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Introduction: Bagasse is the dry pulpy fibrous residue that remains after sugarcane stalks are crushed to extract
their juice. Bagasse is widely used in conversional and by-product industries. Bagasse is commonly used as a
substitute for wood in many tropical and subtropical countries for the production of pulp, paper and board. One
of the most important conversional industries in sugarcane agro-industry is chipboard production. In recent
years, two chipboard factories from bagasse were exploited in Khuzestan province. In the production of
chipboard from bagasse, a lot of waste is produced, most of which include pith. The waste is transferred to the
outside of the factory at a great cost and energy level. Also, annually, a large amount of surplus bagasse of
conversional Industries is obtained in Khuzestan agro-industries. These wastes cause many environmental and
health problems, while these wastes can be used to generate energy. On the other hand, chipboard industries
consume a lot of energy which is mostly fossil energy. Nowadays, in many sugarcane agro-industries in different
countries, wastes are used to generate energy for sugar plant and conversional industries. Bagasse is often used
as a primary fuel source for sugar mills.
Materials and Methods: Current research is focused on the direct energy consumed in chipboard production
from sugarcane bagasse and whether it can be provided by using residues and wastes of Debal Khozaie AgroIndustry Company. Data were collected from agro-industry companies as well as by sampling and measuring
waste, input and energy consumption at the chipboard factory of Debal Khozaie. Direct energy consumed in the
chipboard production from bagasse includes diesel fuel, electricity, natural gas and labor. Input and output
values of materials (bagasse, pith, etc.) and energy consumption (electricity, diesel, natural gas, etc.) were
collected using both laboratory tests and data available in agro-industry. Potential of energy generation from
bagasse, pith, wood chips and straw in Debal Khozaie agro-industry, were considered by direct burning method.
Also, the potential of biogas production from vinasse in agro-industry for energy production was calculated.
Moisture of bagasse (fresh bagasse, 24 hours, five days, 30 days and 45 days after gathering), outdoor dried pith,
outdoor dried straw and wood chip were measured based on the ASTM D2974 standard method in the
laboratory. Ash percentage of bagasse, peat, straw and Wood chips were measured using a furnace, desiccator
and a scale. Also, the lower heating value of bagasse, straw, pith and wood chips were measured using a
calorimeter bomb.
Results and Discussion: The direct energy consumption in chipboard factory was determined to be 5.829 GJ/m 3
of produced chipboard. Natural gas and electricity were the major sources of direct energy with 78.52% and
18.87% share, respectively. To replace these sources, pith and woodchips form chipboard factory, sugarcane
leaves, remainder sugarcane bagasse, and vinasse from molasses-based Razi alcohol factory were considered.
Properties of the substituted resources were determined including ash, moisture content, heating value (using
bomb calorimeter), and amount of woodchips along with the biogas potential from anaerobic fermentation of
vinasse. Results showed that woody residues from chipboard factory and Debal Khozaie Agro-Industry
Company have the potential to provide 4.33 fold the energy provided by gas in the chipboard factory,
considering the efficiency equal to 60%. Using the residues of the chipboard factory individually, it is possible to
replace all the consumed natural gas and electricity energy needed in the chipboard factory as well. According to
the volume of available vinasse, the potential biogas production from this resource estimated to be 8.82 Gm3.
Conclusion: Electricity, natural gas and diesel fuel constitute the direct energy consumed in the production of
chipboard, that natural gas with 78.52% has the highest share. Electricity accounts for 18.87% of direct energy
consumption. The specific energy of chipboard production at chipboard factory was 5.829 GJ/m 3. Only using
pith of chipboard factory can produce 2.85 times the total energy of natural gas consumed in chipboard factory.
Investigation of the potential of biogas production from vinasse in Debal Khozaie agro-industry showed that it is
possible to generate energy equivalent to 8824.3 thousand cubic meters of natural gas. Overall, the study showed

1- MSc of Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2- Assistant Professor of Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of
Ahvaz, Iran
(*- Corresponding Author Email: A.asakereh@scu.ac.ir)
DOI: 10.22067/jam.v12i2.87600

نشریه ماشينهاي کشاورزي

that using the wastes of chipboard factory and sugarcane agro-industry has the potential to replace the entire
natural gas and electricity consumption in chipboard factory.
Keywords: Bagasse, Heating value, Pith, Sugarcane, Vinasse
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چکیده
در این مطالعه مصرف انرژی مستقیم در تولید تخته نئوپان از باگاس نیشکر و امکان جایگزینی آن با ضایعات کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی و
صنایع جانبی آن بررسی گردید .انرژی مستقیم مصرفی به ازای هر مترمکعب نئوپان تولیدی  5/281گیگاژول محاسبه شد که گاز طبیعی ،برق و سوخت
دیزل بهترتیب  42/20 ،02/58و  8/14درصد آن را تشکیل میدهند .پیت و خرده چوبهای حاصل از ضایعات کارخانهه نئوپهانسهازی ،بهرو و پوشهال
نیشکر ،باگاس مازاد و ویناس حاصل از تولید الکل از مالس نیشکر بهعنوان ضایعات جهت تولید انرژی در نظر گرفتهه شهدند .خاکسهتر ،رطوبهت ،ارزش
حرارتی خالص (با استفاده از بمب کالریمتر) و مقدار ضایعات خشبی و همچنین پتانسیل تولید زیستگاز از تخمیهر بهیههوازی وینهاس انهدازهگیهری و
محاسبه شد .نتایج نشان داد با استفاده از پسماند خشبی کارخانه نئوپانسازی و کشت و صنعت دعبل خزاعی میتوان  1/99برابر کل انرژی گاز مصرفی
در کارخانه نئوپانسازی انرژی حرارتی با بازده  14درصد تولید کرد .همچنین با استفاده از ضایعات کارخانه نئوپانسازی و باگاس ،میتوان کل گاز و برق
مصرفی کارخانه نئوپانسازی را جایگزین کرد .بررسی حجم ویناس و پتانسیل تولید زیستگاز از آن نشان داد پتانسیل تولیهد انهرژی معهادل 2281941
مترمکعب گاز طبیعی در سال وجود دارد
واژههای كلیدی :ارزش حرارتی ،پیت ،زیستگاز ،نیشکر ،ویناس

مقدمه

1 2

باگاس حاصل از عصاره گیری نیشکر در آسیاب کارخانه تولید شکر ،کاربرد فراوانی در صهنایع تبهدی ی و جهانبی دارد .از نظهر ترکیهب و سهاختار،
باگاس شبیه چوب و به رنگ زرد کاهی است .باگاس در صنایع کاغذسازی و نئوپانسازی خصوصیات مط وبی از خود نشهان داده اسهت و مهیتوانهد
جایگزین مناسبی برای چوب درختان در این صنایع باشد ( .)Kim and Day, 2011در استان خوزستان ،حجم بسیار زیادی باگاس تولید میشود کهه
بخش عمده آن با صرف هزینه و انرژی زیاد به زمینهای اطراف کارخانه نیشکر دفع میشود و عمدتاً دچار آتشسوزی ناخواسته میشود که به دلیل
سوختن ناقص ،موجب انتشار گازهای سمی و آلودگی هوا میشود .میانگین تولید باگاس از سال  4919تا  4910برابر با  8/91می یون تن بها رطوبهت
 54تا  55درصد در سال بوده است ( .)Anonymous, 2018در راستای استفاده از این حجم زیاد باگاس و سایر پسماند نیشکر ،صنایع جهانبی ماننهد
تولید تخته نئوپان ،MDF9 ،کاغذسازی ،خوراک دام ،کمپوست ،الکل و خمیرمایه ایجاد یا مطرح شدهاند .همچنین در مواردی از باگاس بهعنوان منبع
انرژی در کوره نیروگاههای کشت و صنعت (شرکت کارون) استفاده شده است .احداث دو کارخانه تولید تخته نئوپان از باگاس نیشکر (نئوپهانسهازی
شرکت کشت و صنعت کارون و نئوپان سازی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با نام آریانا) در استان خوزستان از مهمترین اقدامات در این زمینه
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 -8استادیار گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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میباشد .مجموع ظرفیت اسمی تولید تخته نئوپان این دو کارخانه برابر با  414444مترمکعب در سال است .یکی از مهوارد مههم در صهنایع تولیهدی
صفحات فشرده چوبی بهخصوص از باگاس ،مصرف پسماندهای کشاورزی و مواد چوبی کمارزش و تبدیل این مواد زائد بهه منهابع و محصهو تی بها
ارزش افزوده (مانند منبع انرژی ،تخته نئوپان و مالمینه) و به دنبال آن حفظ منابع طبیعی و محیطزیست است ( Janghathaikul and Gheewala,
 .)2005در صنایع تولیدی تخته فشرده در استان خوزستان ،به ازای تولید هر مترمکعب نئوپان 9/4 ،تن باگهاس بها رطوبهت  54-51درصهد مصهرف
میگردد که از آن 4/81 ،تن پیت جدا میشود .در مرح ه سمبادهزنی نیز حدود  42درصد از وزن تختههای خام بهصورت خرده چوب و غبهار سهمباده
جدا میشود .بهطور ک ی حدود  14درصد از باگاس در قالب مغز ،ضایعات برش و سمبادهزنی تختهها و غبار ناشی از مکندهی الکها و تصفیه ههوای
داخل سالن تولید ،بهعنوان مواد نامط وب جدا می شود که با مصرف انرژی و هزینه زیادی از واحد تولیدی دورریز میشود .جهت دفع ضایعات و مهواد
دورریز ،قسمت قابلتوجهی از زمینهای زراعی کشت و صنعت به آن اختصاص داده میشود .همچنین آتشسوزی ناخواسته این ضایعات (بهه دلیهل
گرمای زیاد هوا در استان خوزستان و تمایل به احتراق مواد انباشته شده) و به تبع آن ورود گازهای سمی به جو و ایجهاد گهرد و غبهار زیهاد در ههوا،
مشکالت دیداری و تنفسی شدیدی را برای کارکنان داخل و اطراف کارخانه تولید نئوپان و کشت و صنعت نیشکر به همراه دارد .در بسیاری از موارد،
آلودگی هوای ناشی از سوختن ضایعات کشت و صنعتها به شهرهای اطراف آنها نیز میرسد.
میانگین تولید نیشکر در استان خوزستان از سال  4919تا  4910برابر با  1/22می یون تن بوده است که حدود  98-95درصد وزنی آن را باگهاس
با رطوبت  54-55درصد تشکیل میدهد ( .)Anon, 2018در سال  4911تنها  1/14درصد باگاس تولیدی (برابر با  108444تن) جهت تولید نئوپهان
و تخته  MDFو مقدار کمی ( 84444تن) جهت تولید کود کمپوست مصرف شده است و بقیه دورریز شده که در نهایت اکثراً طعمه حریق شدهاند .با
توجه به حجم بسیار زیاد این ضایعات که عمدتاً مواد س ولزی هستند ،پتانسیل زیادی برای تولید انرژی از آنها میتوان انتظار داشت ( Hasanaki et
 .)al., 2019از طرف دیگر کارخانههای تولید نئوپان و تخته فشرده استان خوزستان ،خود مصرفکننده عمده انرژی هستند کهه توسهط حامهلههای
انرژی فسی ی و برق شبکه سراسری تأمین میشود.
4
در سال  4181کارخانههای تولید شکر در جزایر موریس و هاوایی اولین گام را برای تولید انرژی برق با استفاده از باگاس نیشکر را برداشتند که
در آن زمان کارخانههای موجود در جزایر موریس و هاوایی بهترتیب  81و  44درصد از انرژی مورد نیاز خود را از سوزاندن باگاس در کورههای بخهار
تأمین میکردند ( .)Birru et al., 2016بررسی و مطالعات باگنت ( )Baguant et al., 1984نشان داد که پتانسیل تولید بهرق از باگهاس در منطقهه
موریس دو برابر مصرف کل برق آن منطقه است .همچنین او اعالم کرد با توجه به کاهش جهانی قیمت قند ،صنایع قنهد بها تولیهد بهرق از باگهاس
میتوانند درآمد خالص خود را افزایش دهند .امروزه در کشورهای پیشرو در تولید نیشکر مانند برزیل (بزروترین تولیدکنندهی نیشکر) کارخانههههای
تولید نیشکر با استفاده از باگاس و پوشال نیشکر (بهصورت تولید همزمان برق و گرما 8جهت حرکت توربینهای نیروگاه بخاری ،حرکت آسیابهها و
فرآیند تولید ،تصفیه ،تب ور و غیره شکر) عالوه بر تأمین انرژی مورد نیاز خود ،مازاد انهرژی را بههصهورت انهرژی الکتریکهی بهه شهبکه توزیهع بهرق
میفروشند ( .)Rathnasiri et al., 2005; Birru et al., 2016کشور برزیل در سال  8441حدود سه درصد از نیاز الکتریکی خود را از کارخانهههای
شکر تأمین کرده است .در همان سال میزان تولید برق مبتنی بر باگاس در کارخانههای برزیل  1/1گیگاوات ساعت بود که  85درصد از آن به شبکه
برق سراسری تزریق گردید و  05درصد دیگر جهت مصارف کارخانهها بهکار گرفته شد .از طرف دیگهر در کشهور هنهد نیهز میهزان تولیهد انهرژی در
کارخانههای تولید شکر از نیشکر 8/9 ،گیگاوات ساعت بود که  4/9گیگاوات ساعت آن به شبکهی م ی تحویل داده شهده اسهت ( Pellegrini and
 .)Junior, 2011در مطالعهای که در کشورهای امریکای تین و آفریقا ،انجام شد مشخص گردید با استفاده از  419می یهون هکتهار قابهل کشهت و
مناسب برای تولید نیشکر در این مناطق ،امکان تولید سا نه  4410444گیگاژول انرژی در سال بهصورت انرژی اولیه و  14444گیگاژول بهصهورت
انرژی نهایی (مایع و برق) وجود دارد ( .)Moreira, 2006مبوهوا و فوکهودا ( )Mbohwa and Fukuda, 2003بیهان مهیکننهد ،سهرمایهگهذاری در
نیروگاههای صنعت شکر از نیشکر یک گزینه بسیار خوب برای تولید برق در کشور زیمباوه است .ارزیابی ،تجزیهه و تح یهل فنهی و اقتصهادی آنهها
نشان میدهد که توسعه تولید برق از باگاس از لحاظ فنی و اقتصادی در این کشور امکانپذیر است .در پژوهشی که در کشور تای ند انجام شد ،بیهان
گردید که با استفاده از  808تن باگاس امکان تولید  918تن بخار با دمای  184درجه س سیوس وجود دارد .در این مطالعه بیان شده است که باگهاس
میتواند بهعنوان یک ماده خام دوستدار محیط زیست برای تولید برق استفاده شود و پتانسیل زیادی جهت جایگزینی به جای سایر منابع انرژی دارد
( .)Janghathaikul and Gheewala, 2005در خارج از کشور مطالعات متعدد دیگری در زمینه استفاده از باگاس و ضایعات نیشکر جهت تولید برق
و انرژی انجام شده است که در جدول  4به نتایج برخی از آنها بهصورت مختصر اشاره شده است.
در داخل کشور نیز مطالعاتی در زمینه استفاده از باگاس و ضایعات نیشکر به عنهوان منبهع انهرژی صهورت گرفتهه اسهت .جدیهدیان و همکهاران
1- Mauritius
)2- Combined Heat and Power (CHP
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( )Jadidyan et al., 2016به ارزیابی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پیت باگاس پرداختند .در این مطالعه بسیاری از خصوصیات پیهت باگهاس
اندازهگیری شد .حسنکی ( )Hasanaki, 2018به بررسی استفاده از باگاس نیشکر در کشت و صنعت کارون جهت تأمین انرژی کارخانه تولیهد شهکر
پرداخت .نتایج ایشان نشان داد ،ضایعات نیشکر میتواند در حدود  42درصد از حرارت مورد نیاز کارخانه نیشکر را تأمین کند.
جدول  -1مطالعات مشابه در زمینه استفاده از ضایعات نیشکر جهت تولید انرژی
Table 1- Similar studies on the use of sugarcane waste for energy production
كشور یا منطقه
منبع

نتایج

مورد مطالعه

Reference

Results

Country or

Mashoko et al.,
2013

پتانسیل تولید یک گیگاوات ساعت برق از باگاس در سال وجود دارد.

افریقای جنوبی

There is the potential to generate one GWh/year of electricity from bagasse.

South Africa

area of study

Restutia and
Michaelowa, 2007

Mohlala et al.,
2016

سا نه پتانسیل تولید  414گیگاوات ساعت برق از باگاس همراه با کاهش انتشار  814001تن گاز دیاکسید کربن وجود دارد.
Annually, there is a potential to generate 160 GWh of electricity from bagasse with a reduction
of 240,774 tons of CO2 emissions.

گسترش استفاده از باگاس بهعنوان منبع تولید انرژی میتواند در حل بحران کمبود انرژی در این دو کشور و خطرات و مشکالت
آلودگی ناشی از باگاس کمک زیادی کند .همچنین تولید انرژی از باگاس موجب افزایش اشتغال در آنها خواهد شد.
Expanding the use of bagasse as an energy source can help a lot in solving the energy shortage
and risks and pollution problems resulting from the bagasse in these two countries. Alaso,
energy production from bagasse will increase employment in these countries.

Ramjeawon, 2008

انرژی برق حاصل از سوختن باگاس در زمینه انتشار آ یندههای هوا ،ایجاد بارانهای اسیدی و کاهش مصرف انرژیهای
تجدیدناپذیر بهتر از تولید برق از زغالسنگ میباشد.
Electricity generated by burning bagasse is better than electricity from coal in terms of air
pollution, acid rain and non-renewable energy consumption.

استفاده از باگاس جهت تولید انرژی در کارخانههای نیشکر نسبت به سایر منابع انرژی ،هزینه کمتری دارد.
Evans et al., 2010

Using bagasse to generate energy in sugarcane factories is less expensive than other energy
sources.

سوزاندن باگاس جهت تولید برق نسبت به همه گزینههای استفاده از باگاس ،بیشترین سود را از منظر سرمایهگذاران دارد.
Dantas et al., 2013

Arshad and
Ahmed, 2016
Flausinio et al.,
2014
Seabra and
Macedo, 2007

Burning bagasse to generate electricity is the most profitable between all options of bagasse
usage.

تولید برق از باگاس در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است .پتانسیل سا نه تولید برق از باگاس  4512تا 8211
گیگاوات ساعت بیان شده است.

اندونزی
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جزیره موریس
Mauritius
Island

استرالیا
Australia

برزیل
Brazil

پاکستان

Power generation from bagasse has increased dramatically in recent years. The annual power
generation potential from bagasse is expressed as 1598 to 2894 GWh .

Pakistan

سا نه پتانسیل تولید  848244گیگاوات ساعت از ضایعات خشبی نیشکر بهصورت پایدار وجود دارد.

برزیل

The sustainable power generation potential from sugarcane waste is 202,800 GWh per year

Brazil

تولید برق از بقایای نیشکر سودآوری بیشتری نسبت به تولید اتانول از ضایعات نیشکر دارد.

برزیل

Generating electricity from sugarcane waste is more profitable than producing ethanol from it.

Brazil

س یمانی و همکاران ( )Soleymani et al., 2018در مطالعهای به ارزیابی چرخه حیات اتانول تولیدی از مالس نیشهکر در ایهران پرداختنهد .بهر
اساس نتایج آنها ،میزان انتشار گازهای گ خانهای تولید اتانول  14درصد کمتر از انتشار آ یندههای مربوط به سوخت دیزل میباشد .همچنین آنهها
بیان کردند که انتشار گازهای گ خانهای ناشی از تولید برق با استفاده از سوزاندن مستقیم باگاس در کورهها نسبت به برق شبکه سراسری 04 ،درصد
کمتر است .در استانهای شمالی ایران کارخانههای نئوپانسازی متعددی از کورههای غبارسوز جهت تأمین انرژی حرارتی کارخانه استفاده میکننهد.
این کورهها در ابتدا بهمنظور از بین بردن پسماند کارخانهها و با اعمال فشار سازمان حفاظت محیطزیست و جنگ داری احداث گردیده بودند ولی پس
از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها و گران شدن قیمت سوخت فسی ی در ایران ،تمایل کارخانهداران در استفاده از این گونه کهورههها بهرای تهأمین
انرژی فزونی یافت ( .)Hasanaki, 2018هارونی و همکهاران ( )Haroni et al., 2018و انهدکاییزاده و همکهاران ()Andekaizade et al., 2018
انرژی مصرفی تولید نیشکر در کشت و صنعتهای خوزستان را مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعات مقدار کل انرژی مصرفی در تولیهد نیشهکر و

سهم هر یک از نهادها در آن محاسبه گردید.
با وجود راهاندازی برخی صنایع جانبی مصرفکننده باگاس ،سا نه حجم زیادی از باگاس و ضایعات نیشکر بدون استفاده میمانهد کهه بهه نظهر
میرسد با استفاده از آن میتوان بخشی از انرژی کارخانههای تولید شکر و صنایع جانبی آن را تأمین کرد .در این مطالعه پتانسیل و امکان استفاده از
باگاس اضافی و ضایعات تولید تخته نئوپان از باگاس جهت تأمین انرژی کارخانه نئوپانسازی در کشت و صنعت دعبل خزاعهی مهورد بررسهی قهرار
گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در  84کی ومتری جنوب شهر اهواز و در فاص ه بین رودخانه کارون و جهاده اههواز -آبهادان قهرار دارد .ایهن
شرکت در طول جغرافیایی  12درجه و  95دقیقه و عرض  94درجه و  2دقیقه قرار دارد و با مساحتی حدود  48844هکتار قاب یت تولید یهک می یهون
تن نیشکر در هر سال زراعی را دارد .این کشت و صنعت دارای کارخانه تولید شکر با ظرفیت اسمی  444444تهن شهکر خهام و  405444تهن شهکر
تصفیه شده در سال است .صنایع جانبی مستقر در این کشت و صنعت عبارتند از :کارخانه تولید خمیرمایه و الکل (شرکت خمیرمایه و الکل رازی) بها
ظرفیت اسمی  99می یون لیتر در سال ،کارخانه تولیدی نئوپان با ظرفیت اسمی  444444مترمکعب در سال (شرکت آریانا) ،کارخانهه خهوراک دام (در
حال تکمیل) با ظرفیت اسمی  444444تن در سال و کارگاه تولید زغال از باگاس با استفاده از روش پیرولیز (هنوز افتتاح نشده است) .شرکت تولیدی
تخته فشرده آریانا (بزرو ترین کارخانه نئوپانسازی کشور) ،به ظرفیت اسمی چهارصد مترمکعب در روز در زمینی به مساحت  44هکتار در مجهاورت
کارخانه تولید شکر شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی قرار دارد.
اطالعات و دادههای مورد نیاز از آمار موجود در دفاتر ثبت شرکتهای کشت و صنعت نیشکر (بهویژه کشت و صهنعت دعبهل خزاعهی) ،انجمهن
صنفی کارخانههای قند و شکر ایران ،مصاحبه حضوری با کارشناسان و مهندسین کشت و صنعت و کارخانه نئوپانسازی ،نمونهبرداری ،اندازهگیری و
مطالعات کتابخانه (مانند آمارنامهها ترازنامهها و غیره) جمعآوری شد.
محاسبه انرژی مصرفی مستقیم و ضایعات تولیدی

مراحل مخت ف تولید نئوپان از باگاس نیشکر و انرژیهای مستقیم مصرفی آن در شکل  4نشهان داده شهده اسهت .همهانطهور کهه از شهکل 4
مشاهده میگردد ،انرژیهای مستقیم مصرفی در تولید نئوپان از باگاس شامل انرژی سوخت دیزل (گازوئیل) ،برق ،گاز طبیعی و نیروی انسانی است.
انرژی برق در الکتروموتورها برای چرخاندن و راهاندازی ادوات و تجهیزات مخت ف مانند ادوات پیتزدایی ،آسیابهای خردکننده ،نقالهها ،مکنهدههها،
آسیابهای ثانویه ،الکها ،مخ وطکنها ،پرس غ تکی ،الکتروموتور پمپ هیدرولیکی ،بها بر چنهد طبقههای پهرس ،انهواع فهن و پروانهههها ،دسهتگاه
سمبادهزنی ،سیستم تهویه ،روشنایی و غیره مصرف میشود .سوخت دیزل در ماشینهای حمل و نقل جهت جابهجایی محصول تولیدی (تختههههای
نئوپان) ،دفع ضایعات به خارج از کارخانه و جابهجایی فیبر در کارخانه استفاده میشود .گاز طبیعی بیشتر جهت تولید گرما در خشککهنهها و بخهش
کمی جهت تأمین گرما در مرح ه پرس گرم و مالمینه مصرف میشود.
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شکل  -1مراحل تولید نئوپان ،انرژی مصرفی و پسماند تولیدی
Fig. 1. Processes of chipboard production, energy consumption and waste generation

مقادیر ورودی و خروجی مواد (باگاس ،پیت و غیره) و انرژیهای مصرفی (برق ،سوخت دیزل ،گاز طبیعی و غیره) در بهازهههای زمهانی معهین از
طریق کنتور ،باسکول و فرم سوختگیری ماشینها محاسبه گردید .انرژی الکتریکی در مراح ی که کنتور وجود دارد ،برابر با مقداری است که کنتهور
نشان میدهد و در مکانها و مراح ی که کنتور ک ی وجود ندارد از طریق توان الکتروموتورها یا دستگاهههای برقهی ،ولتهاژ و شهدت جریهان آنهها و
ضریب توان ،مقدار برق مصرفی محاسبه شد .با اندازهگیری محصول تولید شده و برق مصرفی در بازهی زمانی مشخص ،مقدار برق مصهرفی جههت
تولید یک مترمکعب محصول از رابطه ( )4محاسبه شد.
()4
Ee=(W×E)/M
که در آن Ee ،انرژی برق مصرفی جهت تولید هر مترمکعب نئوپان بر حسب مگاژول W ،میزان مصرف انرژی الکتریکی در واحد زمان بر حسب
کی ووات ساعت M ،میزان تولید محصول در واحد زمانبر حسب مترمکعب و  Eانرژی معادل هر واحد کی ووات ساعت بر حسب مگاژول است .معهادل
هر کی ووات ساعت برق برابر است با  9/1مگاژول است (.)Kitani, 1999
حجم گاز طبیعی مصرفی با استفاده از کنتور گاز ورودی اندازهگیری شد و با ضرب کردن مقدار حجهم آن در ارزش حرارتهی گهاز طبیعهی ،مقهدار
انرژی سوخت مصرفی جهت تأمین گرما محاسبه گردید .ارزش گرمایی هر مترمکعب گاز طبیعی در ایران برابهر بها  90/81مگهاژول اسهت ( Anon,
 .)2016انرژی سوخت دیزل نیز از حاصلضرب مقدار مصرف سوخت در همارز و محتوای انرژی آن که  92/0مگاژول بر لیتر اسهت ،بههدسهت آمهد
(.)Kitani, 1999
ضایعات عمده کارخانه تولید نئوپان شامل پیت باگاس و ضایعات برش و سمبادهزنی تخته نئوپانهای تولیدی است .پیت در مرح ه جداسازی مغز
و سایزبندی از الیاف مناسب جدا می شود .همچنین در کارخانه تولید شکر و کشت و صنعت دعبل خزاعی ،حجم زیادی باگاس و پوشال مهازاد تولیهد
میشود .بنابراین پتانسیل این ضایعات بهعنوان منابع خشبی جهت تأمین انرژی کارخانه نئوپانسازی بررسی شدند.
از محصو ت جانبی مهم کشت و صنعتهای نیشکر خوزستان ،مالس است که در تولید الکل (اتهانول) ،خمیرمایهه ،کاغذسهازی و مهوارد دیگهر
استفاده میشود .مالس پسماند صنایع تولید شکر در مرح ه پخت و ب ورسازی شیره نیشکر یا چغندرقند میباشد .شهرکت خمیرمایهه و الکهل رازی در
کشت و صنعت دعبل خزاعی قرار گرفته است و عالوه بر کشت و صنعت دعبل خزاعهی ،مهالس از سهایر کشهت و صهنعتههای نیشهکر در اسهتان
خوزستان نیز به این واحد منتقل میشود .ویناس 4پسماند مایعی است که از فرآیند تولید الکل از مالس حاصل میشهود .ایهن مهاده دارای  COD8و
 BOD9با یی بوده و در صورت رهاسازی باعث آلودگی آب و خاک میگردد ( .)Birru et al., 2016اغ ب از ویناس بههعنهوان کهود در کشهاورزی
1- Vinasse
2- Chemical Oxygen Demand
3- Biochemical Oxygen Demand

استفاده میشود ولی به دلیل وجود مواد آلی فراوان در ویناس و تخمیر این مواد در خاک ،مشهکالت زیسهتمحیطهی بسهیاری در خهاک و آبههای
زیرزمینی ایجاد میشود؛ بنابراین بهجای استفاده مستقیم ویناس بهعنوان کود باید راهحل منطقیتری اندیشیده شود .بهترین و آسانترین روش برای
کنترل آلودگی ناشی از ویناس هضم بیهوازی آن است که منجر به تولید زیستگاز نیز میشود و باقیمانده و پسماند آن بهداشتی بوده و بههعنهوان
کود قابل استفاده است ( .)Pourasad et al., 2015در کارخانه الکل و خمیرمایه رازی وابسته به کشت و صنعت دعبل خزاعی به ازای تولید هر لیتر
الکل از مالس نیشکر  2الی  44لیتر ویناس تولید میشود .برنامه تولیدی سا نه شرکت خمیرمایه و الکل رازی ،تولید حدود  99می یون لیتهر الکهل و
 2544تن خمیرمایه از مالس است .در این مطالعه پتانسیل تولید زیستگاز از ویناس تولیدی در کارخانه الکلسازی کشت و صهنعت دعبهل خزاعهی
جهت تولید انرژی محاسبه گردید.
4
گزینههای زیادی برای تبدیل زیستتوده به انرژی گرمایی و برق وجود دارد که دو فناوری رایج آن شامل سوزاندن مستقیم و تبدیل کهردن بهه
گاز 8است ( .)Mondal and Denich, 2010سوزاندن مستقیم شامل اکسیداسیون زیستتوده با هوای اضافی برای تولید گرما ،توان مکانیکی و برق
است .بازده خالص تبدیل آن بین  94تا  14درصد است .تبدیل به گاز شامل تبدیل زیستتوده به گاز قابل سوختن است .گاز بهدست آمده بههعنهوان
سوخت در فرآیند نیروگاه تولید توان ،استفاده میگردد .بازده تبدیل در این روش اگر بهصورت ت فیقی با چرخه سیکل بخار -گاز بهکار رود ،مهیتوانهد
به  54درصد برسد ( .)Caputo et al., 2005در حال حاضر روش تجاری و کاربردی برای مواد س ولوزی مانند پیت و باگهاس کهه خاصهیت خشهبی
دارند ،سوزاندن مستقیم با بازده متداول  94درصد برای تولید برق و بازده  14درصد برای تولید حهرارت مسهتقیم در کهورههها اسهت ( McKendry,
 .)2002; Caputo et al., 2005; Karaj et al., 2009; Demirbas et al., 2009پتانسیل تولید انرژی از پسماندهای نیشهکر و نئوپهانسهازی بها
استفاده از رابطه ( )8محاسبه گردید.
∑

()8
که در آن  ،Qiمقدار پسماند در دسترس نوع  ،Hi ،iارزش گرمایی خالص پسماند  iو  ،ضریب تبدیل پسماند به انرژی میباشد.
اندازهگیری رطوبت

عامل مهم که بر ارزش گرمایی خالص سوخت اثر میگذارد ،محتوای رطوبتی است .افزایش محتوای رطوبتی ،ارزش گرمایی خهالص سهوخت را
9
کاهش میدهد .بهطور میانگین افزایش  44درصد رطوبت ،ارزش گرمایی خالص یا پایین (  )LHVسوخت را  44درصد کاهش میدهد ( Fowler et
 .)al., 2009بنابراین رطوبت باگاس (باگاس تازه ،پس از  81ساعت دپو باگاس ،بعد از پنج 94 ،و  15روز دپو باگاس) ،پیت خشک شهده در محوطهه
روباز ،پوشال خشک شده در فضای باز ،ضایعات حاصل از برش و سمبادهزنی بر اساس روش  ASTM D2974در آزمایشگاه کارخانه شکر کشهت و
صنعت دعبل خزاعی تعیین شد .فواصل بین نمونهبرداری از باگاس بر اساس اندازهگیریهای انجام شده توسط کشهت و صهنعت نیشهکر و پیشهنهاد
کارشناسان آن جهت تعیین روند ک ی کاهش رطوبت باگاس انتخاب شد .اندازهگیری رطوبت سه بار تکرار و میانگین آنها محاسبه شد.
اندازهگیری خاکستر

مقداری از نمونه زیستتوده را در بوته چینی به مدت  9ساعت در کوره  544تا  554درجه س سیوس قرار داده شد و سپس خاکستر بهجای مانده
را داخل دسیکاتور گذاشته تا به دمای محیط برسد .درصد خاکستر زیستتوده از طریق رابطه ( )9محاسبه شد (.)Tang et al., 2013
وزن خاکستر (گرم)
= درصد خاکستر
×444
()9
وزن زیستتوده (گرم)
محاسبه ارزش حرارتی

جهت تعیین ارزش حرارتی از بمب کالریمتر سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با مدل  PARR 4811استفاده گردید .بهرای ایهن منظهور
نمونهگیری در دو تکرار بهصورت تصادفی از باگاس ،پوشال ،پیت ،ضایعات برش و سمبادهزنی موجود در کشهت و صهنعت دعبهل خزاعهی و شهرکت
نئوپانسازی انجام شد .جهت کالیبراسیون بمب کالریمتر از قرصهای اسید بنزوئیک استاندارد مشخص استفاده شد.

نتایج و بحث
1- Direct Combustion
2- Gasification
3- Low Heating Value
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درصد رطوبت پسماند

باگاس حاصل از عصارهگیری در کارخانه حدود  54تا  55درصد رطوبت دارد که با توجه به وضعیت و شرایط جوی ،رطوبت خهود را بههتهدریج از
دست میدهد .کاهش رطوبت تأثیر مثبت بر انرژی دریافتی از باگاس بهعنوان منبع انرژی جهت سوزاندن و تولید گرما دارد .جدول  8درصد رطوبهت
باگاس کشت و صنعت دعبل خزاعی در زمانهای مخت ف پس از دپو شدن را نشان میدهد .اندازهگیری نشان داد که میانگین رطوبت باگاس تازه در
کشت و صنعت دعبل خزاعی برابر با  54/9درصد است ( 84اسفندماه  )4910که با توجه به شرایط جوی ،محتوای رطوبتی پهس از  15روز بهه 5/98
درصد رسید .این موضوع نشان میدهد که بدون نیاز به سیستم خشککننده خاصی ،رطوبت باگاس به اندازه کافی و مناسب جهت سوزاندن مستقیم
و تولید انرژی ،کاهش مییابد .با گذشت پنج روز حدود  54درصد از رطوبت باگاس کاهش یافت و از  54/9درصد به  82/12درصهد رسهید .رطوبهت
باگاس در دو روز اول دپو شدن به مقدار  41/40درصد کاهش یافت .روشن است که مقدار کاهش رطوبت به شدت وابسته به شهرایط جهوی و آب و
هوایی است ولی با توجه به طو نی بودن فصل گرم (عمدتاً بدون بارش) در استان خوزستان ،می توان نتیجه گرفت که با مهدیریت صهحی  ،امکهان
خشک کردن باگاس بهصورت طبیعی وجود دارد و برای استفاده شدن بهعنوان منبع انرژی نیاز به سیستم خشککن نیست.
درصد خاکستر

جدول  9درصد خاکستر و ارزش گرمایی خالص (ارزش گرمایی پایین) باگاس ،پیت ،پوشال و خرده چوبهای سمباده و برش (با استفاده از بمهب
کالریمتر) را نشان میدهد .پیت با داشتن  8/490درصد ،بیشترین مقدار خاکستر را بین نمونههای مورد بررسی دارد .مقدار خاکستر در طراحی کهوره
و سیستم تخ یه خاکستر بسیار مهم است .ارزش گرمایی پایین باگاس خشک ( 5/4درصد رطوبت) برابر با  40/15مگاژول بر کی وگرم بهدست آمد در
حالی که با رطوبت حدود  85درصد برابر با  45/48مگاژول بود .سینگ و همکاران ( )Singh et al., 2008ارزش گرمایی باگهاس خشهک در ایالهت
پنجاب 4کشور هند را  84مگاژول بر کی وگرم بیان کردند .هالدر و همکاران ( )Halder et al., 2014در مطالعههای کهه در کشهور بهنگالدش انجهام
دادند ،ارزش گرمایی باگاس را  41/51مگاژول بر کی وگرم بیان کردند .ارزش گرمایی خالص نمونه پیت حاصل از ضایعات نئوپانسازی شرکت آریانها
برابر با  41/89مگاژول بر کی وگرم بهدست آمد .در واقع نمونه پیت شامل مخ وطی از اپیدرم و الیافی است که همراه پیهت جهدا شهدهانهد .حهدود 15
درصد باگاس در شرکت نئوپانسازی بهعنوان پیت دور ریخته میشود ،در حالی که پیت  94درصد باگاس را تشکیل میدهد .از سوی دیگر جداسازی
پیت از الیاف مناسب جهت تولید تخته نئوپان بهصورت کامل انجام نمیگیرد و دو تا چهار درصد آن همراه الیاف مناسب باقی میمانهد کهه در تولیهد
تخته نئوپان بهکار میرود .هر اندازه مقدار پیت باقی مانده در الیاف بیشتر باشد از کیفیت تخته نئوپان تولیدی کاسته میشود .این امر نشان میدههد
که در مرح ه پبتزدایی ،مقدار زیادی الیاف مناسب و اپیدرم همراه پبت جدا میشود .در واقع بیش از یک سوم نمونه پیت ،دارای اپیدرم و الیاف است.
جدیدیان و همکاران ( )Jadidyan et al., 2016ارزش گرمایی خالص پیت را  44/9مگاژول بر کی وگرم اندازهگیری کردند .در مطالعه کنهونی ارزش
گرمایی خالص خرده چوب سمباده و برش تخته نئوپان با استفاده از بمب کالریمتر برابر با  41/19مگاژول بر کی وگرم بهدست آمد (جدول .)9
جدول  -2درصد رطوبت باگاس و پسماند نئوپانسازی
)Table 2- Moisture content of Bagasse and Chipboard waste (%
باگاس
پیت پوشال خرده چوب
Bagasse
تازه بعد از  84ساعت بعد از  5روز پس از  03روز پس از  85روز Wood chips Straw Pith
After 45 days After 30 days After 5 days After 48 hours Fresh
3.1
3.7 5.5
5.32
12.86
25.98
35.13
51.30

جدول  -0درصد خاکستر و ارزش حرارتی پایین
باگاس با رطوبت 25%

Table 3- Ash percentage and lower heating value
پیت پوشال خرده چوب
باگاس با رطوبت 5/1%

Wood chips Straw Pith Bagasse with 5.1% moisture content Bagasse with 25% moisture content
1.652

1.652

1.908 2.037

1.53

15.02

17.95

16.49 16.23

16.43

درصد خاکستر
)Ash (%

ارزش گرمایی
Lower heating value
)(MJ kg-1

1- Punjab

انرژی مصرفی کارخانه نئوپانسازی

مقادیر حاملهای انرژی مصرفی کارخانه نئوپانسازی آریانا که شامل انرژی برق ،گاز طبیعی و سوخت دیزل میباشهند ،در جهدول  1نشهان داده
شده است .مصرف گاز طبیعی در سال  4911برابر با  1112184مترمکعب بوده است که خشککنها بها  11/12درصهد بیشهترین مقهدار را بهه خهود
اختصاص دادهاند .این امر نشان میدهد که جهت صرفهجویی در مصرف گاز باید بر خشککنها تمرکز داشت و افزایش بازدهی و یا کهاهش ت فهات
انرژی در این بخش میتواند تأثیر زیادی بر کاهش مصرف گاز و حتی کل انرژی مصرفی در نئوپانسازی داشته باشد .گاز مصرفی  02/58درصد کل
انرژی مستقیم مصرفی کارخانه نئوپانسازی را تشکیل میدهد .برق مصرفی کارخانه در سال  4911برابر با  41/41گیگاوات ساعت بهود کهه 42/20
درصد کل انرژی مستقیم مصرفی کارخانه نئوپانسازی را تشکیل میدهد .مصرفکنندههای عمهده بهرق در کارخانهه نئوپهانسهازی شهامل دیپیتهر،
آسیابهای خردکننده جهت پیتزدایی و خشککننده نهایی هستند .در این دستگاهها از الکتروموتورهای بزرو جهت چرخاندن آسیابها و مکندههها
استفاده میشود .کل مصرف انرژی مستقیم در کارخانه نئوپانسازی شرکت آریانا در سال  4911برابر با  945124گیگاژول بوده است.
جدول  -8حاملهای انرژی مستقیم کارخانه نئوپانسازی آریانا در سال 4911
Table 4- Direct energy carriers at Ariana chipboard Factory in 2017
انرژی مصرفی
نوع انرژی
مقدار مصرف
انرژی ویژه

Input energy
)Energy intensity (GJ m-3
درصد )GJ (%

Input

1.10

18.87

16038 MWh 57736.8

4.55

78.11

6414658 m3 239010.2

0.017

0.30

909.8

24417 m3

0.006

0.11

348.2

9345 m3

0.152

2.61

7976.1

206100 lit

5.83

100

305981

Energy type

انرژی الکتریکی
Electricity

خشککن
Dryer

پرس گرم
Hot presser

مالمینه

گاز طبیعی
natural gas

Melamine

سوخت دیزل
Diesel fuel

مجموع
Sum

مصرف سوخت دیزل ماشینها در سال  4911برابر با  841/4مترمکعب بود .شکل  8نشان میدهد ،بخش قابلتوجهی از مصرف سهوخت دیهزل
( 11درصد مصرف کل سوخت دیزل) برای دور ریختن و انتقال پسماند به خارج از کارخانه مصرف میشود که در صورت مصرف پسهماند بههعنهوان
منبع انرژی در داخل کارخانه میتواند صرفهجویی شود .جابهجایی فیبر در کارخانه  11درصد مصرف سوخت ماشینها را تشکیل میدهد.

نشریه ماشينهاي کشاورزي

Conveyance of
manufactured
product
Conveyance of
fiber
جابهجایی فیبر
%11

جابهجایی محصول
تولیدی
%48

Waste Disposal

دفع پسماند
%11

شکل  -2سهم عم یاتهای مخت ف در مصرف سوخت دیزل در کارخانه نئوپانسازی آریانا
Fig. 2. Contribution of different operations to diesel fuel Consumption at Ariana factory

حجم تولید تخته نئوپان شرکت آریانا در سال  4911برابر با  58114مترمکعب بوده است .با توجه به مقدار تولید ،مصرف انرژی ویژه در کارخانهه
نئوپان سازی آریانا محاسبه و در جدول  1نشان داده شده است .انرژی ویژه تولید تخته نئوپان در کارخانه آریانا برابر با  5/281گیگاژول بهه ازای ههر
مترمکعب تخته بهدست آمد که گاز مصرفی بیشترین سهم را دارد .مصرف ویژه گاز جهت تولید تخته نئوپان برابر با  1/500گیگهاژول بهر مترمکعهب
محاسبه گردید .انرژی مصرفی برق و سوخت دیزل بهترتیب  4/4و  4/458گیگاژول بر مترمکعب بهدست آمد.
پتانسیل تولید انرژی از ضایعات خشبی نیشکر

مواد خشبی مورد بررسی جهت پتانسیلسنجی تولید انرژی (بهصورت سوختن مستقیم) شامل باگاس ،پیت ،پوشال و سر نی و خهرده چهوبههای
حاصل از سمباده و برش است .مقدار باگاس تولیدی ،مصرف شده در تولید تخته نئوپان و کود کمپوست و مازاد کشهت و صهنعت دعبهل خزاعهی در
جدول  5نشان داده شده است .در سال  4911حدود  884444تن باگاس (باگاس تازه) تولید شده است که  401444تن آن به کارخانه نئوپهانسهازی
آریانا تحویل داده شده و حدود  92444تن باگاس مازاد بدون استفاده مانده است .بخشی هم جهت تولید کود کمپوست و مصارف دیگر استفاده شده
است.
جدول  -5وضعیت تولید و مصرف باگاس کشت و صنعت دعبل خزاعی در سال ( 4911هزار تن)
)Table 5- Production and consumption of bagasse in Debal Khozaie agro-industry in 2017 (thousand tons
باگاس تولیدی
باگاس تحویلی به نئوپانسازی
باگاس مازاد
سایر
Bagasse production Bagasse delivered to the chipboard factory Surplus bagasse Others
220
176
38
6

در جدول  1مقادیر پسماندهای مخت ف قابل استفاده جهت تولید انرژی مستقیم در فرآیند نئوپانسازی نشان داده شده اسهت .از حهدود 401444
تن باگاس تحوی ی به شرکت آریانا 04144 ،تن پیت از آن جدا شده است (پیت خشک) و با صرف هزینه و انرژی به خارج از کارخانه دفع شده است.
همچنین در حدود  1544تن ضایعات بهصورت خرده چوب برش و سمباده در سال  4911از کارخانه آریانا دفع شده اسهت کهه مهیتوانهد بههعنهوان
سوخت (سوختن مستقیم) جهت تولید گرما استفاده شود.
4
به دلیل فرسودگی ماشینهای برداشت (هاروستر نیشکر ) و گرمی هوا ،برداشت نیشکر بیشتر بهصورت سوخته (سوزاندن مزارع قبهل از عم یهات
برداشت) انجام می شود .در سال زراعی  11-4915از  2254هکتار مساحت برداشت شده (کل مساحت برداشت شده) 8815 ،هکتار بههصهورت سهبز

1- Sugarcane Harvester

برداشت شده است ( 94/44درصد) .در کشت و صنعت دعبل خزاعی ،بخش کمی از پوشال مزارعی که بهصورت سبز برداشت مهیشهود ،جمهعآوری
میشود که به مصارف مخت فی مانند خوراک دام میرسد .بخشی از پوشال حاصل از برداشت سبز در مزرعه سوزانده میشود و بخشی در مزارع آیش
با خاک مخ وط میشود .با این وجود ،مقداری از پوشال جمعآوری شده بدون استفاده میماند و مشکالتی را ایجاد میکند .حدود  1444تن پوشال در
سال  4911جمعآوری شد که میتواند بهعنوان منبع جهت سوختن و تولید گرما استفاده شود.
با در نظر گرفتن محتوای انرژی حرارتی محاسبه شده با بمب کالریمتر مقدار انرژی قابل استحصال از ضایعات با استفاده از رابطه ( )8محاسهبه
گردید .همانطور که از جدول  1مشاهده میشود ،میتوان از  484212تن پسماند جامد کارخانه نئوپانسهازی و کشهت و صهنعت دعبهل خزاعهی بها
استفاده از سامانه احتراق مستقیم جهت تولید حرارت حدود  4491902گیگاژول انرژی حرارتی تولید کرد .این مقدار انرژی  1/99برابر کل انرژی گهاز
مصرفی در کارخانه نئوپانسازی (با فرض بازده  444درصد کوره برای گاز طبیعی) است .همچنین تنها بها اسهتفاده از پیهت جهدا شهده از باگهاس در
کارخانه نئوپانسازی امکان تولید  8/25برابر کل مصرف گاز کارخانه نئوپانسهازی وجهود دارد .حسهنکی و همکهاران ( )Hasanaki et al., 2019در
مطالعهای که در کشت و صنعت کارون انجام دادند ،بیان کردند که کورههای بخار موجود در کشت و صنعت عالوه بر گازسوز بودن ،قاب یت سوزاندن
باگاس و زیستتوده را نیز دارند .از این رو ،نیازی به خرید کوره بخار جدید نیست .آن ها بیان کردند کهه در کشهت و صهنعت کهارون یهک کهوره بها
تغییرات جزئی ،باگاسسوز شده است و تنها سرمایهگذاری در بخش انجام اصالحات کوره و خرید تجهیزات جانبی آن ماننهد پمهپ تخ یهه خاکسهتر،
تجهیزات ابزار دقیق و کنترل ،پروانههای مکنده و دمنده صورت گرفته است .از نقالههایی که برای انتقال باگاس به خارج از کارخانه استفاده میشهد،
جهت انتقال مواد به کوره استفاده شده است .آنها بیان کردند که شرکت کارون دوره برگشت سرمایه کوره باگاسسوز شده را حدود هشت ماه اعالم
کرده است ،در حالی که بر اساس محاسبات آنها حداکثر دوره برگشت سرمایه باگاسسوز کردن کورهها با در نظر گرفتن همه هزینهههای آشهکار و
پنهان برابر با  4/5سال بهدست آمد .با توجه به نتایج اقتصادی مط وب باگاسسوز کردن کوره اول ،برنامه باگاسسوز کهردن کهوره دوم کارخانهه در
دستور کار بهرهبرداری قرار گرفته است .در مطالعاتی که در کشورهای استرالیا ( )Evans et al., 2010و برزیل ( )Dantas et al., 2013انجام شهده
است ،بیان گردید که سوزاندن باگاس در کورههای نیروگاه کارخانههای نیشکر جهت تولید انرژی ،نسبت به سایر حاملهای انرژی موجهود ،کمتهرین
هزینههه و بیشههترین سههودآوری را دارد .همچنههین نتههایج مطالعههات در کشههور انههدونزی ( ،)Restutia and Michaelowa, 2007جزیههره مههوریس
( )Ramjeawon, 2008و افریقای جنوبی ( )Mohlala et al., 2016نشان داد که سوزاندن باگاس در کورههای بخار بهمنظور تولید انهرژی موجهب
کاهش آ یندههای هوا و هزینههای ناشی از آن میشود.
کورهها و دیگهای بخار مورد استفاده در کشت و صنعتهای نیشکر خوزستان شبیه به هم میباشند .همچنین در کارخانه نئوپانسازی تجهیزات
و نقالههایی برای جابهجایی و انتقال پیت به بیرون از محوطه کارخانه وجود دارند که میتوانند جهت انتقال پیت به کورهها مورد استفاده قرار گیرنهد.
کشت و صنعت دعبل خزاعی مانند سایر کشت و صنعتهای نیشکر خوزستان جهت تأمین انرژی گرمایی و برق خود دارای کورههای بخار و نیروگاه
بخاری میباشد .نیروگاه بخاری بهصورت موازی به شبکه برق سراسری متصل میباشد .منبع اص ی انرژی نیروگاه ،گاز طبیعی میباشد .بهطور ک هی
حرارت تولید شده در کورههای بخار کشت و صنعت در سه بخش اص ی توربینهای نیروگاه بخاری تولید برق ،آسیابها و فرآیندهای تولیهد شهکر از
شیره نیشکر استفاده میشود.
جدول  -6مقادیر پسماند خشبی و انرژی گرمایی قابل استحصال از آنها بر حسب GJ
)Table 6- Woody residues and their thermal energy (GJ
پتانسیل تولید انرژی با  %63راندمان كوره
مقدار
محتوای انرژی

Potential of energy production by Furnaces with
efficiency of 60%
)(GJ
%

Energy content
)(GJ

Quantity (tons per
(year

21.27

221108

368514

20530

65.69

685555

1142592

70400

3.81

39576

65960

4000

8.96

93138

155231

9448

100

1039378

1732296

121848

نوع پسماند
Type of waste

باگاس با رطوبت %5/98
Bagasse (5.32%
)moisture

پیت
Pith

پوشال
Straw

ضایعات سمباده و برش
Waste of sawing and
sanding

جمع کل
Sum
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بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی ،در صورتی که کل گاز مصرفی کارخانهه نئوپهان سهازی بها ضهایعات خشهبی کشهت و صهنعت و کارخانهه
نئوپانسازی جایگزین شود ،حدود  011444گیگاژول انرژی اولیه از مواد خشبی ،اضافه میماند که بها بهازده  94درصهد تبهدیل آن بهه انهرژی بهرق
( ،)Karaj et al., 2009پتانسیل تولید  891099گیگاژول یا  11/51گیگاوات ساعت انرژی برق از آن وجود دارد .این مقدار انرژی  1/45برابر مصرف
کل برق جهت تولید تخته نئوپان در سال  4911است .بازده نیروگاه متأثر از عوامل متعددی نظیر عمر نیروگاه ،کیفیت و نوع سوخت مصرفی ،جهنس
و مواد سازندهی تجهیزات ،بازده تجهیزاتی همچون کوره بخار ،ژنراتور ،سامانهی خنککننده و کندانسورها ،شرایط محیطی ،وضعیت بههرهبهرداری و
نسبت میزان تولید برق به ظرفیت اسمی است ( .)Jezini, 2010با توجه به اینکه حدود دو دهه از تأسیس نیروگاه کشهت و صهنعت دعبهل خزاعهی
میگذرد ،نباید انتظار داشت بازده آن در حد نیروگاههای جدید و با فناوری روز دنیا باشد .همچنین اصالح کورهها جهت سوزاندن زیستتوده ،احتما ً
همراه با کاهش بازده کل نیروگاه خواهد بود .حسنکی ( )Hasanaki, 2018بازده نیروگاه کشت و صنعت نیشکر کارون (با عمر بیش از چهار دهه) در
تولید برق را  49/81درصد بیان کرد ،این در حالی است که انرژی بخار خروجی از توربینها که جهت چرخاندن آسیابههای کارخانهه عصهارهگیهری
نیشکر و سایر فرآیندهای تولید شکر از شیره نیشکر استفاده می شود ،در نظر گرفته نشده است .بازده نیروگاه بخاری تولید بهرق از باگهاس (از طریهق
سوزاندن مستقیم در کورهها) در کشور زیمباوه ( )Mbohwa and Fukuda, 2003و کشور اتیوپی ( )Alena and Sahu, 2013بهترتیب حدود  48و
 44درصد بیان شده است .مبعو و فوکودا ( )Mbohwa and Fukuda, 2003بیان میکنند که استهالک تجهیزات و عهدم بههرهوری صهحی  ،تهأثیر
بهسزایی در بازده نیروگاهها دارد بهطوری که استفاده از تجهیزات و دیگهای بخار جدید میتوانهد میهزان تولیهد را تها  8/1برابهر افهزایش دههد .در
صورتیکه بازده نیروگاه تولید برق پس از اصالح و باگاسسوز شدن کورهها 44 ،و  5درصد در نظر گرفته شود ،بهترتیب امکان تولیهد 4/92( 88/84
برابر برق مصرفی کارخانه) و  44/44گیگاوات ساعت ( 11درصد برق مصرفی کارخانه) انرژی برق ،عالوه بر جهایگزینی کهل گهاز مصهرفی کارخانهه
نئوپانسازی وجود دارد .این نتیجه نشان میدهد که می توان کل گاز و بخش عمده برق مصرفی کارخانه تولید نئوپان آریانا را بها ضهایعات کشهت و
صنعت و کارخانه نئوپان سازی جایگزین کرد (بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی) .حتی بدون استفاده از باگاس مازاد و پوشال و تنها بها اسهتفاده از
ضایعات داخل خود کارخانه که شامل پیت و خرده چوب برش و سمباده است میتوان کل گاز مصرفی را جایگزین و  10درصد برق مصرفی کارخانه
نئوپانسازی (با بازده  5درصد تبدیل باگاس به برق در نیروگاه بخاری) را تولید کرد.
کارخانههای تولید نئوپان از باگاس در استان خوزستان

همانطور که قبالً بیان شد در استان خوزستان دو کارخانه تولید نئوپان از باگاس نیشکر وجود دارند .کارخانه آریانها (در کشهت و صهنعت دعبهل
خزاعی) از باگاس کشت و صنعت دعبل خزاعی بهعنوان ماده اولیه نئوپان استفاده میکند .ظرفیت اسمی این کارخانه تولید  444444مترمکعب تخته
نئوپان در سال است .دومین کارخانه نئوپان سازی ،شرکت تولید نئوپان کارون (وابسته به کشت و صنعت کهارون) بها ظرفیهت اسهمی تولیهد 94444
مترمکعب در سال است .کل انرژی مصرفی جهت تولید نئوپان از باگاس در کارخانهههای مهورد نظهر سهوختههای فسهی ی مهیباشهد و از ضهایعات
زیستتوده موجود جهت تولید انرژی استفاده نمی شود .این در حالی است که هر دو شرکت جهت دفع ضهایعات خهود بهه خهارج از شهرکت متحمهل
هزینههای زیادی میشوند .مقدار و ظرفیت تولید شرکتهای تخته نئوپان در جدول  0نشان داده شده است .همان طور که مشاهده مهیشهود تولیهد
شرکت آریانا بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود است ( 10/08درصد ظرفیت اسمی) .در این شرکت به ازای هر مترمکعب تخته نئوپان  9/4تن باگاس
مصرف شده است .در سال  4911باگاس مازاد کل کشت و صنعت دعبل خزاعی که با صرف هزینه دفع شده است برابر بها  92444تهن بهوده اسهت
(باگاس تازه) که با افزایش تولید شرکت به حدود  11082مترمکعب تخته نئوپان در سال ( 52/21درصد ظرفیت اسمی) میتوان کل باگاس مهازاد را
مصرف کرد (با افزایش ظرفیت تولید حتی میتوان از باگاس سایر کشت و صنعتها نیز استفاده کرد) و عالوه بر رفع هزینهها و مشهکالت دفهع آن،
محصول با ارزشی نیز تولید میگردد که در صورت استفاده از ضایعات تولید آن میتوان کل انرژی مصرفی مستقیم آن را نیز تأمین کرد.
جدول  -7مقدار تولید نئوپان و مصرف باگاس در کارخانههای تولیدی خوزستان در سال 4911
)Table 7- The amount of chipboard production and bagasse consumption in Khuzestan factory (2017
نام كارخانه
باگاس مصرفی ( )tonتولید ساالنه ( )m3تولید روزانه ( )m3ظرفیت اسمی ساالنه ()m3
Factory name Annual nominal capacity Daily production Annual production Consumed bagasse
163000

52491

200

110000

93000

30000

100

30000

آریانا
Ariana

کارون
Karun

پتانسیل تولید زیستگاز از ویناس

میانگین سا نه تولید انواع الکل (طبی ،صنعتی و روغن الکل) در کارخانه الکهل و خمیرمایهه رازی از سهال  4915تها  4912برابهر بها 91418/0
مترمکعب بوده است .بر اساس مقدار کل الکل تولیدی در سال و میانگین تولید نه لیتر ویناس به ازای هر لیتر الکهل تولیهدی ،مقهدار سها نه تولیهد
ویناس برابر با  940821/5مترمکعب محاسبه گردید (جدول  )2که با دادههای بهدست آمده از شرکت کهه بهیش از  944444مترمکعهب بیهان شهده
است ،همخوانی دارد .پارسایی و همکاران ( )Parsaee et al., 2018در مطالعهای که به تولید زیستگاز از ویناس کارخانه الکلسازی رازی پرداختند،
بیان کردند با تولید زیستگاز به ازای هر لیتر ویناس میتوان  4/40مگاژول انرژی تولید کرد .بر این اساس و با در نظر گرفتن میانگین حجم ویناس
تولیدی از سال  4915تا  ،4912پتانسیل تولید انرژی از ویناس در شرکت رازی (با تخمیر بیهوازی و تولید زیستگاز) برابر با  982011گیگهاژول در
سال محاسبه گردید .این مقدار انرژی برابر با  2281941مترمکعب گاز طبیعی است که عالوه بر کاهش آلودگی ویناس میتواند با سوختن در کوره-
های نیروگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی که هماکنون از گاز طبیعی استفاده میکند ،بخش زیادی از انرژی مورد نیاز کارخانه الکهلسهازی و حتهی
سایر صنایع تولید شکر را تأمین کند .از این زیستگاز تولیدی میتوان در سامانه احتراق خشککنهای کارخانه نئوپانسازی بهعنوان سوخت و یا در
ژنراتور تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد .پتانسیل تولید زیستگاز از ویناس شرکت رازی  4/90برابر کل انرژی گاز مصرفی در کارخانه نئوپانسازی
آریانا است .در صورتی که بازده تبدیل گاز به برق در نیروگاه کشت و صنعت دعبل خزاعی برابر با  49/81درصد در نظهر گرفتهه شهود ( Hasanaki,
 )2018پتانسیل زیستگاز تولیدی از ویناس (بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی) عالوهبر جایگزینی کل گاز طبیعی ،میتواند  9/81گیگاوات بهرق
نیز تولید کند که برابر با  84/99درصد برق مصرفی کارخانه نئوپانسازی آریانا است .این در حهالی اسهت کهه کپوتهو و همکهاران ( Caputo et al.,
 )2005بازده تولید برق در نیروگاه با چرخه سیکل بخار -گاز را تا  54درصد بیان کرده است .بر اساس ترازنامهههای انهرژی کشهور ،میهانگین بهازده
نیروگاههای بخاری کشور در حدود  94درصد است (.)Anonymous, 2016
جدول  -4حجم الکل ،ویناس و پتانسیل تولید زیستگاز و انرژی حاصل از آنها
Table 8- The volume of alcohol, vinasse and their potential for biogas and energy production
الکل تولیدی ()m3
انرژی ( )GJویناس تولیدی ()m3
Energy
328794.4

Vinasse production
307284.5

Alcohol production
34142.7

نتیجهگیری
در این مطالعه مصرف انرژی مستقیم در تولید تخته نئوپان از باگاس نیشکر و امکان جایگزینی آن با ضهایعات کشهت و صهنعت نیشهکر دعبهل
خزاعی و صنایع جانبی آن بررسی گردید .انرژی برق ،گاز طبیعی و سوخت دیزل انرژی مصرفی مستقیم در تولید تخته نئوپان را تشهکیل مهیدهنهد.
انرژی ویژه تولید تخته نئوپان در کارخانه آریانا برابر با  5/281گیگاژول به ازای هر مترمکعب تخته بهدست آمد .میانگین رطوبت باگاس پس از  94و
 14روز از تولید از حدود  54درصد بهترتیب به حدود  48و  5درصد رسید که نشان میدهد ،رطوبت باگاس بدون نیاز به سیستم خشککننده خاصی،
به اندازه کافی و مناسب جهت سوزاندن مستقیم در کورههای بخار و تولید انرژی ،کاهش مییابد .نتایج نشان داد با استفاده از پسماند خشبی کارخانه
نئوپانسازی و کشت و صنعت دعبل خزاعی میتوان  1/99برابر کل انرژی گاز مصرفی در کارخانه نئوپانسازی انرژی حرارتی تولید کهرد و تنهها بها
استفاده از پیت کارخانه نئوپانسازی امکان تولید  8/25برابر کل مصرف گهاز کارخانهه وجهود دارد .همچنهین تنهها بها اسهتفاده از ضهایعات کارخانهه
نئوپانسازی می توان کل گاز مصرفی را جایگزین و  10درصد برق مصرفی کارخانه نئوپان سازی برق تولیهد کهرد .بررسهی حجهم و پتانسهیل تولیهد
زیستگاز از ویناس شرکت الکل سازی در کشت و صنعت دعبل خزاعی نشان داد امکان تولید انرژی معادل  2281941مترمکعب گاز طبیعی در سال
وجود دارد .در کل نتایج نشان میدهد که با استفاده از ضایعات شرکت نئوپانسازی و کشت و صنعت نیشهکر پتانسهیل جهایگزینی کهل گهاز و بهرق
مصرفی شرکت نئوپانسازی وجود دارد.
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