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 Biomasės kuro naudojimui mažos galios decentralizuotuose šildymo įrenginiuose 
tirti Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroinžinerijos institute įrengta biokuro deginimo 
laboratorija. Laboratorijos įrenginių automatizavime išskiriami trys pagrindiniai 
automatinio reguliavimo kontūrai: degimo proceso katile, kondensacinio šilumokaičio 
temperatūros ir katilo apkrovos galios. 
 Šiame straipsnyje detaliai nagrinėjamas katilo apkrovos galios reguliavimo 
kontūras. Katilo šilumai suvartoti įrengtas kaloriferis Volcano VR1 (firma Euroheat), kurio 
šiluminė galia reguliuojama dažnio keitikliu keičiant kaloriferio ventiliatoriaus sūkių dažnį. 
Dažnio keitikliui valdyti projektuojamas proporcinis integralinis (PI) reguliatorius. 
Reguliatoriaus rodikliams nustatyti sudaromas reguliavimo sistemos Simulink modelis. 
 Straipsnyje pateikiamas kaloriferio ir katilo galios reguliavimo dinamikos 
matematinis aprašymas bei pateikiama sudarytojo modelio schema. 
 Modeliavimu nustatyta, kad katilo apkrovos galiai reguliuoti taikytinas nuoseklaus 
informacijos apdorojimo PI reguliatorius, kurio integravimo konstanta 20 s, o 
proporcingumo koeficientas keičiamas adaptyviai, priklausomai nuo pasirinktos katilo 
apkrovos galios ir iš katilo ištekančio šilumnešio temperatūros. Apkrovos galios 
reguliavimo sumodeliuoto pereinamojo proceso trukmė (50 ± 20) s, o perreguliavimas 
sudaro (0 – 10) % katilo vardinės galios. 
 Modeliavimas, šildymas,  galios reguliavimas, kaloriferis. 
 

Įvadas 
 

Siekiant didinti biokuro ir kitų vietinių išteklių naudojimą bei mažinti 
importuojamo kuro poreikį, Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje 
numatoma iki 2025 m. atsinaujinančių energijos išteklių dalį pirminės energijos 
balanse padidinti ne mažiau kaip iki 20 % [1]. Strategijoje įsipareigojama didinti 
įmonių, įstaigų ir namų ūkio įrenginių energetinį efektyvumą, mažinti kenksmingas 
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emisijas. Šilumai gaminti naudojant biomasės kurą, CO2 emisija lyginant su 
iškastiniu organiniu kuru sumažėja apie 0,265 kgkWh-1 [2]. 

Biomasės kuro naudojimui mažos galios decentralizuotuose šildymo 
įrenginiuose tirti Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroinžinerijos institute įrengta 
biokuro deginimo laboratorija, kurios funkcinė technologinė schema parodyta  
1 pav. 

 
1 pav. Biokuro deginimo laboratorijos funkcinė technologinė schema. KKK – 
kieto kuro katilas; KS – kondensacinis šilumokaitis; OK –  kaloriferiai (šilumos 
vartotojai); S – cirkuliaciniai siurbliai; V1, M – ketureigis vožtuvas su elektros 
pavara; V2 – rankinis trieigis vožtuvas; QS – šilumos skaitikliai;  QV – vandens 
skaitikliai su impulsiniais davikliais; VL – kūryklos ventiliatorius; IP – išsiplėtimo 
indas 
Fig. 1. Functional technological scheme of biofuel burning laboratory.  KKK – 
solid fuel boiler; KS – condensing heat exchanger; OK – unit heaters (heat users); 
S – circulation pumps; V1, M – four-way valve with actuator; V2 – manual three-
way valve; QS – heat meters; QV – water flow meters with pulse transducers; VL 
– furnace fan; IP – expansion vessel 

 
Numatoma galimybė laboratorijoje atlikti tyrimus biomasės kurą deginant 

įprastu režimu bei panaudojant papildomą degimo produktų kondensacinį 
šilumokaitį. Įrengus kondensacinius šilumokaičius esant didesnei galiai mediena 
kūrenamų katilų, padidėja šildymo energinis efektyvumas, galima naudoti didesnio 
drėgnio kurą, sumažėja kenksmingos, ypač kietųjų dalelių, emisijos [3,4]. Panašaus 
efekto tikimasi ir kondensacinį šilumokaitį įrengus prie mažos galios biomasės 
kuru kūrenamo katilo, nors konkrečių duomenų apie tokio šilumokaičio energinį 
bei aplinkosauginį efektą neaptikta. Yra informacija apie tai, kad pradėta serijinė 
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gamyba medienos granulėmis kūrenamo mažos galios (32 kW) katilo su 
kondensaciniu šilumokaičiu [5]. 

Tiriant biomasės kuro deginimo režimus, procesus kondensaciniame 
šilumokaityje bei katilo emisijas, svarbu ilgesnį laiką palaikyti pastovius 
pasirinktus darbo režimus bei užtikrinti bandymų pakartojamumą. Tam reikalingas 
laboratorijos įrenginių automatizavimas. Išskiriami trys pagrindiniai automatinio 
reguliavimo kontūrai: degimo proceso katile, kondensacinio šilumokaičio 
temperatūros ir katilo apkrovos galios. Degimo proceso reguliavimo kontūre 
keičiant į kūryklą tiekiamo oro kiekį palaikoma pastovi nustatyta katilo šilumnešio 
(vandens) temperatūra. Šis reguliavimo kontūras tirtas ir aprašytas anksčiau [6]. 
Šilumokaičio temperatūros reguliavimo kontūre keičiant ketureigio vožtuvo V1 
padėtį palaikoma pastovi nustatyta į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio 
temperatūra. Šis kontūras aprašytas [7]. 
 Šiame straipsnyje nagrinėjamas katilo apkrovos galios reguliavimo 
kontūras, kurio užduotis – palaikyti pastovią nustatytą katilo apkrovos galią. Šio 
kontūro funkcinė schema parodyta 2 pav. 
 

 
 

2 pav. Katilo apkrovos galios reguliavimo funkcinė schema. RG – reguliatorius; 
DK – dažnio keitiklis; P0 – parinkta katilo apkrovos galia; P1 – kaloriferio į 
aplinką atiduodama šiluminė galia; Y – reguliatoriaus išėjimo signalas;  f– 
santykinis dažnis; t, q – šilumnešio temperatūros ir debitas. 
Fig. 2. Functional scheme of boiler load capacity control. RG – controller; DK – 
frequency converter; P0 – target boiler load capacity; P1 – thermal capacity  of 
the unit heater, transferred to surrounding; Y – controller output signal;  f – relative 
frequency; t, q – temperatures and flow of heat carrier. 

 
 Katilo šilumos vartotojas yra kaloriferis OK1 Volcano VR1 (firma 
Euroheat). Kaloriferio galia reguliuojama dažnio keitikliu keičiant kaloriferio 
ventiliatoriaus sūkius. Katilo apkrovos galiai valdyti numatomas šiluminiams 
procesams reguliuoti plačiai taikomas proporcinis integralinis (PI) reguliatorius RG 
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[8,9]. Literatūroje aprašytose sistemose reguliatorius dažniausiai valdo dvieigį, 
trieigį arba ketureigį vožtuvą su elektros pavara, o šilumą vartoja grupė lygiagrečiai 
sujungtų radiatorių arba radiatorių ir kaloriferių [8,9]. Nagrinėjamoje sistemoje  
(2 pav.) šilumą vartoja vienintelis kaloriferis OK1, o reguliatorius per dažnio 
keitiklį valdo šio kaloriferio ventiliatorių. Šiluminiai procesai ir jų valdymas 
tokioje sistemoje skiriasi nuo plačiai naudojamų sistemų su reguliuojančiais 
vožtuvais. 
 Tiriant šiluminius procesus ir jų automatinį reguliavimą dažnai taikomas 
šių procesų modeliavimas [10, 11]. Labiausiai neapibrėžtas ir sunkiausiai 
modeliuojamas nagrinėjamos sistemos elementas yra kaloriferis OK1. Kaloriferio 
modeliavimas, jo reguliavimo kanalo „tiekiamo šilumnešio temperatūra – 
ištekančio šilumnešio temperatūra“ perdavimo funkcijos sudarymas, esant 
pastoviai kaloriferio galiai, buvo nagrinėtas anksčiau [12]. Literatūroje randamuose 
darbuose, kuriuose nagrinėjama šiluminių procesų dinamika kaloriferiuose, 
didžiausias dėmesys dažniausiai skiriamas reguliavimo kanalui „tiekiamo 
šilumnešio temperatūra – pučiamo oro temperatūra“ [13,14]. Nagrinėjamoje 
sistemoje pagrindinis rodiklis, lemiantis sistemos veikimą,  yra kaloriferio 
atiduodama galia P1. 
 Darbo tikslas – sudaryti kieto kuro katilo apkrovos galios automatinio 
reguliavimo sistemos modelį ir modeliavimu ištirti sistemos veikimą. 
 Nors nagrinėjamoji sistema naudojama kaip laboratorinis stendas, tačiau 
šio darbo rezultatai gali būti naudingi automatizuojant kitus šildymo-vėdinimo 
įrenginius, ypač turinčius keičiamo oro debito kaloriferius. 
  

Metodika 
 

 Kieto kuro katilo apkrovos galios reguliavimas tiriamas jį modeliuojant  
Matlab/Simulink kompiuterine programa. Modeliuojama 2 pav. parodytoji 
reguliavimo sistema. 
 Laikoma, kad katilo apkrovos galia automatiškai reguliuojama katilui 
pasiekus nustatytą darbo režimą. Katilo įšildymo metu trieigis vožtuvas V2 (1 pav.) 
atidarytas šilumnešio recirkuliacijos kryptimi. Katilui įšilus vožtuvas visiškai 
atidaromas kaloriferio kryptimi ir uždaromas recirkuliacijos kryptimi. Tokioje 
padėtyje vožtuvas neturi įtakos procesams nagrinėjamame kontūre ir 2 pav. 
schemoje šis vožtuvas iš vis neparodytas. 
 Katilui įšilus iki nustatyto darbo režimo iš jo ištekančio šilumnešio 
temperatūra t1 laikoma pastovia. Tą užtikrina degimo proceso katile reguliavimo 
kontūras [6]. Šilumnešio cirkuliaciją nagrinėjamame kontūre užtikrina siurblys S1. 
Šilumnešio debitas keičiamas perjungiant siurblio greičius bei reguliuojant prie 
siurblio sumontuotus ventilius. Laikoma, kad šilumnešio debitas kontūre 
nagrinėjamą laikotarpį yra pastovus. 
 Laikoma, kad vamzdžiai, jungiantys katilą su kaloriferiu, yra termiškai 
izoliuoti ir juose nėra šilumos nuostolių, t.y., kad į kaloriferį įtekančio šilumnešio 
temperatūra t11 po tam tikro uždelsimo atkartoja iš katilo ištekančio šilumnešio 
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temperatūros t1 kitimą, o į katilą grįžtančio šilumnešio temperatūra t2 su uždelsimu 
atkartoja iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūrą t21. Uždelsimo laikus 
apsprendžia vamzdžių ilgiai ir šilumnešio tekėjimo greičiai. Prireikus tiksliai 
įvertinti šilumnešio temperatūros dinamiką vamzdžiuose, tą galima padaryti pagal 
[15] metodiką. 
 Modeliuojant kaloriferius (šilumokaičius vanduo-oras) dažniausiai 
sudaromi detalūs, sudėtingi modeliai, kuriuose stengiamasi įvertinti šiluminius 
procesus, vykstančius šilumokaičio viduje, tarp atskirų segmentų, į kuriuos 
sudalinamas modeliuojamas šilumokaitis [16]. Sprendžiant automatinio 
reguliavimo uždavinius toks detalus modeliavimas daugeliu atvejų nėra 
reikalingas. Kaloriferis OK1 modeliuojamas kaip „juoda dėžė“, nedetalizuojant jo 
vidinės sandaros ir nenagrinėjant vidinių šiluminių procesų. Toks pasirinkimas 
padidina modelio universalumą ir supaprastina jo sudarymą. 
 Temperatūros kitimą kaloriferyje nuo įtekančio šilumnešio temperatūros t11 
iki ištekančio šilumnešio temperatūros t21 laikant tiesiniu (šis kitimas nėra tiksliai 
tiesinis, tačiau artimas tokiam [17]) ir laikant, kad šilumnešio ir kaloriferio vidinių 
vamzdelių ir ant jų užpresuotų plokštelių temperatūros pokyčiai pasikeitus 
kaloriferio galiai P1 yra vienodi, kaloriferio galios balansas gali būti aprašomas 
lygtimi: 
 

 ( ) ( ) 21
11 21 1 0.5V V V V S S

dt
m c t t P M c M c

dτ
− − = +  ,    (1) 

 
čia: mV – šilumnešio (vandens) debitas, kgs-1; 
 cV – šilumnešio specifinė šiluma, Jkg-1K-1; 
 t11, t21 – į kaloriferį įtekančio ir iš jo ištekančio šilumnešio temperatūros, 
 ˚C; 
 P1 – kaloriferio į aplinką atiduodama galia, W; 
 MV – šilumnešio kiekis kaloriferyje, kg; 
 MS – kaloriferio metalo (vamzdelių ir užpresuotų plokštelių) masė, kg; 
 cS – šilumokaičio metalo specifinė šiluma, Jkg-1K-1; 
 τ – laikas, s. 
 
 Kaloriferio į aplinką atiduodama galia P1: 
 

 11 21
1 2S

t t
P k t

+⎛= ⎜
⎝ ⎠

A
⎞− ⎟ ,      (2) 

 
čia: tA – aplinkos oro temperatūra, ˚C; 
 kS – kaloriferio apibendrintas šilumos perdavimo koeficientas, WK-1. 
 
 Nagrinėjamoje sistemoje naudojamo kaloriferio Volcano VR1 
apibendrintas šilumos perdavimo koeficientas [12]: 
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 ,      (3) ( )0.36300Sk qf=

 
čia: q – šilumnešio debitas per kaloriferį, m3h-1; 
 f – kaloriferio ventiliatorių maitinančio įtampos santykinis dažnis. 
 
 Aplinkos temperatūra per nagrinėjamą laikotarpį laikoma pastovia. 
Skaičiavimams ir modeliavimui supaprastinti nagrinėjamos sistemos visos 
temperatūros laikomos virštemperatūromis (skirtumu tarp realios temperatūros ir 
aplinkos temperatūros). Įvertinant šią prielaidą ir (2) lygtį kaloriferio galios balanso 
lygtį perrašome: 
 

 ( ) ( ) ( ) 21
11 21 11 212 V V S V V S S

dt
m c t t k t t M c M c

dτ
− − + = + .  (4) 

 
 Dažnio keitiklis DK modeliuojamas kaip beinersinė vienetinio perdavimo 
grandis, t.y. laikoma, kad reguliatoriaus RG išėjimo signalas Y = f. 
 Reguliatorius RG modeliuojamas kaip nuoseklaus informacijos apdorojimo 
PI reguliatorius, kurio veikimas aprašomas lygtimi: 
 

 ( )0 0
0

1
RG

RG
f K P P P P d

T

τ
τ

⎛ ⎞
= − + −⎜⎜

⎝ ⎠
∫ ⎟⎟ ,    (5) 

 
čia: KRG – reguliatoriaus proporcingumo koeficientas, kW-1; 
 P0 – parinkta katilo apkrovos galia, kW; 
 P – reali katilo apkrovos galia, kW; 
 TRG – reguliatoriaus integravimo laiko konstanta, s. 
 
 Reali katilo apkrovos galia, kai šilumnešis yra 70 ˚C vanduo, 
apskaičiuojama [17]: 
 
 ( ) ( )1 2 1 20,001 1,14V VP m c t t q t t= − = − ,    (6) 
 
čia t1, t2 – iš katilo ištekančio ir į jį grįžtančio šilumnešio temperatūros. 
 
 Modeliuojama sistemos reakcija į nustatytos galios P0 pokytį. Parenkant 
reguliatoriaus rodiklius KRG ir TRG siekiama sudaryti stabilų ir labiausiai kokybišką 
sistemos veikimą. Reguliavimo kokybei vertinti taikomi „klasikiniai“ automatinio 
reguliavimo kokybės rodikliai: reguliavimo stabilumas, perreguliavimas, 
pereinamojo proceso trukmė. Reguliatorius turi stabiliai ir kokybiškai veikti, kai 
nustatyta katilo apkrovos galia P0 sudaro (50 – 100)% vardinės katilo galios 
(nagrinėjamame stende sumontuotas 10 kW vardinės galios LUMO firmos katilas), 
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iš katilo ištekančio šilumnešio temperatūra (virštemperatūra) t1 = (40 – 70) ˚C ir 
šilumnešio debitas q = (0,4 – 1,0) m3h-1. 
 

Reguliavimo sistemos modelis 
 

 Išsprendę kaloriferio galios balanso lygtį (4), kai įtekančio šilumnešio 
temperatūra t11 pastovi, gauname lygtį, aprašančią iš kaloriferio ištekančio 
šilumnešio temperatūros t21 kitimą, pasikeitus kaloriferio šilumos perdavimo 
koeficientui kS. Esant pastoviam šilumnešio debitui q, koeficientą kS 
vienareikšmiškai lemia reguliatoriaus RG išėjimo signalas f (žiūr. (3) lygtį). Galios 
balanso lygtis sprendžiama esant kaloriferio šilumos perdavimo koeficiento 
pokyčiui nuo pradinės vertės kS0 iki naujos vertės kS. (4) lygties sprendinys: 
 

 ( )21 21 21 21 1 Tpr N prt t t t e
τ−⎛

= + − −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟ ,    (7) 

 
čia: t21pr – pradinė iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūra, ˚C: 
 

 0
21 1

0

2
2

V V S
pr

V V S

m c k
t

m c k
−

=
+

t ;      (8) 

 
 t21N – nusistovėjusi iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūra, ˚C: 
 

 21 1
2
2

V V S
N

V V S

m c k
t

m c k
−

=
+

t ;      (9) 

 
 T – kaloriferio galios reguliavimo kanalo laiko pastovioji, s: 
 

 
2
V V S S

V V S

M c M c
T

m c k
+

=
+

.      (10) 

 
 Kaip matyti iš (7) lygties, iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūros 
reakcija į kaloriferio šilumos perdavimo koeficiento pokytį yra eksponentinis 
procesas. Taikant intervalinį eksponentės skaičiavimą, (7) lygtį galima pakeisti 
lengviau modeliuojama lygtimi: 
 

 ( )21 21 21 21 1
i

Ti N it t t t e
τ τ−

−⎛ ⎞
⎜= + − −
⎜
⎝ ⎠

⎟
⎟

,    (11) 

 
čia: t21i – iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūra modeliavimo i-tuoju
 momentu, ˚C; 
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 τi – modeliavimo i-tojo momento laikas, s. 
 Ši (11) lygtis nesunkiai modeliuojama funkciniais ir matematiniais 
Simulink blokais. Nagrinėjamoje sistemoje naudojamo kaloriferio Volcano VR1 
rodikliai, reikalingi (11) lygties rodikliams apskaičiuoti, kai šilumnešis yra 70 ˚C 
vanduo [17, 18]: mVcV = 1140q (žiūr. (6) lygtį); MVcV = 6966 JK-1 (vandens tūris 
kaloriferyje 1,7 dm3 [18]); MScS = 2667 JK-1 (kaloriferio vamzdeliuose yra 4,1 kg 
vario ir kaloriferio plokštelėse yra 1,2 kg aliuminio [18]). 
 Reguliatorius RG modeliuojamas kaip perdavimo funkcija WRG(s), kuri 
gaunama kaip (5) lygties Laplaso transformacija, įėjimo signalu laikant galios 
nuokrypą ∆P = P0 - P: 
 

 ( ) 11RG RG
RG

W s K
T s

⎛
= +⎜

⎝ ⎠

⎞
⎟ ,     (12) 

čia s – Laplaso operatorius. 
 
 Temperatūrų t1 ir t2 jutikliai modeliuojami kaip pirmojo laipsnio inercinės 
grandys su vėlinimu. Nagrinėjamoje sistemoje naudojamo jutiklio EGT311 (firma 
Sauter) [19] perdavimo funkcija t(s): 
 

 ( ) 1
9 1

st s e
s

−=
+

.       (13) 

 
 Nagrinėjamos sistemos Simulink modelio schema parodyta 3 pav. 
 

Modeliavimo rezultatai ir jų aptarimas 
 
 Nagrinėjamos sistemos pereinamieji procesai modeliuojami sudarant 
nustatytos katilo apkrovos galios P0 pokytį. Iš katilo ištekančio šilumnešio 
temperatūra t1 ir debitas q yra sistemos darbo režimą apibrėžiantys rodikliai. 
Modeliuojant įvairią  nustatytą galią P0 iš pasirinkto intervalo (50 – 100)% 
vardinės katilo galios ir įvairią temperatūrą t1 iš pasirinkto intervalo (40 – 70) ˚C 
(šis virštemperatūros t1 intervalas atitinka realų iš katilo ištekančio šilumnešio 
temperatūros intervalą (60 – 90) ˚C, kai aplinkos oro temperatūra tA = 20 ˚C), 
pastebėta, kad nepavyksta parinkti tokių reguliatoriaus RG pastovių rodiklių, kurie 
užtikrintų priimtinai kokybišką sistemos veikimą visuose pasirinktuose anksčiau 
minėtų rodiklių intervaluose. Labiausiai kritiškas rodikliams P0 ir t1 yra 
reguliatoriaus proporcingumo koeficientas KRG. Todėl nuspręsta modelyje 
pritaikyti adaptyvų reguliatoriaus proporcingumo koeficientą. Nustatyta, kad 
modeliujama sistema pakankamai kokybiškai veikia, kai reguliatoriaus 
proporcingumo koeficientas apskaičiuojamas pagal tokią priklausomybę: 
 
 ( ) ( )00,01 0,015 5 0,004 70RG 1K P= + − + − t .   (14) 
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 Modelyje ši priklausomybė realizuota subsistemoje „Perdavimo 
koeficientas“ (žiūr. 3 pav.). Optimalia reguliatoriaus integravimo konstanta 
laikytina TRG = 20 s. 
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 3 pav. Katilo apkrovos galios reguliavimo sistemos Simulink modelio schema. 
 Fig. 3. Simulink model scheme of boiler load capacity control system. 
 
 4 pav. parodytas modeliavimo rezultatų pavyzdys, kai t1 = 60 ˚C, q =  
0,5 m3h-1 ir sudaromas nustatytos galios P0 pokytis nuo 5 kW iki 8 kW. 
 Iš pateikto pavyzdžio matyti, kad reguliavimas yra stabilus, 
perreguliavimas sudaro apie 3% katilo vardinės galios, o pereinamojo proceso 
trukmė yra apie 50s. Apibendrinant atliktų modeliavimų rezultatus galima 
konstatuoti, kad pereinamojo proceso trukmė įvairiuose režimuose iš pasirinktų 
intervalų yra (50±20) s, perreguliavimas kinta nuo 0 iki 10% katilo vardinės galios 
ir reguliavimas išlieka stabilus. Šilumnešio debito q didinimas nors ir mažina 
sistemos uždelsimus, tačiau viso pereinamojo proceso dažniausiai nepagreitina, 
kadangi didina perreguliavimą ir kai kuriuose režimuose sukuria gęstančius 
pašvytavimus. Turėtų būti nustatomas debitas, užtikrinantis reikiamą kaloriferio 
šilumos perdavimo koeficientą: kuo didesnė užduotoji katilo apkrovos galia P0 ir 
mažesnė temperatūra t1, tuo didesnis reikalingas šilumnešio debitas. 
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4 pav. Modeliavimo rezultatų pavyzdys. P0 – parinkta katilo galia, vardinės katilo 
galios procentais; P – reali katilo galia, vardinės katilo galios procentais; f – 
kaloriferio ventiliatorių maitinančios įtampos dažnis, vardinio dažnio  procentais. 
Fig. 4. Modeling results example. P0 – target boiler capacity, in percents of rated 
boiler capacity; P – real boiler capacity, in percents of rated boiler capacity; f – 
frequency of current, supplied to the unit heater fan, in percents of rated 
frequency. 

 
Išvados 

 
 1. Katilo apkrovos galiai reguliuoti taikytinas nuoseklaus informacijos  
apdorojimo proporcinis integralinis reguliatorius, kurio integravimo konstanta apie 
20 s, o proporcingumo koeficientas keičiamas adaptyviai (0,01 – 0,2) kW-1 
intervale: kuo didesnė parinkta katilo apkrovos galia ir mažesnė iš katilo ištekančio 
šilumnešio temperatūra, to didesnis gali būti reguliatoriaus proporcingumo 
koeficientas. 
 2. Katilo apkrovos galios sumodeliuoto pereinamojo proceso trukmė 
(50±20) s, o perreguliavimas sudaro (0 – 10)% katilo vardinės galios; šie rodikliai 
priklauso nuo parinktos katilo galios bei iš katilo ištekančio šilumnešio 
temperatūros ir debito. 
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Liudas Brazdeikis 
 

MODELING OF LOAD CAPACITY CONTROL OF BIOMASS COMBUSTION 
LABORATORY BOILER  

 
Abstract 

 
 The biofuel combustion laboratory for investigation of biomass usage in 
individual small capacity heating systems was equipped in the Agroengineering 
Institute of Lithuanian University of Agriculture. Three main loops of automatic 
control are picked out in the automation of laboratory equipment: boiler burning 
process control loop, condensing heat exchanger temperature control loop and 
boiler load capacity control loop. 
 Boiler load capacity control loop is thoroughly analysed in this article. Unit 
heater Volcano VR1 (firm Euroheat) was fitted for boiler heat consumption. 
Thermal capacity of the unit heater is varied by heater fan revolution control. by 
Proportional integral (PI) controller is projected for frequency converter  control. 
The Simulink model of control system is developed for controller parameters 
determination. 
 Mathematical equations of dynamic thermal behaviour of the unit heater 
and boiler in control system are presented, followed by the scheme of developed 
model. 
 Simulation revealed that series data processing PI controller is applicable 
for boiler load capacity control. Integration time of this controller is of about 20 s 
and proportional gain is changed adaptively depending on target boiler load 
capacity and supply heat carrier temperature. Simulated duration of transient 
process of boiler load capacity control is of (50±20) s and overshoot of (0-10)% of 
boiler rated capacity. 
 Modelling, heating, capacity control, unit heater. 
 
 
 

Л. Браздейкис 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ 
ЛАБОРАТОРНОГО БИОТОПЛИВНОГО КОТЛА 

 
Резюме 

 
В институте Агроинжинерии Литовского сельскохозяйственного 

университета оборудована лаборатория сжиганя биомассы для исследований 
применения биомассы в децентрализованных системах отопления малой 
мощности. В автоматизации оборудования лаборатории выделяют три 
основных контура автоматического регулирования: контур регулирования 
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процесса горения в котле, контур регулирования температуры 
конденсационного теплообменника и контур регулирования мощности 
нагрузки котла. 

В настоящей статье детально анализируют контур регулирования 
мощности нагрузки котла. В качестве теплопотребителя в этом контуре 
используют калорифер Volcano VR1 (фирма Euroheat). Тепловую мощность 
калорифера регулируют изменением частоты вращения его вентилятора. 
Преобразователь частоты управляют пропорционально-интегральным 
регулятором. Для определения параметров регулятора в среде Simulink 
составляют модель системы регулирования. 

В статье приводятся математические выражения, описывающие 
динамику тепловой мощности калорифера и котла, а также представлена 
схема модели системы регулирования. 

Моделированием установлено, что для регулирования мощности 
нагрузки котла пригоден пропорционально-интегральный регулятор с 
постоянной интегрирования около 20 с и адаптивным выбором коэффициента 
пропорциональности. Коэффициент пропорциональности  зависит от 
заданной мощности нагрузки котла и температуры выходящего из котла 
теплоносителя. Моделированием определенная продолжительность 
переходного процесса регулирования мощности нагрузки котла составляет  
(50±20) с, а величина перерегулированния составляет (0-10)% номинальной 
мощности котла. 

Моделирование, отопление, регулирование мощности, калорифер. 
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