השוואת בעירה של גלילי גפת להסקה ובריק עץ

לאחרונה משווקים גלילי הסקה הנקראים בריק עץ העשויים מנסורת דחוסה .אלו משווקים היום בתחנות
דלק במקום גלילי הגפת .על גבי האריזה של הבריקעץ מפורסם שהם בעלי ערך קלורי גבוה מאוד ,הרבה
מעבר למקובל ולסביר לדלק מוצק שמקורו אורגאני.
אז החלטנו לבדוק את שני המוצרים יחד באותו תנור באותם תנאים.
הבדיקה מראה את קצב השריפה של  2החומרים בתנאים זהים .היא אינה יכולה להעיד על כמות האנרגיה
המשתחררת מהחומרים בעת הבעירה.
בדיקות מעבדה בחו"ל ובארץ הראו שהערך הקלורי של הגפת (כמות האנרגיה האצורה בחומר) היא
בקצה הגבוה של הסקלה של דלק מוצק מחומרים אורגאניים –  19-20מגה זול\ לק"ג.
(לשם השוואה הערך הקלורי של עץ כמו אורן או ברוש הוא מעט פחות מ 15-מגה זול לק"ג של חומר)
בדף המצורף לבריקעץ כתוב שעוצמת הבעירה גבוהה במיוחד  - KW 10 -השוויים ל 36-מגה זול\ק"ג.
זהו נתון בלתי סביר שכן הערך הקלורי הגבוה ביותר של דלק מוצק כזה (עץ וספיחיו) הוא  21 - 20מגה
זול /לק"ג.
אם הנתון של  10KWנכון ,הרי שחומר זה אסור בשימוש בקמינים רגילים אלא רק בתנורי מולטיפיול
הבנויים לשרוף חומר בעל ערך קלורי כה גבוה.
מטרת הבדיקה
גלילי גפת להסקה מצויים בשוק למעלה מ 7-שנים .מבין אלו שאימצו את המוצר ,הם ידועים כנוחים לשימוש
בשל האספקה שלהם בקרטון סגור במשקל של  12ק"ג הקרטון .כל קרטון מכיל  6גלילים .הדבר מאפשר
הפעלה נוחה ונקיה יותר (משל עץ) של התנור .המוצר הוא פרי פיתוח של יזם ישראלי ,אבי לורבר שמו,
ומיוצר משאריות תעשיית שמן הזית/http://www.olivebar.co.il .
בריק עץ מיוצר באמצעות דחיסה של נסורת .המוצר משווק בתחנות הדלק (חברת דלק) במארז  5גלילים
עטופים בפלסטיק צמוד במשקל  10ק"ג המארז המכיל  5יחידות .מה שעורר את סקרנותנו ביחס למוצר
הוא כאמור הערך הקלורי יוצא הדופן שלו.
הסיבה שהערך הזה תפס את תשומת הלב שלנו היא כי ברוב הקמינים מותר להשתמש בחומר בעל
ערך קלורי של  20מגה זול .מעבר לזה צריך תנור הנקרא מולטי פיול שבו אפשר לעשות שימוש
בחומרים עתירי אנרגיה כמו פחם אנטרציט (בעל ערך קלורי  7KWאו  25מגה זול).
ולכן ,עם החשש שהתנור שלי יתפוצץ ,החלטנו לבצע בדיקה ולהשוות את משך וצורת הבעירה של שני
המוצרים .למתעניינים שביניכם ,התנור לא התפוצץ ,בעיקר כי החומר לא בעל הספק של  10קווט"ש\ק"ג,
אלא חצי מזה .כך מהמידע המתפרסם בשורה של אתרים המוכרים את המוצרים האלו .לדוגמא אחד מהם
/https://www.woodfuel.coop/product/uk-hard-sample-pack
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הבדיקה
הבדיקה בוצעה ביום חמישי  20.12.2018שהיה יום גשום ודי קר.
את הניסוי ביצעתי בתנור הביתי שלי מסוג  DOVREבעל שני פתחי אוורור -
אחד לתא הבעירה ואחד לאספקת חמצן לשריפת עשן לפני שהוא נכנס
לארובה( .על דרך הפעלה נכונה של קמין ניתן לקרוא במדריך שהכנו
.)http://www.olivebar.co.il/upload/document/kamin_guide.pdf
התנור שבו בוצעה הבדיקה .ולפניו
חומרי הבעירה  -קרטון גלילי גפת
מצד שמאל .מארז בריק עץ מצד
ימין

סידור החומרים לפני הדלקה.
את שני החומרים סידרתי בערימה בשני צידי תא הבעירה של התנור .גפת בצד ימין ובריק עץ בצד שמאל
(תמונה )1
שני גלילים אחד ליד השני עם רווח שבו מילאתי עיתונים מחומצ'צ'ים (תמונה )2
ואיסטרובלים על שני הגלילים והעיתונים המחומצ'צ'ים הנחתי גליל נוסף (תמונה )3

תמונה 1

תמונה 2

תמונה 3

2

הבדיקה
הדלקתי את העיתונים בשעה  6:45ובכל  15דקות בערך בדקתי ,צילמתי ,הסרטתי והסברתי במספר מילים
מה רואים .במידה ולא היה שינוי ,הסרטתי את התנור כעבור  15דקות נוספות .הכרזתי על סיום הבדיקה
לאחר  165דקות או שעתיים ושלושת רבעי השעה כשהפחמים היו אמנם חמים אבל היה צריך להזין את
התנור בחומר טרי.
בשעה  10:00פתחתי את דלת התנור מה שבפועל קבע את סיום הבדיקה.
להלן זמני הצילומים (בהמשך) והסרטונים (בלינק שבטבלא מטה)

שעה

זמן
מהדלקה

סרטון

מה רואים

https://youtu.be/Y3AeGeKVI5A

סידור החומרים בתנור

הדלקה

https://youtu.be/tkuePWnjCXQ

הדלקה

06:47

 2דקות

https://youtu.be/8WwZYgkEPj8

חומר ההדלקה בוער ומדליק את
חומר הבעירה – הגפת ובריקעץ

06:54

 9דקות

https://youtu.be/21zcIiXIK9w

החומרים בוערים ,לא רואים עשן
נפלט בעיקר כי הוא נשרף
בטמפרטורה גבוהה ובנוכחות
הרבה חמצן

07:15

 30דקות

 https://youtu.be/MoWOHSyPgMsכל הגלילים דולקים .אין עשן.
סוגר פתחי אוורור של התנור.

06:45

07:30

 45דקות

https://youtu.be/m-GNsgqyDjY

הכל בוער .חום אימים.

08:00

 75דקות

https://youtu.be/zJfupM_bnMw

בעירה איטית

08:15

 90דקות

https://youtu.be/uzHxJ5BGJuA

בעירה איטית נמשכ .לא ניתן
להצביע על הבדל בין החומרים.

09:30

 165דקות

https://youtu.be/a0u8y1gsgvo

פותח את התנור כדי שכולם
ירגישו את החום .התמונה
מסובבת (מהחום) .גחלים
לוהטות.
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סיכום הבדיקה

מבדיקה בודדת אחת שביצענו בתנאים זהים או מאוד דומים ,מצאנו שמשך הבעירה של שני המוצרים
דומה.
ממידע שהתקבל מבדיקות מעבדה שבוצעו לגפת ומידע שהתקבל מאתרים בחו"ל המוכרים את הבריקטים
העשויים מנסורת דחוסה ,אנו יודעים שהערך הקלורי של שני המוצרים דומה ולא כפי שנטען באריזה של
הבריקעץ באשר לערך הקלורי של החומר.
אספקת המוצרים גם כן דומה אלא שגלילי הגפת משווקים בקרטונים במשקל כולל של  12ק"ג והבריקעץ
משווק באריזת פלסטיק צמוד במשקל  10ק"ג.

עכשיו נותר ללקוחות לבדוק את המחירים של המוצרים.
אז עשינו בדיקה בסיסית .מומלץ שכל אחד יבדוק עם כל אחד מהמשווקים בעצמו.
גלילי גפת להסקה נמכרים על ידי היצרן אוליוובר בע"מ במחיר  ₪ 1,600למשטח של  72קרטונים.
המחיר כולל מע"מ והובלה.
עלות לקרטון  12ק"ג היא  ₪ 22.2או \₪ 1.85ק"ג

בריקעץ של דרגון אותם בדקנו משווק בתחנות הדלק של חברת דלק.
עלות מארז של  10ק"ג היא  ₪ 35או  ₪ 3.5לק"ג.
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תיעוד הבדיקה בתמונות שצולמו בערך כל  15דקות

06:45

 06:48גפת מימין .בריקעץ משמאל

06:47

 06:48בריקעץ

 06:48גלילי גפת
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07:12

07:30

 07:45פתחי אוורור סגורים
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 08:00לאחר פתיחת אוויר

08:15

08:30
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08:45

09:00

09:15
8

09:30

 10:00דלת התנור פתוחה
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