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ABSTRACT
Compression is one of the suitable solutions to reduce the volume of biomass materials. The cattle manure
pellet production (extruder) transforms manure into pellet in the humidity range of 35 to 45 percent (based on
the wet). The use of a size reduction machine is necessary for grinding cattle manure in pellet production.
The objective of this study was determining specific energy consumption for grinding wet cattle manure at
three levels of moisture content of cow manure (35, 40 and 45 % w.b) and three levels of thrasher unit
rotational speed (150, 200 and 250 rpm) using special size reduction machine. The experiment was a factorial
arranged in a Randomized Complete Design with three replications. One Kg of cattle manure was grinded in
each test and the particle size of grinded cattle manure was determined. The highest specific energy
consumption was 4.62 (KJ / Kg) for thrasher unit rotational speed of 150 rpm at 45 % (w.b) moisture content.
The thrasher unit rotational speed was negatively connected with specific energy consumption, such that in
the highest rotational speed of thrasher unit (250 rpm), lowest specific energy consumption (1.72 KJ/Kg) was
observed. The lowest geometric mean diameter of wet cattle manure was 1.02 for thrasher unit rotational
speed of 200 rpm at 35% (w.b) moisture content.
Keyword: Specific energy consumption, Thrasher unit rotational speed, Wet cattle manure, Moisture content,
Geometric mean diameter.

*

Corresponding Author’s Email: kianmehr@ut.ac.ir

58

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،50شماره  ،1بهار 1398

تعيين انرژی مصرفی ويژه آسياب کود گاوی مرطوب با استفاده از دستگاه خردکن
4

جابر سليمانی ،1محمد حسين کيانمهر ،*3سيد رضا حسن بيگی ،3سيد مهدی شريعتمداری
 .1پژوهشگر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا ،تهران ،دانشجوی کارشناسی ارشد بخش فنی کشاورزی ،دانشگاه
تهران ،پردیس ابوریحان ،تهران ،ایران
 .2استاد بخش فنی کشاورزی ،دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان ،تهران ،ایران
 .3استاد بخش فنی کشاورزی ،دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان ،تهران ،ایران
 .4مربی بخش فنی کشاورزی ،دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/2/10 :تاریخ بازنگری -1397/5/14 :تاریخ تصویب)1397/5/17 :

چکيده
فشرده سازی یکی از راهحلهای مناسب برای کاهش حجم فضوالت دامی میباشد .دستگاه پلت ساز (اکسترودر) کود
دامی را در محدودهی رطوبتی  35تا  45درصد (بر مبنای تر) تبدیل به پلت میکند .قبل از پلت سازی ،کود باید توسط
آسیاب خرد و نرم شود .هدف از این مطالعه تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب در سه سطح محتوای
رطوبتی کود گاوی شامل  40 ،35و  45درصد (برمبنای تر) و سه سطح سرعت دورانی واحد کوبنده شامل  200 ،150و
 250دور بر دقیقه با استفاده از دستگاه خردکن میباشد .به این منظور از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی در سه تکرار استفاده شد .در هر آزمون مقداری کود گاوی مرطوب به وسیله دستگاه خردکن آسیاب شد و اندازه
ذرات کود و انرژی مصرفی ویژه دستگاه خردکن اندازهگیری گردید .طبق نتایج باالترین میزان انرژی مصرفی ویژه در
سرعت دورانی  150دور بر دقیقه و با محتوای رطوبتی  45درصد (بر مبنای تر) برابر با ( 4/62کیلوژول بر کیلوگرم) به
دست آمد .سرعت دورانی واحد کوبنده دستگاه خردکن رابطهی معکوس با انرژی مصرفی ویژه داشت به طوری که در
باالترین سرعت دورانی دستگاه خردکن ( 250دور بر دقیقه) ،کمترین انرژی مصرفی ویژه ( 1/72کیلوژول بر کیلوگرم)
مشاهده گردید .کمترین قطر میانگین هندسی کود گاوی مرطوب ( )1/02توسط دستگاه خردکن در سرعت دورانی 200
دور بر دقیقه و محتوای رطوبتی  35درصد (برمبنای تر) حاصل شد.
واژههای کليدی :انرژی مصرفی ویژه  ،سرعت دورانی کوبنده ،کود گاوی مرطوب ،محتوای رطوبتی ،میانگین هندسی
ذرات

مقدمه

*

مواد زیست توده به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر برای
تولید انرژی مورد استفاده قرار میگیرد .بر اساس آمارهای
موجود ،منابع زیست توده کشور را میتوان به پنج منبع تقسیم
بندی کرد ،یکی از این منابع فضوالت دامی بوده که در سال
حدود شش میلیون تن کود گاوی در کشور تولید میشود .کود
گاوی از فضوالت مایع ،جامد و کاه و کلش مورد استفاده برای
تهیه بستر گاوداری تشکیل شده استRezaeifar et al., ( .
 .)2008اما استفاده از فضوالت دامی به صورت فرآوری نشده با
مشکالتی همراه است .جرم حجمی این کودها کم بوده و با
توجه به حجم زیاد مورد استفاده در واحد سطح ،حمل و نقل و
انبارداری این کودها هزینه بسیاری در بردارد .یکی از راهحلهای
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مرتفع کردن این مشکالت ،فشردهسازی و متراکمسازی کود
است که توسط روشهای مختلفی از جمله پلتسازی توسط
دستگاه اکسترودر قابل انجام است .پلت کردن مواد سبب کاهش
هزینههای جابجایی ،ذخیره سازی و حمل و نقل و همچنین
بهبود کیفیت و دوام مواد میشود ( Padilla-Rivera et al.,
 .)2017بعد از دریافت کود گاوی مرطوب از دامداری ،مراحل
تولید پلت در روش مرسوم بدین شکل انجام میپذیرد که ابتدا
کود مرطوب تا رطوبت زیر  10درصد خشک شده و سپس در
دستگاه آسیاب کود (از نوع چکشی) خرد می شود .عملیات پلت
سازی کود خرد شده توسط دستگاههای فشرده ساز 1تکمیل می
گردد ( .)Padilla-Rivera et al., 2017دو نمونه ماشین برای
تبدیل کود به پلت وجود دارد .یک نوع دایرولر (روش
قالبگیری خشک) و نوع دیگر اکسترودر (روش قالبگیری تر)
1. Pelletisation
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(شکل .)Hara, 2001( )1-دایرولرها یک ساختمان پایه دیسکی
دارند که دارای ﻏلتک یا دیسک با سوراخهای متعدد میباشد.
کود مابین ﻏلتکها تﻐذیه شده و همراه با چرخش آنها به
داخل حفرهها رانده شده و تولید پلت میکند .هنگامیکه کود با
ذرات خارجی زیاد در این ماشین مورد استفاده قرار گیرد،
آسیب شدیدی به دیسک و ﻏلتکها وارد شده و تعویﺾ مکرر
قطعات ماشین را ایجاب میکند .این روش برای مواد خام با
محتوای رطوبتی  15درصد (برمبنای تر) مناسب است.

شکل  -1دستگاه های فشرده ساز  :الف -دای رولر ب -اکسترودر
()Hara, 2001

اکسترودرها برای فشردهسازی و شکل دادن مواد در
صنایع مختلف به کار میروند .پلت کردن کود دامی با استفاده از
دستگاه اکسترودر در محدودهی محتوای رطوبتی  35-45درصد
(بر مبنای تر) انجام میپذیرد (.)Soleimani et al., 2018
بنابراین در صورت خرد کردن کود گاوی مرطوب با
استفاده دستگاه خردکن ،مواد به وسیلهی اکسترودر به راحتی
فشرده و تبدیل به پلت با کیفیت مطلوب میشود ونیازی به
استفاده از خشککنها قبل از خرد کردن مواد کود گاوی،
نیست .بنابراین با حذف خشک کنها تسریع در فرآیند تولید
پلت شده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود
(.)Soleimani et al., 2018پلت کود گاوی میتواند به عنوان
کود در زمینهای زراعی و باﻏات استفاده شود.
کاهش اندازه ذرات یک توده از مواد ،موجب افزایش سطح
کل قابل دسترس ،مقدار منافذ مواد و تعداد نقاط تماس برای
اتصال بین ذرات در فرآیند فشردهسازی می شود ( Drzymała,
 .)1993طبق مطالعات انجام شده ،با کاهش اندازهی مواد توسط
آسیاب ،استحکام و انرژی شکست پلت افزایش مییابد
( .)Tavares, 2007مانی و همکاران ( ،)2003اندازه ی مواد را زیر
 6میلیمتر برای تولید پلت مناسب دانستند ( Mani et al.,
.)2003
انرژی مصرفی ویژه (انرژی مورد نیاز برای خرد کردن
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واحد وزن ماده به صورتی که ذرات آن به اندازه مطلوب برسند)
برای آسیاب مواد زیست توده به میزان محتوای رطوبتی ،چگالی
حجمی ،نرخ تﻐذیه مواد اولیه ،توزیع اندازه ذرات (اندازه ذرات
اولیه/نهایی) و ویژگیهای دستگاه آسیاب بستگی دارد ( Lopo,
 .)2002محتوای رطوبت عامل مهمی برای مصرف انرژی در طی
آسیاب مواد به شمار میآید .مانی و همکاران ( )2004برای
آسیاب کردن ساقههای گندم ،جو ،علوفه ذرت و سورگوم،
مشخص کردند که با افزایش محتوای رطوبتی ،انرژی مصرفی
افزایش مییابد .آنها انرژی مصرفی آسیاب چکشی را برای خرد
کردن ساقه ی ذرت در دو محتوای رطوبتی  8و 12درصد ،و دو
اندازهی مواد خوراک  7/16و  1/6میلیمتر ،به ترتیب  14/76و
 kWht-1 19/84گزارش کردند ( .)Mani et al., 2004طبق
نتایج پژوهشی افزایش میزان رطوبت کاه برنج سبب افزایش
مقاومت برشی ماده می شود ،هرچند مقاومت برشی با کاهش
اندازه ذرات برنج کاهش مییابد (.)Annoussamy et al., 2000
محتوای رطوبتی برای آسیاب کردن یونجه ارتباط مستقیم با
انرژی مصرفی ویژه دارد به طوری که با افزایش محتوای رطوبتی
مواد ،انرژی مصرفی ویژه افزایش مییابد.)Balk, 1964( .
سیتکی ( ،)1957یک رابطه رگرسیون بین انرژی مصرفی
ویژه مورد نیاز و میانگین اندازه ذرات برای ساقه یونجه با مقدار
ضریب تبیین  0/99گزارش کرد ( .)Sitkei, 1987به طور مشابه،
هلتزاپل و همکاران ( )1989رابطه انرژی مصرفی ویژه آسیاب با
اندازهی حبههای چوبی را گزارش کرد .آنها نتیجه گرفتند با
کاهش اندازه ذرات ،انرژی مصرفی ویژه برای خرد کردن حبه-
های چوبی افزایش مییابد ( .)Holtzapple et al., 1989در
آزمایشی با استفاده از آسیاب چکشی ،برای خرد کردن یونجه در
محدودهی رطوبتی  9درصد ،اندازهی محصول (مواد ثانویه) 1/6
میلیمتر ،انرژی مصرفی ویژه آسیاب یونجه برای اندازههای اولیه
 18و  12میلیمتر ،به ترتیب برابر با  8/5و 1/6 Kwht-1
گزارش شد ( .)Ghorbani et al., 2010در تحقیقی دیگر با
استفاده از آسیاب فرسایشی ،برای خرد کردن چوب سخت در
محدودهی رطوبتی شش درصد ،اندازههای اولیه و ثانویه به
ترتیب  19/05و  1/6میلیمتر ،انرژی مصرفی ویژه آسیاب چوب
سخت به ترتیب برابر با  200و Kwht-1 400گزارش گردید
( .)Hideno et al., 2009به طور کلی ،انرژی مصرفی ویژه مورد
نیاز برای آسیاب مواد زیست توده با افزایش محتوای رطوبتی و
کاهش اندزه ذرات ،افزایش مییابد ( ;Kratky and Jirout, 2014
.)Yu et al., 2003
برای پیش بینی انرژی مصرفی ویژه مورد نیاز برای خرد
کردن مواد ،چندین مدل از قبیل کیک ،رتینگر و بوند استفاده

60

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،50شماره  ،1بهار 1398

شده است ( .)Bond, 1952; Henderson and Perry, 1976مدل
کیک برای آسیاب مواد درشت؛ مدل باند برای آسیاب مواد با
اندازهی متوسط و مدل رتینگر برای آسیاب مواد با اندازهی ریزتر
مناسب میباشند(.)Fellows, 2009
هـدف این تحقیق تعیین انرژی مصرفی ویژه دستگاه
خردکن کود گاوی مرطوب میباشد .به این منظور تﺄثیر
پارامترهای سرعت دورانی دستگاه خردکن کود ،و محتوای
رطوبتی کود بـر روی انرژی مصرفی و میانگین هندسی اندازه
ذرات مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها

اندازهی اولیهی نمونهها بزرگتر از  20میلیمتر انتخاب
شدند که با استفاده از الک استاندارد
شد (شکل.)2

3
4

اینچ جداسازی انجام

شکل  -2اندازه ی اوليه کود گاوی

آماده سازی نمونه

خرد کردن کود گاوی مرطوب

کود گاوی مورد نیاز در آزمایش ها از بخش دامداری شرکت منا
(هلدینگ مزارع نوین ایرانیان) تهیه گردید .برای تعیین
محتوای رطوبتی اولیه کود گاو سه نمونه  100گرمی از کود
طبق استاندارد  ASAE S358.2در داخل آون با دمای C
˚ 103±3به مدت  48ساعت قرار داده شد و رطوبت اولیه نمونه
ها طبق رابطه ( )1به دست آمد.
Ww
𝑑𝑤Wt −
0
= MW.b
= × 100
× 100
W
𝑤

از دستگاه خردکن (آسیاب) ساخته شده در پردیس ابوریحان،
برای خرد کردن کود گاوی مرطوب استفاده شد (شکل  .)2بر
روی کوبنده لبههایی به شکل چهارگوش با سطح مقطع 10
× 20میلیمتر مربع و به طول  50میلیمتر نصب شده بود
(شماره  ،2شکل  .)3ضد کوبنده به طول یک چهارم از دایرهای
به قطر  330میلیمتر بود و همچنین لبههایی به شکل
چهارگوش با سطح مقطع  20 × 10میلیمتر مربع بر روی آن
نصب شده بود (شماره  ،3شکل  .)3چیدمان لبهها بر روی
کوبنده و ضد کوبنده به شکل زیگزاگ بود .فاصلهی بین کوبند و
ضدکوبنده توسط مکانیزم فنر و پیچ قابل تنظیم بود (شماره ،4
شکل .)3از یک موتورالکتریکی  ،ACسه فاز،380 V،13 A ،
 )100L4B ،IRAN ،MOTOGE( ،3Kwبا سرعت دوانی 1440
دور بر دقیقه ،استفاده شد (شماره  ،7شکل  .)3انتقال توان از
موتور به محور کوبنده از طریق تسمه و پولی با نسبت  1:3به
محور کوبنده انتقال یافت (شماره  ،9شکل  .)3برای تﻐییر
سرعت دورانی موتور الکتریکی از یک اینورتر سه فاز به سه فاز
 LSمدل ( SV_40iG5A4تا توان مصرفی  4کیلووات را پوشش
میدهد) استفاده شد.

𝑡

t

که در این رابطه:
 =.Mw.bرطوبت کود دامی بر مبنای تر( درصد)،
 =w wجرم آب موجود در کود ( گرم)،
 =wtجرم کل کود ( گرم) ،و
 =wdجرم ماده خشک موجود در کود ( گرم) میباشد.
برای تهیه نمونههایی با سطوح رطوبتی مورد نظر برای هر
آزمایش ،طبق رابطه ( )2با آبپاش به کود گاوی آب مقطر
اضافه گردید (.)ASAE, 2003
) 𝒊𝒘𝑴 𝒎𝒊 (𝑴𝒘𝒇 −
(رابطه )2
= 𝒘𝒎
) 𝒇𝒘𝑴 (𝟏 −
 = Mwiرطوبت اولیه کود بر مبنای خشک (درصد)؛
 = Mwfرطوبت نهایی بر مبنای خشک (درصد)؛
 = miجرم اولیه کود بر مبنای خشک (گرم)؛
 = mwجرم آب اضافه شده (گرم).
پس از اضافه نمودن آب مقطر و تهیه نمونههای کودی
با رطوبت  40 ،35و  45درصد (بر مبنای تر) ،نمونهها به مدت
 48ساعت در کیسههای پالستیکی در بسته در یخچال با دمای
 5درجه سلسیوس نگهداری شدند تا رطوبت به طور یکنواخت
در نمونهها توزیع شود .برای تعیین مقدار واقعی رطوبت نمونهها،
سه نمونه  10گرمی از هر سطح رطوبتی در آون قرار داده شد و
با استفاده از رابطه ( )1تعیین رطوبت گردید (.)ASAE, 1998

شکل  -3طرحواره و تصوير دستگاه خردکن کود گاوی مرطوب  -1 :شاسی،
 -2واحد کوبنده -3 ،ضد کوبنده -4 ،پيچ و فنر قابل تنظيم -5 ،واحد تغذيه،
 -6ياتافان -7 ،موتور الکتريکی ،و  -8پولی
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انرژی مصرفی ويژه مورد نياز

توزيع اندازه ذرات

به منظور اندازه گیری توان مصرفی از دستگاه
( Analyzerمدل  DW-6090Aتکفاز ساخت کشور تایوان) که
توانایی اتصال به رایانه و ذخیره دادهها را داشت ،استفاده شد.
برای نمایش دادههای اندازه گیری شده ،خروجی قسمت RS-
 232دستگاه پاور آنالیزر به رایانه وصل و دادههابا استفاده از نرم
افزار  Lutron-8ذخیره شد .دادههای ذخیره شده در رایانه
شامل ولتاژ ( ،)Vآمپر ( ،)Aتوان مصرفی ( ،)Wفاکتور توان (،)P
فرکانس ( cos φ ،)Hzو زمان ( )Sدر هر یک ثانیه بودند .توان
الزم برای راهاندازی دستگاه خردکن قبل از ورود مواد (بدون بار)
اندازهگیری شد .با توجه به مقدار توان مصرفی دستگاه در حالت
بدون بار ،توان مصرفی ویژه مورد نیاز برای خرد کردن مواد
تعیین شد .انرژی مصرفی ویژه برای خرد کردن کود گاوی
مرطوب با استفاده از معادلهی ( )3تعیین شد (.)Balk, 1964
𝑇
𝑇
(رابطه
𝑡𝑑 𝑡𝑃𝛥 ∫0 (𝑃𝑡 − 𝑃0 ) 𝑑𝑡 ∫0
=𝐸
=
)3
𝑚
𝑚
که در این رابطه:
 = Eانرژی مصرفی ویژه برای خرد کردن (کیلوژول بر
کیلوگرم)؛
 = Ptتوان مصرفی در لحظه  ( tکیلووات)
 = P0توان مصرفی در حالت بیبار (کیلووات)؛
 = ΔPtتوان مصرفی ویژه در زمان ( tکیلووات)
 = mجرم مواد آسیاب شده (کیلوگرم).
 =Tزمان پایان خرد کردن کود
شکل ( )4نحوهی انجام آزمایش و تعیین انرژی مصرفی
ویژه برای خرد کردن کود گاوی مرطوب را نشان میدهد .نرخ
تﻐذیه مواد به دستگاه خردکن برای همهی نمونهها مقداری ثابت
و برابر با  0/1کیلوگرم بر ثانیه بود.

نمونههای  100گرمی از مواد آسیاب شده در تیمارهای مختلف
رطوبتی کود و دور کوبنده دستگاه خردکن بر روی یک دسته
الک که به ترتیب از باال به پایین دارای روزنههای ریزتری بودند
قرار داده شد .الکها با توجه با اندازه مواد خرد شده انتخاب شد.
برای مواد آسیاب شده ازالکهایی با اندازه استاندارد آمریکایی
 100 ،70 ،50 ،40 ،30 ،20 ،16 ،10انتخاب شد .اندازه روزنه
الکها به ترتیب ،0/297 ،0/42 ،0/595 ،0/841 ،1/19 ،2
 0/21و  0/149میلیمتر بود .دسته الکها بر روی شیکر )فن
آزما گستر ،مدل  )SM 12قرار گرفت .مدت زمان الک نمونهها بر
اساس استاندارد 10دقیقه بود .بعد از الک نمونهها ،جرم
باقیمانده بر روی هر الک اندازه گرفته شد .الککردن نمونهها 3
بار تکرار شد .میانگین هندسی اندازه ذرات ( 𝑤𝑔𝑑) و انحراف
معیار ( )Sgwآن بر اساس استاندارد و با استفاده از روابط (،)4
( )5و ( )6محاسبه شد (.)ASAE, 2000
) ∑(Wi 𝑙𝑜𝑔𝑑𝑖−
(رابطه
[ dgw = log −1
]
∑ Wi
)4

Power

(رابطه
)5

0.5

) 𝑤𝑔𝑑 𝑔𝑜𝑙 ∑ 𝑊𝑖 (𝑙𝑜𝑔𝑑𝑖− −
[ 𝑔𝑜𝑙 =
]
𝑖𝑊 ∑

𝑤𝑔𝑆

1

(رابطه
)6

𝑑𝑖− = (𝑑𝑖 × 𝑑𝑖+1 )2

 = dgwمیانگین هندسی اندازه ذرات ()mm
 = Sgwانحراف معیار هندسی ذرات ()mm
 = Wiوزن ذرات باقی مانده در الک i
 = diاندازه اسمی الک )mm( i
 = di+1اندازه اسمی الک )mm( i+1
 = 𝑑𝑖−میانگین هندسی اندازه ذرات الک  iام
محاسبات آماری

شکل  -4دستگاه خردکن و اندازه گيری انرژی مصرفی ويژه -1 :دستگاه خرد
کن کود دامی مرطوب  -2تابلو برق  -3اينورتر  -4رايانه  -5دستگاه اندازه
گيری توان ()power analyzer

در تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی اثر محتوای رطوبتی مواد و
سرعت دورانی واحد کوبنده بر صفات انرژی مصرفی ویژه برای
خرد کردن و میانگین هندسی اندازه ذرات کود گاوی مرطوب از
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار
استفاده شد .فاکتورها شامل محتوای رطوبتی کود گاوی در سه
سطح  40 ،35و  45درصد (بر مبنای تر) و سرعت دورانی واحد
کوبنده در سه سطح  200 ،150و  250دور در دقیقه بود.
مقایسه میانگینها بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن مورد
بررسی قرار گرفت .محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار
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 SPSSانجام شد.

نتايج و بحث
انرژی مصرفی ويژه جهت خردکن کود دامی مرطوب

A

4.0

B
C

جدول  -1تجزيه واريانس انرژی مصرفی ويژه جهت خردکردن کود دامی

3.0
2.0

مرطوب
منابع تﻐییر

درجه
آزادی

مجموع مربعات

F

سرعت دورانی
محتوای رطوبتی
محتوای رطوبتی

2
2

19456721/718
4587290/552

2075/451
**489/327

سرعت دورانی×
خطا

4
18

222808/893

**11/884

84372/243

1.0
0.0
45

40

35

انرژی مصرفی ویژه (کیلوژول بر
کیلوگرم)

نتایج تجزیه واریانس اثر سرعت دورانی واحد کوبنده در سه
سطح  200 ،150و  250دور بر دقیقه و محتوای رطوبتی کود
در سه سطح  40 ،35و  45درصد (بر مبنای تر) ،بر مقادیر
انرژی مصرفی ویژه دستگاه خردکن در جدول ( )1نشان داده
شده است .طبق این نتایج تﻐییرات محتوای رطوبتی و سرعت
دورانی و اثر متقابل آنها بر روی انرژی مصرفی ویژه برای خرد
کردن کود گاوی مرطوب در سطح آماری  %1معنیدار شده
است.

انرژی مصرفی ویژه خردکن کود گاوی مرطوب در شکل ()6
نشان داده شده است .انرژی مصرفی ویژه خرد کردن کود گاوی
مرطوب با کاهش محتوای رطوبتی ،به طور معنیداری (در سطح
 1درصد) کاهش مییابد .با افزایش محتوای رطوبتی کود دامی
از  35به  45درصد (بر مبنای تر) انرژی مصرفی مواد از  2/7به
 3/8کیلوژول بر کیلوگرم افزایش یافت .نتایج مشابهی برای
آسیاب گندم ،جو و ذرت به دست آمد به طوریکه با افزایش
محتوای رطوبتی مواد ،انرژی مصرفی ویژه افزایش پیدا کرد
(.)Mani et al., 2004

محتوای رطوبتی ()%
شکل  -6مقايسه ميانگين های محتوای رطوبتی بر انرژی مصرفی ويژه

** معنی داربودن آزمون  Fدر سطح %1

مقایسه میانگینهای سرعت دورانی بر انرژی مصرفی ویژه
خرد کردن کود گاوی مرطوب در شکل ( )5نشان داده شده
است .با افزایش سرعت دورانی کوبنده ،به طور معنیداری (در
سطح  1درصد) کاهش مییابد به گونه ای که با افزایش سرعت
دورانی از  150به  250دور بر دقیقه انرژی مصرفی مواد از 4/1
به  2/1کیلوژول بر کیلوگرم کاهش یافته است.

B
C

250

200

انرژی مصرفی ویژه (کیلوژول بر
کیلوگرم)

A

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

150

سرعت دورانی (دور بر دقیقه)
شکل  -5مقايسه ميانگين های سرعت دورانی کوبنده بر انرژی مصرفی ويژه

همچنین مقایسه میانگینهای اثر محتوای رطوبتی بر

نمودار شکل ( )7مقایسه میانگینهای اثرات متقابل
محتوای رطوبتی و سرعت دورانی بر انرژی مصرفی ویژه خرد -
کردن کود دامی مرطوب در سطح  %1را نشان میدهد .برای هر
سه سطح محتوای رطوبتی  40 ،35و  45درصد (بر مبنای تر)
با افزایش سرعت دورانی دستگاه ،انرژی مصرفی ویژه جهت خرد
کردن کود گاوی مرطوب کاهش مییابد .همچنین در هر سه
سطح محتوای رطوبتی ،افزایش سرعت دورانی از  200به 250
دور بر دقیقه تاثیر بیشتری بر کاهش انرژی مصرفی ویژه نسبت
به دور  150به  200دور در دقیقه دارد .بیشترین انرژی مصرفی
ویژه  4/6کیلوژول بر کیلوگرم برای کاهش اندازه کود گاوی
مرطوب در حالت محتوای رطوبتی  45درصد (بر مبنای تر) و
سرعت  150دور بر دقیقه مشاهده شد .همچنین کمترین انرژی
مصرفی ویژه  1/72کیلوژول بر کیلوگرم مربوط به حالت محتوای
رطوبتی  35درصد (بر مبنای تر) و سرعت دورانی  250دور بر
دقیقه بدست آمد .نتایج مشابهی در تحقیق مانی و همکاران به
دست آمد .آنها با استفاده از آسیاب چکشی برای خرد کردن
ساقه ی ذرت در محتوای رطوبتی  8و  ،%12انرژی مصرفی ویژه
به ترتیب  14/76و  kWht-119/84گزارش دادند ( Mani et al.,
.)2004
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35%
40%

5.0
4.5

45%

C

B

D

4.0
3.5

E

G
F

3.0
2.5

H

2.0

I
1/72

1.5

انرژی مصرفی ویژه (کیلوژول بر کیلوگرم)

4/62
A

63

1.0

250

سرعت دورانی (دور بر دقیقه)

150

200
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توزيع اندازه و ميانگين هندسی اندازه ذرات

نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف محتوای رطوبتی و سرعت
دورانی در جدول ( )3نشان داده شده است .با توجه به جدول
( ،)3اثر عوامل محتوای رطوبتی و سرعت دورانی در سطح آماری
 %1و اثر متقابل آنها در سطح آماری  %5معنیدار شده است.
جدول  -2تجزيه واريانس ميانگين هندسی اندازه ذرات

منابع تﻐییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

سرعت دورانی
محتوای رطوبتی
سرعت دورانی×
محتوای رطوبتی
خطا

2
2

0/353
0/038

F
**690/827
**74/089

0/004

*3/499

4
18

0/005

** و * به ترتیب معنی داربودن آزمون  Fدر سطح  %1و %5

شکل ( )8مقایسهی میانگینهای اثر متقابل سرعت دورانی
کوبنده در سه سطح  200 ،150و  250دور بر دقیقه و محتوای
رطوبتی در سه سطح  40 ،35و  45درصد (بر مبنای تر) بر
میانگین هندسی اندازه ذرات کود گاوی مرطوب را نشان میدهد.
طبق این نتایج با افزایش محتوای رطوبتی در تمام سطوح سرعت
دورانی ،میانگین هندسی اندازه ذرات کود گاوی مرطوب افزایش
پیدا کرد .این امر میتواند به دلیل افزایش مقاومت برشی با افزایش
محتوای رطوبتی کود گاوی مرطوب باشد .ایگاتیناتانه و همکاران در
سال  2007نشان دادند که یک جرمی از سورگوم در محتوای
رطوبتی  %51نسبت به محتوای رطوبتی  ،%20مقاومت بیشتری
برای برش از خود نشان داده است (.)Igathinathane et al., 2007

اثر سرعت دورانی کوبنده در هر سه سطح محتوای رطوبتی
بر میانگین هندسی ذرات بدینصورت مشاهده شد که در ابتدا با
افزایش سرعت دورانی کوبنده از  150به  200دور بر دقیقه،
میانگین هندسی اندازه ذرات از  1/11به  1/05میلیمتر کاهش و
با افزایش سرعت دورانی از  200به  250دور بر دقیقه ،میانگین
هندسی ذرات از  1/05به  1/32میلیمترافزایش یافت .این امر می-
تواند از طرفی به علت زمان ماندگاری مناسب مواد در محفظهی
آسیاب بوده باشد؛ چرا که ذرات در سرعت دورانی  250دور بر
دقیقه ،به علت نیروی گریز از مرکز باال ،زمان بسیار کمی را برای
آسیاب شدن در محفظهی آسیاب داشته؛ بنابراین میانگین هندسی
ذرات در این حالت نسبت به سرعت دورانی  200دور بر دقیقه با
نیروی گریز از مرکز بیشتر بود .از سوی دیگر میزان نیروی برشی در
سرعت های مختلف کوبنده بر قطر ذرات موثر است به گونه ای که
در سرعت دورانی  150دور بر دقیقه به دلیل نیروی برشی کم
توسط واحد کوبنده ،میانگین هندسی ذرات آن نسبت به سرعت
دورانی  200دور بر دقیقه بیشتر بود .در زمان فشردهسازی ،ذرات
کوچکتر با جابجایی و پرکردن فضاهای خالی ،یک ماده فشردهشده
چگال تر و مقاومتر تولید میکنند ( )Tabil, 1996با توجه به شکل
( )8مشاهده میشود که بزرگترین میانگین هندسی اندازه ذرات
برابر با  1/38میلیمتر مربوط به سرعت دورانی 250دور بر دقیقه و
محتوی رطوبتی  45درصد ( بر مبنای تر) و کمترین میانگین
هندسی اندازه ذرات برابر با  1/02میلیمتر در سرعت دورانی200
دور بر دقیقه و محتوی رطوبتی  35درصد (بر مبنای تر) اتفاق افتاد.
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)mm( میانکین هندسی اندازه ذرات

1.6

1/38
A

1.5
1.4

B

1.3
1.2

D

1.1

E

1

E

35%
40%
45%

C

E
EF

F
1/02

0.9
0.8

150

200

250

)سرعت دورانی (دور بر دقیقه
 مقايسه ی ميانگين های اثرات متقابل سرعت دورانی و محتوای رطوبتی بر ميانگين هندسی ذرات-8 شکل

مناسب ترین حالت کاری ماشین بر اساس کمترین اندازه ذرات
 دور بر دقیقه و محتوای200  در سرعت دورانی،آسیاب شده
 درصد (بر مبنای تر) با میانگین هندسی اندازه ذرات35 رطوبتی
 کیلوژو ل بر کیلوگرم3/01 میلی متر و انرژی مصرفی ویژه1/02
.انتخاب گردید

سپاسگزاری
از شرکت هلدینگ مزارع نوین ایرانیان (منا) به دلیل حمایت از
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم پردیس ابوریحان برای،پروژه
.در اختیار گذاشتن امکانات اجرایی تشکر و قدردانی میگردد

نتيجهگيری
 کیلوژول بر1/72 کمترین انرژی مصرفی ویژه دستگاه برابر با
 دور بر دقیقه و محتوای رطوبتی250 کیلوگرم در سرعت دورانی
 درصد (بر مبنای تر) و بیشترین انرژی مصرفی ویژه برابر با35
 دور بر دقیقه150  کیلوژول بر کیلوگرم در سرعت دورانی4/62
. درصد (بر مبنای تر) بدست آمد45 و محتوی رطوبتی
. افزایش یافت،میانگین هندسی ذرات با افزایش رطوبت
همچنین میانگین هندسی اندازه ذرات با افزایش سرعت دورانی
 دور200  در سرعت دورانی.ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت
 درصد (بر مبنای تر) کمترین35 بر دقیقه و محتوای رطوبتی
. میلیمتر مشاهده شد1/02 میانگین هندسی ذرات برابر با
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