فشاری
در نمونههای تیمار شده با نانولیگنوسلولز شده است.
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ارزش حرارتی
شکل  4مقايسه ارزش حرارتی بريکتهای سوختی
تولید شده بهوسیله اتصالدهندههای سلولزی با نمونههای
شاهد را نشان میدهد .نتايج نشان داد كه تغییرات در
میزان ارزش حرارتی بین نمونههای شاهد و تیمار شده
قابلتوجه بوده و بین  16تا  23/8 Mj/kgمتغیر است كه
نشاندهنده اثر مثبت كاربرد اتصالدهندههای سلولزی
برافزايش میزان ارزش حرارتی بريکتهای سوختی
میباشد .فاكتور ارزش حرارتی نقش مهمی را در تعیین و
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ارزيابی كیفیت بريکتهای سوختی بازی میكند.
بهطوركلی ارزش حرارتی بريکتها به شرايط فرآيندی
مانند درجه حرارت ،اندازه ذرات ،فشار و  ...بستگی
دارد[ .]5همچنین مشخصات فیزيکی بريکت مانند
دانسیته بر میزان ارزش حرارتی اثرگذار میباشد
بهطوركلی در بريکتهايی كه عمل متراكم سازی بهتر
انجامشده و دانسیته باالتری دارند ارزش حرارتی باالتری
نیز خواهند داشت [.]5

شکل  -5نمودار ارزش حرارتی تیمارهای مختلف برحسب Mj/kg

در خصوص مقايسه دو كالسه خرده باگاس و باگاس
آسیاب شده میزان ارزش حرارتی در حالت آسیاب شده
مقدار افزايشی را دارد كه نشان میدهد با كاهش ابعاد
اندازه ذرات و افزايش دانسیته میزان فشردگی بیشتر شده
و ارزش حرارتی افزايش میيابد .بهطوركلی در مقايسه
اتصالدهندههای سلولزی با كاهش ابعاد اتصالدهندهها از
حالت میلیمتری در كاغذبازيافتی به حالت میکرومتری در
نرمههای الیاف و نانومتری در نانولیگنوسلولز ،روند افزايشی
را در ارزش حرارتی شاهد هستیم .ارتباط دانسیته نمونهها
باارزش حرارتی نشان میدهد كه با افزايش دانسیته از
نمونه شاهد با دانسیته  552 Kg/m3در خرده باگاس و
 562 kg/m3در باگاس آسیاب شده میزان ارزش حرارتی

برای نمونه شاهد خرده باگاس از  16 Mj/kgو برای شاهد
باگاس آسیاب شده از  17 Mj/kgبه مقدار  22/8و Mj/kg
 23/8به ترتیب برای تیمارهای نرمه  %9در كالسه خرده
باگاس و باگاس آسیاب شده رسیده است .همچنین روند
صعودی ارزش حرارتی با درصد اتصالدهنده بهكاررفته
همبستگی داشته بهطوریكه با افزايش درصد نسبت
اتصالدهنده ،ارزش حرارتی نیز افزايشيافته است .جدول
 3ارزش حرارتی منابع سوختی متداول را نشان میدهد.
مقايسه میزان ارزش حرارتی در جدول  3نشاندهنده اثر
مثبت كاربرد اتصالدهندههای سلولزی در افزايش میزان
ارزش حرارتی در مقايسه با ديگر مواد سوختی متداول
میباشد.
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جدول  .3مقایسه ارزش حرارتی مواد سوختی متداول
ماده
خرده باگاس  +اتصالدهنده نانولیگنوسلولز %9
باگاس آسیاب شده  +اتصالدهنده نرمه الیاف %9
چوب
كاغذ روزنامه
نفت خام
پلت كاه گندم  +اتصالدهنده مالس+گلیسرول خام
آنتراسیت
بیتومینس

آنالیز

تقریبی1

جدددول  4آنددالیز تقريبددی بريکتهددای سددوختی را
نشددان میدهددد .طبددق نتددايج ،میددزان خاكسددتر بريکددت
خرده باگداس مقددار كمتدری نسدبت بده باگداس آسدیاب
شدددده دارد .بدددهطوركلی میدددزان درصدددد خاكسدددتر در
نموندددههای شددداهد و تیمدددار شدددده در كالسددده باگددداس
آسددیاب شددده بیشددتر از خددرده باگدداس میباشددد كدده
میتوانددد اثددر منفددی بددر فرآينددد سددوختن بريکتهددا در
بويلرهای سدوخت بده وجدود آورد .از طدرف ديگدر میدزان
درصددد خاكسددتر بددا افددزايش میددزان اتصددالدهنده در
بستر زيسدتتوده اولیده افزايشيافتده اسدت .بدا توجده بده
اينکدده اتصددالدهندهها از الیدداف بازيددافتی  OCCهسددتند
و عمدددتاً دارای ناخالص دیهای نامتعددارف میباشددند باعددث
افددزايش درصددد خاكسددتر در بريکددت نهددايی شددده اسددت.
ايددن میددزان خاكسددتر در اتصددالدهنده كاغددذ بازيددافتی
مقدددار بیشددتری در مقايسدده بددا اتصددالدهندههای ديگددر
دارد .اتصدددالدهنده نانولیگنوسدددلولز بازيدددافتی كمتدددرين
میزان درصد خاكسدتر را داشدته كده میتواندد در فرآيندد
احتدددرار در بويلرهدددا از میدددزان مقبولیدددت بیشدددتری
برخددوردار باشددد .نکتدده قابلتوجدده رونددد افزايشددی معنددی-
دار كدددربن ثابدددت در اثدددر كددداربرد اتصدددالدهندههای
ندددانومتری ( )LCNFبهخصدددوص در درصددددهای كدددم
میباشد .آنالیز تقريبدی شدامل آزمونهدايی اسدت كده بدر
روی اندددددازهگیری عناصددددر اصددددلی تشددددکیلدهنده
زيسددتتوده اولیدده كدده اثددر مسددتقیمی بددر خصوصددیات
سددوختی دارنددد تمركددز مینمايدد[ .]22میددزان شددعلهوری
Proximate Analysis

1

ارزش حرارتی ()Mj/Kg

منبع

19/85
23/80
19-18/5
18/6
44-42
17/4
30/2-29/1
27/4

اين تحقیق
اين تحقیق
[]19
[]19
[]19
[]20
[]21
[]21

و آتشگی دری در فرآينددد سددوختن زيسددتتوده بدده مقدددار
مواد فرار آلدی و كدربن ثابدت بسدتگی دارد كده اثرگدذاری
شديدی بر میزان ارزش حرارتی میگذارند [.]23
كدداربرد اتصددالدهندههای سددلولزی در برخددی درصددد
نسبتها باعدث كداهش درصدد مدواد فدرار در بريکتهدای
سوختی شده كده بدهعنوان يدک پدارامتر مثبدت محسدوب
میشود .مقايسده كالسدههای مداده اولیده نشدان میدهدد
كدده درصددد مددواد فددرار باگدداس آسددیاب شددده كمتددر از
خدددرده باگددداس بدددوده و از میدددان اتصدددالدهندههای
بهكاررفتدده نرمددههای الیدداف بازيددافتی درصددد مددواد فددرار
كمتددر را نشددان میدهددد .میددزان درصددد كددربن ثابددت
نشاندهنده میدزان مدواد سدوختی قابلتبدديل بده زغدالی
شدددن در بريکددت نهددايی خواهددد بددود .نسددبت میددزان
درصددد خاكسددتر و مددواد فددرار اثددر مسددتقیمی بددر میددزان
درصدددد كدددربن ثابدددت در بريکتهدددای سدددوختی دارد.
بهطوریكددده بددداوجود كددداهش درصدددد مدددواد فدددرار در
تیمارهای مختلدف ولدی بده دلیدل روندد افزايشدی درصدد
خاكسددتر میددزان درصددد كددربن ثابددت بددا افددزايش درصددد
اتصدالدهنده بهكاررفتده روندد كاهشدی را نشدان میدهدد.
ايددن رونددد كاهشددی در باگدداس آسددیاب شددده مقدددار
بیشددتری را نسددبت بدده خددرده باگدداس دارد كدده میتوانددد
بر میزان قابلیدت زغدالی شددن بريکدت و كدارايی احتدرار
در دسددتگاههای سددوخت اثرگددذار باشددد .همددانطور كدده
در جدددول  5مشدداهده میشددود میددزان مددواد فددرار تقريبداً
در همدده مددواد زيسددتتودهای ،بیشددتر از انددواع زغددال
اسددت .معمددوالً میددزان مدداده فددرار زيسددتتوده 70-86
درصدددد بدددر مبندددای وزن خشدددک زيسدددتتوده اسدددت
درحالیكده زغددال كده تنهددا حددود  35درصددد مداده فددرار
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سرعت احترار بیشتری طدی فداز مدواد فدرار زدايدی ارائده
دهد[.]24

اسددت .درنتیجدده توزيددع كسددری گرمددای مددواد فددرار بددرای
زيستتوده بیشدتر اسدت كده باعدث میشدود زيسدتتوده
سدددوخت واكنشپدددذيرتری نسدددبت بددده زغدددال باشدددد و

جدول  :4مقادیر آنالیز تقریبی بریکتهای سوختی
كربن ثابت

مواد آلی فرار

)(%

)(%

خاكستر

نمونه

)(%

4

Shred.b-control
Shred.b-P3%
Shred.b-P6%

14

76

13/35

76/4

4/58

12/61

77/24

4/48

13/61

76/29

4/43

Shred.b-P9%
Shred.b-RP3%

11/22

79/01

8/14

14/07

75/76

4/5

Shred.b-RP6%

13/43

76/07

4/83

Shred.b-RP9%

13/45

77/22

3/66

Shred.b-RF3%

13/34

75/59

5/5

Shred.b-RF6%

12/8

75/87

5/66

Shred.b-RF9%

13/65

76/68

4

Shred.B+LCNF3%

13/84

76/49

4

Shred.B+LCNF6%

14/28

Shred.B+LCNF9%

76/05

4

14/61

71/72

8

Grind.b-control

13/93

71/28

9/12

Grind.b-P3%

11/58

74/21

8/54

Grind.b-P6%

11/43

72/47

10/43

Grind.b-P9%

12/85

73/67

7/81

Grind.b-RP3%

13/68

71/75

8/9

Grind.b-RP6%

12/96

73/23

8/14

Grind.b-RP9%
Grind.b-RF3%

13/11

73/12

8/1

11/53

73/34

9/46

Grind.b-RF6%

11/38

72/91

10/04

Grind.b-RF9%

16/11

73/22

5

grind.B+LCNF3%

13/98

74/35

6

grind.B+LCNF6%

13/81

73/52

7

grind.B+LCNF9%

جدول  :5مقایسه آنالیز تقریبی انواع زیستتوده
Reference

) (Ashخاكستر

) (VMمواد فرار

)(FCكربن ثابت

Samples

[]25
[]25
[]25
[]26
[]21
[]21

1/3
13/7
9/8
3/78
6/1
7/7

82
74
79
72/11
6/2
38/5

16/7
12/3
11/2
19/86
87/4
52/4

Wood chips
Rice Husk
Straw Pellets
Cotton Stalk
Anthracite
Bituminous
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مقادير جدول  4و  5مقادير كربن ثابت ،مواد فرار و
خاكستر بريکتهای خرده باگاس و باگاس آسیاب شده با
اتصالدهندههای لیگنوسلولزی نانومتری و میکرومتری و
دادههای مرجع برای زيستتوده و زغال را مقايسه میكند.
در میان انواع زيستتوده ،میزان كربن ثابت بريکت باگاس
ساختهشده با اتصالدهنده ،نزديک چوب و باالتر از ديگر
پسماندهای كشاورزی است .میزان خاكستر بريکت باگاس
كمتر از زغال و انواع زيستتوده بهجز گونههای چوب
میباشد.

نتیجهگیری
نتايج اين پژوهش نشان دادند كه هر چهار نوع
اتصالدهنده سلولزی در بستر بیوكامپوزيت زيستتوده
منجر به تقويت درهمرفتگیهای مکانیکی و پلهای جامد
بین ذرات الیاف شده است .كاهش تدريجی ابعاد
اتصالدهندههای سلولزی از مقیاس میلیمتری به
میکرومتری و نانومتری باعث افزايش سطح تماس و
واكنشپذيری اتصالدهندهها شده و افزايش
درهمرفتگیهای مکانیکی و تشکیل پلهای جامد گرديد.
همچنین حضور اتصالدهندههای سلولزی باعث پر كردن
فضاهای خالی میان الیاف زيستتوده اولیه و بهبود
عملکرد فشردهسازی و افزايش دانسیته بريکت نهايی
گرديد .در اين خصوص اتصالدهنده نرمه  %9و
نانولیگنوسلولز ( 9% )LCNFدر كالسه باگاس آسیاب شده
به ترتیب با دانسیته  759 kg/m3و  745 kg/m3بیشترين
مقدار را نشان دادند .توزيع دادههای مقاومت فشاری

افزايش  30درصدی را نسبت به حالت شاهد نشان داد.
بهطوریكه مقدار مقاومت فشاری در نمونه نرمه  %9از
كالسه باگاس آسیاب شده با مقدار  23/8 N/mmدارای
بیشترين مقدار در مقايسه با ديگر تیمارها بوده است.
تحلیل میکرو ساختاری (تصاوير  )SEMبريکتهای
سوختی نشان داد كه اتصالدهندههای سلولزی در كنار
اتصالدهندههای ترموپالستیک طبیعی (لیگنین ،همی
سلولز) در بستر زيستتوده باگاس تحتفشار و دمای باال
( 100 OCو  )150 MPaبه دلیل حضور رطوبت ،فعالشده
و باعث تقويت پیونديابی ذرات زيستتوده گرديدند كه
منجر به افزايش مقاومت فشاری نمونههای تیمار شده
نسبت به نمونه شاهد شدند .در مقايسه دو كالسه خرده
باگاس و باگاس آسیاب شده نتايج نشان داد كه نمونه
شاهد خرده باگاس با مقاومت فشاری  20 N/mmمقدار
بیشتری را نسبت به باگاس آسیاب شده دارد درحالیكه
ارزش حرارتی و دانسیته باگاس آسیاب شده با مقدار به
ترتیب  17 Mj/kgو  562 kg/m3دارای مقدار بیشتری
میباشند .در خصوص میزان ارزش حرارتی نتايج نشان داد
كه تغییرات  16تا  23/8 Mj/Kgدر نمونههای شاهد و
تیمار شده نشاندهنده اثرات مثبت كاربرد
اتصالدهندههای سلولزی برافزايش ارزش حرارتی
بريکتهای سوختی میباشد .در فاز اندازهگیری آنالیز
تقريبی ،نتايج نشان داد استفاده از اتصالدهندههای
سلولزی میزان كربن ثابت باالتر و درصد خاكستر پايینتر
را شاهد هستیم كه قابلیت سوختی بهتری را نشان
میدهد.
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Application of micrometer and nanometer binders to improve the properties of
biofuel briquettes

Abstract
Biofuel briquettes are a type of solid biofuel produced for the
purpose of producing electricity and heat. The present study
investigates the improvement of the technical parameters of
biofuel briquettes by micrometer and nanometer scale
cellulosic binders. Biofuel briquettes from sugarcane bagasse
were produced and compressed by a laboratory briquetting
machine at a pressure of 150 MPa and a temperature of 100
O
C. Cellulosic binders including recycled paper (OCC),
recycled pulp, recycled fiber fines, and recycled
nanolignocellulose (LCNF) were used in three percent ratios
of 3, 6 and 9%. The results showed that nanolignocellulose
and recycled fiber fines had more effect on the physical and
mechanical properties of briquettes, as at the 9% level, the
fiber fins had the highest compressive strength and thermal
value as 26 N/mm and 22.80 Mj/kg respectively And
nanolignocellulose as 34 N/mm and 19.85 Mj/kg respectively.
Keywords: cellulosic binders, bagasse, biofuel briquette.
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