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ABSTRACT: The aim of this work is to study of some engineering factors affecting 
handling of residuals and its relation to environment. The items to achieve this aim 

are:-  
1. Study of some physical and mechanical properties of cotton stalks. 
2. Performance evaluation of local chopping machine for cotton stalks and rice straw. 
3. Press these chopped residuals in screw press machine at a pressure 100 MPa and 

temperature of 160˚C at three moisture contents for cotton stalks (8, 10 and 12%), rice 
straw (8, 10 and 12.80 %) without binder  and with binder (urea-formaldhyde) by 10% of 
the quantity chopped materials. 

4. Study some quality properties of cotton stalk and rice straw briquettes such as durability, 
compression stress, hardness, bulk density, compression ratio, resiliency and gases 
emission to achieve the best criteria for handling process and conservation of the 
environment.  

The main results obtained can be summarized as a follow: 
1. The average length and diameter of cotton stalks were 147.69 cm and 1.03 cm, 

respectively. 
2. Maximum shear stress for cotton stalks was 5.26 MPa at moisture content 8%. 
3. Maximum compressive stress for cotton stalks was 5.77 MPa at moisture content 8 %. 
4. Minimum net power requirement for cotton stalks and rice straw were (4.11, 3.54 and 

3.00 kW) and (4.74, 4.21 and 3.63 kW) at moisture contents (8, 10 and 12%) and (8, 10, 
and 12.8%), respectively. It can be obtained at 1200 rpm cutting drum speed.  

5. The maximum machine production for cotton stalks was 0.66 ton/h at 2000 rpm cutting 
drum speed at 12% moisture content. It was 0.37 ton/h for rice straw at 2000 rpm cutting 
drum speed and 12.8% moisture content. 

6. The optimum cutting efficiency for cotton stalks and rice straw were 86.21% and 73.1%, 
respectively.  It is achieved at 2000 rpm cutting drum speed and moisture content 10%.  

7. The maximum values of compression stress, hardness and durability for cotton stalks 
briquettes were 8.95 MPa, 23.15 KN and 97.06%, respectively, at 7.4% moisture content, 
without binder. While were 10.39 MPa, 20.16 KN and 93.64%, respectively, at 7.13% 
moisture content, without binder for rice straw briquettes. 

8.  The maximum values of bulk density and compression ratio for cotton stalks briquettes 
were 1180 kg.m-3 and 7.02, respectively, without binder. While were 950 kg.m-3 and 23 
for rice straw briquettes.  



9.   Reduction of gases emission (CO2 and CO) from cotton stalks and rice straw briquettes 
(without binder) about (with binder and loose) at each moisture contents. So the study 
recommends using cotton stalks and rice straw briquettes (without binder) environment-
friendly fuel. 
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 ذهـــــــنب

ة      ة والحیوانی ة النباتی ات الزراعی ر المخلف ة اإل   تعتب ل منظوم ة داخ ات ثانوی اج  منتج نت

ى تم      الزراع ث ی ة حی ة المحیط ى البیئ سلب عل ؤثر بال زارعین وت رة للم شكلة كبی ل م ى تمث  والت

وث       ادة التل ة لزی ذا  . التخلص منھا بطرق بدائیة كالحرق أو التخزین مؤدی ة  تعظیم االستفاد  یجب ل

ى الزراعة      أو طاقة نظیفة أعالف ألى أسمدة عضویة أو     إمنھا بتحویلھا    ساھم ف ا ی صنیعھا مم و ت

ى           صادى والبیئ ع االقت وث وتحسین الوض ن التل ر  .النظیفة وحمایة البیئة م وم  وینظ ى  الی ة   ال الكتل

اس   (الدفیئة  انبعاثات الغازات لتخفیف واعدة اللطاقةاكمصدر من مصادر     الحیویة ازات اإلحتب غ

ة المحیطة       ) الحرارى روف الجوی صدر     وإ. وبالتالى یؤدى لتحسین الظ ة كم ة الحیوی ستخدام الكتل

رق       یتم  للطاقة   ن الط ة م ي       : عن طریق  مجموعة متنوع ر ف راق المباش ي االحت ادة وسیطة ف كم

ل        مواقد ران والمراج ة واألف ة الحراری ویز و المنازل ومحطات الطاق ھ  التغ ة   تعتو.والقولب ر عملی ب

داول              زین والت ل والتخ شاكل النق ل م ى تقلی ساعد عل ب ی تكثیف حطب القطن وقش االرز الى قوال

  .لھذة المخلفات ویقلل من مخاطر تلوث الھواء بغازات اإلحتباس الحرارى عند حرقھا 

لذا كان الھدف الرئیسى لھذا البحث دراسة خصائص عملیة القولبة لكل من حطب القطن         

ش االرز لل ة      وق دیق للبیئ وى وص ود حی ستخدم كوق ة ت ودة عالی ات ذات ج ى منتج صول عل . ح

  :الى ذلك الھدف تم إجراء االتىوللوصول 

ن        -5 ة لحطب القط ة والمیكانیكی ص   (دراسة بعض الخواص الطبیعی اد الق ضغط  -إجھ اد ال  - إجھ

  )عزم اإلنحناء

 .بشركة طنطا موتورز محلیة الصنع  فرم تقییم أداء آلة  -6

 .المفرومة فى مكبس مخروطى الى قوالب وقود حیوىكبس المخلفات  -7

ضغط   ( دراسة بعض خواص الجودة لقوالب حطب القطن وقش االرز الناتجة مثل   -8 اد ال  -إجھ

 نسبة الغازات -الرجوعیة-  نسبة الضغط -الكثافة الظاھریة  -)قوة التحمل(المتانھ  -الصالبة 

   .)الناتجة من الحرق



 -:وأھم النتائج المتحصل علیھا

  .على الترتیب میجا باسكال 5,77 ,  5,26ضغط لحطب القطن  وإجھاد قصإجھاد أقصى  .7

دقيقة وعنـد   /لفة1200أقل قدرة مطلوبة لقطع حطب القطن وقش األرز كانت عند سرعة             .8

 . على الترتيب% 12,8, %12محتوى رطوبى 

سـرعة  تم الحصول على أفضل معايير للمنتج المفروم من حطب القطن وقش األرز عند               .9

 %. 10دقيقة ومحتوى رطوبى /لفة2000تقطيع 

نسبة رطوبة المخلفات المفرومه لها تأثير كبير على جودة القوالب الناتجة وكانت أفـضل               .10

 %.8خواص جودة للقوالب عند محتوى رطوبى 

فورمالدهيد كمـادة رابطـة لقوالـب المخلفـات         -ال توصى الدراسة بإستخدام مادة اليوريا      .11

 .الناتجة

كوقود صدیق ) بدون إضافة رابط(راسة بإستخدام قوالب حطب القطن وقش االرز توصى الد .12

 .للبیئة

ABSTRACT 
The aim of this work is to study of some engineering factors affecting 

handling of residuals and its relation to environment. The items to 

achieve this aim are:-  

5. Study of some physical and mechanical properties of cotton stalks. 

6. Performance evaluation of local chopping machine for cotton 

stalks and rice straw. 

7. Press these chopped residuals in screw press machine at a pressure 

100 MPa and temperature of 160˚C at three moisture contents for 

cotton stalks (8, 10 and 12%), rice straw (8, 10 and 12.80 %) 

without binder  and with binder (urea-formaldhyde) by 10% of the 

quantity chopped materials. 

8. Study some quality properties of cotton stalk and rice straw 

briquettes such as durability, compression stress, hardness, bulk 

density, compression ratio, resiliency and gases emission to 



achieve the best criteria for handling process and conservation of 

the environment.  

The main results obtained can be summarized as a follow: 

10. The average length and diameter of cotton stalks were 147.69 cm and 

1.03 cm, respectively. 

11. Maximum shear stress for cotton stalks was 5.26 MPa at moisture 

content 8%. 

12. Maximum compressive stress for cotton stalks was 5.77 MPa at 

moisture content 8 %. 

13. Minimum net power requirement for cotton stalks and rice straw were 

(4.11, 3.54 and 3.00 kW) and (4.74, 4.21 and 3.63 kW) at moisture 

contents (8, 10 and 12%) and (8, 10, and 12.8%), respectively. It 

can be obtained at 1200 rpm cutting drum speed.  

14. The maximum machine production for cotton stalks was 0.66 ton/h at 

2000 rpm cutting drum speed at 12% moisture content. It was 0.37 

ton/h for rice straw at 2000 rpm cutting drum speed and 12.8% 

moisture content. 

15. The optimum cutting efficiency for cotton stalks and rice straw were 

86.21% and 73.1%, respectively.  It is achieved at 2000 rpm cutting 

drum speed and moisture content 10%.  

16. The maximum values of compression stress, hardness and durability 

for cotton stalks briquettes were 8.95 MPa, 23.15 KN and 97.06%, 

respectively, at 7.4% moisture content, without binder. While were 

10.39 MPa, 20.16 KN and 93.64%, respectively, at 7.13% moisture 

content, without binder for rice straw briquettes. 



17.  The maximum values of bulk density and compression ratio for 

cotton stalks briquettes were 1180 kg.m-3 and 7.02, respectively, 

without binder. While were 950 kg.m-3 and 23 for rice straw 

briquettes.  

18.   Reduction of gases emission (CO2 and CO) from cotton stalks and 

rice straw briquettes (without binder) about (with binder and loose) 

at each moisture contents. So the study recommends using cotton 

stalks and rice straw briquettes (without binder) environment-

friendly fuel. 

 
 


