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چکیده 
متراکم کردن مواد زیستتوده حجیم مانند بریکتکردن ،موجب بهبود ویژگیهای مدیریتی مواد مانند چگالی برای حمل و نقلل،
انبارداری و غیره میشود .این تحقیق به منظور تعیین شرایط بهینۀ فرآیند تولیلد بریکلت از ترکیلب باگلا
اتتفاده از دتتگاه ور

و ووتلت گلردو بلا

هیدرولیکی به روش تطح واتخ انجام گرفت .اثر متغیرهای مستقل شلامل انلدازه اراب باگلا  ،دملای

فرآیند ،رطوبت اراب باگا

و درصد نسبی ترکیب ووتت گردو به باگا  ،همگی در ته تطح بر متغیرهلای واتلخ چگلالی و

مقاومت کششی مورد ارزیابی قرار گرفت .مقدار ارزش حرارتی بریکت از طریق معادالب تجربی خطی و غیرخطی صحهگذاری
شده ارزش حرارب باال با اتتفاده از نتایج آنالیز تقریبی شامل مواد فرار ،کربن ثابت و محتوای خاکستر تعیین شد .نتایج نشان داد
که با کاهش رطوبت اراب باگا
با اندازۀ اراب ریز باگا

چگالی و مقاومت کششی بریکت افزایش مییابد .افزودن ووتت گردو در بریکت تولیدشلده

موجب کاهش مقاومت کششی گردید .تولید بریکت تبب کاهش معنیدار درصد مواد فرار و افلزایش

درصد کربن تثبیت شد .افزایش ارزش حرارتی نمونۀ مادۀ اولیه نسبت به بریکت تولیدشلده از  61بله  22مگلاوو بلر کیللوگرم
نشاندهندۀ اثراب مثبت کاربرد فرآیند بریکتتازی اتت .شرایط بهینۀ تولید بریکت در نسبت ترکیب ووتت گردو به باگلا
درصد ،اندازۀ اراب باگا

کوچکتر از  6/61میلیمتر ،رطوبت باگا
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 7درصد بر وایۀ تر و دمای قالب  013درجله تلسلیو

تعیین شد .مقدار بهینۀ واتخهای چگالی و مقاومت کششی بهترتیب  117/147کیلوگرم بر متر مکعب و  6/051مگاواتکا بلود.
در این شرایط ارزش حرارتی  22مگاوو بر کیلوگرم بهدتت آمد.
واژههایکلیدی :ارزش حرارتی ،باگا  ،بریکت توختی ،ووتت گردو ،روش تطح واتخ ،مقاومت کششی.





مقدمه 

اتت ] .[6از میان این مناب  ،زیست توده به دلیل ویژگیهایی

در جهان املروز بلا توجله بله تقاضلای فزاینلده و تلثثیراب

مانند هزینۀ تولید کلم ،گازهلای گلخانلهای انلد و انتشلار

مخرب زیست محیطی توخت های فسیلی ،توتعۀ چشمگیر

گازهای اتیدی کم ،قابلیت خوبی بلرای اتلتفاده بله جلای

توخت های جایگزین از منلاب تجدیدولذیر افلزایش یافتله

توختهای فسیلی دارد و به منب مهلم انلروی تجدیدولذیر

 نویسندۀ مسئول ،تلفن120-40171007 :
Email: amkermani@ut.ac.ir

تبدیل شده اتت ] .[2در ایلران مقلادیر عظلیم وسلماندهای
زراعی و صنای فرآوری ،زمینههای گستردهای را در راتتای
تحقیق و توتعۀ کاربرد توخت هلای زیسلتی فلراهم کلرده
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اتت .بررتیها نشان میدهد که بهطور متوتلط حلدود 11

از ارهای به اره دیگر در نقاط اتصا  ،ایلن وللهلای جاملد

درصد از گردوی تولیدشده ،شامل وسماندهای ووتت تلبز

گسترش مییابند .نقش محتوای رطوبت زیست توده نیلز در

و چوبی اتت ] .[0با توجله بله مقلدار زیلاد تولیلد ووتلت

والتینی شلدن نشاتلته ،کلاهش دملای شیشلهای لیگنلین و

چوبی گردو در کشور ،میتوان از آن در تولیلد محصلوالب

تشکیل ول های مای بین اراب از طریق نیروهای موئینگی و

مختلف مانند بریکتهلای تلوختی اتلتفاده کلرد .از دیگلر

کشش تطحی حیاتی و مهم اتت ] .[1تلا کنلون تحقیقلاب

بقایای خشک

زیادی در زمینلۀ تولیلد بریکلتهلای تلوختی از ضلایعاب

از خردکلردن و اتلتخراج

کشاورزی صورب گرفته اتت که بسلیاری از آنهلا ملرتبط

عصارۀ نیشکر از آن اتت ] .[4در تحقیقی وتانسیلتلنجی و

با مواد اولیۀ دارای کاربرد ،مواد اتصا دهنده 6بهکلار رفتله و

بهجای گلاز طبیعلی

همچنین ویشفرآوری مواد اولیه اتلت .در تلا هلای اخیلر

در کارخانۀ شکر کارون ارزیابی شد .نتلایج نشلان داد کله از

تحقیقاب زیادی در زمینۀ بریکت کلردن ملواد زیسلتتلوده

مازاد ،توان تلثمین  65/64درصلد کلل

انجام گرفتله اتلت .چلو و همکلاران تحقیقلی را در تولیلد

انروی کارخانه و کاهش  22هزار تن آالینده در تا را دارد

بریکت کاه برنج انجلام دادنلد .آنلان در ایلن تحقیلق تلثثیر

] .[5در مورد زیست توده ،اغلب فاصلۀ زیاد بین محل اصلی

گذارترین عامل برای اتلتحکام بریکلت تلوختی را انلدازۀ

زیستتوده و محل اتتفاده از آن ،بهدلیلل محتلوای رطوبلت

اراب کللاه بللرنج اعللالم کردنللد ] .[2برنللد و همکللاران در

زیاد ،شکل نامنظم و چگالی کم زیستتلوده تلبب افلزایش

تحقیقلی بلله بررت لی کیفیلت بریکللتهللای تولیلدشللده بللا

هزینه های حملونقل میشود ] .[1همچنین احتراق مسلتقیم

نسبت های مختلف ووتته برنج ،کاه برنج و خاکسلتر ووتلتۀ

زیست توده با چالش های رطوبت زیاد ،چگالی حجملی کلم

برنج ورداختند .آنان دریافتنلد کله وارد کلردن کلاه بلرنج در

و وتانسیل انروی اند همراه اتت .این مشکالب مربوط به

مخلوط ها ،تراکم توده را افزایش میدهد و افزودن خاکسلتر

زیستتوده را میتوان از طریلق متلراکمتلازی کلاهش داد،

تبب افزایش مقاومت فشاری بریکت ها میشود ] .[63نتایج

فرآیندی که قادر به تولید توخت جامد و متراکم با خواص

تحقیقی دربارۀ اثر فشار ولتتازی بر چگالی نشان داد که با

یکنواخت اتلت .فرآینلد متلراکم تلازی بلا اعملا نیلروی

افزایش فشار ،در ابتدا تراکم افزایش چشمگیری ویدا میکنلد

مکللانیکی و در حرللور دمللا از راه تشللکیل ویونللدهای بللین

و تپ

افزایش تراکم تدریجی خواهد بود ] .[1در تحقیقلی

ارهای انجام میگیرد .افزون بر آن ،بروز رفتلار والتلتیکی و

با هدف بهبود شاخصهای فنی بریکتهای توختی حاصل

االتتیکی در حین فشردگی در اجلزای ملواد لیگنوتللولزی

از باگا

نیشکر ،اتتفاده از اتصا دهنلدههلای تللولزی در

موجللب اتصللا بهتللر محصللو نهللایی مللیشللود .تولیللد

مقیا

بریکتهلای تلوختی روشلی مسلتقیم و آتلان بله منظلور

که وارامترهلای فنلی بریکلت هلای تقویلتشلده بلهوتلیلۀ

اتتفاده از مناب انروی زیستی اتت ،زیرا فقلط بله عملیلاب

بایندرهای نانوتلولزی بیشتر از نمونۀ شاهد بود ،بلهطلوری

مکانیکی نیاز دارد و ویچیدگیهای روشهلای ترموشلیمیایی

که بیشترین چگالی به میزان  756کیلوگرم بلر متلر مکعلب

و بیوشیمیایی را ندارد ] .[7در این روش عوامل اتصا دهندۀ

برای نمونۀ نانوتلولز  2درصلد بلود ] .[66در تحقیقلی کله

طبیعی مانند لیگنین ،وروتئین و نشاتته اثر مهملی دارد و بلا

شفاعی و همکاران به منظور تولید بریکت از ترکیب باگلا

مناب زیستتوده ،باگا

نیشکر اتت .باگا

بهدتتآمده از تاقۀ نیشکر ول

ارزیابی اقتصادی تولید انروی از باگا
 273هزار تن باگا

میکرومتری و نانومتری بررتی شد .نتلایج نشلان داد

توجه به اینکه تازوکار احتمالی اتصا  ،ایجاد ول های جامد
اتت ،با اعما فشار و دماهای زیاد از طریق نفوا مولکو ها

1. Binder

بهینهسازی فرآیند تولید بریکت از ترکیب باگاس و پوست گردو به روش سطح پاسخ و ارزش حرارتی آن
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و ووتت گردو انجام دادند ،نتایج نشان داد که با افزایش دما

مواد با رطوبتهای مورد نظر ،ابتدا رطوبت اولیلۀ ملواد بلا

و کاهش رطوبت ،چقرمگی بریکت افزایش ویلدا ملیکنلد و

اتتفاده از رابطه  6محاتبه شد .و

از تعیین رطوبت مواد،

بیشترین مقدار چقرمگی برابر با  200کیلوواتلکا بلهدتلت

بللا اتللتفاده از رابطللۀ  2مقللدار آب الزم بللرای هللر تللطح

آمللد ] .[62در تحقیقللی بللا هللدف تهیللۀ ولللت تللوختی از

مشلخص اضلافه شلد.

ضللایعاب هللر

درختللان وسللته ،از روش تللطح واتللخ

6

رطوبتی تعیین و به مقلدار باگلا

در کیسه هلای والتلتیکی بلدون درز در

نمونه های باگا

) (RSMبهمنظور بررتی و بهینهتازی فرآیند اتتفاده شلد و

یخچا در دمای  4درجۀ تلسلیو

اثر رطوبت ،اندازۀ اراب و دملای تشلکیل بلر خصوصلیاب

نگهداری شد تا رطوبت بهطور یکنواخت وخش شود.

فیزیکی ،مکانیکی و حرارتی بریکت بررتی شد ].[60
روش تطح واتخ مجموعهای از روشهلای آملاری و
ریاضللی مفیللد بللرای توتللعه ،بهبللود و بهینللهتللازی

بلهملدب  72تلاعت
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در این رابطه = M.C.(w.b.) ،رطوبت بر وایلۀ

تلر (= Wt ،)%

()6

فرآیندهاتت .این روش مبتنی بر رگرتیون برای برقلراری

وزن نمونۀ اولیه باگا

ارتباط بین چند متغیر ورودی بهطور بالقوه و وارامتر واتخ

(گرم) بعد از  24تاعت قرار گرفتن در آون در دمای 630

اتت ] .[64از مزایای روش تطح واتخ میتوان به کاهش

درجللۀ تلسللیو

تعداد آزمایش هلا ،تبلدیل مسلئلهای ویچیلده بله مسلئلهای

)گرم( اتت.

تاده تر ،مشخص کردن حساتیت واتخ در برابر هر عامل،
امکان تخمین نتایج در شرایط بهینه ،امکلان تخملین نتلایج
در تطوح دلخواه ،تعیین تهم خطلا و امکلان دتلتیلابی
همزمان به شرایط بهینه برای چند واتخ اشاره کرد ].[65
با توجه به اهمیت بهکارگیری وسلماندهای کشلاورزی
در تهیۀ توخت های زیستی ،هدف این ولژوهش ،بررتلی
اثر متغیرهای مختلف فرآیند بریکلت تلازی بلر کیفیلت و
بررتللی ویژگللیهللای فیزیکللی ،مکللانیکی و شللیمیایی
بریکت های توختی و همچنلین بلهدتلت آوردن شلرایط
بهینۀ فرآیند متراکمتازی شامل بیشترین مقلادیر چگلالی و
مقاومت کششی اتت.

(گرم) ،و  = Wdوزن نمونۀ باگا

و  = Wwوزن آب موجللود در باگللا
) m (MC f  MC i
1  MC f

()2

mw 

در این رابطه = mw ،جرم آب اضافهشده (گرم) = m ،جلرم
نمونۀ باگا

بلر وایلۀ

(گرم) = MCi ،رطوبت اولیۀ باگا

تر ( = MCf ،)%رطوبت نهایی بر وایۀ تر ( )%اتت.
چگالیحجمیمواداولیه 
برای اندازه گیری چگالی حجمی 2مواد اولیه ،نمونۀ باگا
خللردشللده درون فرفللی از جللن

اتللتیل بلله حجللم 033

تانتیمتر مکعب ریخته شد .تپ

اضافی از

مقدار باگا

لبۀ فرف تراشیده و وزن شد .وزن فرف خالی از وزن کل
کم شد تا جرم باگا

موجود در آن مشخص شود .تلپ

روشها 
موادو 

از تقسیم مقدار جرم بهدتت آمده بر حجم فرف ،چگلالی

آمادهسازیمواد 
تهیهو 

حجمی محاتبه شلد .جلدو  6مقلادیر چگلالی حجملی

در این تحقیق ،باگا
تهیه شد .باگا

از شرکت کشت و صنعت هفتتپله

باگا

در تله انلدازۀ اراب مختللف را نشلان ملیدهلد.

مورد نظر برای نگهداری مطلوب و تهیلۀ

همچنین در این آزمایش مقلدار چگلالی حجملی ووتلت

نمونههای با رطوبت مورد نظر خشک شلدند .بلرای تهیلۀ

گردوی خردشده  550کیلوگرم بر متر مکعب بهدتت آمد.

)1. Response Surface Methodology (RSM

2. Bulk density
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جدول  .1چگالی حجمی نمونۀ باگاس با اندازۀ ذرات مختلف
اندازۀ ذرات
()mm
چگالی ()kg/m4

کمتر از 2/64-6/47 1/18-2/64 1/18
04/48

44/20

70/48

نرمافزار Design Expert
شهابا 
طراحیآزمای 
در این تحقیق اثر متغیرهای درصد نسلبی ترکیلب ووتلت
گردو به باگا
اراب باگا

در ته تطح ( 65 ،5و  25درصد) ،انلدازۀ
در تله تلطح ( 6/61-2/01 ،6/61و -4/75

 2/01میلیمتر) ،دما در ته تطح ( 023 ،213و  013درجۀ
تلسیو ) و رطوبت باگا

بر وایۀ تر در تله تلطح (،7

 60و  62درصد) بر کیفیلت فیزیکلی و مکلانیکی بریکلت
بررتی شد .شایان اکر اتت که همۀ تطوح ویشنهادی بلر
اتللا

تولیللد بریکللت در صللنعت و بلله منظللور بررتللی

شاخصهای مختلف بر کیفیت بریکت انتخاب شده اتت.
چنانکه تولید بریکت در صنعت به دلیل نبود ویش تیمار و
همچنین نوع دتتگاه بهکار رفته ،در ایلن محلدودۀ دملایی
انتخاب میشود .از آنجا که عاملل اتصلا دهنلدۀ طبیعلی
موجود در زیستتوده یعنی لیگنین در دماهای زیاد شلروع
به جریان یافتن میکند ،به علت نبود ویشتیمار ،دمای الزم

تابلوی کنتر تشکیل شده اتلت .بلرای تولیلد بریکلت از
یک تیلندر و ویسلتون بله عنلوان قاللب (شلکل  6اللف)
اتتفاده شد که قطر داخلی و ارتفاع آن بهترتیب  03و 633
میلیمتر بود .همچنلین از یلک کمربنلد حرارتلی بلا تلوان
 6333واب اتللتفاده شللد کلله بللا قللرار گللرفتن در اطللراف
تیلندر ،گرمای مورد نیاز را تثمین ملیکلرد .بلا اتلتفاده از
واحد کنتر دما (شکل  6اللف) تلطح دملای ملورد نظلر
تنظیم شد .برای تولید بریکت و

از تعاد دمایی قالب و

تطح دمای تنظیم شده در حدود  62گلرم از تیملار ملورد
نظللر درون تللیلندر قالللب ریختلله شللد و تللپ

هیدرولیکی به مدب  45ثانیه مواد درون تلیلندر را تحلت
فشار قلرار داد .تلپ

بریکلتهلای تولیلد شلده از درون

تیلندر خلارج شلد .در ایلن آزملایش قطلر بریکلتهلای
تولیدی  03میلیمتلر و ارتفلاع آنهلا بسلته بله تیمارهلای
مختلف از حدود  2تا  23میلیمتر بود .در همۀ آزمایشهلا
فشردهتازی باگا

در تطح فشار تیلندر هیلدرولیک 53

بللار و در یللک تکللرار انجللام گرفللت .شللکل  6ب نمون لۀ
بریکتهای تولید شده در این تحقیق را نشان میدهد.

برای اتصا مواد و تولید بریکت زیاد در نظر گرفتله شلد.

شاخصهایارزیابیبریکتتولیدشده 


طراحی آزمایشها بله روش تلطح واتلخ بلا روش طلرح

تعیینچگالی 

مرکب مرکزی (CCD) 6با بیشلترین تکلرار نقلاط مرکلزی
طرح به تعداد شش تکلرار در نلرمافلزار

Design Expert

 v.11انجام گرفت.

وللر

برای اندازهگیری چگالی بریکتها ابعلاد طلو ) (lو قطلر
) (dبریکت هلا بلا اتلتفاده از یلک کلولی

بلا دقلت 3/6

میلیمتر و جرم آنها با اتتفاده از ترازوی دیجیتا با دقت

تهیۀبریکتبااستفادهازدستگاهپرسهیدرولیکی 

 3/36گرم اندازهگیری شد .تلپ

به منظور فشرده تلازی و تهیلۀ بریکلت هلای تلوختی بلا

اتتفاده از رابطۀ  0محاتبه شد ].[61

شرایط مورد نظر طبق طراحی آزمایشها ،از دتتگاه ولر

()0

هیدرولیکی (شکل  6الف) اتتفاده شد .این دتتگاه از یک

در ای لن رابط له = 𝜌 :چگللالی بریکللت (کیلللوگرم بللر متللر

فک ثابت کله محلل قرارگیلری قاللب اتلت و یلک فلک
متحر تیلندر هیدرولیک و واحد محرکلۀ هیلدرولیکی و

)1. Central Composite Design (CCD

چگلالی بریکلتهلا بلا
4m
πd 2 l

ρ

مکعب) = m ،جرم بریکت (کیللوگرم) = d ،قطلر داخللی
قالب (متر) = l ،طو بریکت (متر) اتت.
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A1

A2

(ب)

(الف)

شکل  .1فرآیند تولید بریکت؛ الف) پرس هیدرولیکی (A1) :واحد کنترل دما ،و ) (A2قالب تهیۀ بریکت شامل سیلندر و پیستون بههمراه
کمربند حرارتی؛ ب) نمونۀ بریکتهای تولیدشده در این تحقیق.

تعیینمقاومتکششی 

()4

این آزمایش بهمنظور تعیین اتتحکام بریکتهلای تولیلدی
و درهمرفتگی مکانیکی و ایجلاد ویونلد بلین اراب انجلام
گرفت .مقاومت کششلی توتلط آزملون فشلار قطلری 6و
بارگذاری شبهاتتاتیک با اتتفاده از دتلتگاه آزملون ملواد
بیولوویکی 2انجام گرفت (شکل  2اللف) .در ایلن آزملون
نمونۀ بریکت در وضعیت به وهلو روی فک وائینی و ثابلت
دتتگاه قرار داده شلد ،تلپ

2F
πdl

فلک متحلر

دتلتگاه کله

نیروتنج 0به آن متصل اتت بلا تلرعت  25میللیمتلر بلر
دقیقه به تمت وایین حرکلت کلرد و بیشلینۀ نیلروی الزم
برای شکستن بریکت ها توتط منحنی نیلرو -جابلهجلایی
بریکت (شکل  2ب) تعیلین شلد ] .[67در ایلن آزملایش
شکست در نتیجۀ تر خوردگی یا شکستن نمونهها بله دو
نیمه در امتداد محور بارگذاری اتفاق افتلاد .بلا اتلتفاده از
حداکثر نیروی الزم برای شکستن بریکت ها طبق رابطلۀ 4
مقاومت کششی محاتبه شد ].[67

در این رابطله = σt :مقاوملت کششلی )مگاواتلکا

σt 

(=F ،

نیروی شکست (نیوتن) = d ،قطر بریکت (میلیمتر) و

=l

طو بریکت (میلیمتر) اتت.

کتها 
خواصحرارتیبری 
آنالیزتقریبی 4
آنالیز تقریبی شامل آزمون هایی اتت کله بلر انلدازهگیلری
عناصر اصلی تشکیلدهندۀ زیستتوده تمرکز ملیکنلد کله
اثللر مسللتقیمی بللر خصوصللیاب تللوختی دارنللد .میللزان
شعلهوری و آتشگیری در فرآیند توختن زیستتلوده بله
مقللدار مللواد فللرار آلللی و کللربن ثابللت بسللتگی دارد کلله
اثرگذاری شدیدی بر میلزان ارزش حرارتلی ملیگذارنلد.
برای اندازهگیری درصد مواد فرار ،بریکت بله ملدب یلک
تاعت در آون با دمای  635درجۀ تلسیو
تا به وزن ثابت برتد و تپ

قرار داده شد

درصد رطوبت تعیلین شلد.

نمونۀ خشلک در کلورۀ الکتریکلی بلا دملای  553درجلۀ
1. Diametral compressinon test
2. Biological Material Testing Machine
3. Load cell

4. Proximate analysis

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،47شمارۀ  ،7زمستان 0711

644

700
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)Displacement (mm
(ب)

(الف)

شکل  .2آزمون فشار قطری بریکت؛ الف) دستگاه آزمون مواد بیولوژیکی ،و ب) نمونه منحنی نیرو – جابهجایی.

تلسیو

به مدب  63دقیقه نگهداری و و

از خنکشدن

اندازهگیریارزشحرارتی 1


توزین و درصد مواد فرار با اتتفاده از رابطۀ  5محاتبه شد

یکی از ویژگیهای مهم در ارزیابی کیفی بریکت تلوختی

] .[61برای اندازهگیلری درصلد خاکسلتر ملواد ،نمونله در

تعیین ارزش حرارتی آن اتت که بله شلرایط فرآینلدی از

به مدب چهار تلاعت

جمللله دمللای فرآینللد متللراکمتللازی ،انللدازۀ اراب مللواد

کوره با دمای  553درجۀ تلسیو
قرار داده شد و و

از خنکشدن توزین شد ] .[61تلپ

زیستتوده ،فشار فشردهتازی بستگی دارد .در این تحقیق

درصد خاکستر مواد با اتلتفاده از رابطلۀ  1محاتلبه شلد.

برای اندازهگیری ارزش حرارتی طبق رابطلههلای  1و  2از

مقدار کربن ثابت شامل باقیماندۀ جامد قابل توختن یلک

نتایج آنالیز تقریبی مانند مواد فرار ،کربن ثابلت و محتلوای

از خارج شدن مواد فرار آن اتت .کربن ثابت بلا

خاکستر بلرای ولیشبینلی ارزش حرارتلی بلاال بریکلت از

کسر مجموع درصد رطوبت ،مواد فرار و خاکسلتر از 633

طریق برخی معادلههای تجربی خطی و غیرخطی اتلتفاده

طبق رابطۀ  7محاتبه شد.

شده اتت ] .[62در نهایت با اتتفاده از میانگین گلرفتن از

ماده و

() 5
() 1
() 7

A B
100
A
C
PAC  100
A
PVM 

) PFC  100%  (PMC  PVM  PAC

در این رابطهها = PMC :درصد رطوبت = PVM ،درصلد
مواد فرار = PAC ،درصد خاکستر = PFC ،درصلد کلربن
ثابت = A ،وزن نمونۀ آون خشلکشلده (گلرم) = B ،وزن
نمونه (گرم) و

از  63دقیقه در کوره با دمای  553درجلۀ

تلسیو  ،و  = Cوزن نمونه (گرم) و
در کوره با دمای  553درجۀ تلسیو

نتایج دو معادلۀ حاضر ارزش حرارتی تقریبی بهدتت آمد.
برای بررتی صحت نتایج از تحقیقاب قبلی در زمینۀ تولید
بریکت از باگا

اتتفاده شد و با جایگذاری نتایج آنلالیز

تقریبی در معادلههای حاضر همبستگی نزدیکلی بلا نتلایج
تحقیقاب ویشین نشان داده شد.
()1
()2

HHV  167.2  1.449 VM  1.562 FC  1.846 A
4420
VM

HHV  18.37  0.8469 FC  1.1251 A 

از چهلار تلاعت
اتت.
1. Calorific value
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در این رابطهها = HHV :ارزش حرارتی بیشلتر (مگلاوو بلر

نشده اتت .اثر متقابل نسبت ووتت گردو بله باگلا  ،بلا

کیلوگرم) = A ،محتوای خاکستر (درصد) = VM ،ملواد فلرار

انلدازۀ اراب و رطوبللت بللهدلیلل تلثثیر ایللن دو متغیللر در

(درصد) ،و  = FCکربن ثابت (درصد) اتت.

تشکیل ویوند بین اراب بر مقاومت کششی معنیدار اتت.
معادله های  63و  66مد رگرتیون بلا ضلرایب جملالب

نتایجوبحث 

مربوط را بهترتیلب بلرای ولیش بینلی چگلالی و مقاوملت

پاسخ 
تجزیۀواریانسوتحلیلرگرسیونبرازشمدل 

کششی بریکت با اتتفاده از متغیرهای فرآیند تولید بریکت

در جدو  2نشان داده شده

ارائه میکنند .این ملد تلطح واتلخ توانلایی ولیش بینلی

نتایج تجزیه و تحلیل واریان

اتت .در این آزمایش بلا توجله بله آنکله درصلد نسلبت

اثرهای متغیرهای مسلتقل بلر متغیرهلای وابسلته را دارد و

ترکیب ووتت گردو به باگا

برحسب وزنی اتت ،مقدار

رفتار تیستم را برای واتخ ویشبینی میکند.

ووتت گردوی موجود در ترکیلب نسلبت بله حجلم کلل
بریکت کم اتت؛ از این رو تلثثیر آن در چگلالی معنلیدار
جدول  .2تجزیۀ واریانس برای متغیرهای پاسخ چگالی و مقاومت کششی بریکت
منابع تغییرات
مدل درجه دوم
اندازه ذرات ()B
دما ()C
رطوبت ()D
A× D
B×D
A2

باقیمانده
نبود برازش
خطای خالص
جمع کل

چگالی
درجۀ آزادی
0
0
0
0
0
0
0
24
08
4
24

منابع تغییرات
مدل اثر متقابل
نسبت ترکیب ()A
اندازه ذرات ()B
دما ()C
رطوبت ()D

میانگین مربعات
**44444/80
**24402/42
**42788/11
**014211
2042/24ns
**0270/11
2048/47ns
428/22
471/77ns
087/24

A×B
A×D
B×D
C×D

باقیمانده
نبود برازش
خطای خالص
جمع کل

مقاومت کششی
درجۀ آزادی
8
0
0
0
0
0
0
0
0
04
07
4
24

میانگین مربعات
**1/0074
1/1141ns
1/1104ns
**1/4018
**1/4840
**1/1044
**1/0200
*1/1741
**1/1442
1/1100
1/1100ns
1/1108

** معنیداری در سطح  * ،%0معنیداری در سطح  ns ،%4معنیدار نبودن در سطح .%4

()63

– )Density = 683.08 – 40.39×(B) + 54.00×(C
)77.89×(D) + 12.88×(A×D) – 19.75×(B×D
)+19.36×(A2
= 2.88710 + 0.0286×(A) -

()66

بلرای متغیلر واتللخ چگلالی ،مجموعله متغیرهللای ورودی
حاضر در معادلۀ رگرتلیون توانسلته اتلت  23درصلد از

√

 )0.0161× (B) - 0.0068×(C) - 0.0423×(D)0.0033×(A×B
)0.0015×(A×D
+
)0.0046×(B×D) + 0.00025×(C×D

بر اتا

مقدار زیاد ضریب تعیین تعلدیل شلده

)(Adj. R2 = 0.90

جدو  0زیاد بودن  R2تعلدیلشلده ()3/23

تغییراب آن را تبیین کنند .ضریب تغییراب 6که بیلانکننلدۀ
نقاط دادههای تجربی از مقادیر ویشبینیشده توتلط ملد
اتت برابر  0/11درصد بود.

بللرای متغی لر واتللخ چگللالی نشللان م لیدهللد کلله عامللل
غیرمعنیداری در مد وجود ندارد .همچنین بلا توجله بله

)1. Coefficient of Variation (C.V.
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جدول  .6آمارههای تناسب بهشکل کاهیده برای تخمین متغیرهای پاسخ
متغیرهای پاسخ
چگالی
مقاومت کششی

انحراف معیار
20/44
1/1804

میانگین
047/41
0/47

ضریب تغییرات )(C.V.

R2

Adj. R²

Predicted R²

%4/88
%0/01

1/42
1/40

1/41
1/84

1/88
1/81


اثرمتغیرهاونمودارهایسطحپاسخچگالی 

خلللل و فللرجهللا را وللر مللیکننللد کلله تللبب کللاهش

نتایج حاصل از اثر دمای قالب در فرآیند بر چگالی بریکلت

برگشت ولذیری الیلاف در ملادۀ اولیله و افلزایش چگلالی

در شکل  0الف نشان داده شده اتت .همانطور که از شکل

میشود .دربارۀ رطوبت میتوان نتیجه گرفت کله رطوبلت

ویداتت با افزایش دمای فرآیند بریکلتتلازی در محلدوده

زیاد موجب انبساط حجم بریکت و

از خلارجتلازی از

 213تا  013درجلۀ تلسلیو  ،چگلالی افلزایش ملییابلد.

قالب ،بهعلت فشار تبخیر رطوبت در دمای زیاد ملیشلود

میتوان نتیجه گرفت که افزایش دما موجلب جریلان یلافتن

که چگالی را کاهش ملیدهلد ] .[22تحقیقلاب نشلان داده

لیگنللین موجللود در دیللوارۀ تلللولی و در نتیجلله موجللب

اتت که رطوبت میتواند همچون اتصا دهنده عمل کلرده

چسبندگی اراب به هم شده اتت ] .[23همچنین با افزایش

و اتصا بین اراب را در محلدودۀ مناتلبی تقویلت کنلد.

دما ،مقاومت اراب در برابر بار کاهش مییابلد کله موجلب

بهعبارتی رطوبت موجود در زیستتلوده هملراه بلا دملا و

افزایش چگالی میشود .اتمیت و همکاراندریافتند کله در

فشارهای اعما شده تبب نزدیک شدن اراب به هم شلده

فشار مشخص ،افزایش دما موجب افزایش فشلردگی و دوام

و نفوا اراب در هم ،موجب تشکیل ولهای جامد میشود

بریکتهای تولیدشده از کاه گندم شد ].[26

] .[62اوکاب و همکاران در تحقیق دربارۀ کیفیت بریکلت
بلر چگلالی

تولیدشده از چوب بال دریافتند که با افزایش دما و فشلار

بریکتها در شکل  0ب نشان داده شده اتت .نتایج نشلان

فشردهتازی ،چگالی و چقرمگی بریکتها افزایش مییابد.

میدهد که با کلاهش انلدازۀ اراب در محلدودۀ اکرشلده،

همچنین افزایش رطوبت و انلدازۀ اراب ،موجلب کلاهش

اثر متقابل اندازۀ اراب و رطوبلت باگلا

تطح تما

آنها افزایش مییابد و همچنین اراب ریزتر،

(الف)

مقادیر چگالی و چقرمگی بریکتها میشود ].[20

(ب)

شکل  .6الف) اثر دمای فرآیند بریکتسازی بر چگالی ،و ب) منحنی تراز اثر متقابل اندازۀ ذرات و رطوبت باگاس بر چگالی بریکت.
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اثرمتغیرهاونمودارهایسطحپاسخمقاومتکششی 

رطوبت ،شلکافهلای ناشلی از بخلار آب در دملای زیلاد

نتایج بررتی اثر متقابلل نسلبت ترکیلب ملواد و رطوبلت

کاهش ملییابلد کله بله افلزایش چگلالی و اتصلا اراب

بر مقاومت کششی در شکل  4نشان میدهد کله بلا

تبب انبسلاط

باگا

بریکت میانجامد .رطوبت اولیۀ زیاد باگا

کاهش مقدار رطوبت ،مقاومت کششی افزایش ملییابلد و

حجم بریکت و

این افزایش مقاومت بلرای درصلد نسلبی ترکیلب ووتلت

بخار رطوبت در دمای زیاد میشود که در نتیجه چگلالی و

گردو به باگا

کم ،بیشلتر خواهلد بلود ،زیلرا بلا کلاهش

از خارجتلازی از قاللب در اثلر فشلار

اتتحکام بریکت را کاهش میدهد.

(ب)

(الف)

شکل  .6اثر متقابل نسبت ترکیب و رطوبت بر مقاومت کششی بریکت؛ الف) منحنی رویه سطح پاسخ ،و ب) منحنی تراز.

بلر

توخت جامد زیستی میشود ] .[24دلیل اصللی مقاوملت

مقاومت کششی بریکت در شکل  5الف نشان میدهد کله

بریکت تحت بارهای واردشده ،ایجاد ویونلدهای ناشلی از

با کاهش رطوبت و افز ایش اندازۀ اراب مقاومت کششلی

درهللمرفتگلی مللواد و ویونللدهای الکترواتللتاتیکی اتللت.

افزایش مییابد .در بریکتهای با انلدازۀ اراب درشلتتلر

تحقیقاب نشان داده اتت که اراب ریلز و حاللت ولودری

بهدلیل آنکه اندازۀ اراب باگاتو ووتت گردو یکنواختتلر

باگا

آتیابشده نمیتواند تبب ایجلاد ویونلد از طریلق

بوده اتت ،درهلمرفتگلی و اتصلا بلین اراب در فرآینلد

درهم رفتگی مکانیکی شود .همچنین عملیاب آتیاب کردن

فشردهتازی بهتر صورب گرفته اتت .از اینرو ،بلههنگلام

تلبب ایجلاد الیلههلای ملرزی ضللعیف مکلانیکی در اثللر

بارگذاری فشار قطری ،تمرکز تنشهای کششی بر ووتلت

نیروهای برشی در اراب باگا

میشود؛ از اینرو در ایلن

گللردو کللمتللر شللد کلله در نتیجلله اتللتحکام بیشللتری از

حالت بریکت نهایی تاختار محکمی ندارد و با کلمتلرین

بریکتهای با اندازۀ اراب ریزتلر نشلان داد .ایلن ویژگلی

تنش دچار شکست در الیه هلای بریکلت ملیشلود ].[66

تبب افزایش مقاومت کششی شد .تحقیقاب نشان میدهد

اندازۀ اراب خیلی ریز در بریکت تبب ملیشلود کله در

کلله در بریکللتهللا اراب زیسللتتللوده توتللط الی لهای از

عین ایجاد تطح ویوند زیاد به دلیلل ضلعف ویونلدهای در

اتصا دهندههای طبیعی ووشیده میشوند ،بهطوری که ایلن

هم رفتگی مکانیکی ،بریکت تاختار و چارچوب محکملی

ووشش همچون ول عمل میکند و تبب اتصلا اراب در

نداشته باشد و اراب روی هم بلغزند؛ چنانکه ممکن اتت

نتایج اثلر متقابلل رطوبلت و انلدازۀ اراب باگلا

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،47شمارۀ  ،7زمستان 0711

646

با اولین تنش دچار شکست برشی در الیلههلای مختللف

بخار آب در دمای زیاد کاهش مییابد که تلبب افلزایش

شود ].[66

ویوند بین اراب بریکت میشود .وژوهشها نشان میدهد

شللکل  5ب اثللر متقابللل دمللا و رطوبللت باگللا

بللر

که آب بهصورب یک الیه فیلم ناز

تلبب اتلتحکام و

مقاومت کششی بریکت را نشان میدهد .میتلوان چنلین

بهبود ویوند بین اراب ناشلی از نیروهلای بلین مولکلولی

بیان کرد که افزایش دملا موجلب جریلان یلافتن لیگنلین

واندروالسی در اثلر افلزایش تلطوح تملا

بلین اراب

موجود در دیوارۀ تلولی و در نتیجه موجلب چسلبندگی

میشود .رطوبت موجود در مواد زیست توده نیز بههملراه

اراب بلله هللم ملیشللود ] .[1همچنللین در فشللار معللین،

حرارب در فرآیند تولید بریکت موجب تغییراب فیزیکی

افزایش دما موجب افزایش چگلالی و ویونلد بلین اراب

و شیمیایی از جمله نرمشدگی حرارتلی الیلاف ،والتینلی

بریکت میشود که افلزایش مقاوملت کششلی را در ولی

شدن محتوای نشاتته و حلشوندگی و کریسلتالی شلدن

دارد .همچنین با کاهش رطوبلت ،شلکاف هلای ناشلی از

مجدد قندها میشود ].[66

(ب)

(الف)

شکل  .7منحنیهای رویه سطح پاسخ اثرهای متقابل؛ الف) اندازۀ ذرات و رطوبت باگاس ،و ب) دمای قالب و رطوبت باگاس بر مقاومت
کششی بریکت.

آنالیزتقریبی 

ازآنجللا کلله بخللش زیللادی از بقایللای گیللاهی از ترکیبللاب

نتایج مقادیر اندازهگیریشدۀ مواد فلرار ،خاکسلتر و کلربن

همیتلولزی و تلولزی تشکیل شلده و ایلن ترکیبلاب در

ثابت بریکت تولیدشده در شرایط بهینۀ این تحقیلق و نیلز

تجزیلله

محللدودۀ دمللایی  613تللا  053درجللۀ تلسللیو

][25

میشلوند ،فرآینلد حلراربدهلی در طلی فرآینلد تشلکیل

در جدو  4نشان داده شده اتت .در این جدو به منظور

بریکت در ایلن تحقیلق در محلدودۀ دملایی  213تلا 013

مقایسۀ نتایج آنالیز تقریبی بریکت تولیدشلده بلا دادههلای

تبب تجزیۀ بخش عمدۀ آنها شده اتت.

مادۀ اولیۀ باگا

براتا

دادههای تحقیقاب گذشلته

درجۀ تلسیو

ملادۀ خشلک و

کاهش مواد فرار بر اثر افزایش دملا ،نشلاندهنلدۀ افلزایش

داده های حاصل از روابط مربوط ارائه شده اتلت .دادههلا

روند خلارج شلدن ترکیبلاب فلرار ،محصلوالب گلازی و

نشان میدهد که تشکیل بریکلت تلبب کلاهش معنلیدار

هیدروکربن های با وزن مولکولی کم ملیشلود .از ایلنرو،

درصد مواد فرار نسبت به زیستتلودۀ آنهلا شلده اتلت.

افزایش درصد کربن تثبیت شده به دلیل افزایش آزادتازی

مناب موجود مقادیر درصد مواد براتلا
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مواد فرار طی فرآیند تشکیل بریکلت بلوده اتلت .درصلد

اولیه و بریکت تولیدشده شایان توجه بوده و از  61-67بله

خاکستر و مواد فرار اثر مستقیمی بر میلزان درصلد کلربن

 22مگاوو بر کیلوگرم یعنی بلیش از  07درصلد افلزایش

ثابلت در بریکلتهلای تلوختی دارد ،بله طلوری کله در

یافته اتت .این نتایج نشان میدهد که فرآیند بریکت کردن

و ووتت گردو در تحقیلق

و تولید بریکتهای توختی تبب افزایش ارزش حرارتلی

حاضر درصد کربن ثابت روند افزایشی را نسبت بله ملواد

زیستتودۀ باگا

شده اتت .در این تحقیق برای ارزیابی

اولیه نشان میدهد که میتوانلد بلر قابلیلت زغلالی شلدن

ارزش حرارتللی بریکللت از معادلللههللای تجربللی خطللی و

بریکت و کارایی احتراق در دتتگاه های توخت اثر گلذار

غیرخطی صحه گذاریشده با اتتفاده از نتایج آنالیز تقریبی

باشد .همچنین نتایج نشان میدهد که بخش عملدۀ تجزیلۀ

اتللتفاده شللد .نتللایج ایللن تحقیللق همبسللتگی نزدیکلی بللا

حرارتللی زیسللتتللوده در دماهللای بیشللتر از  233درجللۀ

تحقیقاب دیگر نشان داد ] .[66از این رو ملیتلوان از ایلن

صورب میگیلرد ،بنلابراین تشلکیل بریکلت در

روش برای محاتبۀ ارزش حرارتی زیستتودهها با تقریب

دماهای بین  213تا  013درجۀ تلسیو  ،تلبب افلزایش

خوبی اتتفاده کرد .ویژگلیهلای فیزیکلی بریکلت شلامل

درصد کربن تثبیتشده و کاهش مقدار مواد فرار ملیشلود

چگالی بر میزان ارزش حرارتی آن مؤثر اتت .بهطور کلی

که تثثیر مثبتی بر کارایی بریکت توختی دارد .در تحقیقلی

بریکتهایی که در آنها فرآیند فشلردهتلازی بهتلر انجلام

بلللا اتلللتفاده از

میگیرد و چگالی بیشتری دارنلد ارزش حرارتلی بیشلتری

اتصا دهنده های تلولزی ،مقایسۀ کالته هلای ملادۀ اولیله

نیز خواهند داشت ] .[21مقایسۀ میزان ارزش حرارتلی دو

آتیابشده کلمتلر از

خرده و آتیابشده (جدو  )5نشان ملیدهلد

بریکتهای تولیدشده از باگا

تلسیو

در زمینلللۀ تولیلللد بریکلللت از باگلللا
نشان داد که درصد مواد فرار باگا
خللرده باگللا

اتللت کلله اثللر مسللتقیمی بللر خصوصللیاب

توختی دارند ].[22

بریکت در شرایط بهینه
نمونه
باگاس ][24
0
بریکت
2
بریکت

که با کلاهش انلدازۀ اراب و افلزایش چگلالی ،مقلدار آن
افزایش ملییابلد .بنلابراین فرآینلد بریکلت کلردن کله در

جدول  .6مقادیر آنالیز تقریبی درصد مادۀ اولیۀ باگاس و نمونۀ
خاکستر
4/48
4/74
4/24

نوع باگا

مواد فرار
84/48
44/40
40/8

کربن ثابت
7/77
04/20
07/42

 6دادههای برمبنای مادۀ خشک 2 ،دادههای محاتبهشده.

راتتای افزایش چگالی مواد اولیله انجلام ملیگیلرد ،تلثثیر
بسزایی بر افلزایش ارزش حرارتلی ملواد اولیله دارد .ایلن
موضوع به افزایش درصد کربن ثابت و کاهش ملواد فلرار
در فرآیند بریکلت تلازی (جلدو  )4نیلز ملرتبط اتلت.
همچنین فرآیند بریکت کردن موجب اتصا بهتر اراب در
مواد اولیه بهدلیل در هم رفتگیهای مکلانیکی و ویونلدهای
بین اراب میشود که افزایش چگالی و ارزش حرارتلی را

ارزشحرارتی 
یکی از مهمترین ویژگیهای تلوخت ،ارزش حرارتلی آن

در وی دارد.

اتت ،یعنی مقدار انروی در هر کیلوگرم توخت که هنگام

جدول  .7ارزش حرارتی مواد اولیۀ دو نوع باگاس و بریکت

احتراق حاصل میشود .جدو  5نتایج ارزش حرارتلی دو

تولیدشده در شرایط بهینه

نوع ملواد اولیلۀ باگلا

خردشلده و آتلیابشلده ] [66و

بریکت بهینه تولیدشده در این تحقیلق را نشلان ملیدهلد.
داده ها نشان میدهد که ارزش حرارتلی نمونله هلای ملادۀ

نمونه
ارزش حرارتی
()MJ/kg

خرده باگاس

باگاس آسیابشده

][11

][11

00

04

بریکت
22
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نهسازی 
بهی 

بیشترین مقدار مقاومت کششلی در نظلر گرفتله شلد .بلا

به منظور افزایش کیفیت بریکت ،اطالع از شلرایط و نقلاط

اتتفاده از تاب مطلوبیت نرم افزار دیلزاین اکسلپرب ،چنلد

کاری بهینۀ دتتگاه ضروری اتت .همچنین یلافتن روابلط

نقطۀ بهینه با شاخص مطلوبیت بزرگ تر از  3/23با هلدف

بین عوامل مؤثر و محصلو نهلایی بلرای محققلان بسلیار

بلیشتللرین مقلادیر متغیرهللای واتللخ چگللالی و مقاومللت

ارزشمند اتت .به همین دلیلل بهینلهتلازی از مهلم تلرین

کششی بریکت ارائه شد (جلدو  .)1در ایلن نقطلۀ بهینله

مراحل افزایش بازدهی به شمار میرود .با توجه به اینکله

مقدار واتخ های چگالی  117/147کیلوگرم بر متر مکعلب

هدف این وژوهش تولید بریکت از ووتت گردو و باگا

و مقاومت کششی  6/051مگاواتکا حاصل شد.

بود ،بهینهتازی بر مبنای بیشترین مقدار چگالی بریکت و
جدول  .4نتایج بهینهسازی فرآیند تولید بریکت از پوست گردو و باگاس با دستگاه پرس هیدرولیکی به روش سطح پاسخ
شمارۀ
ردیف بهینه
0
2
4

نسبتترکیب
)(%
4
4/110
4

اندازۀ ذرات
)(mm
0
0/121
0/01

دمای قالب
)(°C
401
401
444/440

رطوبت
)(%w.b.
4
4
4

مقاومت کششی
)(MPa
0/440
0/440
0/440

چگالی
)(kg/m3
804/874
804/070
800/814

شاخص
مطلوبیت
1/410
1/410
1/410

جهگیری 
نتی 

نشان داد که تشکیل بریکت تبب کاهش معنلیدار درصلد

نتایج بررتی وارامترهای مؤثر در تولید بریکت تلوختی از

مواد فرار نسبت به زیسلت تلودۀ آنهلا و افلزایش درصلد

نیشکر و ووتت گردو با اتتفاده از دتلتگاه

کربن تثبیت شده میشود .در ملورد ارزش حرارتلی نتلایج

ترکیب باگا
ور

هیدرولیکی نشان میداد کله رطوبلت اراب باگلا

نشللان داد کلله تغییللراب در میللزان ارزش حرارتللی بللین

بیشترین تثثیر را بر چگالی و مقاومت کششی بریکت دارد

نمونههای مادۀ اولیه و بریکت تولیدشده شایان توجه بلوده

و با کاهش مقدار آن چگالی و مقاوملت کششلی افلزایش

و بین  61تلا  22مگلاوو بلر کیللوگرم متغیلر اتلت کله

مییابد .همچنین نتایج نشان داد که افزودن ووتلت گلردو

نشان دهندۀ تثثیر مثبت کلاربرد فرآینلد بریکلت تلازی بلر

در بریکت تولیدشده با اندازۀ اراب ریلز موجلب افلزایش

افللزایش ارزش حرارتللی بریکللتهللای تللوختی اتللت.

تمرکز تنش روی ووتت گردو میشود که تبب ملیشلود

همچنین اتتفاده از معلادالب تجربلی خطلی و غیرخطلی

مقاومت کششی کاهش یابد .در این تحقیق بیشترین مقدار

برای ارزیابی ارزش حرارتی نشان داد که میتلوان از ایلن

چگالی و مقاومت کششی بهترتیب  170کیللوگرم بلر متلر
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ABSTRACT
Densification of biomass materials such as briquette improves the management properties of materials
for transportation, storage, and so on. This study aimed to determine the optimal conditions of the
briquette production process using a hydraulic press from the combination of bagasse and walnut shell
using response surface methodology. The effects of independent variables including bagasse particle
size (PS), process temperature (PT), bagasse moisture content (MC), and the composition ratio
percentage of the walnut shell to bagasse (CR) were evaluated at three levels on the response variables
of the density and tensile strength. The calorific value of the briquette was determined through
validated linear and nonlinear equations of the high heat value using the proximate analysis of
volatiles, fixed carbon, and ash. The results showed that by decreasing the moisture content of bagasse
particles, the density and tensile strength of the briquette increased. Adding walnut shell particles to
the briquette produced with the size of fine particles reduces tensile strength. The briquette production
significantly reduced the percentage of volatile materials relative to their biomass and increased the
percentage of fixed carbon. The calorific value of the raw material sample relative to the briquette
produced increased from 16 to 22 MJ/kg. The optimal values of the density and tensile strength of
briquettes were equal to 867.847 kg/m3 and 1.356 MPa, respectively at the CR of 5%, PS less than
1.18 mm, MC content of 7%, and PT of 360 °C. At this condition, the calorific value of 22 MJ/kg was
obtained.
Keywords: Bagasse, Calorific value, Fuel briquette, Response Surface methodology, Tensile strength,
Walnut shell.
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