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ABSTRACT
Fuel supply for cooking among Iranian nomads have always been problematic job. The use of wood as a source
of energy is very common in nomads. Traditional method of firing releases a huge amount of smoke, which
may lead to respiratory problems in women. Moreover, collection of wood corresponds to destroy of natural
resources. The aim of this study is to assess the feasibility of using ship dung (as the most available biomass in
nomadic life), as a cleaner cooking fuel in an improved biogas stove. In this research a micro gasifier biomass
cook stove as an improved biomass cook stove was evaluated based on Emission & Performance Test Protocol.
Sheep dung pellets of 38 mm length and 13.6 mm diameter was used as biofuel. In addition to measurement of
descriptive characteristics, the heating value of fuel was estimated based on elemental analyzing results and the
models presented in previous researches. Emission of Carbon monoxide was monitored throughout the test. No
smoke was observed during the stove operation. The thermal power of the stove was measured to be 3.4 kW.
With the efficiency of 28 percent, 3 L of water got to boiling point in 16 min consuming 440 g of pellet. The
average amount of emitted CO was recorded to be acceptable range. The results of micro gasifier biomass cook
stove evaluation with sheep dung pellet as fuel showed that, this devise has a good technical and emission
performance with this fuel and it can be used for nomad’s household. Further on field research is needed to
adjust the stove size and design to the common life style of nomads.
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ارزيابی فنی امکان استفاده از پلت کود گوسفندي براي تأمين انرژي پختوپز خانگی عشاير ايران
محمدعلی ابراهيمینيک  ،محمدرضا رسولخانی  ،عبداهلل رحيمی دميرچی عليا  ،حميد محمدينژاد  ،محمد حسين عباسپور فرد
.1گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/4/17 :تاریخ بازنگری -1398/10/14 :تاریخ تصویب)1398/11/2 :

چکيده
با توجه به مشکالت فراوان عشایر در تامین انرژی پختوپز خانگی ،هدف این تحقیق بررسی اولیه امکان استفاده از فضوالت
گوسفندی ،بهعنوان سوخت جایگزین بهویژه در زمانهای اضطرار برای عشایر است .بههمینمنظور ،فضوالت گوسفندی
بهصورت پلت بهطول  38و قطر 13/6میلی متر تهیه و در یک اجاق میکروگازیفایر توسعه یافته ،مورد ارزیابی قرار گرفت.
همه آزمونهای ارزیابی بر اساس پروتکل آزمون آالیندگی و عملکرد انجام شد و طی آن در هر آزمون مقدار سه لیتر آب و
 800گرم پلت کود گوسفندی استفاده شد .پس از اندازهگیری خصوصیات توصیفی پلتها ،با استفاده از نتایج و مدلهای
ارائه شده در پژوهشهای پیشین ،ارزش حرارتی سوخت مورد استفاده محاسبه شد .نتایج نشان داد که طی استفاده از پلت
کود گوسفندی با مصرف  473گرم سوخت و با آهنگ مصرف  14/7گرم در هر دقیقه ،مقدار  3لیتر آب در مدت زمان 16
دقیقه به جوش رسیده که براساس مطالعات پیشین ،مدت زمان مناسب و قابل قبولی است .توان اجاق  3/4کیلو وات و
بازدهی حرارتی آن با سوخت فضوالت گوسفندی  28درصد و مقدار توان مفید که برایند این دو پارامتر است  0/952کیلو
وات اندازهگیری شد .مقایسه نتایج ارزیابی آالیندگی با استانداردهای بینالمللی از جمله استاندارد  EPAنشان داد که میزان
انتشار مونوکسیدکربن بیشتر از حد مجاز نبوده است .از نتایج این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که پلت کود گوسفندی
هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ آالیندگی قابلاستفاده بهعنوان سوخت اجاق میکروگازیفایر برای پختوپز خانگی است.
واژههاي کليدي :عشایر ،میکروگازیفایر ،انرژی تجدیدپذیر ،کود گوسفندی ،بازده حرارتی

مقدمه
فراوانی منابع انرژی فسیلی در ایران همواره منشاء مشکالت
عدیدهای از جمله معضالت زیستمحطی بوده است .این فراوانی
متاسفانه نگاه مدیران را تک بعدی کرده است ،به این معنی که راه
حل تامین انرژی در هر منطقهای ،رساندن گاز ،نفت و یا کپسول
گاز مایع شده است .نکته مورد غفلت اما ضررهای مالی و جانی
خانوارهای مناطق دور ،و هزینههای باالی درمان آنها است .انتقال
کپسولهای سنگین گاز مایع خطر آسیب به دیسک کمر را به
همراه دارد و باز و بسته شدن مکرر آنها احتمال نشتی را باال میبرد.
از طرف دیگر ،در مواقع بحرانی که اتفاقا نیاز شدیدتر است ،ارسال
سوخت با تاخیر همراه است .چنین مشکالتی بهویژه برای عشایر و
روستائیان مناطق دورافتاده بسیار مشاهده میشود .طبق آخرین
آمارهای ده ساله سرشماری عشایر کوچنشین که توسط سازمان
ملی آمار ایران در سال  1387انجامشده  60درصد از خانوارهای
عشایر در دوره ییالق برای انجام فعالیتهای پختوپز خود از
زیستتوده استفاده میکنند (.)Statistical Center of Iran, 2008
شکل ( )1و ( )2نوع سوخت مورد استفاده در خانوارهای عشایر
کوچنده و سهم هر یک را نشان میدهد.
*نویسنده مسئولEbrahimi-nik@um.ac.ir :

با توجهبه این نکته که یکی از مهمترین روشهای امرار معاش
در بین عشایر دامداری است ،توجه به پتانسیلهای استفاده از کود
های حیوانی ،این منابع انرژی را بهعنوان یک منبع انرژی بیهزینه
و دردسترس برجسته میکند .در این بین آمارها نشان میدهد در
بین احشام مورد استفاده عشایر ،گوسفند و بره با بیش از 13/5
میلیون رأس دارای بیشترین فراوانی هستند ( Statistical Center
 .)of Iran, 2008جدول  1نشاندهنده فراوانی انواع دام در بین
عشایر کوچنشین است .از سوی دیگر آمارها نشانمیدهد که اگر
چه زیستتوده بخش اعظمی از منبع تأمین انرژی خانگی عشایر را
تشکیل میدهد اما وسایلی که برای پختوپز خانگی و یا گرمایش
مورد استفاده عشایر قرار دارد وسایل سنتی معمولی با بازدهی بسیار
پایین است .این نکته بیانگر اهمیت تحقیق بر روشهای دارای
بازدهی بیشتر برای استفاده در بین عشایر و افزایش سطح رفاه آنها
است .جدول  2نشاندهنده وسایل مورد استفاده برای پختوپز
خانگی در بین عشایر است (.)Statistical Center of Iran, 2008
الزم به ذکر است ) Rasoulkhani et al. (2018طی یک مطالعه
مقایسهای بهتر بودن عملکرد اجاقهای زیستتوده سوز بهبودیافته
را نسبت به روش های سنتی و کم بازده که در بین عشایر و
روستاییان مرسوم است به اثبات رسانده اند.
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جدول  .2تعداد خانوارهاي عشاير استفادهکننده از وسايل پختوپز خانگی ( Statistical Center of Iran,
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وسایل پختوپز
تعداد خانوار

تنور پخت نان
(گازی)

چراغ خوراکپز نفتی

33843

123821

یکی از جالبترین گزینهها برای جایگزینی با روشهای کم-
بازده و سنتی استفاده از زیستتوده برای گرمایش و پختوپز
خانگی ،استفاده از اجاقهای پختوپز زیستتوده سوز
توسعهیافته 1است .به عقیده پژوهشگران تمرکز بر پروژههای بهبود
و بهکارگیری اجاقهای زیستتوده سوز ،کاهش از بین رفتن
جنگلها ،افزایش سالمتی و کاهش سرعت تغییرات آبوهوایی را
به ارمغان خواهد آورد ( ;Lertsatitthanakorn et al., 2014
 .)MacCarty et al., 2010پژوهشگران ایرانی نیز ضمن معرفی
1. Improved Biomass Cook Stove

1

اجاقگازسوز
خانگی
137463

فناوری میکروگازیفیکاسیون و بررسی جایگاه آن برای تأمین
انرژی پختوپز خانگی در ایران ،بیان کردند که استفاده از اجاق
های زیستتوده سوز میکروگازیفایر با توجه به بازدهی باال و هزینه
و آالیندگی پایین در مقابل روشهای سنتی ،گزینه مناسبی برای
جایگزینی با روشهای متداول و یا استفاده بهعنوان مکمل در
کنار آنها میباشند( Rasoulkhani et al., 2016; Ebrahimi-Nik
 Rasoulkhani et al (2019) . )& Rohani, 2019ضمن طراحی
ساخت و بهینه سازی یک نوع اجاق زیست توده سوز جریان
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طبیعی اذعان داشتند که استفاده از این نوع اجاقها برای بهره
گیری از زیستتوده بسیار مناسب بوده و توجه به این موضوع ،در
کنار تأثیرات مثبت زیستمحیطی (کاهش آالیندگی نسبت به
استفادههای سنتی و مصرف سوخت کمتر در این اجاقها و
درنتیجه تخریب کمتر جنگلها و مراتع) ،گامی در جهت افزایش
عمران روستایی و بهبود رفاه زندگی در جامعه هدف (عشایر و
روستاییان) خواهد بود.
بر همین اساس پژوهشهای فراوانی با توجه به سبک
زندگی و ماده خام در دسترس در نقاط مختلف جهان انجام شده
است .در این گونه مطالعات ،مدت زمان شعلهدهی با مصرف میزان
مشخصی از سوخت ،مدت زمان به جوش آوردن مقدار مشخصی
از آب (نشانگر توان حرارتی بازدهی و خصوصیات شعله) ،و
همچنین میزان انتشار آالیندهها ،فاکتورهای مورد بررسی است.
( Ebrahimi-Nik & Rohani )2019استفاده از سه نوع ضایعات
کشاورزی شامل چوب ذرت ،پوست بادام و خردهچوب را در یک
اجاق بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در این بین بهترین
عملکرد با پوست بادام حاصل میشود ( Rasoulkhani et al.,
 .)2019در مطالعهای مشابه استفاده از کود زرافه ،گورخر ،کرگدن
و بوفالو آمریکایی بهعنوان سوخت یک نوع اجاق  1TLUDگزارش
گردیده است (.)Birzer et al., 2014
( Suresh et al )2016در یک مطالعه  3نوع از اجاق های
توسعه یافته منطقه خود با روش سنتیِ مورد استفاده ،مقایسه و
عملکرد هرکدام را با استفاده از  3نوع سوخت زیست توده متداول
در منطقه و براساس روش آزمون جوشش آب 2و آزمون پخت
کنترل شده 3مورد ارزیابی قرار دادند .در این آزمایش  1اجاق
استوانه ای توسعه یافته از نوع  TLUDاما مجهز به دمنده( 4ابعاد
محفظه احتراق استوانه ای :قطر قاعده=  11سانتی متر و ارتفاع=
 14سانتی متر) و دو اجاق توسعه یافته جریان طبیعی(5متوسط
ابعاد محفظه :قطر قاعده=  10سانتی متر و ارتفاع=  23سانتی متر)
با استفاده از سه نوع سوخت زیست توده (چوب ،بقایای قابل
اشتعال کشاورزی و مود حیوانی) مورد ارزیابی قرار گرفتند .این
پژوهشگران گزارش کردند که در این ارزیابی ها بیشترین میزان
مصرف سوخت ویژه با مقدار  1163گرم بر کیلوگرم مربوط به
روش سنتی و کمترین میزان مصرف سوخت ویژه با مقدار 588
گرم بر کیلوگرم مربوط به اجاق  TLUDدمنده دار بوده است .این
شاخص برای هریک از اجاقهای توسعه یافته جریان طبیعی نیز
به طور متوسط  990گرم بر کیلوگرم بوده است .در این پژوهش

بیشترین میزان شعله دهی با متوسط  84دقیقه مربوط به
اجاقهای جریان طبیعی و کمترین میزان زمان شعله دهی با 70
دقیقه برای اجاق دمنده دار به ثبت رسید .میزان شعله دهی اجاق
سنتی تقریبا  76دقیقه گزارش شد .این پژوهشگران اذعان داشتند
که بهترین عملکرد اجاق های مورد ارزیابی (زمانهای گزارش
شده) با استفاده از سوخت کود حیوانی به ثبت رسیده و کمترین
زمان شعله دهی در هنگام استفاده از چوب به عنوان سوخت بوده
است .ایشان همچنین گزارش کردند که در هنگان استفاده از کود
حیوانی به عنوان سوخت بیشترین میزان مصرف سوخت ویژه برای
عملکرد اجاقهای مورد ارزیابی به ثبت رسیده است .براساس
گزارشات ناشی از این پژوهش بیشترین میزان بازدهی حرارتی با
مقدار  37درصد مربوط به اجاق دمنده دار در استفاده از کود
حیوانی بوده است .این پژوهش همچنین نشان داده که بهترین
بازدهی حرارتی در اجاقهای توسعه یافته جریان طبیعی در هنگام
استفاده از کود حیوانی به عنوان سوخت بوده است که دو عدد
متوسط 21درصد و  28درصد را برای میزان بازدهی حرارتی دو
اجاق مورد استفاده در پژوهش خود گزارش کرده اند.
( Tańczuk et al )2017طی یک مطالعه آزمایشگاهی با
هدف بررسی امکان استفاده همزمان کود مرغی و پلت چوب،
مادههای ذکرشده را بهصورت ترکیبی در یک گازیفایر بستر ثابت
با ظرفیت  5کیلوگرم بر ساعت بهعنوان سوخت مورد بررسی قرار
دادند .در این آزمایش دو سری کود مرغی (پلت و غیر پلت خشک
شده) بهصورت ترکیبی با پلت چوبِ درخت کاج در فرایند
گازیفیکاسیون مورد بررسی قرار گرفت .عالوه بر ظرفیت تولید 2
تا  2/5مگاژول انرژی از هر مترمکعب از این سوخت ترکیبی ،نتایج
این تحقیق نشان داد که استفاده از کود مرغی پلت شده به همراه
پلت چوب میتواند بهطور معنیداری هزینههای تولید انرژی
پلتهای چوبی را کاهش دهد .این نتایج همچنین مشخص کرد
که ارزش حرارتی گاز مولد تولیدشده از پلت کود مرغی باالتر از
کود مرغی بهصورت پلت نشده است که این نتیجه اهمیت کاربرد
پلتها را در فرایند گازیسازی برجسته میکند.
( Grimsby et al )2016در پژوهشی که انجام دادند برای
ارزیابی اجاقهای زیستتوده سوز منطقه خود (تانزانیا) از ساقه
گیاه ذرت ،ساقه بالل ذرت ،ساقه آفتابگردان و خاکاره و
همچنین هیزم و زغال و کود گاوی بهعنوان سوختهای متداول
و در دسترس در منطقه استفاده کردند .این پژوهشگران در نتایج
ارزیابی سوختهای مختلف برای انتخاب بهترین سوخت ،دامنه

1. Top Lit Up Draft
2. Water Boiling Test
3. Controlled cooking test

4. Forced Draft
5. Natural Draft
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تغییرات توان حرارتی را در بازه  2/1کیلووات برای کود گاوی با
ارزش حرارتی  8/1مگاژول بر کیلوگرم تا  10/4کیلووات برای ساقه
بالل ذرت با ارزش حرارتی  14/2مگاژول بر کیلوگرم گزارش
کردند .طی این پژوهش از اجاقهای سنتی و توسعه یافته متداول
منطقه استفاده شده بود که پس از انجام ارزیابی ها با استفاده از
سوخت های ذکر شده نتایج آزمون جوشش آب نشان داد که
اجاق توسعه یافته مورد استفاده در آزمایشات توانسته با نرخ
مصرف سوخت ویژه ای به مقدار  206گرم بر دقیقه توانی معادل
 6/9کیلووات با بازدهی  18درصد خروجی داشته باشد.
پژوهشگران معتقدند بازدهی حرارتی و مصرف سوخت ویژه
مهمترین پارامترهای ارزیابی اجاقهای زیستتوده سوز هستند
(.)Manoj et al., 2013; Sutar et al., 2015
بررسی پژوهشها و تجربیات نشاندهنده سهولت استفاده
از کودهای حیوانی در حالت پلت شده است و نشان میدهد که
پلتکردن کودهای حیوانی یک راه مناسب برای بهرهگیری پر
بازده از اینکودها برای تأمین انرژی حرارتی و انجام فرایندهای
ترموشیمیایی (پیرولیز ،گازیفیکاسیون و  )...است ،از طرفی فراوانی
گوسفندداری در بین عشایر و جایگاه استفاده از زیستتوده در
این جامعه ،این ایده را به ذهن میرساند تا بتوان با پلتکردن کود
گوسفندی و ارائه آن بهعنوان سوخت در اجاقهای زیستتوده
سوز میکروگازیفایر ،سوخت پلت کود گوسفندی را به گزینهای
فوقالعاده کمهزینه و در دسترس تبدیل کرد .مصرف کود
گوسفندی به عنوان سوخت همچنین میتواند به بهداشت محیط
عشایر و دامهای آنها کمک نماید .در تحقیق حاضر بر آن هستیم
تا با بهکارگیری کود گوسفندی بهعنوان سوخت یک اجاق
میکروگازیفایر و ارزیابی فنی عملکرد اجاق ،امکان استفاده از کود
گوسفندی پلت شده را بررسی کنیم.

مواد و روشها
اجاق مورد استفاده

میکروگازیفایر با استفاده از عایق حرارتی سرامیکی عایقبندی
شده و پس از آن درون یک محفظه خارجی مکعب شکلی در ابعاد
 275×275میلیمتر و ارتفاع  340میلیمتر قرار گرفت .بهمنظور
درزبندی فضای اطراف محل اشتعال ،قسمت اتصال فوقانی اجاق
به محفظه خارجی ،با توجه به اینکه این فضا در قرابت با محل
تشکیل شعله است ،از واشر آزبستی (به دلیل مقاومت حرارتی
باال) استفاده شد.
ارزيابی عملکرد

یکی از متداولترین روشهای ارائهشده برای ارزیابی عملکرد
اجاقهای زیستتوده سوز آزمون جوشاندن آب یا  WBTاست که
توسط همه پژوهشگران در این زمینه برای ارزیابی عملکرد
حرارتی اجاقها مورداستفاده قرار گرفته است ( & Phusrimuang
Wongwuttanasatian, 2016; Suresh et al., 2016; Wang et
 .)al., 2016آزمون  WBTیک شبیهسازی ساده از فرایند پختوپز

است که بهمنظور ارزیابی اجاقهای زیستتوده سوز ،تحت شرایط
آزمایشگاهی و کنترلشده انجام میشود.
همه آزمونهای انجامشده در پژوهش حاضر بر اساس
پروتکل آزمون آالیندگی و عملکرد )EPTP( 1انجامشده که توسط
محققان قبلی پیشنهاد و استفادهشده است ( DeFoort et al.,
 .)2010; Tryner et al., 2016پروتکل  EPTPیکی از نسخههای
بهروز شدهی ارائه شده برای آزمون  WBTاست ( Sutar et al.,
 .)2015در هر تکرار از آزمونهای انجام شده مقدار سه کیلوگرم
آب در یک ظرف  5لیتری از دمای محیط ( )23°C±2به دمای
 90°Cرسانده شد .در همهی تکرارهای آزمون تنها مرحله شروع
سرد آزمون انجامشده و در پایان هر فاز شروع سرد 2با رسیدن
دمای آب به دمای  90°Cکه بر اساس پروتوکل  EPTPبه عنوان
زمان جوشیدن درنظر گرفته می شود ،مقدار آب تبخیر شده ،جرم
سوخت باقیمانده (بهصورت نسوخته) از کل سوخت بکار گرفته
شده ابتدایی با مقدار  800گرم ،و جرم زغال باقیمانده اندازهگیری
شد .محل انجام آزمایشات در یکی از آزمایشگاههای گروه
مهندسی بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
مشهد با متوسط ارتفاع  1050متر از سطح دریا و دمای جوش
منطقهای  96/6°Cبوده است.

در پژوهش حاضر یک اجاق میکروگازیفایر ساخته شده با الهام از
طرح  Everything Nice Stoveو اجاقهای  TLUDو براساس
اصول کلی حاکم بر اجاقهای میکروگازیفایر ()Anderson, 2009
مورد استفاده قرار گرفت .جزئیات طراحی و عملکرد این اجاق با
استفاده از برخی از پسماندهای کشاورزی قبال توسط محققین
حاضر منتشر شده است ()Ebrahimi-Nik & Rohani, 2019b
ولی در این تحقیق ،با توجه به تجربیات و آزمونهای متعدد،
بهمنظور بهبود عملکرد اجاق ،دیوارهی بیرونی استوانهی خارجی

بازده حرارتی که عبارت است از نسبت مقدار انرژی منتقلشده به
آب در طی آزمون بر تفاضل مقدار انرژی قابل استحصال از سوخت
و مقدار انرژی باقیمانده در زغال در پایان فرایند آزمون از رابطه
زیر محاسبه شد (.)WBT Technical Committee, 2014

1. Emissions & Performance Test Protocol

2. Cold Start

محاسبهي بازده و پارامترهاي ارزيابی
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(رابطه )1

) (m  c   ) H 2O  (m  hv ) H 2O (evap

 LHV f  E moist  char mass  LHV char

equ

dryfuel



در این معادله  m c نشاندهنده گرمای مبادله شده
با آب بوده که در آن  mجرم برحسب گرم C ،ظرفیت گرمایی
ویژه آب معادل  4/186 J  g 1.K 1و  اختالف دمای
ایجادشده در آب برحسب  Kهستند و  hنشاندهنده گرمای
v
نهان تبخیر آب برابر با  2260 J  g 1است m  hv .بیانگر مقدار
انرژی صرف شده برای آب تبخیر شده است و عبارت
 dryfuel equنشاندهنده جرم سوخت مصرفشده مؤثر ،بدون

در نظر گرفتن جرم رطوبت سوخت است .همچنین  E moistمقدار
انرژی موردنیاز برای تبخیر رطوبت موجود در سوخت و
 char massجرم زغال باقیمانده در پایان فرایند ارزیابی
میباشند LHV f .و  LHV charبه ترتیب نشاندهنده ارزش
حرارتی خالص سوخت و زغال را نشان میدهند .هر یک از
بخشهای مخرج رابطهی کسری محاسبهی بازدهی از رابطههای
 2و  3محاسبه میشود.
(رابطه )2

) fuel mass wet .(1  MC

equ 

dryfuel

(رابطه )3

)E moist  fuel mass wet  MC (4.186(T b T a )  2260

در هریک از روابط ( )2و ( )3عبارت  fuel mass wetجرم
سوخت مصرفشده همراه با رطوبت را با واحد ( )gنشان میدهد.
همچنین  MCدرصد محتوی رطوبت سوخت T a ،دمای اولیه
سوخت که برابر با دمای محیط در نظر گرفته میشود و  T bدمای
جوش رطوبت موجود در سوخت برحسب  Kرا بیان میکند.
عالوهبر بازده ،درکنار اندازهگیری زمان بهجوش رسیدن
برای ارزیابی اجاقها ،شاخصهای دیگری نیز موردمحاسبه قرار
میگیرد که اندازهگیری آنها بر اساس معادالت  4تا  8است:
f
SFC  ac
(رابطه )4
w rc
f ac
BR 
(رابطه )5
Time min
(رابطه )6

FPU  FP 

f ac  LHV f
(رابطه )7
Time min  60
رابطههای ذکرشده به ترتیب برای اندازهگیری آهنگ
FP 

1. Burning rate
2. Fire power
3. Specific fuel consumption
4. Useful fire power

مصرفسوخت ،1توانحرارتی ،2مصرفسوخت ویژه 3و توانحرارتی
مفید4مورداستفاده قرار میگیرند .در هریک از رابطهها عبارت
 Time minنشاندهنده زمانبهجوشرسیدن(5زمان رسیدن به

دمای  90درجه به استناد  )EPTPبرحسب دقیقه و w r
نشاندهنده جرم آب جوشیده بجامانده در پایان آزمون برحسب
گرم است s .اختالف دمای بوجود آمده در فاز نیمجوش،
 f acنشاندهنده مقدار سوخت واقعی استفادهشده در طی فاز
شروع سرد برحسب گرم است.
ماده خام مورد استفاده

سوخت مورداستفاده برای انجام پژوهش حاضر کودهای
گوسفندی است که از محل انباشتهسازی کودهای گوسفندداری
دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه با
استفاده از الک مش  10و مش ( 18ذرات  1تا  2میلیمتر) غربال
شد .همچنین پس از آن ،با توجه به بررسی پژوهشهای انجام
شده در راستای رطوبت بهینه برای پلتسازی ،رطوبت کودها برای
تهیه پلت به  18درصد رسانده شد.
برای ساخت پلتها از پرس مکانیکی دستی ،یک سیلندر
(از جنس تفلون) و پیستون فشاردهنده (از جنس آلیاژ فوالدی)
به طول  140میلیمتر و قطر 10میلیمتر با لقی 0/2استفاده شد.
روش آماده کردن پلتها به این صورت بود که در ابتدا کود در
داخل سیلندر ریخته میشد و خروجی سیلندر بهوسیله زائده
فلزی ساخته شده به اندازه قطر سیلندر مسدود میشد .سپس
پیستون داخل سیلندر قرار داده شده و با دست ،کمی متراکم
میگشت .پس از آن کل مجموعه سیلندر و پیستونِ بارگیری شده
با کود گوسفندی ،در زیر دستگاه پرس مکانیکی قرار داده می
شود و با اعمال فشار به اهرم پرس ،این فشار پس از افزایش به
وسیله مکانیزم مکانیکی پرس به سیلندر و پیستون منتقل میشد
تا با نگه داشتن در این حالت به مدت  7تا  10ثانیه پلت شکل
بگیرد.
پس از آمادهسازی پلتها بهمنظور دستیابی به خصوصیات
توصیفی ،سوخت مورداستفاده تحت آنالیز تخمینی 6قرار گرفت و
خصوصیات توصیفی موردنظر اعم از محتوی رطوبت ،درصد
خاکستر ،مواد فرار و چگالی حجمی اندازهگیری شد .عالوه براین
برای گزارش وضعیت دوام پلتهای مورد استفاده ،فاکتور تنش
تسلیم یازده نمونه تصادفی از پلتهای آماده شده با استفاده از
پراب  10میلیمتر دستگاه آزمون بافت  Tinius Olsen H5KSو
5. Time to boil
6. Proximate Analysis
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با سرعت 10میلیمتر بر دقیقه اندازهگیری شد .آنالیزعنصری با
استفاده از دستگاه  CHNS Elemental Analyzerمدل
" "FlashEA 1112 seriesانجام شد.
برای اندازهگیری ارزش حرارتی ،از بین مدلهای ارائه شده
در پژوهشهای پیشین ،براساس کمترین مقدار شاخص ،1RMSE
مدل ارائهشده در گزارش )( Friedl et al. (2005رابطه  ،)8اتخاذ
شده و با استفاده از نتایج آنالیز عنصری ،ارزش حرارتی ناخالص
تخمین زده شد .در پایان نیز با استفاده از رابطهی بین ارزش
حرارتی خالص 2و ارزش حرارتی ناخالصPeduzzi et al., ( 3
( )2016رابطه  )9نتایج موردنیاز محاسبه شد.4
(رابطه )8
HHV  3.55 C 2  232 C  2230  H  51.2(C  H )  131 N  20600

(رابطه )9

H
 evap
100

LHV  HHV  MR H 2O ,H 

در معادله  9رابطه بین  HHVو  LHVبر اساس وزن خشک
بیانشده است .در این رابطه  MR H 2O , Hنسبت جرم مولی آب
به جرم مولی هیدروژن H ،درصد جرمی هیدروژن موجود در ماده
و  vapآنتالپی تبخیر آب برحسب )  (kJ kg 1است.
اندازهگيري آالينده مونواکسيد کربن

بر اساس استانداردهای موجود برای اندازهگیری میزان آالیندگی
از روش هود و تونل اختالط 5گاز خروجی برای نمونهبرداری
استفاده شد ( .)WBT Technical Committee, 2014ابعاد این
هود یک متر در یک متر و ارتفاع  1/6متر ،مجهز به مجرای
خروجی با قطر  10سانتیمتر (4اینچ) بود .قطر لوله و زانوهای
اختالط گاز خروجی نیز  10سانتیمتر بود .از یک فن دمنده در
انتهای لوله بهمنظور ایجاد مکش استفاده شد .براساس ،WBT
محل نمونهگیری در فاصله طولی  1/2متری لوله اختالط و ارتفاع
 1/5متری از سطح اجاق اتخاذ شد .سرعت جریان گاز خروجی در
محل نمونهگیری با استفاده از دستگاه اندازهگیری سرعت جریان
گاز ( )testo425-Hot wire anemometer,USAدر شش تکرار
اندازهگیری شد و از حاصلضرب میانگین سرعتجریانهای
محاسبهشده در مساحت سطح لوله خروجی (به قطر10سانتیمتر)
دبی جریان گاز در لوله اختالط  626/5 L Sمحاسبه شد .غلظت
آالینده  COدر کل مدت انجام هر آزمون در بازههای زمانی پنج
ثانیه توسط کاربر و بهصورت دستی ،با استفاده از دستگاه
اندازهگیری  CO-110ساخت کشور چین و برحسب  ppmبه ثبت
1. Root Mean Square Error
2. LHV
3. HHV
 .4براساس  WBTبرای محاسبه بازدهی اجاق ،ارزش حرارتی خالص ( )LHVمورد نیاز
است.
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رسید .در پایان نیز برای اندازهگیری کل COمنتشر شده در طی
آزمون از رابطه  4استفاده میشود.
t

) Total CO   ( CO i × Q
i 1

()10
در معادله  t ،10مدتزمان انجام هر آزمون CO i ،غلظت

مونواکسید کربن ثبت شده در هرلحظه برحسب mg  m 3

وQ

نشاندهنده دبی متوسط لوله خروجی هود در محل نمونهبرداری
برحسب  m 3  s 1است.
برای اندازهگیری دمای آب و دمای شعله ،از ترموکوپل ساده
مدل  Kو ترموکوپل مناسب برای اندازهگیری دماهای باال با مدل
 HP-502A-M21ساخت کشور چین متصل به یک ترمومتر چهار
کاناله دیتاالگر مدل  TM-947SDساخت شرکت لوترون تایوان
استفاده شد.

نتايج و بحث
نتايج آمادهسازي و آناليز سوخت مورد استفاده

پس از انجام آنالیزهای تخمینی ،خصوصیات توصیفی سوختهای
مورد استفاده اندازهگیری شد که نتایج به همراه استاندارد
اندازهگیری در جدول  3ارائه شده است .همچنین نتایج
آنالیزعنصری و تخمین ارزش حرارتی به تفکیک نوع سوخت مورد
استفاده در جدول  4ارائه شده است .محققین حاضر در پژوهش
پیشین خود که در زمینه تاثیر اندازه سوختهای مختلف داشتند
نتیجه گرفتند که در بین اندازه سوختهای مورد استفاده در
اجاقهای زیستتوده سوز میکروگازیفایر ،سوختهای با اندازهی
کمتر از یک اینچ (حدودا  12/5میلیمتر) بیشترین بازدهی را
داشته است ( .)M. R. Rasoulkhani et al., 2017اما از دیگر سو
تجربیات پیشین نشان داد که درصورت فقدان تخلخل کافی در
حجم سوخت مورد استفاده ،عملکرد سیستم حاکم بر تجزیه
ترموشیمیایی و احتراق سوخت با مشکل مواجه شده و اصطالحاً
موجب خفگی اجاق میشود .با این سابقه و با توجه به عدم
پایداری کودهای گوسفندی به حالت اولیه و احتمال پودر بودن
کود در دسترس ،به منظور جلوگیری از مشکالت قابل پیشبینی
در روند آزمایشات ایده ی پلت کردن مورد استفاده قرار گرفت و
دلیل اصلی پلت کردن تامین تخلخل کافی در هنگام استفاده از
5. Dilution Tunnel
 .6معادل
قبول است.

h

m3

 95/7است که براساس  WBTبین  80تا

h

m3

 150قابل

 392مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،51شماره  ،2تابستان 1399

خشک شدن انبساط قطر دارند ،بنابراین نتیجه گرفته شد که برای
به دست آوردن پلتهایی با قطر بهینه (کمتر از یک اینچ) می-
بایست قطر سیلندر و پیستون بین  9/5تا  10میلیمتر در نظر
گرفته شود که نتیجه آن پلتهایی با متوسط قطر  13/6میلیمتر
بود.

اجاق بود .البته از لحاظ اقتصادی این فرایند مورد بررسی قرار
نگرفته اما در دستور کار برای کارهای آینده بوده است .با توجه
به این موضوعات و با تجربیات بهدست آمده طی آزمون و خطاهای
انجام شده در ساخت سیلندر و پیستون و پلتهای آزمایشی اولیه،
مشاهده شد که پلتها پس از خارج شدن از سیلندر و در طی

جدول .3خصوصيات توصيفی پلت کود گوسفندي مورداستفاده

ویژگی

رطوبت
()%

میزان

7

مواد فرار
()%

خاکستر
()%

EN14774
روش
-3:2009
***حاصل تفریق

تنش تسلیم

اندازه()mm

کربنثابت
()%

طول

قطر

4

57

4/ 6

36

38

13/ 6

EN14775
:2009

EN15148
:2009

ASTM
E238

***

)(MPa

چگالی حجمی
()kg/L
830
EN15103:20
09

EN16127:20
12

جدول .4نتايج آناليز عنصري و تخمين ارزش حرارتی کود گوسفندي مورداستفاده بهعنوان سوخت

پارامتر
میزان

C

H

N

S

*** O

*)HHV(MJ/kg

**)LHV(MJ/kg

36/2

5/32

2/75

0/33

55/4

15/2

14/2

*

ارزش حرارتی ناخالص به روش منبع ()Friedl et al., 2005

** ارزش حرارتی خالص به روش منبع ()Peduzzi et al., 2016
***حاصل تفريق

نتايج ارزيابی فنی

نتایج حاصل از ارزیابی صورت گرفته در قالب  6پارامتر فنی و
متوسط سه تکرار از آزمایشات الزم در شکل  3نشان داده شده
است .براساس نتایج حاصل از آزمایشات ،در هر آزمون انجام شده،

بهطور متوسط  476گرم سوخت پلت کود گوسفندی برای
رساندن مقدار  3لیتر آب از دمای محیط به دمای جوش مصرف
شده است .همچنین مدتزمان صرف شده برای این فرایند بهطور
متوسط  16دقیقه بوده است.
۴۷۶

۷۵
)(min
()%
)(g/min
)(kW
توان حرارتی آهنگ مصرف بازدهی حرارتی زمان به جوش
رسیدن
سوخت

)(g/lit

)(g

شکل .3نتايج حاصل از ارزيابی اجاق زيستتوده سوز با استفاده از پلت کود گوسفندي بهعنوان سوخت الزم براي پختوپز

در پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط
) (2010پنجاه نوع از اجاقهای زیستتوده سوز ،از ابتداییترین
مدلها تا انواع پیشرفته مورد ارزیابی قرار گرفت .طی این تحقیق
یکی از پارامترهای مورد ارزیابی قرار گرفته ،فاکتور زمان به جوش
رسیدن بود .در این تحقیق تغییرات این فاکتور ارزیابی در
بازهی 12/2تا  43دقیقه گزارش شد .میتوان نتیجه گرفت که
اجاق حاضر از نظر پارامتر زمان الزم برای به جوش آوردن آب در
MacCarty et al.

جایگاه مناسبی است.
یکی دیگر از پارامترهایی که برای ارزیابی اجاقهای
زیستتوده سوز مورد استفاده قرار میگیرد توان حرارتی است .در
طی پژوهش حاضر نتایج اندازهگیریها نشان داد که توان حرارتی
خروجی در طی انجام هر آزمایش بهطور متوسط  3/4کیلووات
بوده است .البته اگرچه در منابع بررسی شده متداول نیست اما در
طی پژوهش حاضر ما برای بیان مقدار قابل تفهیم تر توان از

ابراهيمی نيک و همکاران :ارزيابی فنی امکان استفاده از پلت کود 393 ...

شاخص توان مفید نیز استفاده کردیم .این شاخص که از حاصل
ضرب مقدار توان حرارتی تولید شده در مقدار بازده اجاق حاصل
میشود به عبارتی مقدار توان واقعی اجاق را  0/952کیلووات نشان
میدهد .در پژوهشی که ( Grimsby et al )2016برای ارزیابی
اجاقهای زیستتوده سوز منطقه خود (تانزانیا) انجام داده و از
کود گاوی هم بهعنوان یکی از سوختهای متداول و در دسترس
در منطقه استفاده کرده بودند توان حرارتی تولید شده با کود
گاوی  2/1کیلووات گزارش شده بود.
عالوهبر پارامترهای ذکرشده ،بازدهی حرارتی و مصرف
سوخت ویژه مهمترین پارامترهای ارزیابی اجاقهای زیستتوده
سوز هستند ( .)Manoj et al., 2013; Sutar et al., 2015توجه به
این نکته حائز اهمیت است که اگرچه این دو پارامتر تا حد
قابلتوجهی وابسته به ویژگیهای فنی اجاق مورد استفاده هستند
و اکثراً ،مستقیماً برای ارزیابی خود اجاق مورد استفاده قرار می-
گیرند اما برخی محققین معتقدند که تفاوت در ترکیب بخارات
پیرولیزی تولید شده از فرایندهای ترموشیمیایی ،تا حد
قابلتوجهی میتواند در عملکرد اجاق مورد استفاده تأثیرگذار
باشد ( .)Tryner et al., 2016ایشان همچنین اعالم کردند که
تفاوت ترکیبات بخارات پیرولیزی ممکن است ناشی از تفاوت
اندازه ذرات سوخت مورد استفاده ،چگالی ،ساختار شیمیایی و
همچنین اجزای معدنی موجود در ساختار سوختهای مختلف
باشد .بازدهی حرارتی و مصرف سوخت ویژه برای اجاق مورد
ارزیابی با پلت کود گوسفندی به ترتیب  28درصد و  75/3گرم به
ازای هر لیتر آب ،اندازهگیری شده است .این نتایج بیانگر این
موضوع است که  28درصد انرژی حرارتی تولیدشده از کل سوخت
مصرفشده در به جوش رساندن آب بهطور مستقیم ،مؤثر واقع
شده است و باقی بهصورت حرارت از بدنه اجاق و ظرف ،شعله
اطراف ظرف و نیز گاز سوخته نشده به هدر رفته است .همچنین
پارامتر مصرف سوخت ویژه بیان میکند که برای حاصل شدن هر
لیتر آب جوشیده بهطور متوسط  75گرم از سوخت پلت کود
گوسفندی بهطور مستقیم مؤثر بوده است .معموال تغییرات
بازدهی اندازهگیری شده برای سوختهای مختلف در بازه  20تا
 38درصد گزارش شده است ()2016( .)Grimsby et al., 2016
 Suresh et alنیز طی پژوهش خود از سه دسته سوخت مختلف
استفاده کردند که شامل سوختهای چوبی ،1فضوالت حیوانی 2و
پسماند محصوالت کشاورزی 3بود .ایشان بیان کردند که در این
پژوهش مصرف سوخت ویژه بر اساس الگوی زیر بود:
1. Fire Woods
2. Dung Cake
3. Crop Residue

فضوالت حیوانی ( ˂ )243±1148پسماند محصوالت
کشاورزی ( ˂ )236±868سوختهای چوبی()202±782
ارزيابی آاليندگی استفاده از پلت کود گوسفندي

در کنار پارامترهای فنی ،فعالیت اجاقهای زیستتوده سوز ،از لحاظ
میزان انتشار آالیندگی نیز مورد بررسی قرار میگیرد .یکی از
شاخصها مورد استفاده برای ارزیابی آالیندگی مونواکسیدکربن
شاخص متوسط انتشار مونواکسید کربن با واحد  ppmاست.
همانطور که در شکل 4نیز نشان داده شده است تغییرات
مونواکسیدکربن در پژوهش حاضر با مقدار متوسط 10 ppm
(خطچین در شکل ،)4در بازه  5تا  43 ppmمتغیر بوده است.
همانطور که در شکل  4مشهود است انتشار مونواکسیدکربن در
ابتدای شروع تست در سطح صفر قرار گرفته که به محض روشن
شدن و استارت فرایند سطح انتشار مونواکسیدکربن شروع به افزایش
میکند Tryner et al. (2016) .معتقدند که در ابتدای شروع فرایند
تا زمانی که جبهه پیرولیز کامل نشده و فرایند گازیسازی به طور
کامل انجام نمیشود شاهد انتشار مونواکسیدکربن با سطوح غیر
پایدار هستیم اما پس از شروع شدن فرایند گازی سازی زیست توده،
روند اتشار این گاز به پایداری خواهد رسید که این مقوله در نمودار
انتشار مونواکسیدکربن در شکل  4نشان داده شده و مشهود است که
تقریبا از دقیقه دوم به بعد روند انتشار مونواکسیدکربن به ثباتی نسبی
رسیده است .نکته قابل اهمیت در این شکل وجود نوسانهای شدید
در دقایق پایانی و وجود پیکهای نوسانی با سطوح باالی انتشار
مونواکسیدکربن است که به یکباره گاهی تا  45واحد نیز باال رفته
است Tryner et al. (2016) .نیز طی گزارش نتایج آزمایشات خود،
باال رفتن انتشار مونواکسید کربن را در لحظات واپسین هر سیکل و
قبل از اضافه کردن سوخت برای ادامه یافتن فرایند گازیسازی
گزارش کردند .به نظر می رسد که در مراحل پایانی و با نزدیک شدن
به پایان سوخت موجود برای گازی سازی ،پایین آمدن دمای شعله
موجب آزاد شدن گازهای مونواکسید نسوخته بیشتر میشودM. R. .
) Rasoulkhani et al. (2017طی آزمایشی در جهت بررسی اثر عایق
حرارتی و سیستم کنترل جریان هوای ورودی بر عملکرد
میکروگازیفایر ،نتیجه گرفتند که احتماال کاهش جریان هوای وارد
ش مصرف شدن سوخت و کاهش غلظت
شده به سیستم موجب کاه ِ
گاز مولد تولید شده از گازیسازی زیستتوده شده و درنتیجه آن
شعلهای با دمای پایینتر تشکیل میشود که این شعله ی کم دماتر
در کنار اتالف حرارتی ،آزاد شدن گاز  COبه صورت نسوخته را درپی
دارد .حال آنکه این کاهش دمای شعله با کاهش یافتن مقدار سوخت
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الزم برای گازیسازی و ادامه فرایند بدیهی است.
بهمنظور بررسی و تصمیمگیری در رابطه با ارزیابی
آالیندگی ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر با چند مورد از استاندارد-
های بینالمللی کیفیت هوا مورد مقایسه قرار گرفت .براساس
استاندارد  1OSHAحد مجاز مواجهه با متوسط مونواکسیدکربن
در یک روز کاری  8ساعته بهصورت مداوم  35 ppmدرنظر گرفته
شده است ( .)Monona, 1998یکی دیگر از استانداردهای درنظر
گرفته شده برای محیطهای کاری استاندارد  2ACGIHاست.
براساس این استاندارد حد مجاز برای مواجهه به مونواکسیدکرین
در مدت  8ساعت کار روزانه و  40ساعت کار هفتگی 25 ppm
درنظر گرفته شده است ( )Monona, 1998که مقدار اندزهگیری
شده در پژوهش حاضر ( )10 ppmپایینتر از حد مجاز درنظر
گرفته شده در این استانداردها است.
یکی دیگر از استانداردهای متداول برای ارزیابی کیفیت هوا،
استاندارد  EPAاست .حد ایمنی در این استاندارد براساس جدول5
درنظر گرفته میشود ( .)Monona, 1998بر اساس جدول
( 3 NAAQSجدول )6که توسط  EPAارائه شده است ،قرار گرفتن
در معرض حداکثر  35 ppmدر یک فعالیت با متوسط زمان یک

( EPA,

ساعت بهعنوانُ استاندارد اولیه درنظر گرفته میشود
 .)1990مقایسه نتایج حاصل از پژوهش حاضر با استاندارد ارائه
شده در جدول 5در بدبینانهترین حالت میتوان فعالیت پختوپز
با استفاده از پلت کود گوسفندی در اجاقزیست توده سوز را برای
گروههای حساس ناسالم دانست ولی در غیراینصورت میزان
انتشار آالیندگی در این پژوهش وضعیت مطلوبی را تداعی میکند
زیرا استاندارد ارائه شده در جدول 6برای فعالیتهای با مدت 8
ساعت در نظر گرفته شده که بدیهی است این زمان برای فعالیت-
های پختوپز روزانه ،زمان دور از انتظار است .درکنار این بحث
اشاره به این موضوع خالی از لطف نیست که اگرچه استانداردهای
مورد بررسی به مونواکسید موجود در فضای باز و هوایی که فرد
از آن استنشاق میکند اشاره داشتهاند ،اما باید توجه داشت که
قطعا غلظت مونو اکسیدکربن در داخل لوله خروجی هود ستاپ
آزمایش بیشتر از فضای باز بوده و میزان خطر در سطح شدیدتری
اندازهگیری شده است .پس میتوان با استناد به آنها ،هنگام
فعالیت اجاق در فضای باز درصد ریسک خطر آفرین کمتری را
انتظار داشت.
۵۰

۳۰
۲۰
۱۰

مونواکسید کربن )(ppm

۴۰

۰
۶۰
۱۲۰
۱۸۰
۲۴۰
۳۰۰
۳۶۰
۴۲۰
۴۸۰
۵۴۰
۶۰۰
۶۶۰
۷۲۰
۷۸۰
۸۴۰
۹۰۰

۰

زمان )(s
شکل .4تغييرات انتشار مونواکسيدکربن در طی انجام ارزيابی اجاق زيستتوده سوز با استفاده از پلت کود گوسفندي (متوسط انتشار با خطچين در نمودار
مشخص شده است)
جدول .5شاخص کيفيت هوا براساس استانداردهاي EPA

حد  PPMدر مدت  8ساعت

وضعیت هوا

4-0/4

خوب

4/9-5/4

متوسط

9/12-5/4

ناسالم برای گروههای حساس

12/15-5/4

ناسالم

15/30-5/4

ناسالم شدید

30/50-4/4

پرخطر

1. Occupational Safety and Health Administration
2. American conference of Governmental industrial hygienists

نتيجهگيري
بهمنظور امکانسنجی استفاده از پلت کود گوسفندی برای تأمین
انرژی پختوپز خانگی عشایر یک اجاق میکروگازیفایر با استفاده
از کود گوسفندی پلت شده مورد ارزیابی قرار گرفت .ارزش
حرارتی سوخت کود گوسفندی پلت شده با استفاده از آنالیز
عنصری و مدلها و روابط ریاضی  14/2مگاژول به ازای هر
کیلوگرم تخمین زده شد .نتایج ارزیابی فنی نشاندهنده بازدهی
 28درصد بود و مصرف سوخت ویژه  75گرم اندازه گیری شد.
همچنین مدت زمان به جوش رسیدن  5لیتر آب با استفاده از
3. National Ambient Air Quality Standards
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 پژوهشهای بیشتری در زمینه ساخت پلتایزر پیوسته.نشان داد
متناسب با شرایط روستائیان و عشایر و همچنین انجام پژوهش
.در محیط واقعی این قشر و مطالعه اقتصادی آن مورد نیاز است

سپاسگزاري
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه فردوسی به
 میباشد که طی آن هزینههای انجام طرح تامین44008 شماره
.گردید

 دقیقه بود که تا پایان یافتن16  گرم سوخت ابتدایی آزمون800
 گرم سوخت476 مرحله شروع سرد و جوشاندن آب بهطورکلی
 همچنین بررسی و مقایسه نتایج ارزیابی آالیندگی با.مصرف شد
.استانداردهای بینالمللی نشاندهنده جایگاه قابل قبول بود
 استفاده از کود گوسفندی را،بهطورکلی نتایج این پژوهش
بهطور پلت شده هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ آالیندگی مورد
ارزیابی قرار داده و آن را بهعنوان یک سوخت مناسب برای استفاده
در پختوپز خانگی با استفاده از اجاقهای زیستتوده سوز
میکروگازیفایر حداقل برای مواقع بحرانی مناسب و قابل قبول
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