
 

 1  

 

 طراحی دستگاه تولید بریکت
 

  4 محمدرضا شاهمیری برزکی ، 3، رضا فانی قهدریجانی 2، فریدون جعفری بابوکانی1سید حامد رضوی
 

 razavi@gut.ac.irاستادیار دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشکده مهندسی مکانیک ،  1
 ferydoon.jafari@gmail.com سی مکانیک ،دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشکده مهنددانشجوی کارشناسی  2
 fani.reza7171@yahoo.comدانشجوی کارشناسی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشکده مهندسی مکانیک ، 3
  miri72@yahoo.comshahدانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشجوی کارشناسی  4

 

 
 

 چکیده 
افزون جمعیت جهان ، نیاز افراد برای انرژی افزایش افزایش روزبا 

یابد و با توجه به اینکه منابع موجود انرژی محدود و رو به کاهش می

شند ، بازیافت انرژی اهمیت ویژهمی یابد . خاکه ذغال ازجمله ای میبا

برای  افت انرژی استفاده کرد .توان از آن برای بازیموادی است که می

این منظور خاکه ذغال را باید با فرآیندهایی مناسببف فشببرده سببازی 

شده به این روش بریکت کرد . ذغال نام دارد که دامنه کاربرد  1تولید 

سوخت دارد از جمله  صنعتی به عنوان  صارف خانگی و  سیعی در م و

وسایل گرمایشی ها و استفاده در وسایل پخت و پز استفاده در بخاری

طراحی دسبببتگاهی با  مقالههدف از این  و اسبببتفاده در بویلرها و ... .

وری برای تولید ذغال فشببرده از خاکه  کمترین هزینه وباالترین بهره

 .باشدذغال می

 

 واژه های کلیدی
 بازیافت انرژی ، فشرده سازی بریکت ، طراحی و ساخت ،

 

 مقدمه
ی و یک نز خاکه مواد سوختبریکت یک سوخت ساختگی است که ا

ماده چسبنده ترکیف یافته و بیشتر به مصرف سوخت دیگ های بخار 

در نقاطی که چندان  و در بعضی لوکوموتیوها به کار می رود ؛ به ویژه

دسترسی به سوخت های بهتر نباشد . ماده سوختنی بریکت ممکن 

نارس و خاکه اره و یا ذغال قهوه ای و  ، است خاکه ذغال ، خاکه کک

مالس ، اسفالت، یا مخلوطی از آنها باشد . ماده چسبنده معموالً قیر

. ذغال فشرده  ]1[و نشاسته های ارزان صنعتی می باشدآرد  ، چغندر

سوختی است که با گرد ذغال  یا ذغال قالبی، رایج ترین نوع بریکت

-ساخت دستگاهی برای تولید این محصول می. شودچوب ساخته می

ریز، توجیه اقتصادی و جلوگیری از ایجاد مواد دور تواند عالوه بر

  سودآوری قابل قبولی داشته باشد.

                                                 
1 Briquette 

 های تجربی و آزمایشاتداده
جایی که برای ساخت یک بریکت مناسف باید اطالعات کاملی از از آن

ترکیف آن، فشار اعمالی، شکل قالف، حجم و ... موجود باشد، در این 

و  های مختلفها و شکلهایی با ترکیفهراستا آزمایشاتی بر روی نمون

ج به بررسی نتایهای متفاوت انجام شد که در این قسمت با اعمال فشار

 ،های حاصل از بهترین نمونهها پرداخته و در پایان دادهحاصل از آن

 گیرد .مبنای محاسبات آتی برای ساخت قرار می

تن  11درولیکیهی دستگاه تست فشار با جک برای انجام آزمایشات از

به همراه سنبه و ماتریس  های آزمایشافزار ثبت دادهمتصل به نرم

 استفاده شده است. 1مطابق شکل دست ساز

 

 
 : دستگاه تست فشار 1شکل

 
فوق نیروی اعمالی مناسف برای تولید بهترین  پس از انجام آزمایشات

ت اکه این نیرو مبنای محاسب در نظر گرفته شد تن 2 ،مقدارمحصول 

 .تفرآینده قرار خواهد گ
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جایی که مقدار این نیرو با جابجایی متغیر است بایستی نمودار از آن

افزار های نرمکار از دادهنیرو بر حسف جابجایی رسم گردد. برای این

 دستگاه استفاده گردیده است.جانبی 

بهترین منحنی بر آن  و شده 2افزار متلفها وارد نرمسپس این داده

ل شکآن مطابق  بدست آمده است که نمودار ی آنشده و رابطه منطبق

 باشد :می 2

 :نمودار نیرو بر حسف جابجایی 2شکل 

 
  برای نیروی پرس: رابطه بدست آمده

Fp =  a0 + a1 cos(tw) + b1 sin(tw)          (1               )  

 

 که ثابت های آن عبارتند از: 
 

a0 =    8.256 ∗ 10
4     ,    a1 =    7.989 ∗ 10

4 

b1 =    7.46 ∗ 10
4      ,     w = 2.145 

 طراحی مفهومی

ستگاه ابتدا مراحل مورد نیاز برای  سیدن به یک طرح کلی از د برای ر

 تولید ی شببود . در این راسببتا مراحل زیر برایانجام عملیات تعیین م

باشببد پیشببنهاد و مورد نهایی از ماده اولیه که همان خاکه ذغال  می 

 بررسی قرار گرفته است.

ابتدا باید خاکه ذغال به صبببورت یکنواخت در آمده که برای این 

صورت خاکه در  شت به  شدن دارد تا ذرات در سیاب  منظور نیاز به آ

در در کنار دسببتگاه اصببلی الزامی اسببت.آیند.لذا وجود یک آسببیاب 

سف( به نحمرحله سبت ی بعدی باید مواد افزودنی )چ سف و با ن و منا

معین از پیش تعیین شببده با خاکه ذغال ترکیف شببود و یک مخلو  

همگن برای ورود به مرحله ی پرس کاری ایجاد شبببود.که می توان 

ستفاده کرد سیاب ا سانی کار از همان دستگاه آ صورت  ،برای آ به این 

ی ذغال ،اپراتور ترکیبات چسبناک را که پس از یکنواخت شدن خاکه

سف و خاکه ذغال وارد  سیاب چ سیاب کرده و با گردش تیغه های آ آ

 به خوبی با هم مخلو  شوند .

                                                 
2 MATLAB 

ی خاکه ذغال و چسف آماده شد پس از آنکه ترکیف همگن شده

این مخلو  باید وارد دستگاه اصلی شود تا عملیات فشرده سازی روی 

ی ورود و خروج آن انجام شبببود . چگونگی فرآیند پرسبببکاری،نحوه

اولیه وذغال تولیدی نهایی مواردی اسببت که باید به صببورت ،مخلو  

 جداگانه بررسی شود که در ادامه به این مطلف پرداخته می شود.

شد ،  صلی می با شرده که به عنوان خروجی دستگاه ا در ادامه ذغال ف

باید حرارت داده شببود تا رطوبت آن گرفته شببود و برای بسببته بندی 

 فرستاده شود.

ین روش به این صببورت انجام می گیرد که  یک پرس کاری  در ا

سنبه و ماتریس به شکل قالف مورد نظر ساخته شده و خاکه ذغال را 

شرده می کند  از مکانیزم لنگ و ، برای تامین نیروی الزم برای پرسف

لغزنده استفاده می شود .به این صورت که رم باالی پرس که سنبه به 

ست درون چهار عدد میل را صل ا شته و آن مت هنما حرکت عبوری دا

له لغز باشبببد. به منز کانیزم مورد نظر می  فت و نده در م کت ر حر

صلی   شتی این رم با توجه به ابعاد میله های رابط مربوطه و لنگ ا برگ

مهیا می شبببود ، توان مورد نیاز در این دسبببتگاه توسبببط یک موتور 

 الکتریکی تامین می شبببود و از آنجایی که گشبببتاور کاری در طول

شد از یک فالیویل سرعت  3کورس متغیر می با برای یکنواخت کردن 

شود ستفاده می  شتاور ا شکل ]2[ و گ ستگاه را  3.  نمایی کلی از د

ذغال های تولیدی باید از درون ماتریس بیرون  در ادامه .دهدنشان می

و به کمک یک  د که این کار توسبببط مکانیزم دیگرینانداخته شبببو

شفت سوار بر  شود.پر کردن حفره های ماتریس در انجام  بادامک  می 

شش میله ای شکل این روش توسط یک مکانیزم  انجام می گیرد  (4)

کانیزم  ند همچنین این م تامین می ک باال  کت خود را از رم  که حر

مده از های بیرون آ غال  ماتریس ذ های  با پر کردن حفره  مان   همز

نقاله قرار ی قبل را به سبببمت جلو هدایت می کند تا روی نوار حلهمر

 و به مرحله بعدی منتقل شوند. دنبگیر

 
 : نمای کلی دستگاه 3شکل 

3 Flywheel 
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 : مکانیزم پرکن حفره ماتریس4شکل 

 

 نشان داده شده اند. 5مکانیزم های مذکور به صورت شماتیک در شکل 

 
 شکل شماتیک مکانیزم ها : 5شکل 

 

 تعیین نیروی مورد نیاز

شد که کاری میدر طی پرسبیانگر تغییرات نیرو  2شکل نمودار  با
1 

6
 

باشببد و نیروی وارده در ادامه مسببیر تنها نیروی کل طول کورس می

برای یک کورس ، به صورت  6لذا نمودار شکلباشد، وزن رم پرس می

 .گرددزیر تکمیل می

 
 : نیروی عمودی کل در طی یک کورس 6شکل 

 

 طراحی فالیویل
 باشدنرژی در طول یک کورس میی اهدف استفاده از فالیویل ذخیره

تا انرژی را در لحظاتی که نیاز به نیروی بزرگی نیسببت ذخیره کرده و 

تا توان موتور مورد اسبببتفاده  ،در هنگام پرس کردن آن را آزاد کند 

 یابد .کاهش 

 یبرای طراحی فالیویل نمودار تغییرات گشببتاور بر حسببف زاویه

یاز اسبببت که  نگ و معادالت طبق دوران مورد ن کانیزم ل حاکم بر م

ستفاده از شده  افزار متلفنرم لغزنده و با ا سم  ست نمودار مذکور ر ا

 . ( 7)شکل 

 : نمودار تغییرات گشتاور وارد بر لنگ 7شکل 
 

شاهده می شفت همانطور که م شتاور وارده به  شود ، تغییرات گ

باشبببد ، که در این زیاد بوده و مقدار ماکزیمم آن بسبببیار بزری می

صبببورت باید از یک موتور با توان باال برای تامین گشبببتاور ماکزیمم 

توان این توان را اما با طراحی یک فالیویل مناسببف می ،اسببتفاده کرد

 گیری کاهش داد .به میزان چشم

 باشد :محاسبات انجام شده به شرح زیر می

E = ∫ Tdθ                                                                   (2)
2π

0

 

Tavg =
E

2π
                                                                        (3) 

∆E = ∫ (TL − Tavg)dθ
θ2

θ1

                                              (4) 

∆E = ICfω
2       →    I =

∆E

Cfω
2
                                     (5) 

 

E   سیکل می سیم آن بر کل انرژی مورد نیاز در طول  شد که از تق با

𝜋2  ،avgT آید .بدست می 

ΔE  باالی خط ید آن را  avgTتغییرات انرژی  با که در واقع فالیویل 

 تامین کند .

fC   ضببریف تغییرات سببرعت که مقدار آن برای پرس مورد نظر برابر

 .]3[در نظر گرفته شده است 1.2

ω .سرعت دورانی شفت اول که فالیویل به آن متصل است 

I ممان اینرسی مورد نیاز برای فالیویل 

سط نرم سبات فوق تو ست محا شده و مقادیر زیر بد افزار متلف انجام 

 : آمده است
j 3E=3.27*10 

=521 N.mavgT 

j 3∆E=3.19 *10 
2=0.4523 Kg/mmI 
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 01میلیمتر و با فرض این که  151فتن دیسکی به شعاع با در نظر گر

 آید:ی خارجی قرار دارد جرم فالیویل بدست میدرصد جرم در حلقه

I = 0.9mr2  → m =
0.4523

0.9 ∗ (0.15)2
= 22.3 Kg 

 

 طراحی سیستم انتقال قدرت 
شان می( نحوه8)کلش شفت ها با یکدیگر را ن دهد ، روش ی ارتبا  

است که الکتروموتور توان را توسط تسمه و پولی به  کار به این صورت

رژی ی انکند ، به این شفت فالیویل جهت ذخیرهشفت اول منتقل می

شد،توان  صل می با و یک چرخ زنجیر برای انتقال توان به گیربکس مت

خروجی از گیربکس توسط یک چرخ و زنجیر به شفت دوم منتقل می 

ت تامین حرکت بیرون انداز و شود .بر روی شفت دوم یک بادامک جه

 در دو طرف آن دو لنگ برای ایجاد نیروی پرس نصف می گردد.

 هاچیدمان شفت:  8شکل 

 

پولی متصل به موتور  = 𝑝1 

یاتاقان  = 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4 

فالیویل = 𝑓     

= چرخ زنجیر 𝐺1, 𝐺3 

= اتصال به لنگ ها  𝐶2, 𝐶1 

بادامک  = 𝑐𝑎𝑚 

گیربکس  = 𝐺.𝐵 

 

 انتخاب موتور 
با در نظر  تدا  فاده از فالیویل اب به اسبببت با توجه  برای انتخاب موتور 

گرفتن گشببتاور میانگین و سببرعت دورانی شببفت توان در حالت کار 

شتاور مورد نیاز برای راه اندازی نیز  سپس گ شده  سبه  یکنواخت محا

سبه می شود تامحا سه می  صحیح  شود این دو با یکدیگر مقای توان 

 برای موتور انتخاب شود.

توان در حالت کار یکنواخت =  𝑃 = 𝑇𝑎𝑣𝑔 ∗ 𝑤             (6)       

p = 521 N.m ∗ 18 ∗
2π

60
= 982.06 ≅ 1 kw 

 

سبه شود که با طی یک برای محا شتاور راه اندازی فرض می  ی گ

ای شفت از صفر به مقدار نهایی خود کورس حرکت رم ، سرعت زاویه

 251مچنین بادامک به صببورت یک دیسببک با قطر معادل برسببد .ه

 میلی متر در نظر گرفته شده است و اینرسی آن محاسبه شده است.

این گشببتاور، شببامل گشببتاور مورد نیاز برای برای غلبه بر اینرسببی 

فالیویل و بادامک و گشتاور الزم برای حرکت رم پرس در حالت بدون 

نیاز برای هر قسمت محاسبه شده و بار می باشد. در ادامه توان مورد 

هایت مجموع این توان ندازی در در ن به عنوان توان الزم برای راه ا ها 

 نظر گرفته می شود.

 

T = Iα                                                                           (7) 

Tdθ = Iαdθ   
αdθ=ωdω
→          Tdθ = Iωdω                (8) 

∫ Tdθ
θ1

0

= ∫ Iωdω
ω

0

 →    Tθ =
1

2
Iω2                 (0) 

  

با  𝜔  برای فالیویل  = 188
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 ،𝜃 = 211𝜋    به ازای )زیرا 

 دور بزند.( 111دوران یک دور شفت دوم، شفت اول بایستی 

T =
1

400π
∗ 0.4523 ∗ (188)2 = 12.72 N.m  

 

توان مورد نیاز این بخش = P1 = T ∗ ω 

P1 = 12.72 ∗ 188 = 2391.6  wat 
 

ω برای بادامک  = 1/88
rad

s
θ  و  = 2π  

 : محاسبه می شودممان اینرسی بادامک ابتدا 

ضخامت = 50 mm

قطر متوسط = 250 mm

ρ = 7600 
kg

m3

 

 

m = ρv   

m = 0.05 ∗
π

4
0.0252 ∗ 7600 = 18.68 kg 

 I = 0.145  kg.m2 

T =
1

4π
∗ 0.145 ∗ (1.88)2 = 0.07 N.m 

نای بخش توان  = P2 = 0.07 ∗ 1.88 = 0.13  wat  
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با استفاده از نرم افزار متلف گشتاور راه اندازی رم پرس محاسبه برای 

بدست آمده  0 شکلبا در نظر گرفتن تنها نیروهای اینرسی به صورت 

 ست.ا

 
 بر حسف زاویه دوران رم پرس اه اندازیگشتاور ر : 0شکل 

 

ماکزیم تاور  باال گشببب به نمودار  جه  بارت اسبببت از با تو م ع

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 236 𝑁.𝑚  سبه می صورت زیر محا لذا توان مورد نیاز به 

 شود:

P3 = T.ω = 236 ∗ 1.88 = 444.5  wat 
 حال توان کل از مجموع مقادیر فوق بدست می آید :

توان راه اندازی = Pstart = P1 + P2 + P3
= 2391.6 + 0.13 + 444.5
= 2836.45 wat 

Pstart ≅ 3 kω 

جه  یاز برای موتور برابر درنتی ته می   𝑘𝜔 3توان مورد ن در نظر گرف

 شود

 

 نتایج
ر شاست فهای تولیدی توسط دستگاه تتعدادی از بریکت 11شکل در 

شاهده م شتعال، ه از نظرکشود یم شعله سرعت ا ، ارزش ماندگاری 

با  و بریکت قرار گرفتند بررسببی حرارتی، اسببتحکام اولیه ونهایی مورد

 :گرددمشخصات زیر انتخاب می

 متر مکعف 1.126*1.126*1.126ابعاد:

 kN  21تن معادل  2تقریباً اعمالی:روی نی

حاصببله به تفصببیل در پروژه طراحی  نتایج ها ونحوه انجام آزمایش 

ستگاه تولید بریکت شموجود می ]4[ د صله این با د که ارائه آن از حو

 مقاله خارج است.

 
 تولیدی با قالف مکعبیهای نمونه ذغال : 11شکل 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه

ه ب توانمی بریکت تولید صببنعت توسببعه و اندازی راه فواید جمله از

 موارد زیر اشاره کرد:

 کسببف ، طبیعی ذغال ضببایعات بازیافت ، اشببتغال ایجاد سبببف

شرده ذغال صادرات از آوری ارز و درآمد  سود و بازدهی افزایش ، ف

سی به توجه با .شود و ... می ها جنگل دهی  در شده انجام های برر

 عرضبببه میزان به توجه با کرد گیری نتیجه توانمی ، بازار بخش

صول صول قابل سهم مح صرف بازار از ح   دارای آینده در بریکت م

 نای یتولید ظرفیت گرفتن نظر در با و باشببدمی مناسبببی محدوده

 چین مانند هایی کشور از فشرده ذغال محصول اینکه به نظر و  طرح

شد اختیار در بازار از بخشی اینکه برای شودمی وارد شور با   ،داخل ک

  بازارهای اینکه یا و داد کاهش را شببده تمام قیمت یا بایسببت می

  یهسرما خصوص در ینهمچن ( صادرات)  گیرد قرار اختیار در خارجی

ست ذکر یانشا طرح ینا در گذاری   دارای هاطرح یرسا همانند که ا

 شود: یم اشاره آنها از یبرخ به یلذ در که باشدیم ییها یسکر

  واندتیم یکتبر ، یلیفس های سوخت وفور به توجه با ما کشور در -1

صول یک عنوان به شیگرما مح ستفاده مورد یکم مقدار به ی  قرار ا

صرف بازار مورد در لذا ، یردگ شترب محصول ینا م  یگرد های جنبه ی

 گردد یم مصرف بازار شدن محدود باعث که ، باشد یم مطرح مصرف

ضوع ینا یدبا بخش این در گذاری یهسرما هنگام در لذا   نظر در مو

 .  شود گرفته

صرف کاال ینا ینکها به توجه با -2 شد یم یم س یفیتک ، با  مهم اریب

 در و محصبوالت فروش کاهش موجف آن به توجه عدم و باشبد یم

 یفیک موارد از)  گردد یم گذاری یهسببرما یسببکر بردن باال یتنها

 (. برد نام را . . . . و بندی بسته ، محصول در یفیتک توانیم

 کرد یانب توان یم گذشته های سال در صادرات روند به توجه با -3

شد به رو محصول ینا صادرات که شدیم ر  دیتول یکهصورت در لذا با

  یجهان بازار در که دارند یلتما(  یکتبر)  فشببرده ذغال گانکنند

شته یتفعال  ینا هک ببرند باال را خود یفن های ییتوانا یدبا ، باشند دا

  گذاری یهسرما یشافزا و شود یم گذاری یهسرما یشافزا سبف امر

 .  برد یم باال یزن را بعدی های گذاری یهسرما یسکر
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شدشمرد بر که مواردی به توجه با  گرفتن نظر در ینهمچن و ه 

 یب تاوان طبیعی منابع و جنگل هکتارها تاکنون که موضبببوع ینا

  اروست اکثر یددانیم که طور همان ، اند پرداخته را هاانسان یمباداالت

  ادهاستف انرژی تامین برای چوب از فسیلی سوخت بر عالوه کشور های

  اسببتفاده بریکت از چوب جای به هاآن که صببورتی در لذا کنند می

 بیشببتری گرمایش میزان هم و دارد وجود کمتری الودگی هم کنند

  ارزان اولیه مواد و کم گذاری سرمایه به توجه با لذا .  شود می ایجاد

صوالت توان می ستاییان اختیار در را ارزانی مح  این با و داد قرار رو

  . کرد حذف را طبیعی منابع نابودی عوامل از یکی کار
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