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Straipsnyje pateikiama šaldymo procesų ir įrengimų darbo analizė bei aplinkosaugi-

nis vertinimas. 

Produktų laikymo ir perdirbimo metu prarandama  iki 30% produkcijos. Įvertinus 

nuostolius sandėliuose, transportavimo, dėl blogos pakuotės, bendrieji produktų nuosto-

liai  siekia  iki 50%. Labai svarbu parinkti tinkamą jų laikymo režimą, atsižvelgiant į eko-

nominius, aplinkosauginius ir kokybės išsaugojimo veiksnius. Konservavimas šalčiu yra 

vienas geriausių ir patikimiausių būdų apsaugoti produktus nuo gedimo. Tyrimų tikslas – 

išanalizuoti tirpalų ir daržovių užšalimo procesus; nustatyti šaldymo kameros atitvarų šilu-

minio laidumo įtaką lyginamajam energijos sunaudojimui ir poveikį aplinkai. Aleksandro 

Stulginskio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros laboratorijoje ištir-

tas tirpalų kristalizacijos procesas užšaldant raudonuosius burokėlius. Netiesiogiai nustaty-

tas tirpalų koncentracijos kitimas kristalizacijos proceso metu. Nustatyta šaldymo kameros 

atitvarų šilumos laidumo įtaka lyginamosioms energijos sąnaudoms ir poveikis aplinkai, 

vertinant išlakų kitimą.  

Tyrimais nustatyta, kad užšaldant raudonuosius burokėlius išsiskirianti kristalizacijos 

šiluma sulėtina objekto temperatūros žemėjimą, kol susikristalizuoja absoliuti dauguma van-

dens (sulčių) ir tirpalų skystosios dalies koncentracija didėja. Netiesiogiai modeliuojant šal-

dymo kameros atitvarų šiluminę varžą nuo R=1,47 (m
2
·K)/W iki R1=5,22 (m

2
·K)/W, šiltuoju 

metų laiku lyginamosios energijos sąnaudos per projektinį šaldymo kameros laikotarpį suma-

žėja nuo 4182 MW∙h iki 3056 MW∙h, o CO2 išlakų sumažėja 247,72 t.  

Daržovės, tirpalai,  užšaldymas, kristalizacija, energijos sąnaudos, aplinkosauga. 

 

Įvadas 

 

Didėjant gyventojų skaičiui pasaulyje, vis sunkiau juos aprūpinti maisto 

produktais. Remiantis žemės ūkio produktų organizacijų duomen imis, apie 

1 milijardas žmonių pasaulyje šiuo metu kenčia alkį, konstatuojama, kad netolimo-

je ateityje pasaulyje pritruks maisto produktų. Maisto gamyba turi augti greičiau, 

mailto:vai.barts@gmai.com
mailto:semsimona@gmail.com
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nei gyventojų skaičius arba yra tikslinga mažinti produkcijos nuostolius, nes kas-

met dėl nepalankių laikymo sąlygų produktų nuostoliai siekia 10–30 %. Svarbu 

parinkti tinkamą jų laikymo režimą, atsižvelgiant į ekonominius, aplinkosauginius 

ir kokybės išsaugojimo aspektus [2,9,10,11]. 

 Konservavimas šalčiu yra vienas iš geriausių ir patikimiausių būdų apsaugo-

ti produktus nuo gedimo, tuomet efektyviai slopinamas mikroorganizmų, bioche-

minių procesų, deguonies, šilumos ir šviesos poveikis [2,11]. 

Šaldomus greitai gendančius maisto produktus kompleksiškai veikia tempe-

ratūra, judantis šaldantis oras ir jo drėgnis. Paprastai, kuo didesnis temperatūrų 

skirtumas ir šaldančio oro judėjimo greitis prie produkto paviršiaus, tuo šilumos 

mainai tarp produktų ir šaldančios aplinkos intensyvesni [9]. 

Žema temperatūra beveik visiškai sustabdo produktuose vykstančius bio-

cheminius procesus. Toks konservavimas pagrįstas mikroorganizmų anabioze. 

Mikroorganizmų išskirti fermentai, toksinai nesuyra ir gali neigiamai veikti šaltai 

laikomą žaliavą. Atspariausi šaldymui yra pelėsiniai grybai ir mielės [3,4,5,7,9,13]. 

Šaldymo sistemos skirstomos pagal šilumos nuvedimo būdą iš maisto pro-

duktų: konvekcijos, kontaktiniu būdu, šaldymo mišiniu. Šaldymo sistemos tipo 

pasirinkimą lemia reikiama temperatūra, kurioje bus šaldomas produktas,  ekono-

minės sąlygos kameros statybai ar renovacijai ir eksploatavimo sąlygos [9,10]. 

Šiluminės varžos optimizavimas šaldymo kameros atitvarų konstrukcijoje 

leidžia sutaupyti elektros energiją įvertinant ekonomines elektros kainų kitimo ten-

dencijas ateityje [1,8]. Gaunama netiesioginė aplinkosauginė nauda pagal suvarto-

jamą elektros energijos kiekį [8]. Sumažinamos šiltnamio efektą sukeliančių išme-

tamųjų dujų išlakos, susidarančios gaminant elektros energiją [6]. Sumažėja svei-

katai ir aplinkai kenksmingo šaldymo agento kiekis, kompresorių tepalo sąnaudos, 

techninio vandens sąnaudos, nuotekų kiekis [8]. 

Svarbu nustatyti specifinio fazinio virsmo šilumos išsiskyrimo momentą šal-

domose daržovėse. Nuo fazinio virsmo šilumos išsiskyrimo greičio priklauso ledo 

kristalų formavimasis šaldomo objekto ląstelėse. Greičiau užšaldomuose produk-

tuose susidaro mažesni ledo kristalai, tai lemia jų juslinius rodiklius ir masės nuo-

stolius atšildžius, greičiau užšaldant produktus jų kokybė išlieka geresnė. Reikia 

atsižvelgti į tai, jog labai greitai užšaldomuose daržovėse atsiranda mechaninių 

įtrūkimų dėl ląstelės sienelės įtempimo būsenos. Vaisių, uogų, daržovių tinkamumą 

užšaldyti lemia jų veislė, auginimo sąlygos. Tinkamai parenkant užšaldymo režimą 

bei kokybiškai paruošiant produktus užšaldymui galimi minimalūs masės ir koky-

bės nuostoliai [2,8,12]. 

Tiriamas daržovėse vykstantis  kristalizacijos procesas jas užšaldant. Anali-

zuojamas tirpalų koncentracijos kitimas kristalizacijos proceso metu. Netiesiogiai 

modeliuojant ištiriama šaldymo kameros atitvarų šilumos laidumo įtaka lyginamo-

sioms energijos sąnaudoms ir poveikis aplinkai, vertinant išlakų kitimą.  

Tyrimų  tikslas – išanalizuoti tirpalų ir daržovių užšalimo procesus. Nusta-

tyti šaldymo kameros atitvarų šiluminio laidumo įtaką lyginamajam energijos su-

naudojimui, ir poveikio aplinkai rodiklius. 
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Tirpalų užšalimo proceso tyrimai 

 

Kristalizacijos procesą galima suskirstyti į du periodus: kristalizacijos centrų 

(kristalų užuomazgų) susidarymo ir atsiradusių kristalų užuomazgų augimo. Krista-

lizacija prasideda tuomet, kai atsiranda palankios sąlygos vandens molekulėms 

jungtis į taisyklingas grupes, vadinamas kristalų užuomazgomis. 

Ledo kristalų dydis priklauso, nuo kristalizacijos centrų skaičiaus. Kai pirmi-

nių kristalizacijos centrų mažai – susiformuoja stambesni ledo kristalai, kurie labiau 

pažeidžia produkto ląsteles, o kai jų daug – daugybė smulkių. Intensyviai atimant 

šilumą iš šaldomo objekto, susidaro daug pirminių kristalų, kurie auga iki tam tikro 

dydžio. Taigi audiniuose arba skystuose maisto produktuose susidaro ne ištisinis ledo 

sluoksnis. Kuo žemesnė vandens kristalizacijos temperatūra, tuo didesnis kristalizaci-

jos centrų skaičius ir greitis, tuo smulkesnė mikrokristalinė struktūra susidaro maisto 

produktuose ir biologinėse medžiagose [9]. 

 

Darbo metodika 

 

Tyrimai atlikti šaldant vidutinės mineralizacijos (1,3–1,45 g/l) natūralų van-

denį polietileno tereftalato (PET) buteliuose bei vidutinio dydžio paprastuosius 

raudonuosius burokėlius.   

Paruoštos šaldyti daržovės (raudonieji burokėliai), kurių bendroji masė prieš 

šaldymą sudarė 1,23 kg sudėti į vertikalius 30 cm skersmens oro tunelius, kuriuose 

ventiliatorių sukeliamas oro judėjimo greitis buvo 2 m/s,  prijungti prie matavimo 

ir duomenų kaupimo prietaiso ALMEMO 5690. 5 cm gylyje įterpti jutikliai,  ir dar-

žovės sudėtos į šaldymo įrenginį FEUTRON KPK 800  (1 pav.). 
 

 

1 pav. Įranga naudojama šaldymo procesams tirti: 1 – daržovės; 2 – cilindras;  

3 – ventiliatoriai; 4 – klimatinė bandymų kamera; 5 – jutiklių jungtys; 6 – matavimo ir 

duomenų kaupiklis; 7 – kompiuteris  

Fig.1. Equipment used to investigate the refrigeration processes: 1 vegetables,  

2 – cylinder, 3 – fans, 4 – climatic test chamber, 5 – sensors 6 – measurement and data 

processing device; 7 – computer  
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Mineralinio vandens ir burokėlių šaldymas truko 24 val., -5 0,2 °C tempe-

ratūroje. Aleksandro Stulginskio universiteto šilumos ir biotechnologijų inžinerijos 

katedroje atlikti biologinių objektų šaldymo tyrimai, išanalizuotas tirpalų ir sultin-

gų produktų užšalimo procesas. Nustatyta suprojektuotos šaldymo kameros, skirtos 

šaldyti 200 t, braškių piurė, atitvarų šiluminio laidumo įtaka lyginamajam energijos 

sunaudojimui ir poveikio aplinkai rodikliai. 

 

Kristalizacijos procesų tyrimai 

 

Užšalimo rodikliams nustatyti pasirenkami mineralinio vandens buteliukai, 

užšaldomi -5 °C temperatūroje. Tam, kad tirpalų užšalimo procesą būtų galima 

vizualizuoti, tirpalai buvo nudažyti mėlyna spalva (rašalu). 

Užšaldžius vidutinės mineralizacijos (1,3–1,45 g/l) tirpalą plastikiniuose bu-

teliukuose, juos nudažius atitinkamai po 1 ml, 2 ml, 3 ml rašalo, matyti mineralinių 

medžiagų pasiskirstymas vandenyje užšaldant. Buteliukų šonai buvo šviesesni nei 

jų vidurys, nes vidinėje dalyje esančio tirpalo koncentracija padidėjo, todėl pir-

miausiai sušalo jų išorė, didesnės druskų koncentracijos tirpalas (intensyvesnė 

spalva) užšalo vėliau. Analogiški procesai vyksta užšaldant organines medžiagas, 

pradžioje užšąla vanduo, o dėl padidėjusios sulčių koncentracijos dalis jų ir nei-

giamoje temperatūroje išlieka skystame būvyje. 

Kai ląstelės peršaldomos, jų temperatūra būna žemesnė negu suspensijos 

kristalizacijos temperatūra. Šis procesas vyksta tol, kol ląstelės suspensijoje neatsi-

randa ledo kristalėlių užuomazgų. Vandeniui virstant ledu, išsiskiria specifinė fazi-

nio virsmo šiluma, pakelianti suspensijos temperatūrą iki kristalizacijos temperatū-

ros. Toliau kristalai formuojasi ir auga būdami pastovioje temperatūroje. Pradinis 

užšaldimo etapas turi didelės įtakos ląstelių gyvybingumui po atšildymo. 

Peršaldymas priklauso nuo aplinkos temperatūros kritimo greičio ir šaldomo 

objekto geometrijos. Tiesiogiai su peršaldymu siejasi specifinės fazinio virsmo 

šilumos išsiskyrimas ir kristalinės gardelės formavimasis. Peršaldymo tašką nusako 

fazinio virsmo pradžios temperatūra T2 ir jos trukmė τ2. Ledo kristalizacija praside-

da taške T3.  Kristalinė gardelė pradeda formuotis, kai T3= const ir baigia formuotis 

praėjus laiko tarpsniui τ4. Po to temperatūra pradeda kristi – tai iliustruoja fazinių 

virsmų termograma (2 pav.) [9]. 

Termogramoje būdingų taškų temperatūra ir pobūdis kinta net ir tada, kai 

esant vienodam šaldymo greičiui užšaldoma to paties pavyzdžio ląstelės suspensija. 

Šie kitimai priklauso nuo peršaldymo laipsnio ir specifinės fazinio virsmo šilumos 

išsiskyrimo greičio [8].  
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2 pav. Fazinių virsmų termograma [9]: T1 – temperatūros žemėjimo intervalas,  
T2 – fazinio virsmo pradžios temperatūra, T3 – ledo kristalizacijos pradžios temperatūra,  
τ1 – temperatūros žemėjimo intervalo trukmė, τ2 – fazinio virsmo trukmė,  
τ3 – kristalizacijos trukmė  

Fig. 2. Cameras phase transition [9]: T1 – temperature range of descent, T2 – the  
beginning of the phase transition temperature, T3 –  the beginning of the ice crystallization 
temperature, τ1 – temperature interval of descent, τ2 – the transition period,  
τ3 – crystallization period 

 

Kuo labiau peršaldoma, tuo didesniu greičiu (v=T2 - T3/ τ3 - τ2) išsiskiria spe-

cifinė fazinio virsmo šiluma, tuo blogiau ląstelės pakelia vandens virsmą ledu, 

daugiau jų žūva fazinio virsmo metu. Taigi, užšaldant ląsteles fazinio virsmo metu 

nereikia jų peršaldyti. Tam naudojami kristalizaciją skatinantys fizikiniai veiksniai, 

pavyzdžiui, ultragarsas, mechaniniai virpesiai [8]. Fazinio virsmo šilumos bei ledo 

kristalų užuomazgų kūrimosi pradžios laiką ir temperatūrą parodo atliktas raudonų-

jų burokėlių tyrimas (3 pav.).  

Iš 3 pav. matyti, kad temperatūrai pasiekus artimą -5 °C, pradeda formuotis 

ledo kristalai burokėliuose, tuo metu išsiskiria fazinio virsmo šiluma, burokėlių 

sulčių temperatūra pakyla iki -2 °C, toliau vyksta kristalinės gardelės formavima-

sis. Vėliau, ledo kristalams susiformavus, temperatūra žemėja iki ribos, nustatytos 

kameroje. 
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3 pav. Temperatūrų kitimo grafikas: 1– pirmas burokėlis, 2 – antras burokėlis, 3 – 
trečias burokėlis, 4 – šaldymo kameros santykinis oro drėgnis, 5 – šaldymo kameros oro 
temperatūra, T1 – temperatūros žemėjimo intervalas, T2 – fazinio virsmo pradžios tempera-
tūra, T3 – ledo kristalizacijos pradžios temperatūra 

Fig. 3. Temperature variation graph: 1 – first beet, 2 – second beet, 3 – third beet, 
4 – cooling chamber relative humidity, 5 – cooling chamber air temperature, T1 – tempera-
ture range of descent, T2 – the beginning of the phase transition temperature, T3 – the be-
ginning of the ice crystallization temperature 

 

Kai daržovės buvo šaldomos -5 °C temperatūroje 24 val., esant pastoviam 

ventiliavimui, masės nuostoliai sudarė 0,4 % visų burokėlių  masės. Kristalizacijos 

proceso metu tikslinga padidinti oro judėjimo greitį šaldymo kameroje, kad ledo 

kristalų formavimosi procesas praeitų kuo greičiau, susiformuotų smulkesni, ma-

žiau pažeidžiantys audinių ląsteles,  kristalai, o užšaldomų produktų masės nuosto-

liai būtų minimalūs. 

Ekvivalentinis oro judėjimo greitis turėtų būti optimizuotas šaldomų produk-

tų sluoksnyje, kad sumažėtų sultingų augalinių produktų masės nuostoliai, būtų 

geresnė kokybė. 

 

Šaldymo kameros pasirinktų techninių sprendimų efektyvumas ir  

aplinkosauginiai aspektai 

 

Tyrimų metu netiesiogiai modeliuota 186 m
2
 ploto šaldymo kamera,  

kurioje palaikoma -25 °C temperatūra, didinant atitvarų šiluminę varžą nuo 

R=1,47 (m
2
·K)/W iki R1=5,22 (m

2
·K)/W. Modeliuoti šilumos pritekėjimai į kame-

rą bei šaldymo įrengimų energijos sąnaudos. 

1 lentelėje pateikiama pasirinktų techninių sprendimų efektyvumas, nurodant 

išlaidas šaldymo kameros atitvarams, suminį šaldymo kompresorių galingumą bei 

eksploatacines sąnaudas priklausomai nuo aitvarų šiluminės varžos (šiluminės izo-

liacijos sluoksnio storio). Visas projektinio 10 metų laikotarpio išlaidas sudaro 

eksploatacinės šaldymo kameros sąnaudos ir šiluminės izoliacijos (polistireno 

putplasčio užpildo daugiasluoksnė plokštė) kaina pagal šiluminę varžą R. Didinant 



12 

 

šiluminės izoliacijos sluoksnio storį, proporcingai didėja jos kaina, tačiau didėja 

šiluminė varža ir mažėja šilumos pritekėjimai.   

 
1 lentelė. Šaldymo kameros projektinio laikotarpio energetinis vertinimas 

Table 1. Refrigeratory energy rating for design period 

Atitvarų 

šiluminė 

varža 
(m

2
·K)/W 

Išlaidos 

atitvarams 

Lt
 

Suminis šaldymo 

įrengimų galin-

gumas E kW 

Eksploatacinės 

sąnaudos 10 m. 

laikotarpiui Lt 

Bendrosios 10 m. 

laikotarpio  

išlaidos Lt 

1,47 41678 63,6 1775870 1817548 
2,1 44226 58,44 1630363 1674589 
2,55 47959,6 56,32 1571416 1619375 
2,73 54891,2 52,6 1468722 1523613 
3,2 61516 51,44 1436332 1497848 
4,3 68016 48,16 1344747 1412763 
5,22 80662,4 46,52 1298954 1379616 
5,44 93683,2 44,48 1241992 1335675 

 

Apskaičiuojamas šaldymo kamerų atsiperkamumas per 10 metų laikotarpį 

kai vidutinė metinė temperatūra tvid=8,1 °C ir pasirenkamos skirtingos atitvarų ši-

luminės varžos. Pagal šaldymo įrengimų sunaudojamą elektros energijos kiekį 

E kW∙h ir dabartinę (2011 m) elektros energijos kainą [1,11]:  

 

 
 

4 pav. 10 metų šaldymo laikotarpio energetinis vertinimas: TCmin – optimalių inves-

ticijų kreivė, Ec – energijos sąnaudos, Tap – apšiltinimo investicijos, δopt – ekonomiškai 

optimalus šilumos izoliacijos sluoksnio storis  

Fig. 4. Refrigeratory energy rating for 10 year period: TCmin - optimal investment 

curve, Ec - energy costs, Tap - investment in insulation,  δopt - economically optimal insula-

tion thickness  
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Rezultatų vertinimas 
 

1 lentelėje ir 4 pav. pateikta  apšiltinimo investicijų ir 10 metų laikotarpio 

šaldymo išlaidų priklausomybė nuo atitvarų šiluminės varžos: kuo didesnė šilumi-

nė varža, tuo didesnės investicijos ploto vienetui, bet mažesnės šaldymo išlaidos. 

Kadangi investicijos ir šaldymo išlaidos yra išreikštos laiko atžvilgiu, jų dydžius 

galima sudėti. Gautos kreivės Ec minimumas parodo, kad šiluminė varža yra eko-

nomiškiausia esant 2011 m elektros energijos kainoms. Remiantis [1], galima tei-

gti, jog dydžiai kairėje rodo, kad šaldymas yra nuostolingas, taškai, esantys dešinė-

je rodo, kad investicijos yra saikingos. 

Atsižvelgiant į suvartojamą elektros energijos kiekį per projektinį šaldymo 

kameros eksploatavimo laikotarpį (10 metų), gaunama netiesioginė aplinkosauginė 

nauda. Pagal [6,7,10], sumažėjus elektros energijos suvartojimui nuo 4182 MW∙h 

iki 3056 MW∙h, kai šaldymo kameros tūris 750 m
3
, išlakų į aplinką sumažėja: ang-

lies dvideginio (CO2) – 247,72 t., azoto oksidų (NOx) – 0,45 t, anglies monoksido 

(CO) – 1,1 t. Kai šaldymo kameros šiluminės izoliacijos varža padidėja nuo  

R=1,47 (m
2
·K)/W iki R1=5,22 (m

2
·K)/W [10].  

Sumažėja sveikatai ir aplinkai kenksmingo šaldymo agento kiekis, kompre-

sorių tepalo sąnaudos, techninio vandens sąnaudos, nuotekų kiekis [7,8]. 

 

Išvados 
 

1.  Tyrimais nustatyta, kad šaldant sultinguosius augalininkystės produktus 

išsiskirianti kristalizacijos šiluma sulėtina objekto temperatūros žemėjimą, kol su-

sikristalizuoja absoliuti dauguma vandens (sulčių) ir tirpalų koncentracija didėja. 

Kristalizacijos proceso metu tikslinga pagreitinti šilumos atėmimą, kad ledo krista-

lų formavimosi procesas praeitų kuo greičiau, susiformuotų smulkesni, kristalai, 

mažiau pažeidžaintys audinių lasteles. 

2. Šaldymo kameros atitvarų šiluminę varžą padidinus nuo R=1,47(m
2
·K)/W 

iki R1=5,22 (m
2
·K)/W, lyginamosios energijos sąnaudos per projektinį šaldymo 

kameros laikotarpį, esant vidutinei metinei temperatūrai, sumažėja 1126 MW·h, 

tuo pačiu anglies dvideginio (CO2) išlakų sumažėja 272 t, azoto oksidų (NOx) – 

0,45 t, anglies monoksido (CO) – 1,1 t bei mažėja investicijos šaldymo įrangai ir 

eksploatacinių medžiagų sąnaudos.   
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Vaidas Bartusevicius, Simona Paulikiene, Algirdas Raila 

 
CROP PRODUCTS FREEZING PROCESSES AND ENERGY CONSUMPTION 

ANALYSIS 
 

Abstract 
 

The paper presents berries freezing processes, equipment analysis and 

freezing chambers environmental assessment. 

Up to 30% of production is lost during storage and processing. Total los-

ses, including stores, transportation, bad packaging, reach 50%. Therefore, it is 

important to choose suitable storage regime with respect to economical, envi-

ronmental and quality aspects. Criopreservation is one of the best and most re-

liable ways to protect products from deterioration. Aim of the work – to analyze 

processes of solution and succulent products, to determine influence of heat con-

duction of freezer barriers on comparative energy consumption; to establish indi-

ces of environmental impact. In the Heat and biotechnological engineering de-

partment laboratory of Aleksandras Stulginskis University were tested solutions 

in the process of freezing crystallization of biological objects (red beets). The 

change of solution concentration during the crystallization process is established 

indirectly. The influence of heat conduction of freezer barriers on comparative 

energy costs is determined by assessing variation of emissions.   

javascript:orderLoadLink(100706,%203,%20'false');
javascript:orderLoadLink(168670,%202,%20'false');
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Studies have found that the freezing of biological objects by the output 

heat of crystallization temperature of the object is slowing descent and crystalli-

zes the vast majority of water (juice) and liquid solutions of increasing concentra-

tions of. Indirectly  modeling the thermal resistance from R=1,47 (m
2
·K)/W inc-

reased up to R1=5,22 (m
2
·K)/W comparative energy consumption is reduced 

9224 kWh/months., CO2  emissions during the cold chamber design period redu-

ces 247,72 t. 

Vegetables, Solutions, freezing, crystallization, energy consumption, envi-

ronmental protection. 
 

Bайдас Бартусевичюс, Симона Пауликиене, Алгирдас Райла 
 

ПРОЦЕССЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 
АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

 

Резюме 
 

В статье представлен анализ процессов замораживания продуктов рас-
тениеводства и функционирования холодильного оборудования и оценка мо-
розильной камеры с точки зрения охраны окружающей среды. 

В процессе хранения и переработки продуктов теряется до 30 % продук-
ции. Потери при транспортировке, хранении на складе и при использовании 
несоответствующей упаковки достигают 50% от общих потерь. Поэтому очень 
важно выбрать правильный режим хранения продукции с учетом экономиче-
ских и экологических факторов, а также с учетом сохранения ее качества.  За-
мораживание является одним из лучших и надежных способов защиты про-
дукции от порчи. Цель исследования: проанализировать процессы замерзания 
растворов и сочных продуктов; определить влияние теплопроводности перего-
родок холодильной камеры на удельный расход энергии и установить показа-
тели воздействия на окружающую среду. В лаборатории кафедры Инженерии 
тепло - и биотехнологий университета имени Александра Стульгинскиса был 
исследован процесс кристаллизации растворов при замораживании красной 
свеклы. Косвенным путем выявлено изменение концентрации растворов в про-
цессе кристаллизации. При оценке изменений выбросов установлено влияние 
теплопроводности перегородок холодильной камеры на удельный расход энер-
гии и воздействие на окружающую среду. 

На основе результатов исследования установлено, что в процессе замо-
раживания красной свеклы выделяющаяся теплота кристаллизации замедляет 
понижение температуры объекта до тех пор, пока не закончится процесс кри-
сталлизации абсолютного большинства воды (сока) и пока увеличивается кон-
центрация жидкой части растворов. При косвенном моделировании теплового 
сопротивления перегородок холодильной камеры от R=1,47 (м

2
·K)/В до 

R1=5,22 (м
2
·K)/Вт удельный расход энергии в теплый период уменьшился на 

9224 кВт∙ч/месяц, а выброс CO2 за проектный период морозильной камеры 
снизился на 247,72 т.  

Овощи, замораживание, кристаллизация, pаствopы энергo затpаты, 
окружающая среда. 
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Straipsnyje tiriamos lengvųjų automobilių greitėjimo charakteristikos, įvertinant 

traukos kontrolės sistemas. Pagrindinis tikslas – išnagrinėti lengvųjų automobilių greitėjimo 

charakteristikas įsibėgėjant įvairiomis kelio dangomis, kurių skirtingi sukibimo koeficien-

tai, įvertinant įvairių traukos kontrolės sistemų (toliau – TKS) tipų efektyvumą. Pagrindinis 

dėmesys straipsnyje skiriamas lengvųjų automobilių su TKS eksperimentiniams tyrimams, 

kurių metu nustatomas pagreitis išilgine kryptimi. Bandymams naudojamas prietaisas, ma-

tuojantis pagreičių reikšmes, – akcelerometras „XL Meter Pro Gamma“. Atliekant ekspe-

rimentinius tyrimus nėra įvertinamos skersinio pagreičio reikšmės, priimant, kad skersiniai 

pagreičiai neturi lemiamos įtakos išilginiam lengvųjų automobilių pagreitėjimui. Analizuo-

jami gauti rezultatai gali būti naudingi kelių eismo įvykių ekspertams ir specialistams, ti-

riantiems kelių eismo įvykius, kai prieš susidūrimą viena iš transporto priemonių buvo su-

stojusi, o vėliau pradėjo greitėti, norėdama išvengti eismo įvykio. Taip pat situacijose, kai 

per anksti įvažiuojama į kelio važiuojamųjų dalių sankirtą. Gauti rezultatai leidžia daryti 

išvadas, ar nepritrūks laiko tam tikram manevrui atlikti, t. y., ar vairuotojas turės techninę 

galimybę išvengti eismo įvykio. Kadangi straipsnyje nagrinėjama svarbi automobilių akty-

viojo saugumo sistema – TKS, atsiranda galimybė įvertinti automobilio varančiųjų ratų 

praslydimo (buksavimo) įtaką automobilio greitėjimo charakteristikoms, taip pat automobi-

lio valdymui, važiuojant skirtingomis kelio dangomis (sausas asfaltbetonis, apsnigtas as-

faltbetonis). Ištyrus automobilių greitėjimo charakteristikas, taip pat yra galimybė nagrinėti 

priekiniais ratais varomų automobilių valdomumą – galimybę laiku apvažiuoti kliūtį pagrei-

tėjimo metu (galimybę pasukti arba galimybės pasukti praradimą). Šis tyrimas leidžia paly-

ginti teoriškai apskaičiuotas reikšmes su bandymų metu gautomis reikšmėmis, įvertinti 

skaičiavimų netikslumus (paklaidas). Taip pat šis tyrimas gali būti naudingas potencialiam 

automobilio pirkėjui, kuris nori sužinoti tikrąsias tam tikro lengvojo automobilio greitėjimo 

charakteristikas. 

Lengvasis automobilis, greitėjimo charakteristikos, pagreitis, įsibėgėjimas, sukibimo 

koeficientas, akcelerometras, eksperimentiniai bandymai, greitėjimo tyrimai, traukos kont-

rolės sistema. 

 

 

mailto:dmitrij.bial@gmail.com
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Įvadas 

 

Neretai, norint išvengti eismo įvykių ir jų pasekmių, esant tam tikroms ap-

linkybėms, automobilis turi ne tik efektyviai stabdyti, bet ir efektyviai greitėti. Tuo 

metu automobilis turi būti pakankamai gerai valdomas. Automobilio greitėjimo 

charakteristikos lemia manevringumą, elgseną ekstremaliomis sąlygomis, kai no-

rima išvengti eismo įvykio. Būtent todėl yra labai svarbu nagrinėti automobilio 

greitėjimo charakteristikas (pagreitėjimą). 

Straipsnyje pateikta trumpa literatūros šaltinių, susijusių su lengvųjų auto-

mobilių greitėjimo charakteristikomis ir traukos kontrolės sistema (TKS) tyrimais, 

apžvalga. 

Taip pat pateikiamas eksperimentinių tyrimų tikslas ir uždaviniai, aprašomas 

tyrimų objektas ir eksperimentinių tyrimų metodika, bandant lengvuosius automo-

bilius ant įvairių kelio dangų. 

Pateikiami atliktų tyrimų rezultatai ir jų analizė, rekomendacijos bei formu-

luojamos išvados. 

 

Literatūros apžvalga 

 

Sangdon Lee straipsnyje [1] pateikia informaciją apie lengvųjų automobilių 

greitėjimo charakteristikas, įvertinant akceleratoriaus pedalo poslinkį, automobilio 

važiavimo greitį ir automobilio pagreitį. 

Vienas iš svarbiausių faktorių, kuris turi įtakos automobilio greitėjimui, yra 

pedalo poslinkis, spaudžiant akceleratoriaus pedalą, automobiliui judant skirtingais 

greičiais. Rezultatas yra trimatis greitėjimo reagavimo paviršius (toliau – GRP) 

(žr. 1 pav.). Lyginant su GRP, galima išvesti charakteristikas apie automobilio rea-

gavimą. 1 pav. grafikas parodo būdingą GRP automobilio, kuris buvo testuojamas 

su plačiai atidarytu droseliu (toliau – PAD) ir dalinai atidarytu droseliu (toliau – 

DAD) padėtimis. Kiekviena kreivė parodo specifinį bandymą. Automobiliui sto-

vint, akceleratoriaus pedalas nuspaudžiamas iš anksto nustatytu dydžiu (pvz. 

10 mm), panaudojant instaliuotą įrangą, pritvirtintą prie akceleratoriaus pedalo, ir 

tada išmatuojamas pagreitėjimas. Dešinė kreivė parodo greitėjimą, esant PAD, kai 

akceleratoriaus pedalas nuspaudžiamas pilnai akimirksniu, o visos kitos kreivės 

parodo greitėjimą, esant DAD padėtims. Aštrūs pasikeitimai kreivėse yra matomi 

dėl pavarų perjungimų, tai yra perjungiant iš 1-os į 2-ą pavarą ir pan. 

Grafike labai gerai matomos vietos, kur yra perjungiamos pavaros. Šiuo at-

veju pagreitis, jungiant aukštesnę pavarą, krinta, tačiau nepasiekia nulio, todėl ga-

lima daryti prielaidą, kad pavaros yra jungiamos labai greitai, arba pavarų dėžė yra 

automatinė ir nėra aiškiai matomų pagreičių „duobių“, tai yra staigių kritimų. Pa-

keitus pavarą, sankaba įjungiama staigiai, todėl gaunamas savotiškas pagreičio 

„šuolis“, kurį taip pat galima pamatyti grafike. 

 



18 

 

 
1 pav. Automobilio greitėjimo reagavimo paviršius (GRP) 

 

Autoriai Sangmin Kang, Maru Yoon ir Myoungho Sunwoo savo straipsnyje 

[2] išnagrinėjo ir aprašė traukos kontrolės sistemos veikimą, sudarydami TKS vei-

kimo modelį. Minėto straipsnio žinios buvo panaudotos atliekant eksperimentinius 

lengvųjų automobilių įsibėgėjimo bandymus. 

Varikliu valdomos TKS tikslas yra reguliuoti variklio sukimo momentą, no-

rint palaikyti varomųjų ratų praslydimą norimose ribose. 

Važiuojant slidžia kelio danga, transporto priemonių greitėjimo charakteris-

tikos priklauso nuo pernelyg didelio varomųjų ratų praslydimo. Kaip taisyklė, su-

kibimo koeficientas tarp automobilio padangos ir kelio dangos mažėja, didėjant 

rato praslydimui. 2 pav. parodo, kad išilginės krypties greitėjimas mažėja tolygiai, 

kai praeina kontrolės plotą (automobilio ratai nepraslysta) ir maksimalią pagreitė-

jimo reikšmę. Tuo pačiu metu, padangų šoninės jėgos taip pat staigiai mažėja ir turi 

reikšmę, artimą nuliui, kai praslydimo (buksavimo) koeficientas yra 100 %. Esant 

tokioms aplinkybėms, priekiniais ratais varomi automobiliai praranda galimybę 

pasukti. Taigi, traukos kontrolės sistemos (TKS) pagrindinis tikslas yra įgauti mak-

simalią išilginę traukos jėgą, tuo pačiu maksimalų pagreitėjimą, esant tam tikroms 

sąlygoms, išlaikant praslydimo koeficientą norimam lygyje. Viena iš traukos kont-

rolės strategijų yra varikliu valdoma TKS, kuri naudoja tokius metodus: paduoda-

mo oro kiekio ir degalų kiekio sumažinimas arba kibirkšties paskyrimo kontrolė 

greitesniam reagavimui. Šiomis dienomis pagrindinis TKS mokslinis tyrinėjimas 

turi ryšį su stabdžių ir variklio integracija, bet priekiu varomo automobilio atveju 

pakanka tik droselinės sklendės kontrolės. Nors kartais yra pateikiama informacija 

apie naują strategiją, droselinės sklendės kontrolei, tačiau ta strategija turi kelias 

problemas, tokias kaip įdiegimo (įgyvendinimo) negalimybę, dėl variklio modelio 

netikroviškos informacijos, dėl informacijos apie apkrovimo sukimo momento sto-

kos ir netikroviškumo, tai yra duomenų trūkumo. Iš sukibimo koeficiento priklau-

somybės nuo praslydimo koeficiento grafiko galima matyti, kurioje stadijoje suvei-

kia traukos kontrolės sistema (žr. 2 pav.). 
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2 pav. Sukibimo koeficiento priklausomybė nuo praslydimo koeficiento 

 

Atsižvelgiant į tai, kad moksliniuose straipsniuose nėra gausu eksperimenti-

nių tyrimų, susijusių su automobilio pagreitėjimo proceso analize, esant įvairioms 

kelio dangoms. Todėl šiame straipsnyje pateikiami lengvųjų automobilių, komplek-

tuojamų su traukos kontrolės sistemomis ir įvairiomis pavarų dėžėmis (mechaninė, 

automatinė) eksperimentiniai pagreitėjimo tyrimai ant įvairių kelio dangų. 

 

Eksperimentinių tyrimų tikslai ir uždaviniai 

 

Atliktais bandymais  siekiama ištirti lengvųjų automobilių greitėjimo pro-

cesą, esant skirtingoms kelio dangoms (esant skirtingiems sukibimo koeficien-

tams), įvertinant traukos kontrolės sistemų (TKS) įtaką dinaminėms automobilių 

charakteristikoms. Eksperimentiniai bandymai leidžia sužinoti tikrąsias lengvųjų 

automobilių pagreitėjimo charakteristikas įsibėgėjant ekstremaliu režimu. 

Eksperimentų metu, siekiant gauti tikslesnius duomenis, bandomi įvairūs 

automobiliai (su benzininiais ir dyzeliniais vidaus degimo varikliais, su mechani-

nėmis ir įvairių tipų automatinėmis pavarų dėžėmis). 

Atliekant automobilių pagreitėjimo eksperimentus priimame, jog skersine 

kryptimi veikiantys pagreičiai nėra dideli, todėl neturintys lemiamos reikšmės. 

Taigi, pagrindinis dėmesys skiriamas išilginiam automobilio pagreitėjimui. Taip 

pat neįvertinami tam tikri atsitiktiniai parametrai, tokie kaip vėjas, nevienoda kelio 

danga visame kelio ruože ir pan. Eksperimentinius bandymus su skirtingais leng-

vaisiais automobiliais buvo siekiama atlikti tomis pačiomis eismo sąlygomis (užda-

ra bandymų aikštelė, sausas asfaltbetonis ir apsnigtas asfaltbetonis). 

 

Eksperimentinių tyrimų objektas ir metodika 

 

Eksperimentinių tyrimų metu buvo naudojamas greitėjimą nustatantis prie-

taisas – akcelerometras „XL Meter Pro Gamma“. Eksperimentų metu buvo atlie-

kami įsibėgėjimai nuo 0 iki 60 km/h ant sauso asfaltbetonio ir nuo 0 iki 40 km/h 

ant apsnigto asfaltbetonio kelio dangos. 

Eksperimentinių tyrimų metu padangų protektoriaus rašto gylis buvo pakan-

kamas ir sudarė apie 4–8 mm. 
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Pažymėtina, kad visi bandymai buvo atlikti vidaus degimo varikliams pasie-

kus darbines temperatūras. Įsibėgėjimai ant sauso asfaltbetonio buvo atliekami 

staigiai spaudžiant akceleratoriaus pedalą iki atramos. 

Bandymai buvo atliekami lengvaisiais automobiliais, kuriuose įrengtos me-

chaninės pavarų dėžės, taip pat ir skirtingo tipo automatinės (DSG – „Direct Shift 

Gearbox“, planetinė, belaipsnė CVT – Continuously Variable Transmission) pava-

rų dėžės. Šiuose automobiliuose yra galimybė įjungti ir išjungti TKS 

(žr. 1, 2 lenteles). Taip pat išbandyti ir kiti automobiliai, be įrengtų TKS. 

Žiemos sąlygomis, atliekant automobilių greitėjimų bandymus, akcelerato-

riaus pedalas nebuvo staigiai ir visiškai nuspaudžiamas. Įvertinant dangos sukibimo 

charakteristikas buvo stengiamasi tinkamai dozuoti akceleratorių, kad automobilio 

ratai nepraslystų labai daug. Tai buvo stengiamasi daryti esant įjungtai ir išjungtai 

TKS, nes kitaip bandymų rezultatai nebūtų vienareikšmiški, todėl sunkiai paaiški-

nami. 

 

Eksperimentinių tyrimų rezultatai ir jų analizė 

 

Atlikus eksperimentinius lengvųjų automobilių greitėjimo bandymus ant 

sausos asfaltbetonio kelio dangos matyti, kad automobilių su įjungta TKS pagreičių 

reikšmės mažesnės, lyginant su reikšmėmis, kai buvo greitėjama be TKS 

(žr. 1 lentelę, 3–5 pav.). 

 

1 lentelė. Automobilių greitėjimo reikšmės, esant sausai asfaltbetonio kelio dangai 

Table 1. Acceleration values of the cars, tested on dry asphalt-concrete paving 

 
Įjungus 

TKS 

Įjungus 

TKS 

Išjungus 

TKS 

Išjungus 

TKS 

Automobilis max .,vida
 

m/s
2
 

.,vida   

m/s
2
 

max .,vida  
m/s

2

 

.,vida   

m/s
2
 

Volkswagen Golf 1.9 TDI 

77 kW (DSG) 
4,687 2,950 4,843 2,979 

Honda Accord 2.2i 110 kW 

(planetinė pavarų dėžė) 
– – 4,793 2,909 

Mitsubishi Lancer 1.8 

105 kW (CVT) 
4,087 2,599 4,137 2,637 

Volkswagen Golf 1.9 TDI 

BlueMotion 77 kW (mecha-

ninė pavarų dėžė) 

5,260 3,056 5,810 3,162 

Mazda MX–6 2.0 85 kW 

(mechaninė pavarų dėžė) 
– – 5,740 3,208 
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3 pav. Automobilio Volkswagen Golf 1.9 TDI 77 kW (DSG) pagreičių grafikai, 

esant įjungtai ir išjungtai TKS (sausas asfaltbetonis) 

Fig. 3. Car Volkswagen Golf 1.9 TDI 77 kW (DSG) accelerations diagrams, when 

TCS is switched on and disengaged (dry asphalt-concrete) 

 

 

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Laikas, s

Iš
il
g

in
is

 p
a
g

re
it

is
, 
m

/s
^
2

Volksw agen Golf mech. su TKS Volksw agen Golf mech. be TKS

 

4 pav. Automobilio Volkswagen Golf 1.9 TDI BlueMotion 77 kW (mechaninė pava-

rų dėžė) pagreičių grafikai, esant įjungtai ir išjungtai TKS (sausas asfaltbetonis) 

Fig. 4. Car Volkswagen Golf 1.9 TDI BlueMotion 77 kW (manual gearbox) accelera-

tions diagrams, when TCS is switched on and disengaged (dry asphalt-concrete) 
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5 pav. Automobilio Mitsubishi Lancer 1.8 105 kW (CVT) pagreičių grafikai, esant 

įjungtai ir išjungtai TKS (sausas asfaltbetonis) 

Fig. 5. Car Mitsubishi Lancer 1.8 105 kW (CVT) accelerations diagrams, when TCS 

is switched on and disengaged (dry asphalt-concrete) 
 

Tokie rezultatai gauti dėl TKS atsargos, numatytos norint užtikrinti, kad ne-

praslystų automobilio varantieji ratai. Automobiliai buvo bandomi ant sauso asfalt-

betonio, kur sukibimo koeficientas buvo pakankamas, todėl automobilių varantieji 

ratai nepraslydo. Dėl minėtų priežasčių automobilių su įjungta TKS pagreičių 

reikšmės mažesnės, lyginant su reikšmėmis, kai buvo greitėjama be TKS. 

Lengvajam automobiliui greitėjant su įjungta TKS, greitėjimo pagreičių pri-

klausomybės nuo laiko grafikas, daugeliu atvejų atrodo tolygesnis, be aiškiai ma-

tomų staigių pagreičio didėjimų ar kritimų (žr. 3–5 pav.). Tuo tarpu automobiliui 

greitėjant be TKS galima aiškiai įžvelgti staigius pagreičių reikšmių pokyčius 

(žr. 3–5 pav.). Šie tyrimų rezultatai paaiškinami tuo, kad automobiliui greitėjant su 

TKS yra nuolat kontroliuojamas varančiųjų ratų praslydimas, reikiamu momentu 

sumažinant vidaus degimo variklio apsisukimus, norint išvengti perteklinio ratų 

praslydimo (buksavimo). Dėl šios priežasties automobilių greitėjimo grafikai su 

TKS atrodo tolygesni, be žymių šuolių. Tuo tarpu automobiliui greitėjant be TKS, 

varančiųjų ratų praslydimas nėra kontroliuojamas. Traukos jėgai viršijus sukibimo 

jėgą, pradeda iš dalies praslysti automobilio varantieji ratai, tuo pačiu, iš dalies 

buksuojant ratams, gali būti prarandamas sukibimas tarp padangos ir kelio dangos. 

Tuo metu ir įvyksta grafikuose aiškiai matomi greitėjimo pagreičių kritimai (žr. 3–

5 pav.). Automobiliui greitėjant toliau įgaunamas sukibimas, ir grafikų reikšmės 

staigiai pradeda didėti iki tam tikros reikšmės, kai vėl iš dalies praslys varantieji 

ratai ir iš dalies prarandamas sukibimas. 

Tinkamai dozuojant akceleratorių (bandymai žiemos sąlygomis), automobi-

lių ratų sukibimas su kelio danga buvo artimas varančiųjų ratų praslydimo pradžios 

ribinei reikšmei. Tai buvo daroma siekiant įgauti maksimaliai galimą greitėjimo 

pagreitį važiuojant slidžia kelio danga (žr. 6, 7 pav.). Pažymėtina, kad tam tikrais 
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atvejais ir laiko tarpais gautos pagreičių reikšmės greitėjant be TKS buvo didesnės, 

negu greitėjant su TKS (žr. 2 lentelę ir 6, 7 pav.). Gautos reikšmės patvirtina, kad 

greitėjant ant slidžios dangos be TKS įmanoma gauti didesnes maksimalias pagrei-

čių reikšmes, negu greitėjant be TKS. 

 
2 lentelė. Automobilių greitėjimo reikšmės, esant apsnigtai asfaltbetonio kelio dangai 

Table 2. Acceleration values of the cars, tested on snowed asphalt-concrete paving 

 
Įjungus 

TKS 

Įjungus 

TKS 

Išjungus 

TKS 

Išjungus 

TKS 

Automobilis max .,vida
 

m/s
2
 

.,vida  

m/s
2
 

max .,vida
 

m/s
2
 

.,vida  

m/s
2
 

Volkswagen Golf 1.9 TDI 

77 kW (DSG) 
2,317 1,338 2,197 1,391 

Honda Civic 1.5 66 kW  

(planetinė pavarų dėžė) 
– – 2,003 1,278 

Volkswagen Golf 1.9 TDI 

BlueMotion 77 kW  

(mechaninė pavarų dėžė) 

2,103 1,179 2,167 1,250 
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6 pav. Automobilio Volkswagen Golf 1.9 TDI 77 kW (DSG) pagreičių grafikai, 

esant įjungtai ir išjungtai TKS (apsnigtas asfaltbetonis) 

Fig. 6. Car Volkswagen Golf 1.9 TDI 77 kW (DSG) accelerations diagrams, when 

TCS is switched on and disengaged (snowed asphalt-concrete) 
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7 pav. Automobilio Volkswagen Golf 1.9 TDI BlueMotion 77 kW (mechaninė pava-

rų dėžė) pagreičių grafikai, esant įjungtai ir išjungtai TKS (apsnigtas asfaltbetonis) 

Fig. 7. Car Volkswagen Golf 1.9 TDI BlueMotion 77 kW (manual gearbox) accelera-

tions diagrams, when TCS is switched on and disengaged (snowed asphalt-concrete) 
 

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad daugeliu atveju TKS lemia tolygų automobilių 

pagreitėjimą neprarandant sukibimo su kelio danga ir padeda vairuotojui valdyti 

transporto priemonę. Tačiau kartais, tinkamai dozuojant akceleratorių, kad automobi-

lių ratų praslydimas būtų artimas ribinei reikšmei ir dėl dalinio praslydimo neblogėtų 

automobilio maksimaliai galimos greitėjimo pagreičio charakteristikos, be TKS ga-

lima įgauti geresnes automobilio įsibėgėjimo reikšmes (žr. 2 lentelę ir 6, 7 pav.). 

 

Išvados 
 

Atlikus eksperimentinius lengvųjų automobilių greitėjimų bandymus, esant 

įjungtai ir išjungtai TKS, formuluojamos šios išvados: 

1. Bandymų metu gauti rezultatai leidžia teigti, kad automobiliams išjungus 

TKS ir greitėjant sausa kelio danga įsibėgėjimo pagreičiai gali būti 0,5 m/s
2
 dides-

ni, lyginant su pagreičių rezultatais įjungus TKS. Tai įvyksta dėl to, kad TKS nuo-

lat kontroliuoja automobilio ratų praslydimą su tam tikra atsarga, todėl automobilių 

su įjungta TKS pagreitėjimas gali būti ne toks efektyvus. 

2. Eksperimentinių bandymų metu gautos vidutinės lengvųjų automobilių 

pagreičių reikšmės: 
– greitėjant sausa asfaltbetonio kelio danga, esant įjungtai TKS, 

2

. 2,868 m/svida ; 

– greitėjant sausa asfaltbetonio kelio danga, esant išjungtai TKS, 
2

. 2,926m/svida ; 

– greitėjant apsnigta asfaltbetonio kelio danga, esant įjungtai TKS, 
2

. 1,259m/svida ; 
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– greitėjant apsnigta asfaltbetonio kelio danga, esant išjungtai TKS, 
2

. 1,321m/svida . 

3. Pagal gautas reikšmes matyti, kad TKS gali nežymiai sumažinti automobi-

lių pagreitėjimo charakteristikas (2–5 %). Pažymėtina, kad TKS neleidžia praslysti 

automobilio varantiesiems ratams, todėl ne tik palengvinamas automobilio valdy-

mas, bet kartu tampa daug saugesniu, nes automobilis nepraranda stabilumo. 

4. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nors ir ne visuomet, bet daugeliu atveju 

TKS pasiteisina ir gali ne tik pagerinti automobilio greitėjimo charakteristikas, bet 

ir palengvinti automobilio valdymą, o tai yra svarbu saugaus eismo požiūriu. 
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CAR ACCELERATION CHARACTERISTICS RESEARCH 

 

Abstract 

 

Car acceleration characteristics research evaluating traction control systems 

are being analyzed in the article. Main aim is to explore car acceleration character-

istics accelerating on different paving, evaluating various Traction Control Systems 

(further – TCS) types efficiency. Basic attention in the article is being concentrated 

on the cars with TCS experimental analysis, when longitudinal acceleration is be-

ing ascertained. The device which measures accelerations values – accelerometer 

XL Meter Pro Gamma is being used during the experimentation tests. Performing 
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experimental analysis lateral accelerations values are not evaluated, accepting that 

lateral accelerations has no determinant influence on longitudinal car acceleration. 

Analyzing obtained results can be useful for road traffic incident experts and spe-

cialists, investigating road traffic accidents, when before the collision one of the 

vehicles has stopped, and thereafter started accelerating, on purpose to avoid traffic 

incident. Also in situations, when drivers prematurely pull out on the carriageway 

crossing. Article results allow making the conclusions, if there is sufficient time to 

perform the manoeuvre, that is, if a driver will have the technical possibility to 

avoid traffic incident. Whereas important automobile active safety system – TCS is 

examined in the article, there is an opportunity to estimate car driving-wheels slide 

(skid, slippage) influence on the car acceleration characteristics, and also on the car 

control (handling), driving on different paving (dry asphalt-concrete, snowed as-

phalt-concrete). By researching car acceleration characteristics, there is a potential 

to examine front wheel drive cars controllability – possibility to circuit handicap in 

time while accelerating (possibility to steer or loss of the possibility to steer). This 

article allows comparing theoretically calculated values with the values, which 

have been obtained (gained) during tests, evaluating calculations inaccuracy (er-

rors). This article also can be useful for a potential car buyer, which wants to know 

actual cars acceleration characteristics. 

Car, acceleration characteristics, acceleration, traction coefficient, accel-

erometer, experimental test, acceleration analysis, Traction Control System. 

 

Д. Бял, С. Нагурнас, М. Мелайка, В. Валюнас 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК УСКОРЕНИЯ ЛЕГКОВЫХ  

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Резюме 

 

В статье рассматривается исследование характеристик ускорения лег-

ковых автомобилей, учитывая системы контроля тяги. Основная цель –

 исследовать характеристики ускорения легковых автомобилей разгоняясь на 

разных дорожных покрытиях с разными коэффициентами сцепления, учиты-

вая эффективность систем контроля тяги (далее – СКТ) различных типов. 

Основное внимание в статье уделяется экспериментным исследованиям лег-

ковых автомобилей с СКТ, во время которых устанавливается ускорение в 

продольном направлении. Для опытов используется прибор, меряющий зна-

чения ускорений – акселерометр XL Meter Pro Gamma. В выполняемых экс-

периментных исследованиях не учитываются значения поперечных ускоре-

ний, приняв, что поперечные ускорения не имеют решающего влияния на 

продольное ускорение легковых автомобилей. Анализируемые полученные 

результаты могут быть полезными для экспертов и специалистов по дорож-

но-транспортным происшествиям (далее – ДТП), исследующим ДТП, когда 

перед столкновением одно из транспортных средств остановилось, а затем 
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начало ускоряться, желая избежать ДТП. Также в ситуациях, когда водители 

слишком рано въезжают на пересечение проезжих частей дороги. Результаты 

исследований позволяют делать выводы, хватит ли времени для определён-

ного маневра, то есть, будет ли у водителя техническая возможность избе-

жать ДТП. Так как в статье исследуется важная автомобильная система ак-

тивной безопасности – СКТ, появляется возможность учесть влияние про-

скальзывания (пробуксовки) ведущих колёс автомобиля на характеристики 

ускорения автомобиля, а также на управление автомобиля, при движении по 

разным дорожным покрытиям (сухой асфальтобетон, заснеженный асфальто-

бетон). Исследовав характеристики ускорения автомобилей, также есть воз-

можность исследовать управляемость переднеприводных автомобилей –

 возможность вовремя объехать препятствие во время разгона (возможность 

повернуть или потеря возможности повернуть). Это исследование позволяет 

сравнить теоретически рассчитанные значения с полученными значениями во 

время опытов, оценить неточности подсчётов (погрешности). Эта статья так-

же может быть полезна потенциальному покупателю автомобиля, который 

желает знать настоящие характеристики ускорения определённого легкового 

автомобиля. 

Легковой автомобиль, характеристики ускорения, ускорение, разгон, 

коэффициент сцепления, акселерометр, экспериментные опыты, исследова-

ния ускорения, система контроли тяги. 
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Nagrinėjama kiek šilumos papildomai galima gauti prie augaline biomase kūrenamų 

įrenginių sumontavus dūmų kondensacinius šilumokaičius. Pateikiama metodika ir mate-

matinės išraiškos apibendrintos augalinės biomasės deginiuose esančiai slaptajai šilumai ir 

dūmų kondensacinių šilumokaičių galimam energiniam efektyvumui įvertinti. Vertinamas 

energinis potencialas, nenagrinėjant konkrečiuose techniniuose įrenginiuose vykstančių 

procesų ir tų įrenginių charakteristikų. 

Pateikiamos matematinės išraiškos apibendrintos augalinės biomasės deginių drėg-

niui, deginių rasos taško temperatūrai bei papildomame kondensaciniame šilumokaityje 

galimos gauti šilumos kiekiui apskaičiuoti. Sudaryti ir pateikiami deginių rasos taško tem-

peratūros priklausomybės nuo oro pertekliaus koeficiento grafikai. Nustatyta, kad dūmų 

rasos taško temperatūra labiausiai priklauso nuo kuro drėgnio ir oro pertekliaus bei mažai 

priklauso nuo degimui naudojamo oro šiluminių rodiklių. Sudarytos ir pateikiamos dūmų 

kondensacinio šilumokaičio galimo lyginamojo (apskaičiuoto1 kg sudegintos biomasės) bei 

santykinio (apskaičiuoto lyginant su naudojamos biomasės žemutine degimo šiluma) ener-

ginio efektyvumo priklausomybės nuo dūmų ataušinimo temperatūros. Nustatyta, kad dū-

mus ataušinant iki temperatūrų, žemesnių už rasos taško temperatūrą, galimas gauti energi-

nis efektyvumas esant pastoviam oro pertekliaus koeficientui labiausiai priklauso nuo atau-

šinimo temperatūros ir kuro drėgnio. 

Pagal pateiktą metodiką ir matematines išraiškas gali būti apskaičiuojami ir kiti au-

galinės biomasės deginių kondensacinį režimą charakterizuojantys rodikliai bei sudaromos 

šių rodiklių tarpusavio priklausomybės. 

Biomasės deginimas, slaptoji šiluma, kondensacinis šilumokaitis. 

 

Įvadas 
 

Nacionalinėje energetikos strategijoje [1] Lietuva įsipareigoja didinti įmo-

nių, įstaigų ir namų ūkio įrenginių energetinį efektyvumą, mažinti kenksmingas 

emisijas. Vienas iš būdų įgyvendinti šį uždavinį yra mažos galios decentralizuotų 

šildymo įrenginių, vartojančių augalinės biomasės kurą, efektyvumo didinimas. 

Augalinė biomasė yra svarbiausias atsinaujinančios energijos šaltinis Lietuvoje [2]. 
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Šilumai gaminti naudojant biomasės kurą CO2 emisija lyginant su iškastiniu orga-

niniu kuru sumažėja apie 0,265 kgkWh
-1

 [2]. 

Ką tik nupjauta biomasė būna apie 50 % drėgnio. Džiovinant biomasę kurui 

ne tik prarandama dalis sausųjų medžiagų, bet neretai vartojama papildoma energi-

ja. Nedžiovintos biomasės kuro šilumingumas apie 1,6 karto mažesnis negu ora-

sausės [2]. Išnaudoti degimo produktuose (dūmuose) esančių vandens garų energiją 

galima įrengiant kondensacinius šilumokaičius. Šiuo metu kondensaciniai šilumo-

kaičiai dažniausiai įrengiami didelės galios katiluose bei mažos galios katiluose, 

kūrenamuose gamtinėmis dujomis. Įrengus kondensacinius šilumokaičius didesnės 

galios mediena kūrenamuose katiluose padidėja katilo naudingumo koeficientas, 

galima naudoti didesnio drėgnio kurą, sumažėja kietųjų dalelių emisija [3]. 

Vandens garų, susidarančių deginant gamtines dujas, kondensavimosi šilu-

miniai ir energetiniai rodikliai ganėtinai plačiai ištyrinėti [4, 5]. Kur kas mažiau 

ištirtas kondensacinio režimo taikymas biokuru kūrenamuose nedidelės galios įren-

giniuose. Yra darbų, kuriuose nagrinėjami kondensacinių šilumokaičių naudojimo 

su mažos galios biokuro deginimo įrenginiais aplinkosauginiai aspektai [6]. 

 Darbo tikslas – sudaryti metodiką ir matematines išraiškas augalinės bio-

masės deginiuose esančių vandens garų slaptosios šilumos potencialui analitiškai 

įvertinti. Vertinamas energinis potencialas, nenagrinėjant konkrečiuose techniniuo-

se įrenginiuose vykstančių procesų ir tų įrenginių charakteristikų. 

 

Metodika 

 

Gryna (be nedegių mineralinių priemaišų), visiškai sausa augalinė biomasė 

apibendrintai gali būti aprašoma vienam anglies atomui redukuota chemine formu-

le CH1,44O0,66 [7, 8]. Tokios idealizuotos biomasės degimas – cheminė reakcija su 

visiškai sausu idealizuotu oru, kurį sudaro deguonies ir azoto dujų mišinys, – apra-

šomas lygtimi [8]:  

 

   1,44 0,66 2 2 2 2 21,03 3,76 0,72 1 3,87CH O O N CO H O N          ,  (1) 

 

čia λ – oro pertekliaus koeficientas, kuris nusako kiek kartų realus į degimo ka-

merą tiekiamo oro kiekis viršija stechiometriniam degimui reikalingą oro 

kiekį. 

 

Šios reakcijos metu išsiskiria 439 MJkmol
-1

 šilumos kiekis [8]. 

Įvertinant degimo procese dalyvaujančių cheminių elementų atomines mases 

iš pateiktos lygties galima apskaičiuoti stechiometriškai deginamos biomasės, de-

gimui reikalingo oro ir susidarančių deginių masių proporcijas. Iš (1) lygties gau-

name, kad 1 kg sausos biomasės stechiometriškai sudeginti reikia 5,89 kg sauso oro 

ir susidaro 6,89 kg deginių, kuriuose yra 1,83 kg anglies dvideginio, 0,54 kg van-

dens garų ir 4,52 kg azoto. 
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 Stechiometriškai sudeginti 1 kg realios (drėgnos ir turinčios nedegių minera-

linių medžiagų) biomasės reikalingas realaus (drėgno) oro kiekis ir susidarančių 

deginių masė gali būti apskaičiuojami pagal lygis: 

 

     01 1 1OSt S OStm n w d m     ,    (2) 

 1DSt OStm m   ,      (3) 

 

čia: mOSt – 1 kg realios biomasės stechiometriškai sudeginti reikalingo oro masė, 

kg; 

 nS  – biomasėje esančių nedegių mineralinių medžiagų (pelenų) kiekis, kuro 

sausosios masės dalimis; 

 w – biomasės drėgnis, kuro bendrosios masės dalimis; 

 d – oro drėgnis, sauso oro masės dalimis; 

 0
OStm  – 1 kg idealizuotos biomasės stechiometriškai sudeginti reikalingo oro 

masė, kg; 0 5,89OStm   kg ; 

 mDSt – stechiometriškai sudeginus 1 kg realios biomasės susidarančių deginių 

masė, kg. 

 

  Su drėgnu oru stechiometriškai sudeginus 1 kg drėgnos biomasės 

susidarančiuose deginiuose esantis vandens garų kiekis gali būti apskaičiuojamas: 

 

     2 2

0 01 1H OSt S OStH OSt
m n w m dm w      ,   (4) 

 

čia: 
2H OStm  – su drėgnu oru stechiometriškai sudeginus 1 kg drėgnos biomasės 

susidarančių vandens garų masė, kg; 

 
2

0
H OSt

m  – stechiometriškai sudeginus 1kg idealizuotos biomasės susidaran-

čių vandens garų masė, kg; 
2

0 0,54
H OSt

m   kg . 

 

 Vertinant oro drėgnį, labiau įprastas ir plačiau vartojamas ne rodiklis d, nu-

sakantis ore esančių vandens garų ir sauso oro masių santykį, bet santykinis oro 

drėgnis φ, nusakantis oro prisotinimo vandens garais laipsnį. Žinant oro santykinį 

drėgnį, drėgmės kiekį d galima apskaičiuoti [9]: 

 

 0,623
sg

sg

p
d

B p







 ,      (5) 

 

čia: φ – oro santykinis drėgnis, vieneto dalimis; 

psg – sočiųjų vandens garų parcialinis slėgis nagrinėjamoje temperatūroje, 

Pa; 
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 B – atmosferinis slėgis, Pa; normaliomis sąlygomis B = 101325 Pa [9]. 

 

 Sočiųjų garų parcialinis slėgis temperatūroje t, °C, gali būti apskaičiuojamas 

[9]: 

 

   
2

479 11,52 1,62sgp t   .     (6) 

 

 Realiu režimu (su oro pertekliaus koeficientu λ) sudeginus 1 kg drėgnos 

biomasės susidarančių deginių kiekis mD, kg: 

 

     01 1 1 1D S OStm n w d m      .    (7) 

 
 Šiuose deginiuose esantis drėgmės kiekis 

2H Om , kg: 

 

    2 2

0 01 1H O S OStH OSt
m n w m dm w      .   (8) 

 

 Deginių drėgnis dD, skaičiuojant deginių sausosios masės dalimis: 

 

 2

2

H O
D

D H O

m
d

m m



 .      (9) 

 

 Žinant deginių drėgnį, galima apskaičiuoti deginių rasos taško temperatūrą 

tDr, °C [5]: 

 

  37,6lg 250Dr Dt d  .      (10) 

 

 Siekiant išnaudoti deginiuose esančių vandens garų slaptąją šilumą, dūmus 

reikia ataušinti iki temperatūros, žemesnės už rasos taško temperatūrą tDr. Dūmus 

aušinant žemiau rasos taško temperatūros vyksta vandens garų kondensacija ir 

drėgmės kiekis dūmuose mažėja. Dūmus kondensaciniame šilumokaityje ataušinus 

iki temperatūros tD1 < tDr, dūmuose likusios drėgmės kiekis dD1, išreikštas sausų 

dūmų masės dalimis, gali būti apskaičiuojamas pagal pertvarkytą (10) lygtį: 

 

 1 37,6
1 0,004 10 Dt

Dd    .      (11) 

 

 Kondensacinio šilumokaičio iš dūmų paimamas šilumos kiekis gali būti ap-

skaičiuojamas kaip į šilumokaitį įtekančių ir iš jo ištekančių dūmų entalpijų skir-

tumas [9]: 

 

   1 1 1 11,005 2500 1,8 1,005 2500 1,8D D D D D D DQ t t d t t d       , (12) 
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čia QD1 – kondensaciniame šilumokaityje išsiskiriantis šilumos kiekis, kJkg
-1

, 

apskaičiuotas 1 kg sausų dūmų, dūmus ataušinant nuo temperatūros tD iki 

tD1 ir drėgmės kiekiui dūmuose sumažėjant nuo dD iki dD1. 

 

 Kai kurių aukščiau pateiktų rodiklių (pvz., santykinio ir absoliutinio drėgnio 

tarpusavio ryšio, entalpijų skirtumo) skaičiavimai galėtų būti pakeisti tų rodiklių 

grafiniu nustatymu iš h – d (I – d) diagramų, tačiau šios plačiai žinomos diagramos 

dažniausiai neaprėpia tokių aukštų temperatūros ir drėgnio verčių, kokios būna 

dūmuose. 

 Temperatūra tD1 suprantama kaip iš šilumokaičio ištekančių dūmų vidutinė 

temperatūra. Norint dūmus ataušinti iki šios temperatūros, šilumokaičio šilumnešio 

temperatūra turi būti žemesnė. Apskritai, šilumos perdavimas kondensaciniame 

šilumokaityje yra gana sudėtingas šilumos ir masės mainų procesas [10, 11], kuris 

šiame straipsnyje nenagrinėjamas. Galima tik paminėti, kad realiai kondensacinia-

me šilumokaityje išsiskiriantis šilumos kiekis turėtų būti šiek tiek didesnis negu 

pagal (12) lygtį apskaičiuotasis. Skaičiuojant pagal (12) lygtį laikoma, kad konden-

satas ataušinamas iki vidutinės ištekančių dūmų temperatūros tD1. Iš tikrųjų kon-

densatas sudaro ploną vandens plėvelę ant šilumokaičio kontaktinių paviršių ir 

ataušinamas iki temperatūros, artimos šilumokaičio šilumnešio temperatūrai, t. y. 

ataušinamas iki temperatūros, žemesnės už ištekančių dūmų temperatūrą, ir dėl to 

šilumnešiui perduodamas papildomas šilumos kiekis [10]. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

 Dūmų rasos taško temperatūros priklausomybė nuo oro pertekliaus 

koeficiento. Šios priklausomybės (1 pav.) apskaičiuotos esant pasirinktiems bio-

masės drėgniams w1 = 10%, w2 = 20%, w3 = 30%, w4 = 40%, w5 = 50% bei esant 

pasirinktiems degimui naudojamo oro rodikliams: temperatūra t = 15 °C ir santyki-

nis drėgnis φ = 60%. 

 Iš 1 pav. priklausomybių matyti, kad lemiamą įtaką dūmų rasos taško tempe-

ratūrai turi kuro drėgnis ir oro pertekliaus koeficientas. Degimui naudojamo oro 

rodikliai turi nežymią įtaką deginių rasos taško temperatūrai: 1 pav. parodytų krei-

vių 1 ir 2, kurios apskaičiuotos atitinkamai, kai w = 20%, t = 15 °C, φ = 80% ir  

w = 20%, t = 5 °C, φ = 60%, nuokrypis nuo bazinės kreivės, apskaičiuotos, kai      

w = 20%, t = 15 °C, φ = 60%, neviršija 0,3 °C, kai λ = 1 ir 1,1 °C, kai λ = 3. 
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1 pav. Dūmų rasos taško temperatūros tDr priklausomybė nuo oro pertekliaus koefi-

ciento λ; w – biomasės drėgnis; 1 – priklausomybė, kai w = 20%, oro temperatūra t = 15 °C 

ir santykinis drėgnis φ = 80%; 2 – kai w = 20%, t = 5 °C ir  φ = 60%. 

Fig.1. Dew point temperature tDr as function of the air excess ratio λ; w – biomass 

humidity; 1 – function when w = 20%, air temperature t = 15 °C and air relative humidity  

φ = 80%; 2 – when w = 20%, t = 5 °C and φ = 60%. 

 

Kondensacinio šilumokaičio potencialus energinis efektyvumas. Šilumos 

kiekis, gaunamas prie biomasės deginimo įrenginio sumontuotame kondensacinia-

me šilumokaityje, labai priklauso nuo dūmų ataušinimo temperatūros. 2 pav. paro-

dytas  kondensaciniame šilumokaityje galimos gauti lyginamosios šilumos QDK 

priklausomybė nuo dūmų ataušinimo temperatūros tD1, kai degimui naudojamo oro 

temperatūra t = 15 °C, santykinis drėgnis φ = 60%, oro pertekliaus koeficientas  

λ = 2 (toks oro pertekliaus koeficientas būdingas kietąją biomasę deginantiems 

mažos galios įrenginiams [12]), dūmų pradinė temperatūra tD = 150 °C ir kuro 

drėgnis w1 = 10%, w2 = 20%, w3 = 30%, w4 = 40%, w5 = 50%. 

Grafikuose pateiktos lyginamosios šilumos QDK vertės, kurios gali būti gau-

namos sudeginus 1 kg drėgnos biomasės, kurios sausos masės peleningumas  

nS = 2 %. Šių kreivių lūžio taškai sutampa su atitinkamo drėgnio biomasės dūmų 

rasos taško temperatūromis. Kai dūmai ataušinami iki temperatūrų, aukštesnių už 

rasos taško temperatūrą, gaunamą šilumos kiekį sąlygoja fizinė dūmų šiluma, kuri 

šilumokaityje gaunama dėka papildomo dūmų ataušinimo. Ši papildoma ataušini-

mo šiluma tuo didesnė, kuo sausesnė deginama biomasė, t. y. kuo daugiau degio-

sios masės yra 1 kg sudeginto kuro. 
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2 pav. Kondensaciniame šilumokaityje galimos gauti lyginamosios šilumos QDK pri-

klausomybė nuo dūmų ataušinimo temperatūros tD1; 1 – kai biomasės drėgnis   w = 10%;  

2 – kai w = 20%; 3 – kai w = 30%; 4 – kai w = 40%; 5 – kai w = 50%. 

Fig. 2. Potential comparative heat QDK of condensing heat exchanger as function of 

the flue gas cooling temperature tD1; 1 – when biomass humidity w = 10%;  2 – when  

w = 20%; 3 – when w = 30%; 4 – when w = 40%; 5 – when w = 50%. 

  

 Dūmus ataušinus iki temperatūrų, žemesnių už rasos taško temperatūrą, ši-

lumokaityje išsiskiriančią šilumą sudaro dūmų papildomo ataušinimo fizinė šiluma 

ir dūmuose esančių vandens garų kondensavimosi (slaptoji) šiluma. Dūmus auši-

nant žemiau rasos taško temperatūros daugiau papildomos šilumos gaunama, kai 

deginama drėgnesnė biomasė, nes didėja besikondensuojančios drėgmės kiekis. Tai 

nereiškia, kad deginant drėgnesnę biomasę ir naudojant kondensacinį šilumokaitį 

gaunamas didesnis bendrasis šilumos kiekis: čia kalbama tik apie papildomą šilu-

mą, gaunamą dūmų kondensaciniame šilumokaityje. Bendrasis šilumos kiekis, 

gaunamas deginant drėgnesnę biomasę, mažėja, nes mažesnis paties kuro šilumin-

gumas. Kuro žemutinės degimo šilumos priklausomybė nuo drėgnio išreiškiama 

lygtimi [13]: 

 

  1 2,44w sH H w w    ,     (13) 

 

čia: Hw, Hs – atitinkamai drėgno ir sauso kuro žemutinė degimo šiluma, MJkg
-1

; 

 w – kuro drėgnis, bendrosios kuro masės dalimis. 

 

3 pav. parodyta biomasės, kurios sausosios masės peleningumas nS = 2%, 

žemutinės degimo šilumos priklausomybė nuo kuro drėgnio, išreikšto kuro bendro-

sios masės dalimis. 
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 3 pav. Kuro žemutinės degimo šilumos priklausomybė nuo kuro drėgnio 

 Fig. 3. Net calorific value of the fuel as function of the fuel humidity 

 

 4 pav. parodyta biomasės dūmų kondensacinio šilumokaičio santykinio 

energinio efektyvumo priklausomybė nuo dūmų ataušinimo temperatūros. Šis san-

tykinis efektyvumas apskaičiuotas kaip šilumokaityje galimo gauti papildomo ši-

lumos kiekio  ir atitinkamo drėgnio biomasės žemutinės degimo šilumos santykis. 

Deginimo režimai tokie pat kaip skaičiuojant  2 pav. kreives. 
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4 pav. Kondensaciniame šilumokaityje galimos gauti santykinės šilumos QDS pri-

klausomybė nuo dūmų ataušinimo temperatūros tD1; 1 – kai biomasės drėgnis  w = 10 %;  

2 – kai w = 20 %; 3 – kai w = 30 %; 4 – kai w = 40 %; 5 – kai w = 50 %. 

Fig. 4. Potential relative heat QDS of condensing heat exchanger as function of the flue 

gas cooling temperature tD1; 1 – when biomass humidity w = 10 %; 2 – when  w = 20 %;  

3 – when w = 30 %; 4 – when w = 40 %; 5 – when w = 50 %. 

 

4 pav. kreivės parodo, kiek papildomos šilumos galima gauti dūmų konden-

saciniame šilumokaityje lyginant su šilumos kiekiu, kuris gali būti gautas deginant 

biomasę be kondensacinio šilumokaičio. Šiuose skaičiavimuose neįvertinti pačių 

techninių įrenginių (kondensacinio šilumokaičio, biomasės deginimo įrenginio) 

energiniai rodikliai. 
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Iš 4 pav. matyti, kad dūmus ataušinant iki temperatūrų, aukštesnių už rasos 

taško temperatūrą, dūmų papildomo šilumokaičio galimas santykinis energinis 

efektyvumas sudaro (7–9) % ir mažai priklauso nuo dūmų ataušinimo temperatū-

ros. Dūmus ataušinus iki temperatūrų, žemesnių už rasos taško temperatūrą, kon-

densacinio šilumokaičio galimas santykinis efektyvumas žymiai priklauso nuo dū-

mų ataušinimo temperatūros bei smarkiai didėja didėjant deginamo kuro drėgniui. 

Pagal aukščiau pateiktas matematines priklausomybes gali būti sėkmingai 

sudaromos ir kitokios atitinkamų rodiklių tarpusavio priklausomybės. Čia pateikti 

grafikai parodo, kad prie biomasės deginimo įrenginių įrengus papildomus konden-

sacinius šilumokaičius galima gauti nemenką energinį efektą, ypač deginant drėg-

nesnį kurą. Praktiniam tokių įrenginių panaudojimui prie nedidelės galios augalinės 

biomasės deginimo įrenginių reikia išspręsti nemažai techninių bei technologinių 

tokių šilumokaičių įrengimo ir jų naudojimo klausimų bei atlikti ne tik energinį, bet 

ir techninį ekonominį jų įvertinimą. 

  

Išvados 

 

 1. Lemiamą įtaką dūmų rasos taško temperatūrai turi kuro drėgnis ir oro per-

tekliaus koeficientas. Esant tipiniam kietosios biomasės deginimo oro pertekliaus 

koeficientui λ = 2, deginių rasos taško temperatūra kinta nuo maždaug 44 °C iki 

57 °C, kai kuro drėgnis kinta nuo 10 % iki 50 %. Degimui naudojamo oro rodikliai 

turi nežymią įtaką deginių rasos taško temperatūrai. 

 2. Biomasės deginius ataušinant iki temperatūrų, aukštesnių už rasos taško 

temperatūrą, dūmų papildomo šilumokaičio galimas santykinis energinis efekty-

vumas sudaro (7–9) % deginamo kuro žemutinės degimo šilumos ir mažai priklau-

so nuo dūmų ataušinimo temperatūros. 

 3. Dūmus ataušinus iki temperatūrų, žemesnių už rasos taško temperatūrą, 

kondensacinio šilumokaičio galimas santykinis efektyvumas žymiai priklauso nuo 

dūmų ataušinimo temperatūros, didėja didėjant deginamo kuro drėgniui ir gali siek-

ti (11–28) % kuro žemutinės degimo šilumos, kai kuro drėgnis (10–50) % ir dūmai 

ataušinami iki 40 °C. 
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EVALUATION OF LATENT HEAT OF BIOMASS COMBUSTION FLUE GAS 

 

Abstract 
 

 Quantity of additional heat, that is possible to obtain from condensing heat 

exchangers of vegetable biomass combustion flue gas, is analysed in this paper. 

Method and mathematical equations for evaluation of latent heat of conventional 

biomass combustion flue gas and for evaluation of potential heat efficiency of con-

densing heat exchangers of this flue gas are presented. The potential heat is evalu-

ated here without analysis of processes in the particular installations and their pa-

rameters. 

 Mathematical equations for calculation of humidity and dew point tempera-

ture of conventional biomass combustion flue gas are delivered. Graphs of flue gas 

dew point temperature as function of air excess ratio are calculated and presented. 

It is determined that smoke dew point temperature is most dependent of fuel hu-

midity and air excess, and is few dependent of combustion air thermal properties. 

Comparative (calculated for 1 kg of combusted biomass) and relative (calculated in 

proportion to biomass net calorific value) potential heat efficiency of condensing 

http://redenacionaldecombustao.org/escoladecombustao/arquivos/EDC2007/biomassa/Joseph_Martin_01-Biomass_Combustion.pdf
http://redenacionaldecombustao.org/escoladecombustao/arquivos/EDC2007/biomassa/Joseph_Martin_01-Biomass_Combustion.pdf
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heat exchanger as function of flue gas cooling temperature are calculated and pre-

sented. It is determined that, when smoke cooling temperature is below the dew 

point temperature, potential heat efficiency of condensing heat exchanger at con-

stant air excess ratio is most dependent of fuel humidity and smoke cooling level. 

 According to proposed method and mathematical equations one may calcu-

late other parameters that characterize condensing mode of biomass combustion 

flue gas and may establish relationships of these parameters. 

 Biomass combustion, latent heat, condensing heat exchanger. 
 

Л. Браздейкис 
 

ОЦЕНКА СКРЫТОЙ ТЕПЛОТЫ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ БИОМАССЫ 
 

Резюме 
 

В статье анализируется дополнительная теплота, которую можно полу-

чить из продуктов сгорания растительной биомассы при использовании кон-

денсационных теплообменников. Предложена методика и математические 

выражения для оценки скрытой теплоты продуктов сгорания растительной 

биомассы и для оценки потенциальной энергетической эффективности соот-

ветствующих конденсационных теплообменников. Анализируется энергети-

ческий потенциал и не исследуются процессы и параметры конкретных тех-

нических установок. 

Приведены математические выражения для расчета влажности и темпе-

ратуры точки росы продуктов сгоранея условной биомассы, а также для расче-

та потенциальной теплоты, которую можно получить в конденсационном теп-

лообменнике продуктов сгорания. Расчитаны и представлены графики зависи-

мости температуры точки росы продуктов сгорания от коеффициента избытка 

воздуха. Установлено, что температура точки росы продуктов сгорания в ос-

новном зависит от влажности биомассы и коеффициента избытка воздуха и 

мало зависит от тепловых параметров воздуха, используемого для горения. 

Расчитаны и представлены зависимости потенциальной удельной (расчитанной 

для 1 кг сожжонной биомассы) и относительной (расчитанной как отношение к 

низшей теплоте сгорания) тепловой эффективности конденсационного тепло-

обменника продуктов сгорания от температуры охлаждения дымовых газов. 

Установлено, что при охлаждении продуктов сгорания ниже температуры точ-

ки росы и при постоянном коэффициенте избытка воздуха тепловая эффектив-

ность конденсационного теплообменника в основном зависит от влажности 

топлива и степени охлаждения дымовых газов. 

Согласно предложенной методике и приведенным математическим 

уравнениям можно расчитать и другие показатели, характеризующие конден-

сационный режим продуктов сгорания биомассы, а также определить взаим-

ные зависимости этих показателей. 

 Сжигание биомассы, скрытая теплота, конденсационный теплооб-

менник. 
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Lengvesnė automobilio pakaba pagerina automobilio valdomumą, stabilumą bei lei-

džia sumažinti bendrą automobilio svorį, kas pasireiškia mažesnėmis degalų sąnaudoms. 

Vienas iš būdų mažinti pakabos svorį yra naudoti lengvesnes, bet stiprias medžiagas, tokias 

kaip aliuminis. Šiame straipsnyje nagrinėjami automobilio pakabos tipai, reikalavimai 

konstrukcijoms ir kiti jų ypatumai. Išsamiai išnagrinėtos horizontalios ir vertikalios jėgos,  

kaip skersinės ir išilginės apkrovos veikia pakabą ir jos elementus. Apžvelgti tyrimai ir teo-

riniai darbai apie pakabų kreipiančiuosius įrenginius – svirtis, jų tipus. Išsamiai išanalizuota 

aliuminio svirtis ir jos pavojingi konstrukciniai taškai, optimizavimo galimybės. Tyrimo 

dalyje pasirinkti pakabos elementai – svirčių prototipai pagal kuriuos buvo sukurti kompiu-

teriniai modeliai. Siekiant priartinti modeliavimą prie realių sąlygų, buvo atlikta metalų 

cheminė analizė siekiant sužinoti tikrąsias lydinių markes. Apskaičiuotos pakabą veikian-

čios išilginės ir skersinės jėgos. Buvo atliktas plieninių ir aliuminio svirčių vienodos formos 

ir profilių apkrovų modeliavimas su „SolidWorks 2009“ paketu. Gauti rezultatai parodė, 

kad plieninės svirtys geriau atlaiko išorines jėgas negu aliuminio svirtys. Buvo aptikti pavo-

jingi taškai svirčių konstrukcijoje. Rezultatai parodė, kad aliuminio svirtys turi turėti toly-

gesnį profilį, kad galėtų atlaikyti dideles išorines jėgas.  
„McPherson“ pakaba, aliuminio svirtis, plieninė svirtis, skersinės ir išilginės jėgos, modelia-

vimas. 

 

Įvadas 

 

Automobilio pakabą sudaro daugybė agregatų ir detalių. Tai – tamprieji ele-

mentai, svyravimo slopintuvai bei trauklės ir svirtys. Automobiliui važiuojant kelio 

nelygumais, ratus veikia smūginės jėgos. Šios jėgos per pakabą perduodamos au-

tomobilio kėbului. Taigi automobilio pakabos pagrindinis uždavinys – atlaikyti 

stiprius kelio smūgius bei juos paversti nežymiais automobilio kėbulo virpesiais.  

Lengvuosiuose automobiliuose plačiausiai naudojamos dvi pakabos – 

„McPherson“ ir dviejų svirčių pakabos. Jos turi daugybę pranašumų prieš kitų tipų 

pakabas. Taip yra todėl, kad jos turi geras kinematines charakteristikas bei jas 

lengva sureguliuoti. Jų konstrukcijos puikiai atlaiko tiek horizontalias, tiek vertika-

mailto:mindaugas.melaika@gmail.com
mailto:dmitrij.bial@gmail.com
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lias apkrovas. Taip pat yra lengvos ir patikimos, užima nedaug vietos automobilio 

konstrukcijoje [6]. 

Projektuojant lengvųjų automobilių pakabos elementus svarbiausia, kad jie 

būtų pagaminti iš stiprių ir lengvų medžiagų. Tokiu būdu siekiama sumažinti ben-

drą automobilio svorį, tačiau neprarasti detalių patikimumo savybių, todėl vienas iš 

šio darbo modeliavimo uždavinių yra, pasirinkus lengvus, bet stiprius aliuminio 

lydinius, įvertinti, ar pakabos elementai atlaikys susidariusias apkrovas. Didelę 

reikšmę detalės stiprumui ir svoriui turi pasirinkta optimizavimo kryptis [3]. Lee D. 

ir Lee J. savo darbe teigia, jog yra svarbu, kad modeliuojant būtų atsižvelgta į mi-

nimalų detalės svorį, tačiau reikia stengtis, kad detalė neprarastų maksimalių stip-

ruminių savybių, kai atsiranda įtempimai [3].  

Projektavimo eigoje svarbu įvertinti ir tai, kad pakabos svirtis turi be gedimų 

atlaikyti daugybę ciklinių apkrovų važiuojant keliu [2]. Pakabos elementai dideles 

apkrovas bei vibracijas gauna tuomet, kai automobilis yra ekstremaliai stabdomas 

[4]. Todėl dėl sudėtingų darbo sąlygų pakabos elementuose gali atsirasti daugybė 

mikro ir makro įtempimų [1]. Taip pat visi pakabos elementai turi būti patikimi, kai 

reikia atlaikyti dažnus automobilio kėbulo svyravimus, kurie susidaro  dėl kintamo 

automobilio lėtėjimo pagreičio [5]. 

 

Pakabos svirčių parinkimas ir jų metalų cheminė analizė 

 

Tyrimui ir modeliavimui buvo pasirinkta prototipo automobilio „Peugeot 

406“ plieninė svirtis. Tokios detalės pasirinktos todėl, kad šio tipo – L formos svir-

tys, yra dažniausiai naudojamos „McPherson“ pakabų gamyboje. 

Modeliuojant su „Solid Works Simulation“ paketu ir siekiant kuo labiau pri-

artinti modeliavimo sąlygas prie realybės, kai nustatomos atsparumo ribos, labai 

svarbu modeliavimo programos medžiagų bibliotekoje pasirinkti tikslią medžiagą 

iš kurios padaryta reali svirtis.  

Siekiant sužinoti tikrąsias lydinių markes buvo išsiaiškintos tikslios lydinių 

cheminės sudėtys. Nuo cheminių elementų sudėties tiesiogiai priklauso metalo 

mechaninės savybės. Tam, kad būtų sužinota tiksli metalų elementinė sudėtis, buvo 

pasitelkta metalų cheminė analizė.  

Metalų elementinės sudėties analizė atlikta optinės emisijos metodu pagal 

LST CR 10320:2006 standartą. Tyrimas atliktas su optinės emisijos analizatoriumi 

„ARC-MET8000“ ser. Nr. 800164. Optinės emisijos analizatoriaus gauti rezultatai, 

pateikti 1 lentelėje. 

Pagal cheminę analizę buvo atrinkti 3 plieno lydiniai, tačiau siekiant priartin-

ti modeliavimą prie realių sąlygų ir surasti vieną konkretų lydinį su jam būdingo-

mis mechaninėmis savybėmis, buvo atlikti papildomi metalų kietumo tyrimai sie-

kiant susiaurinti paieškos intervalą. Kietumo bandymai atlikti Šoro metodu (HSD) 

Brinelio skalėje (HB) (1 lentelė). 

Pagal gautus metalų kietumo rezultatus ir cheminės analizės rezultatus 

(1 lentelė) buvo priimta, kad „Peugeot 406“ plieninė svirtis pagaminta iš  DIN 

1.1730 28Mn6 geresnės kokybės vidutinio anglingumo plieno. 
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1 lentelė.  Pakabos  svirties metalo elementinės sudėties rezultatai 

Table 1.  The results of metal chemical analysis of suspension arm  

 
 

Išilginių, skersinių jėgų, veikiančių pakabos svirtis greitėjant, stabdant ir  

važiuojant posūkyje, įvertinimas 

 

Automobiliui staigiai greitėjant susidaro išilginės jėgos, kurios per ratus per-

duodamos pakabai ir automobilio kėbului. Veikiant maksimaliai traukos jėgai, pri-

imama, kad rato sukibimo su keliu koeficientas φ = 0,9. Maksimali galima traukos 

jėga, tenkanti ratui, skaičiuojama pagal formules [7]: 

 

;įs zP R      (1) 

( / 2) ;z a įsR m g m         (2) 

 

čia: Rz  – atraminė reakcija į ratą išskaičiuota su prielaida, kad paskirstyta per-

krova    yra tarp priekinės ir galinės pakabos įsibėgėjant arba stabdant auto-

mobiliui, N; 

ma – automobilio masės dalis, tenkanti priekinei arba galinei pakabai, kg;  

mįs – apkrovos pasiskirstymo koeficientas tarp priekinės ir galinės pakabos, kg. 

 

Automobiliui stabdant stabdymo jėga veikia automobilio kėbulą. Dalis svo-

rio centro persislenka į priekį, todėl dalis galinei ašiai tenkančios vertikalios jėgos 

, mZ CF  pereina ant priekinės ašies (1 pav.) [6]. 

 

 
1 pav. Atraminės reakcijos, veikiančios pakabą stabdymo metu 

Fig. 1. Forces which acts in suspension while braking 

 

Jėgos , mZ CF , persislenkančios iš galo į priekį, dydis apskaičiuojamas taip 

[6]: 

 

, , ;
mZ C X rF m g              (3) 
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čia: ,X r – automobilio ratų sukibimo su keliu koeficientas;  

             – automobilio svorio centro aukščio ir ratų bazės santykis, Cmh

l
  ; 

 

Stabdant vertikali jėga, veikianti priekinėje ir galinėje ašyje, apskaičiuojama 

taip [6]: 

 

, ., , , . ,

, , ., , , . ,

;

;

m m

m m

Z priek dyn Z C priek Z C

Z V gal dyn Z C gal Z C

F F F

F F F

 


 

    (4) 

 

čia: , , .mZ C priekF – vertikali atraminė rakcija priekinėje ašyje, automobiliui stovint, N;  

, , .mZ C galF – vertikali atraminė rakcija galinėje ašyje, automobiliui stovint, N. 

 

Išilginė stabdymo jėga priekiniam ir galiniam ratui apskaičiuojama taip [6]: 

 

.

.
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.
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stabd
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X priek ratui
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X gal ratui
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    (5) 

 

Apskaičiuotos išilginės jėgos, veikiančios automobilį, pateiktos 2 lentelėje.  

Automobiliui važiuojant posūkyje, rato sukibimo koeficientas su keliu pri-

imamas φ‘ = 1,0 [6]. Vertikalios reakcijos (2 pav.), veikiančios priekinės pakabos 

ratus kontakto taške su kietu paviršiumi,  apskaičiuojamos pagal šias formules [7]: 

 

( / 2) (1 ' 2 / );

( / 2) (1 ' 2 / );

zk g c

zd g c

R m g h B

R m g h B





    


    

    (6) 

 

čia: mg – automobilio masės dalis, tenkanti priekinei pakabai, kg; 

 B – automobilio tarpuvėžis, m. 

 

Horizontalios reakcijos, veikiančios priekinės pakabos ratus kontakto taške 

su kietu paviršiumi,  apskaičiuojamos taip: 

 

' ;

' ;

yk zk

yd zd

R R

R R





 


 
     (7) 

 



43 

 

Remiantis horizontaliomis reakcijomis, galima nustatyti skersines jėgas, vei-

kiančias automobilį (2 lentelė). 

 

 

2  pav. Atsirandančios jėgos automobiliui važiuojant posūkyje 

Fig 2. Forces which acts in suspension while cornering 

 

2 lentelė. Išilginės ir skersinės jėgos, veikiančios automobilio ratą 

Table 2. Longtudinal and lateral forces which act on car wheel 

  
Traukos jėga 

ratui (N) 

Stabdymo jėga 

ratui (N) 

Skersinė jėga 

ratui (N) 

Peugeot 406 2851,03 4450,15 6336,90 

 

Išilginių ir skersinių jėgų, veikiančių pakabos svirtis, modeliavimas 

 

Modeliavimas „SolidWorks“ paketu atliktas „Peugeot 406“ plieninės svirties 

prototipui,  kai veikia išilginės greitėjimo ir stabdymo jėgos. 5 paveiksle matyti, 

kad veikiant išilginei greitėjimo 2851 N jėgai, dviejose vietose susidaro maksima-

lūs 130–131,30 MPa įtempimai (3 pav.). Šie įtempimai neviršija leistinos takumo 

ribos 460 MPa. Pavojingos vietos yra ties detalės tvirtinimo vieta prie kėbulo, kur 

dedamas metalo-gumos lankstas. Veikiant 4450 N stabdymo jėgai didžiausi įtem-

pimai susidaro tose pačiose vietose, kaip ir veikiant 2851 N jėgai greitėjimo metu. 

Tačiau stabdant susidaro žymiai didesni maksimalūs įtempimai 194–205 MPa 

(4 pav.). Atlikus modeliavimą, kai veikia tik skersinės jėgos, įtempimai susidaro 

gana maži palyginus su leistina takumo riba (5 pav.). Plieninės svirties prototipe 

susidaro 65,9 MPa įtempimai prie metalo-gumos lanksto tvirtinimo vietos.  
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3 pav. Įtempimų pasiskirstymas svirties modelyje, kai veikia 2851 N greitėjimo jėga 

Fig. 3. Stress distribution in arm model when the 2851 N acceleration force acts 

 

 
 

4 pav. Įtempimų pasiskirstymas svirties modelyje, kai veikia 4450 N stabdymo jėga 

Fig. 4. Stress distribution in arm model when the 4450 N braking force acts 
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5 pav. Įtempimų pasiskirstymas svirties modelyje, kai veikia 6340 N skersinė jėga 
Fig. 5. Stress distribution in arm model when the 6340 N lateral force acts 

 

Sumodeliavus situaciją, kai prototipinę „Peugeot 406“ plieninę svirtį veikia 

maksimalios apkrovos, tai yra išorinės skersinės ir išilginės stabdymo jėgos kartu, 

galima padaryti išvadą, kad detalė atlaikys maksimalius 195 MPa įtempimus ir 

neviršys 470 MPa takumo ribos (6 pav.).  

 

 
 

6 pav. Įtempimų pasiskirstymas „Peugeot 406“ plieninės svirties modelyje, kai vei-

kia 4450 N išilginė jėga bei  6340 N skersinė jėga kartu 
Fig. 6. Stress distribution in Peugeot 406 steel arm model when the 4450 N longitu-

dinal force and 6340 N lateral force act together 
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Priėmus, kad „Peugeot 406“ svirtis yra iš 4032-T6 AlSi12,5MgCuNi  aliu-

minio lydinio, buvo atliktas modeliavimas, veikiant minėtoms išorinėms skersi-

nėms ir išilginėms jėgoms. Pastebėta, kad svirtyje prie metalo-gumos lanksto tvir-

tinimo vietos susidarė 196,90 MPa įtempimai. Šie įtempimai neviršijo leistinos 

315 MPa takumo ribos (7 pav.). Atsparumo atsargos koeficientas gautas ≈1,6.  

 

 
 

7 pav. Įtempimų pasiskirstymas „Peugeot 406“ aliuminio svirties modelyje, kai vei-

kia 4450 N išilginė jėga bei  6340 N skersinė jėga 

Fig. 7. Stress distribution in Peugeot 406 aluminum arm model when the 4450 N 

longitudinal force and 6340 N lateral force act together 

 
Išvados 

 
Atlikus pasirinkto prototipo pakabos elementų metalografinę analizę bei 

stipruminių charakteristikų modeliavimą formuluojamos šios išvados: 

1. Nustatyta, kad prototipo „Peugeot 406“ priekinės pakabos apatinė svirtis 

pagaminta iš vidutinio anglingumo plieno DIN 1.1730 28Mn6, kurio kietumas pa-

gal Brinelio skalę yra 249 HB. 

2. Įvertintos jėgos, veikiančios automobilio pakabą, kai automobilis greitėja, 

stabdo, važiuoja posūkiu. Gautos maksimalios jėgų reikšmės, judant atitinkamais 

rėžimais: greitėjant 
.max 2851 N

greit
F   jėga, stabdant 

.max 4450 N
stabd

F   jėga, važiuo-

jant posūkiu 
.max 6340 N

posūk
F   jėga. 

3. Aliktas „Peugeot 406“ plieninės svirties stipruminių charakteristikų mo-

deliavimas, veikiant išilginėms ir skersinėms jėgoms. Modeliavimo metu gauti 

maksimalūs įtempimai prie metalo-gumos lankstų tvirtinimo vietų, kurie neviršija 
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leistinos 470 MPa takumo ribos ir yra lygūs: 130–131,30 MPa, kai automobilis 

greitėja; 194–205 MPa, kai stabdo; 65,90 MPa, kai važiuoja posūkiu. 

4. Atliktas „Peugeot 406“ plieninės svirties stiprumo modeliavimas, vei-

kiant išilginėms ir skersinėms jėgoms vienu metu. Susidarę maksimalūs 195 MPa 

įtempimai prie metalo-gumos lankstų tvirtinimo vietos neviršija leistininų 470 MPa 

įtempimų. 

5. Sudarytas minėto automobilio pakabos svirties modelis „SolidWorks“ ap-

linkoje priėmus, kad tos pačios formos svirtis yra pagaminta iš aliuminio lydinio 

4032-T6 AlSi12,5MgCuNi. Gauti rezultatai parodė, kad ši svirtis, kaip ir plieninė, 

atlaikys maksimalias išorines jėgas, automobiliui judant įvairiais rėžimais. Gauti 

maksimalūs 194,70 MPa įtempimai neviršys takumo ribos, lygios 315 MPa.  

6. Sudaryti plieninės ir aliuminio svirties modeliai bei gauti atsparuminių 

savybių modeliavimo rezultatai galėtų būti pritaikyti kitų svirčių formų, profilių ar 

svirčių iš kitokių lydinių tyrimui bei „McPherson“ pakabos svirčių tobulinimui. 
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Mindaugas Melaika, Saulius Nagurnas, Dmitrij Bial
 

 

SIMULATION OF SUSPENSION ELEMENTS OF CAR 

 

Abstract 

 

Lighter suspension of a car improves controllability and stability of a car 

and reduces total weight of a car so causing lower fuel related costs. One way to 

reduce suspension weight is to use lighter but firm materials, like aluminium. 

This article analyses the types of car suspensions and requirements for structu-

res as well as other characteristics. Horizontal and vertical forces were analyzed 

comprehensively: how the lateral and longitudinal loads affect the suspension 

and its elements. The analytical and theoretical works on the guiding devices of 

suspensions - arms - and their types are reviewed.  The aluminium arm and its 

critical structural points, also optimizing possibilities were analyzed compre-

hensively. The elements of the suspension chosen for the analysis part of the 

project are the prototypes of arms for which the computer-aided models were 

designed. Chemical analysis of metals was carried out in order to make simula-

tion more similar to real conditions and the real grades of alloy were found out. 

Lateral and longitudinal forces affecting the suspension were calculated. The 

simulation of loads on the steel and aluminium arms of the same shape and pro-

file was carried out with the simulation software SolidWorks 2009.  The obtai-

ned results revealed that steel arms are more resistant to external forces compa-

ring to aluminium arms. The critical points in the arm constructions were found 

out. The results revealed that aluminium arms shall have more even profile in 

order to resist strong external forces.  

“McPherson” suspension, aluminium arm, steel arm, lateral and longi-

tudinal forces, simulation. 

 

М. Мелайка, С. Нагурнас, Д. Бял  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ ЛЕГКОВОГО  

АВТОМОБИЛЯ 

 

Резюме 

 

Более лёгкая подвеска автомобиля улучшает управляемость, 

стабильность автомобиля и позволяет снизить общий вес автомобиля, что 

проявляется в снижении расхода топлива. Одним из способов снижения 

веса подвески является использование более лёгких, но прочных 

материалов, таких как алюминий. В данной статье рассматриваются типы 

подвески автомобиля, требования к конструкциям и прочие их 

особенности. Подробно рассмотрены горизонтальные и вертикальные 

силы, как поперечные и продольные нагрузки воздействуют на подвеску и 
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её элементы.  Делается обзор исследований и теоретических работ о 

направляющих устройствах подвески – рычагах, их типах. Подробно 

анализируется алюминиевый рычаг и его опасные конструкционные 

точки, возможности оптимизации. Выбранные в исследовательской части 

элементы подвески – прототипы рычагов, на основе которых были 

созданы компьютерные модели. С целью приближения моделирования к 

реальным условиям был произведён химический анализ металлов для 

установления реальных марок сплавов. Произведён расчёт действующих 

на подвеску продольных и поперечных сил. Было выполнено 

моделирование нагрузок стальных и алюминиевых рычагов одинаковой 

формы и профилей с использованием программы моделирования 

«SolidWorks 2009». Полученные результаты показали, что стальные 

рычаги лучше противостоят внешним силам, чем алюминиевые рычаги. 

Были обнаружены опасные точки в конструкции рычагов. Результаты 

показали, что алюминиевые рычаги должны иметь более гладкий профиль, 

чтобы быть в состоянии выдерживать значительные внешние силы.   

Подвеска «McPherson», алюминиевый рычаг, стальной рычаг, попе-

речные и продольные силы, моделирование. 
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Straipsnyje nagrinėjama žalotų (skaldytų ar kitaip žalotų) kvietrugių grūdų atskyri-

mas transporterinio separatoriaus vainikinio išlydžio lauke. Pateiktas analitinis atskyrimo 

proceso aprašymas, priklausantis nuo veikiančių faktorių: elektros lauko stiprio, transporte-

rio juostos greičio ir grūdų drėgnio. Atskyrimo procesas aprašomas taikant aktyvaus ekspe-

rimento planavimo metodą. Atskyrimui aprašyti naudojamas atskyrimo rodiklis, įvertinantis 

grūdų išeigą į frakcijas ir žalotų grūdų kiekio atskirose frakcijose santykį su tų pačių grūdų 

kiekiu kontrolinėje medžiagoje. Nustatyti optimalūs separatoriaus darbo ir grūdų drėgnio 

parametrai: lauko stipris 3,510
5
 Vm

-1
, juostos greitis 0,6 ms

-1
 ir grūdų drėgnis 14 %. Esant 

optimalioms darbo sąlygoms, žalotų grūdų, patekusių į atskiras frakcijas, kiekis skiriasi 5 

kartus. Skirtumas tarp į frakcijas partekusių grūdų pažeistumo ligų sukėlėjais yra patikimas. 

Kvietrugių grūdai, atskyrimas, žaloti grūdai, pažeistumas ligų sukėlėjais, transpor-

terinis separatorius, vainikinio išlydžio laukas. 

 
Įvadas 

 

Ekologinė žemdirbystė yra augantis žemės ūkio sektorius. 2009 m. pasaulyje 

ekologiškai ūkininkaujama buvo apie 37,2 milijonų ha. ES šalyse ekologinei žem-

dirbystei skirti plotai 2009 m. buvo 156 tūkst. ha [1]. 

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. ekologiniai ūkiai turi laikytis Europos Sąjungos 

reglamento Nr. 2092-91/EEB, kurio vienas punktas reglamentuoja tik ekologinių 

sėklų naudojimą. Nuo 2006 m. sausio 1 d. ši taisyklė privaloma ir Lietuvai. 2009 m. 

Lietuvoje buvo sertifikuota 2600 ekologinių ūkių, kurie užima 156 tūkst. ha [1]. Į 

ekologiškai auginamos sėklos kainą įeina daug elementų tokių kaip:  kasmetinė 

registracija fitosanitariniame registre, sėklinių plotų aprobacija, sėklinių plotų ravė-

jimas, sėklinės medžiagos frakcionavimas, pagaliau beicavimas ekologiniams 

ūkiams leistinais nepigiais biologiniais beicais, taip pat daug didesnių sandėliavimo 

patalpų poreikis [2]. Išauginti ekologinę sėklą sudėtinga dar ir dėl to, kad cheminių 

priemonių nuo ligų ir kenkėjų naudoti negalima, tačiau ekologinei sėklai nuolaidų 

mailto:ausra.pozeliene@asu.lt
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nėra – ji turi būti neužkrėsta patogeniniais mikroorganizmais, sveika ir gyvybinga. 

Žmogaus darbo sąnaudos ekologinio ūkio bendrose energijos sąnaudose sudaro  

7,6 %, o tradicinio – 2,6 % [3]. Tie patys autoriai teigia, kad sąnaudos augalų ap-

saugai ekologiniame ūkyje sudaro 37, o tradiciniame – 72 % bendrų energijos są-

naudų. 

Technologinių procesų eigoje grūdai yra spaudžiami, daužomi, trinami. 

Valstybės standartas [4] griežtai riboja sėkloje esančių piktžolių ir grūdinių (žalotų, 

traiškytų, nulukštentų) priemaišų kiekį. Vien tik grūdų transportavimas norijomis 

padidina rugių žalojimą 2,6, kviečių 1,9, o avižų 1,6 karto [5]. Skiriant žieminių 

kviečių sėklas nustatyta, kad daugiausiai skaldytų grūdų lieka ant 2,0–1,6 mm sie-

tų, kas sudaro 6,46–11,8 % [6]. Šių sėklų laboratorinis daigumas 15 % mažesnis 

nei stambių ant 3,2 mm sieto likusių sėklų. Bendras stambių sėklų užkrėstumas 

patogenais po 1 mėn. saugojimo sudaro 34,6, o po 10 mėn. 40,3 %. Skaldytų grūdų 

užkrėstumas patogenais siekė 69,1–74,7 % [6]. Autorius pažymi, kad pagrindinė 

mikroorganizmų dauginimosi terpė yra smulkios šiukšlės, skaldyti ir sužaloti grū-

dai. Dažnai grūdų deformacija neatsispindi jų paviršinių sluoksnių apvalkale. At-

likti tyrimai [7] rodo, kad sėklinėje medžiagoje yra apie 10 % sėklų su pažeistu 

gemalu (jų daigumas 60,6 %), 14,3 % sėklų su pažeista endosperma ir gemalo ap-

valkalu (jų daigumas 83,4 %). Taip pat sėkloje yra apie 10 % skaldytų grūdų, kurie 

sudaro palankią terpę mikroorganizmų vystymuisi, bet negali būti panaudoti sėklai. 

Sveikų, be pažeidimų, grūdų, kurių daigumas 99 % yra tik 34 %. Žalotų sėklų su-

mažinimas 10 % duoda 1 cnt ha
-1

 derliaus priedą [8]. Tie patys autoriai teigia, kad 

vienas valymas technologinėje linijoje padidina mikrožalotų sėklų kiekį 5–20 %. 

Valymo mašinose sėklos patiria dinaminius poveikius kelis kartus viršijančius lei-

džiamus. Vienas sėklų valymas technologinėje linijoje 32–45 % padidina išorinių ir 

45–65 % vidinių traumų kiekį priklausomai nuo sėklų rūšies ir savybių [9]. S. Ro-

dimcevas pažymi, kad dėl sužalojimo labai mažėja sėklų daigumas, o popjūtinis 

žirnių ir pupelių apdorojimas padidina sužalojimą 7–43 % [10].  

Su sėkla plinta didelė dalis varpinių augalų ligų sukėlėjų. Tai Fusarium, 

Drechslera, Alternaria genčių mikromicetai [11, 12]. Su sėkla plintantys grybai 

gali sumažinti sėklos daigumą. Kai kurie patogeniški grybai sunaikina jaunus dai-

gus greičiau nei jie pasirodo dirvos paviršiuje, kiti grybai per sėklą gali išplisti į 

daigus ir sukelti dideles ligų epidemijas [11]. Pastaruoju metu plačiai išplito grūdų 

pelėjimas, atsirandantis dėl užkrėstumo Meukor, Alternaria, Penicillium genčių 

grybais [12]. 

Pagrindinė mikroorganizmų buvimo ir vystymosi terpė sėklose yra šiukšlių, 

ypač smulkių, o taip pat skaldytų ir žalotų sėklų buvimas [13, 6]. Todėl sėklas rei-

kia nedelsiant valyti išskiriant stambias ir smulkias priemaišas, o taip pat menkus, 

skaldytus ir biologiškai menkaverčius grūdus. Kaip pažymi V. Drinča [13] pelėsių 

pažeistų sėklų (Penicillium genčių grybų) nevalytoje medžiagoje po trijų parų buvo 

25 %, valytoje – tas kiekis išliko pastovus – 3 %. 

Ekologiniuose ūkiuose išaugintų sėklų specialiam valymui galima būtų pa-

naudoti elektroseparatorius, kuriuose realizuojamas skirtingos fizinės prigimties 

jėgų superpozicijos principas. Sėklos skiriamos pagal mechaninių ir elektrinių sa-
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vybių visumą, o tai įgalina atskirti biologiškai vertingą sėklą [14]. Separatoriai, 

kurių rūšiavimo principai pagrįsti elektrinio lauko panaudojimu, leidžia išskirti ne 

tik biologiškai pilnavertę, bet ir išsaugoti atskirtą mažesnio produktyvumo sėklą. 

Tokiuose separatoriuose sėklos nepažeidžiamos, nes jie neturi aštrių dalių, kampų, 

o darbiniai paviršiai dažniausiai padengti izoliacine medžiaga. Separatoriai su 

elektros lauku atlieka keletą funkcijų: rūšiuoja ir stimuliuoja sėklą bei dalinai paša-

lina nuo jų paviršiaus mikroorganizmus [15]. Šie separatoriai yra labai universalūs, 

nes jais galima rūšiuoti įvairių augalų sėklas, pasižyminčias formos, paviršiaus, 

masės ir matmenų įvairove [16, 17] 

Tyrimų tikslas – nustatyti elektrinio lauko panaudojimo galimybes žalotų 

kvietrugių grūdų atskyrimui. 

 

Tyrimų objektas ir metodika 

 

Tyrimams naudoti ekologiniame ūkyje išauginti kvietrugių grūdai, kuriuose 

yra pk = 15,2 % skaldytų ir kk = 5 % kitaip žalotų grūdų. Grūdų vidutinis drėgnis 

10,2 %. Grūdų atskyrimas vykdomas transporterinio tipo elektro-separatoriuje su 

vainikinio išlydžio lauku. Bandymai atlikti pagal antros eilės aktyvaus eksperimen-

to planą [18, 19]. Skaičiavimo schema pateikta [20] straipsnyje. Veikiančiais fakto-

riais pasirinkta: lauko stipris, transporterio juostos greitis ir grūdų drėgnis. 

Atskyrimo procesą veikiantys faktoriai, jų lygiai ir kitimo intervalai pateikti   

1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Atskyrimo procesą veikiantys faktoriai, lygiai ir kitimo intervalai 

Table  1. The separating process acting factors, levels and ranges of variation 

Faktoriai 
Žymė- 

jimas 

Lygiai Kitimo 

Viršutinis 

(+1) 

Pagrindinis 

(0) 

Apatinis    

(-1) 

intervalas 

Elektrinio lauko stipris 

E, 10
5
 Vm

-1 
 

x1 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Transporterio juostos 

greitis v, m s
-1

 

 

x2 

 

0,9 

 

0,6 

 

0,3 

 

0,3 

Drėgnis W, % x3 15 13 11 2 

 

Grūdai dirbtinai drėkinami. Reikalingas vandens kiekis apskaičiuojamas pa-

gal [21] pateiktą formulę. 

Skaitiniam žalotų grūdų atskyrimo proceso įvertinimui siūlome taikyti atsky-

rimo rodiklį. Rodiklis įvertina grūdų išeigą į frakciją, skaldytų bei kitaip žalotų 

grūdų kiekio skirtumus palygintus su tais pačiais neskirtos (kontrolinės) medžiagos 

rodikliais. Atskyrimo rodiklis 

 













 





k
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k
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k

kk

p

pp

Q
R

100
,                                                              (1) 
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čia:  Q  – išeiga į frakciją , %; 

        pf, pk   –  skaldytų grūdų kiekis frakcijoje ir kontrolėje, %; 

        kf, kk – kitaip žalotų grūdų kiekis frakcijoje ir kontrolėje, %. 

Atskyrimo rodiklio reikšmė lygi nuliui, kai visi grūdai patenka į vieną frak-

ciją ir joks atskyrimas nevyksta. Esant frakcijoje žalotų grūdų kiekiui mažesniam 

nei kontrolėje, atskyrimo rodiklis būna didesnis už nulį. Mažesnis už nulį atskyri-

mo rodiklis gaunamas kai žalotų grūdų kiekis frakcijoje didesnis nei kontrolėje. 

Kiekvienam bandymui imama 0,5 kg kvietrugių grūdų. Nustatoma: grūdų iš-

eiga į elektroseparatoriaus frakcijas; žalotų grūdų kiekis atskirose frakcijose ir 

kontrolėje; žalotų ir sveikų grūdų pažeistumas ligomis. Remiantis standartu LST 

1402-2:1995 „ Tarptautinės sėklų tyrimo taisyklės. 2 dalis. Bandinių atrinkimas, 

apibrėžimai, metodai“ žalotų grūdų kiekis nustatomas iš dviejų svėrinių po 50 g. 

Grūdų pažeistumas ligomis nustatomas drėgno filtro popieriaus rulonuose pagal 

LŽI paruoštą metodiką [22]. Atskyrus grūdus nustatytu optimaliu režimu abiejų 

frakcijų grūdų pažeistumas ligomis stebimas kas mėnesį 6 mėn. laikotarpyje.  

Atskirti grūdai laikomi popieriniuose maišuose kambario temperatūroje. 

 

Tyrimų rezultatai 

 

Atlikus tyrimus pagal pilną aktyvaus eksperimento planą, gauti rezultatai pa-

teikti 2 lentelėje. 

Iš bandymų rezultatų matome, kad į pirmą frakciją pateko grūdai, kuriuose 

žalotų sėklų kiekis mažesnis negu kontrolėje. 

Atskirų frakcijų atskyrimo rodiklių lygtys, atmetus nereikšmingus koeficien-

tus, atrodys taip: 

 

323121321 164,0221,0709,0434,0711,0985,07,1 xxxxxxxxxRI  ,    

(2)           

 

)xx,

xx,xx,x,x,x,,(RII

32

3121321

3680

108070076106711344507262




.            (3) 

 

Atkodavimas atliekamas pagal eksperimento planavimo metodiką [18]. 

 

Wv,WE,vE,W,v,E,,RI 2340111002622550091763739986  ,    (4) 

 

)Wv,WE,vE,W,v,E,,(RII 5260054002097094315404471  .   (5) 
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2 lentelė. Bandymų sąlygos ir rezultatai 

Table  2. Experimental conditions and results 

Ban-

dy- 

mo 

Nr. 

Bandymo 

 sąlygos 

Atskyrimo  

rodiklis 

Išeiga, 

% 
Žalotų grūdų, % 

E, 10
5
 

Vm
-1 

v, 

ms
-1 

W, 

% 
RI RII. QI QII pI kI pII kII 

1 4 0,9 11 1,82 -2,6 56 44 0,82 0,28 2,41 0,78 

2 4 0,9 15 0,37 -5,84 80 20 1,38 0,40 2,08 0,90 

3 4 0,3 11 4,08 -1,29 36 64 0,20 0,20 2,26 0,67 

4 4 0,3 15 3,59 -1,6 40 60 0,25 0,20 2,37 0,70 

5 2 0,9 11 0,46 -5,73 78 22 1,34 0,38 2,16 0,92 

6 2 0,9 15 0,2 -7,08 95 5 1,48 0,42 2,28 2,02 

7 2 0,3 11 0,19 -0,16 45 55 1,40 0,49 1,62 0,51 

8 2 0,3 15 0,28 -1,497 88 12 1,45 0,40 2,03 1,23 

9 4 0,6 13 2,56 -1,84 46 54 0,52 0,24 2,37 0,72 

10 2 0,6 13 1,02 -2,29 60 40 1,20 0,30 2,00 0,80 

11 3 0,9 13 1,32 -2,39 57 43 1,04 0,28 2,16 0,80 

12 3 0,3 13 3,45 -1,67 41 59 0,28 0,20 2,38 0,71 

13 3 0,6 11 3,16 -1,65 42 58 0,35 0,22 2,37 0,70 

14 3 0,6 15 0,74 -3,35 68 32 1,30 0,32 1,99 0,88 

15 3 0,6 13 2,25 -1,9 48 52 0,64 0,25 2,33 0,73 

Opt. 3,5 0,6 14 1,9 -3,0 70 30 0,38 0,21 2,00 0,79 

Pastaba: RI  –  separatoriaus pirmoje frakcijoje esančių grūdų atskyrimo rodiklis;  

      RII  –  separatoriaus antroje frakcijoje esančių grūdų atskyrimo rodiklis; 

      QI  – išeiga į pirmą frakciją;  QII  – išeiga į antrą frakciją; 

       pI , pII  –  skaldytų grūdų kiekis separatoriaus pirmoje ir antroje frakcijose, %; 

      kI, kII  – kitaip žalotų grūdų kiekis separatoriaus pirmoje ir antroje frakcijose, %. 

 
Lygčių (4, 5) įvertinimo parametrai pateikti 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Lygčių (4, 5) įvertinimo parametrai 

Table 3. Evaluation parameters equations (4 and 5) 

Rūšiavimo Dispersija Fišerio kriterijus 

charakteristika bandymų s
2 

adekvatumo 2
ads  skaičiuotas teorinis 

RI 1,919 0,299 0,156 2,68 

RII 3,825 0,776 0,203  

Pastaba: s
2
 –bandymų dispersija; s

2
ad –adekvatumo dispersija, charakterizuojanti 

nuokrypį tarp eksperimentinių ir pagal matematinį modelį gautų duomenų; teorinis 

Fišerio kriterijus surandamas prie υ1 = 8, υ2=15 laisvės laipsnių. 
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Optimalūs atskyrimo proceso parametrai pasirinktose faktorių kitimo ribose 

nustatomi ieškant dalinių atskyrimo rodiklių lygčių išvestinių pagal veikiančius 

faktorius ir sprendžiant gautą lygčių sistemą [18]. Nustatyti optimalūs atskyrimo 

proceso parametrai ir rezultatai pateikti 2 lentelėje. Vykdant atskyrimą pagal tokius 

proceso parametrus, pirmoje frakcijoje žalotų grūdų kiekis penkis kartus mažesnis 

nei antroje frakcijoje ir keturis kartus mažesnis nei kontrolėje. 

Abiejų frakcijų grūdų pažeistumas ligomis, nustatytas drėgno filtro popie-

riaus rulonuose, parodytas 1 pav. 
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1 pav. Grūdų pažeistumas ligomis saugojimo metu 

Fig.  1. Fungal infection of grains in storage period 

 

Įvertinant grūdų  kiekį, pažeistų ligų sukėlėjais, nustatyta, kad I frakcijoje 

pažeistų ligomis grūdų vidutinė reikšmė 29,672,28, vidutinis kvadratinis nuokry-

pis 5,57, o  II frakcijoje vidutinė reikšmė 51,02,52, vidutinis kvadratinis nuokry-

pis 6,16. Skaičiuota Stjudento reikšmė 6,29, o Stjudento reikšmė iš lentelių prie 5 

laisvės laipsnių ir patikimumo p = 0,05 yra 2,57, tai rodo, kad skirtumas tarp ligų 

sukėlėjais pažeistų grūdų atskirose frakcijose yra esminis. Skaldyti ir kitaip žaloti 

grūdai, atskiri į antrą frakciją yra labiau pažeisti ligų sukėlėjais. 

 

Išvados 

 

1. Analitiškai aprašyta žalotų grūdų atskyrimo proceso priklausomybė nuo 

veikiančių faktorių: elektrinio lauko stiprio, transporterio juostos greičio ir grūdų 

drėgnio. 

2. Nustatytas optimalus žalotų grūdų atskyrimo režimas: lauko stipris 

3,510
5
Vm

-1
, juostos greitis 0,6 ms

-1
 ir grūdų drėgnis 14 %. 

3. Atskyrus grūdus optimaliu režimu, gauta 70 % grūdų, kurių pažeistumas 

ligų sukėlėjais yra patikimai mažesnis nei likusių 30 % grūdų. 
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Aušra Požėlienė,  Stefa Lynikienė 

 

THE SEPARATING OF TRAUMATISE TRITICALE GRAINS IN  

ELECTRIC FIELD 

 

Abstract 

 

The paper presents data on a separating of traumatize triticale grains with the 

help of corona discharge field. Presented an analytical description of the separating 

process, depending on the operating factors: strength of electric field, conveyor belt 

speed and moisture of grains. The active experiment planning method used for 

description of separating process. Test of separating were made in conveyor sepa-

rator. The propose function is the index of separating, which estimated the output 

in to fraction and difference between the quantity of traumatize grains in fraction 

and control. The optimal parameters of separator work and  seed moisture are esti-

mated: the strength of field 3.510
5 
Vm

-1
:; the speed of belt 0.6 m s

-1
; the moisture 

of grain 14 %. In the optimal conditions, the difference between the quantity of 

traumatize grains in single fractions conclude five occasions. The difference 

between the grains touch with fungal infection in single fractions are reliable. 
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Triticale grain, separating, traumatize grains, fungal infection, conveyor se-

parator, corona discharge field. 

А. Пожелене, С. Линикене 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРАВМИРОВАННЫХ ЗЕРЕН ТРИТИКАЛЕ В ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

Резюме 

 

В статье приведены результаты исследовании процесса отделения 

травмированных зерен тритикале на транспортерном сепараторе с наложе-

ным полем коронного разряда. Приведены аналитические зависимости пока-

зателя отделения от действующих факторов: напряженности электрического 

поля, скорости движения транспортера и влажности зерна. Процесс отделе-

ния травмированных зерен исследуется с применением метода активного 

планирования эксперимента. Отделение характеризует показатель учитыва-

ющий выход зерна в фракции и разницу количества травмированных зерен во 

фракции и в контроле. Определены оптимальные параметры действующих 

факторов при которых количество травмированных зерен с отдельных фрак-

циях отличается в пять раз. Оптимальные значения факторов: 3.510
5 

Вм
-1

; 

скорость транспортера  0.6 м с
-1

; влажность зерна 14 %.  Разница между коли-

чеством зерен, пораженных возбудителями болезней, в отдельных фракциях 

является  достоверной. 

Зерна тритикале, отделение, травмированные зерна, пораженность 

возбудителями болезней, транспортерный сепаратор, поле коронного разря-

да. 
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Gausėjantis transporto priemonių skaičius ir didėjantys išmetamų į atmosferą teršalų 

kiekiai, vyriausybes skatina griežtinti vidaus degimo variklių deginių emisijų reikalavimus. 

Vieni iš kenksmingiausių junginių deginiuose  yra azoto oksidai (NOx), kurie patekę į at-

mosferą cheminių reakcijų eigoje sudaro rūgštinius junginius.  

Šiame straipsnyje nagrinėjamas vandens garų, paduodamų į degimo kamerą, povei-

kis dyzelinio variklio deginių emisijai ir eksploataciniams rodikliams. Siekiant išvengti 

galimo neigiamo poveikio variklio maitinimo sistemai bei dėl paprastesnio dozavimo, van-

duo į variklio įsiurbimo traktą buvo paduodamas garų pavidalu. Tyrimų metu buvo matuo-

jamos degalų sąnaudos ir anglies monoksido CO, anglies dioksido CO2, azoto oksidų NOX 

koncentracijos deginiuose bei deginių temperatūra. Tyrimais nustatyta, kad varikliui dirbant 

vidutinėmis apkrovomis ir įvedant 13,0 g/min garų, bendra NOX koncentracija sumažėja 

14–26 %, lyginant su variklio darbu be vandens garų. CO, CO2 ir NO2 koncentracijos degi-

niuose bei variklio degalų sąnaudos nepriklausė nuo tiekiamų garų kiekio.  

Vandens garai, deginių emisija, CO,CO2, NOX. 

 

 
Įvadas 

 

2005 m. įvedus Euro-4 standartą leistina NOX ir HC koncentracija dyzelinių 

variklių deginiuose sumažinta  iki 250 mg/km, CO koncentracija – iki 500 mg/km. 

Standartas  Euro 5 (2009 m.) leistiną NOX ir HC koncentraciją deginiuose sumaži-

no dar 28 % iki 180 mg/km, o suodžių emisiją iki 5 mg/km. 2014 m. įsigalios dar 

griežtesnis ES standartas Euro-6. Dyzelinių variklių gamintojai bus įpareigoti NOX 

koncentraciją sumažinti daugiau negu per pusę iki 80 mg/km. [1,2]. 

mailto:gediminas.pupinis@asu.lt
mailto:mindaugas.nakciunas@asu.lt
mailto:vaclovas.kurkauskas@gmail.lt
mailto:rimvydas.ambrulevicius@asu.lt
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Vienas iš kenksmingiausių deginių emisijos produktų NOX formuojasi degi-

mo kameroje liepsnos fronto ribose, kur temperatūra degimo metu viršija 2000 °C 

ir yra pakankamai perteklinio deguonies atomų [3,4]. Trumpėjant užsidegimo gaiš-

ties periodui NOX koncentracija taip pat ženkliai mažėja, todėl naudinga vėlinti 

degalų įpurškimo pradžios momentą. Tačiau tai neišvengiamai mažina variklio 

efektyviąją galią bei padidina CO ir nesudegusių angliavandenilių koncentraciją 

deginiuose. 

NOx koncentracija mažėja, naudojant degalų ir vandens emulsijas. Šis būdas 

gerai tinka pastovia nominalia apkrova dirbantiems varikliams. Žemės ūkyje nau-

dojamų variklių apkrovos nuolat kinta, todėl, siekiant išlaikyti žemą NOX  kiekį 

deginiuose, būtina operatyviai keisti vandens koncentraciją emulsijoje. Praktiškai 

tai atlikti yra labai sudėtinga, be to nuo emulsijos sparčiai dėvisi variklio maitinimo 

sistemos elementai. Ankstesniais tyrimais nustatyta, kad naudojant tokio santykio 

emulsijas, prie kurių gaunamos ženkliai sumažėjusios NOX koncentracijos viduti-

nių ir maksimalių apkrovų srityje, prie mažesnių apkrovų CO emisija išauga keletą 

kartų [5,6,7,8].  

Apžvelgiant atliktus tyrimus matyti, kad vandens dalyvavimas teigiamai vei-

kia degimo procesą ekologiniu požiūriu. Deja trūksta detalių tyrimų vertinant van-

dens garų kiekio įsiurbiamame ore įtaką variklio darbo rodikliams. 

 

Darbo tikslas – įvertinti variklio efektyviuosius darbo rodiklius ir deginių 

emisiją, papildomai į įsiurbiamą orą įvedant vandenį garų pavidalu. 

 

Metodika 

 

Deginių emisijos tyrimai atlikti Agroinžinerijos institute su 52,9 kW dyzeli-

niu varikliu DJZ (1 lent.), sumontuotu apkrovimo – įvažinėjimo stende KI-5542  

(1 pav.).  

Variklis tirtas dirbant maksimalaus sukimo momento sūkių dažniu ir keičiant 

apkrovą. Vandens garai buvo įvedami į variklio įsiurbimo kolektorių per metalinį 

antgalį. Variklio sūkiai matuoti ±1 min
-1

 tikslumu tachometru 7 T3. Variklio suki-

mo momentas nustatytas bandymo stendo svarstykliniu mechanizmu 5% tikslumu 

santykiniais jėgos kilogramais. Variklio išvystoma efektyvioji galia apskaičiuota 

pagal formulę: 

                              ;
1360

kg

e

F n
P


  kW (1) 

čia:  – variklio sukimo momentas, santykiniais jėgos kilogramais; 

n – sukimosi dažnis, min
-1

. 
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1 lentelė. Variklio techniniai duomenys 

Table 1. Technical data of engine 

Gamintojas Peugeot 

Tipas 
Keturių taktų tiesioginio įpurškimo  

skysčiu aušinamas dyzelinis variklis  

Cilindro skersmuo 83 mm      

Stūmoklio eiga 88 mm 

Darbinis tūris 1,905 dm
3
 

Suspaudimo laipsnis 23:1 

Maksimali galia 52,9 kW/ 4600 min
-1

 

Maksimalus sukimo momentas 122 Nm / 2000 min
-1 

 

 

 

1 pav. Variklių įrangos bandymo schema 

1 - oro filtras; 2 - deginių temperatūros rodiklis; 3 - aušinimo skysčio temperatūros rodiklis;  

4 - vidaus degimo variklis; 5-aušinimo skysčio temperatūros jutiklis; 6 - radiatorius; 7 - 

ventiliatorius; 8 - degalų įpurškimo siurblys; 9 - alyvos slėgo manometras; 10- svarstyklinis 

mechanizmas; 11 - apkrovos stendo statorius; 12 - apkrovos stendo rotorius; 13 - svarstyk-

linio mechanizmo skalė; 14 - tachometro daviklis; 15 - tachometras; 1 6- svarstyklės; 17- 

degalų indas; 18 - išmetimo vamzdis; 19 - deginių toksiškumo ir dūmingumo matavimo 

įranga; 20 - svarstyklės; 21 - vandens indas (garintuvas) su po juo įtaisytu kaitinimo ele-

mentu; 22 - garų padavimo antgalis; 23 - termopora. 

Fig.1. Scheme of the research stand 
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Valandinės degalų sąnaudos nustatytos indą sveriant svarstyklėmis PN 10C 

13U ±5 g tikslumu ir laiką matuojant sekundometru SDS. Lyginamosios degalų 

sąnaudos apskaičiuotos pagal formulę: 

310
;d

e

e

B
b

P


  g/kWh; (2) 

čia      Bd  – valandinės degalų sąnaudos, kg/h. 
 

Vanduo garinamas uždarame inde – garintuve. Garintuvas kaitintas iki van-

dens virimo temperatūros kaitinimo elementu. Jo galia ir tuo pačiu vandens gara-

vimo intensyvumas keistas specialiu termoreguliatoriumi.. Išgaravusio vandens 

kiekis nustatytas sveriant garintuvą kartu su kaitinimo elementu platforminėmis 

svarstyklėmis SK-5001±0,5 g tikslumu ir chronometru matuojant laiką per kurį 

išgarinta 10 g vandens. Deginių emisijai bei temperatūrai matuoti naudotas univer-

salus dujų analizatorius su termopora IMR 3000. CO2 kiekis deginiuose nustatytas 

±1 % tikslumu, CO NO ir  NO2 kiekis ±1 ppm tikslumu. Deginių temperatūra ma-

tuota  ±1 ºC tikslumu. 

Kiekviename režime atlikti trys matavimų pakartojimai, tyrimų rezultatai 

apdoroti matematiniais–statistiniais metodais, apskaičiuojant aritmetinį vidurkį, 

vidutinį kvadratinį nuokrypį ir parinkus Stjudento koeficientą – paklaidas, esant 

patikimumo lygmeniui 0,95. 

 

Tyrimų rezultatai 

 

Lyginamosios degalų sąnaudos apibūdina degalų naudojimo efektyvumą. 

Kuo jos mažesnės, tuo daugiau energijos sukuriama iš tokio paties degalų kiekio. 

Tai svarbiausias variklio ekonomiškumo rodiklis. Tyrimų metu nustatyta, kad prie 

minimalios variklio apkrovos (Pe = 2,9 kW) lyginamosios degalų sąnaudos  į varik-

lį paduodant vandens garus padidėjo vidutiniškai 12 %, lyginant su darbu be van-

dens garų (2 pav.). Tai gali būti paaiškinama tuo, kad esant mažam apkrovimui 

patekę vandens garai per daug sumažino degimo kameros temperatūrą, o tai trukdė 

degimo procesui ir sąlygojo degalų sąnaudų didėjimą. Variklio apkrovai didėjant, 

degalų sąnaudų skirtumai mažėjo ir mažai priklausė nuo paduodamų garų kiekio.  

Analizuojant deginių temperatūros kitimą (3 pav.) galima teigti, kad  didi-

nant tiekiamų vandens garų kiekį, nežymus temperatūros mažėjimas pastebėtas tik 

didelių variklio apkrovų srityje. Varikliui dirbant maksimalaus  sukimo momento 

režimu ir įvedant 13 g/min garų, deginių temperatūra sumažėjo apie 18 %, lyginant 

su darbu be garų padavimo.  
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2 pav. Lyginamųjų degalų sąnaudų priklausomybė nuo variklio apkrovos ir tiekiamų  

garų kiekio. 

Fig. 2. Dependence of comparative fuel consumption on the amount of supplied  

vapour and on different workloads. 
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3 pav. Deginių temperatūros priklausomybė nuo variklio apkrovos ir tiekiamų garų 

kiekio. 

Fig. 3. Dependence of exhaust temperature on the amount of supplied vapour and on 

different workloads. 

 

 Vandens garų įvedimas į degimo kamerą neturėjo ženklios įtakos CO ir 

CO2 kiekiui variklio deginiuose (4 ir 5 pav.). 

 

b
e 

, 
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4 pav. CO kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir tie-

kiamų garų kiekio. 

Fig. 4. Dependence of CO amount on engine effective power and on the amount of 

supplied vapor. 
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5 pav. CO2 kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir tie-

kiamų garų kiekio. 

Fig. 5. Dependence of CO2 amount in exhaust on engine effective power and on the 

amount of supplied vapour. 

 

Kai kuriuose variklio darbo režimuose pastebėti CO ir CO2 emisijos skirtu-

mai, esant skirtingam įvedamų garų kiekiui, nereikšmingi. Akivaizdus tik 8 % su-

mažėjęs CO2 kiekis deginiuose, varikliui dirbant maksimalaus  sukimo momento 

režimu ir įvedant 13 g/min garų. 

Azoto dioksido NO2 susidarymui vandens garų įvedimas į degimo kamerą di-

delės įtakos neturėjo (6 pav.). Dirbant varikliui laisva eiga NO2 kiekis deginiuose 

siekė 240 ppm, tačiau įvedus į degimo kamerą 13,0 g/min vandens garų kiekio azo-
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to dioksido kiekis sumažėjo iki 180 ppm. Didinant variklio apkrovimą NO2 kiekis 

pastoviai mažėjo ir esant 18 kW apkrovimui buvo 7–12 ppm mažesnis,  lyginant su 

variklio darbu be vandens garų. 
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6 pav. NO2 kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir 

tiekiamų garų kiekio. 

Fig. 6. Dependence of NO2 amount in exhaust on engine effective power and on the 

amount of supplied vapour. 

 
Analizuojant azoto oksido kiekio  deginių emisijoje priklausomybę nuo va-

riklio apkrovos matome, kad vandens garų padavimas turi ženklią įtaką NO susida-

rymui degimo procese (7 pav.). Varikliui dirbant be apkrovos, NO kiekis deginiuo-

se siekė 250 ppm, o 4,8 g/min garų įvedimas įtakos NO susidarymui neturėjo. Įve-

dant 7,1 g/min garų, NO kiekis sumažėjo iki 230 ppm. Ryškus azoto monoksido 

sumažėjimas iki 190 ppm matomas įvedant į degimo kamerą 13,0 g/min vandens 

garų.   
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7 pav. NO kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir 

tiekiamų garų kiekio. 

Fig.7. Dependence of NO amount in exhaust on engine effective power and on the 

amount of supplied vapour. 

 

Grafiko kreivės apibūdinamos lygtimi dcxbxaxy  23
. Koeficien-

tų  a, b, c ir d, bei vidutinės kvadratinės nuokrypos R
2
 reikšmės pateiktos 2 lentelė-

je. 

 

2 lentelė. Koeficientų a, b, c ir d, bei vidutinės kvadratinės nuokrypos R
2  

reikšmės 

Table 2. Values of coefficients a, b, c, d and average quadratic deviation R
2
 

Kreivė a b c d R
2
 

♦ 0,185 7,240 76,806 265,49  0,939 

■ 0,187 7,234 75.351 258,55 0,940  

▲ 0,094 4,326 54,067 236,14 0,987 

● 0,098 4,285 52,192 199,15 0,956 

 
Nagrinėjant azoto monoksido susidarymą tolimesniuose bandymų rėžimuose 

matoma, kad ir nedidelis (4,8 g/min) įvedamas garų kiekis turi įtaką azoto monok-

sido susidarymui. Didėjant variklio apkrovai nuo 3,5 iki 18 kW, NO kiekis degi-
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niuose 8–10 % mažesnis, lyginant su darbu be vandens garų. Įvedus 7,1 g/min ga-

rų, pastebimas 16–21 % mažesnis NO kiekis varikliui dirbant 3,5–7,5 kW apkro-

vimu. Esant didesniems apkrovimams, NO kiekio sumažėjimas nėra toksai ryškus, 

tačiau išlieka apie 10 % mažesnis, lyginant su darbu be vandens garų. Didžiausias 

NO kiekio sumažėjimas pastebėtas įvedant 13,0 g/min garų. Varikliui dirbant 

7,5 kW apkrova, NO emisija  sumažėja iki 370 ppm, lyginant su 480 ppm kai va-

riklis dirba be vandens garų. Nustatyta, kad varikliui dirbant įvairiomis apkrovomis 

ir įvedant garą, susidaro 17–24 % mažiau azoto oksido. 

Bendro azoto oksidų NOx kiekio deginiuose priklausomybės nuo įvedamų 

garų kiekio ir variklio apkrovos pobūdis analogiškas NO susidarymo tendencijai (8 

pav.). 
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8 pav. NOx kiekio deginiuose priklausomybė nuo variklio efektyviosios galios ir 

tiekiamų garų kiekio. 

Fig. 8. Dependence of NOx amount in exhaust on engine effective power and on the 

amount of supplied vapour. 

 

Bendras NOx kiekis varikliui dirbant be apkrovos siekė 480 ppm, o įvedant 

13,0 g/min garų sumažėjo iki 380 ppm. Didžiausias NOx kiekis susidarė varikliui 

dirbant 3,5–7,5 kW apkrova ir siekė 600 ppm dirbant be garų. Įvedant 13,0 g/min 

garų, NOx kiekis variklio deginiuose sumažėjo iki 460–480 ppm. Esant 18 kW ap-

krovai, NOx kiekis siekė 380 ppm, įvedant 13,0 g/min vandens garų – 325 ppm. 

Šio grafiko kreivėms apibūdinti tinka lygtis dcxbxaxy  23
.  

Koeficientų  a, b, c ir d, bei vidutinės kvadratinės nuokrypos R
2
 reikšmės pateiktos 3 

lentelėje. 
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. 
3 lentelė. Koeficientų a, b, c ir d , bei vidutinių kvadratinių nuokrypų R

2
 

reikšmės 

Table 3. Values of coefficients a, b, c, d and average quadratic deviation R
2
 

Kreivė a b c d R
2
 

♦ 0,144 5,599 49,010 489,15 0,981 

■ 0,127 5,148 46,176 468,57 0,969 

▲ 0,065 3,042 28,860 454,30 0,996 

● 0,074 3,283 35,526 387,83 0,952 

 
Apibendrinant atliktus tyrimus galima konstatuoti, kad vandens garų įvedi-

mas į įsiurbimo kolektorių neblogina variklio eksploatacinių rodiklių bet gerina 

ekologinius variklio rodiklius. Esminis teigiamas rezultatas – tai ženklus, iki 26 % 

NOX emisijos sumažėjimas deginiuose. 

 

Išvados 

 

1. Vandens garų įvedimas į degimo kamerą neturi įtakos degalų sąnaudoms 

esant 0−18 kw variklio apkrovai 

2. CO, CO2 ir NO2 emisijos kiekis deginiuose nepriklauso nuo įvedamo garų 

kiekio, esant 0−18 kw variklio apkrovai. 

3. Įvedant 13,0 g/min vandens garų NOX koncentracija deginiuose sumažėja 

iki 26 %. 

 4. Įvedant 13,0 g/min vandens garų kiekį į variklio įsiurbimo traktą deginių 

temperatūra nukrenta iki 18 % esant 19 kW variklio apkrovai. 

 

Literatūra 

 

1.  Schatzberger, T.; Eichlseder, H.; Fuchs, C. Homogeneous Diesel Combustion 

Process For Low Emissions. Institute for Internal Combustion Engines and 

Thermodynamics. Austria. ELSEVIER: Energy Conversion and Management. 

2010, P. 13. 

2.  Nylund, N. O.; Erkkilä, K.; Hartikka, T. Fuel Consumption And Exhaust Emis-

sions of Urban Buses. Performance of The New Diesel Technology. VTT  

Research Notes 2373. Helsinki, 2007. 52 p. 

3. Knecht, W. Diesel Engine Development in View of Reduced Emission Standards. 

ELSEVIER: Energy Conversion and Management. Vol. 33, No1, 2008,  P. 264–

271. 

4. Dickey, D. W.; Ryan, T. Direct Injection Diesel Engine: What Is The Limit For 

NOx Reduction?. Southwest Research institute. SAE Paper 970799. Diesel  

Engine Emissions Reduction Workshop. 1997. 



69 

 

5. Ramavajjala, M.; Plekar, V.; Slone, R. NOX tech. inc.; Youwell G. California 

Energy Comision. Fuel Additives For In-Cylinder NOx Reduction From Diesel 

Engines. SAE Paper 970799. Diesel Engine Emissions Reduction Workshop. 

1997. 

6.  Иванов, А.С.  Водотопливная эмульсия для двигателей внутреннего сгора-

ния. Вестник. Научно-методический журнал. № 4 (11), 2009. 

7.  Патров, Ф. В.; Вахромеев, О. С. Снижение концентрации оксидов азота ив 

отработавших газах судовых дизелей при использовании водотопливных 

эмульсий. Вестник Астраханского государственного технического уни-

верситета. Серия: Морская техника и технология. 2010. 

8.  Subramanian, K.A. A Comparison Of Water–Diesel Emulsion And Timed In-

jection of Water In To The Intake Manifold of A Diesel Engine For Simultane-

ous Control of NO And Smoke Emissions. ELSEVIER: Energy Conversion and 

Management, Vol. 52, 2010,  P. 849–857. 

 

 

Gediminas Pupinis, Mindaugas Nakčiūnas, 

Vaclovas Kurkauskas, Rimvydas Ambrulevičius 

 

DEVELOPMENT OF ENGINE EMISSION BY SETTING WATER  

VAPOUR TOWARDS INTAKE CHANEL  

 

Abstract 

 

The increasing amount of vehicles as well as the amount of exhaust pollutant 

stimulates governments to stiffen the requirements of gas-engine emission. One of 

the most noxious compounds in exhaust is nitric oxides (NOx), when they got into 

atmosphere during chemical reactions they make acid compounds. 

The influence of water vapour, supplied to burning chamber, on oxides 

emission of diesel engine as well as on exploitation rates is analyzed in this article. 

In order to avoid possible negative effect on engine supply system and for simpler 

dosage, water was put on steam towards engine intake channel. During the 

experiment the fuel consumption and concentration in exhaust of carbon monoxide 

CO, carbon dioxide CO2 and nitric oxide NOx as well as the temperature of exhaust 

were measured. It was established that when engine works at medium workload 

and setting 13.0 g/min vapour, the total concentration of NOx reduces to 14-26 %, 

in comparison with engine workload without water vapour. The concentration of 

CO, CO2 and NO2 in oxides and engine fuel consumption do not depend on the 

amount of supplied vapour. 

Water vapour, exhaust emission, CO,CO2, NOx. 
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Г. Пупинис, М. Накчюнас, В. Куркаускас, Р. Амбрулявичюс 
 

УЛУТШЕНИЕ  ЭМИССИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ ВВОДА 

ВОДЯНОГО ПАРА В ВСАСЫВАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР 

 

Резюмэ 

 

Растущее число автомобилей и увеличение уровня выбросов, застав-

ляют правительства  ужесточить требования эмисии выхлопных газов. Одни 

из самых вредных веществ в выхлопных газах - окисды азота (NOx), которые, 

находясь в атмосфере, в процессе химических реакций образуют кислотные 

соединения. 

Эта статья рассматривает воздействие подаваемого в камеру сгорания 

водяногого пара на состав эмисии выхлопных газов и эксплуатационныхе 

параметры дизельного двигателя. Во избежания возможных негативных воз-

действий на систему питания и для удобства дозирования, вода подавалась во 

всасывающий коллектор в виде пара. Исследованиями определены расход 

топлива, количество CO, CO2, NOx в выхлопных газах и их температура. 

Установлено, что при средней нагрузке двигателя и вводе 13,0 г/мин пара, 

общая концентрация NOx снижается на 14-26 % по сравнению с работой без 

пара. Количество CO, CO2 и NO2 в выхлопных газах и расход топлива не за-

висит от количества вводимого пара.  

Водяной пар, выхлопные газы, CO, CO2, NOx. 
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Senkant iškastinės kilmės energijos šaltiniams ieškoma jiems alternatyvų. Viena iš 

jų tai atsinaujinantys energijos šaltiniai – biodegalai. Kaip ir dauguma naujovių, biodegalai 

dar tik skinasi kelią, užimdami deramą vietą tiek tyrimų, tiek gamybos tiek praktinio nau-

dojimo srityse. Tačiau kaskart vis griežtėjantys ne tik aplinkosauginiai reikalavimai, bet ir 

politiniai Europos Tarybos nutarimai ir beveik nepaliaujamai kylančios energijos išteklių 

kainos vis labiau skatina tirti ir analizuoti biodegalų panaudojimo galimybes. Straipsnyje 

aprašomos biodyzelino ir biobutanolio mišinių panaudojimo galimybės dyzeliniame varik-

lyje. Apžvelgti eksperimentiniai darbai. Pasirinktos degalų kombinacijos yra šios: 60 % 

biodyzelino ir 40 % biobutanolio mišinys; 50 % biodyzelino ir 50 % biobutanolio mišinys; 

40% biodyzelino ir 60 % biobutanolio mišinys. Bandymo rezultatai rodo, kad, didėjant 

biobutanolio kiekiui mišinyje, variklio efektyvioji galia mažėja iki 14,5 %, valandinės de-

galų sąnaudos auga iki 12 %, o suminė azoto oksidų ir kietųjų dalelių emisija nežymiai 

didėja. Straipsnyje pateikti minėtų mišinių panaudojimo vidaus degimo variklyje skaitinio 

modeliavimo rezultatai. Jie yra palyginti su eksperimentu. Modeliavimo procesui panaudo-

ta Maskvos valstybinio N. E. Baumano technikos universiteto sukurtas virtualus modelis 

(modeliavimo programa „Diesel RK NET“ V4.1.3.171 versijos). 

Biodyzelinas, biobutanolis, dyzelinis vidaus degimo variklis, degalų sąnaudos, va-

riklio išmetamų dujų emisijos. 
 

Įvadas 
 

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje skatinamas atsinaujinančių ener-

gijos šaltinių naudojimas. Europos Tarybos paskelbtoje direktyvoje 2009/28/EB 

„Biodegalai Europos Sąjungoje. Vizija iki 2030 m. ir vėliau“ numatytas siekis iki 
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2030 m. transporte 25 % naftinės kilmės degalų pakeisti biodegalais. Be to, vis 

griežtėjančios variklių išmetamųjų dujų normos (Euro 6, pagal 715/2007/EC direk-

tyvą) skatina mažesnes angliavandenilių (HC), azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių 

(PM), emisijas. Šiuo metu egzistuoja daugybė būdų pakeisti dyzeliną biodegalais. 

Dažniausiai naudojami rapsų metilo ir etilo esteriai, spiritai (metanolis, etanolis, 

butanolis), biodujos gaunamos iš puvimo – rūgimo procesų. Didžioji dalis biologi-

nės kilmės degalų ir įprasto dyzelino mišinių yra plačiai nagrinėti, bet biodegalų 

mišinių panaudojimas yra gan nauja, mažai paliesta tyrimų kryptis. 

 

Literatūros apžvalga 

 

Lietuvoje butanolio ir jo mišinių su dyzeliniais degalais naudojimą dyzeli-

niame variklyje nagrinėjo prof. S. Lebedevas [1]. Tyrimams buvo panaudoti trys 

skirtingi mišiniai susidedantys iš biodyzelino, butanolio ir dyzelino. Pirmojo miši-

nio sudėtis: 70 % dyzelino, 30 % butanolio. Antrojo: 70 % dyzelino, 15 % butano-

lio ir 15 % biodyzelino (RME). Trečiasis mišinys susidėjo iš: 50 % dyzelino, 25 % 

butanolio ir 25 % biodyzelino (RME). Tyrimams atlikti panaudotas trijų cilindrų 

dyzelinis variklis VALMET 320 DMG, kurio nominalioji galia 30 kW, nominalieji 

sūkiai 1500 min
-1

. Pasak autoriaus, naudojant trijų komponentų mišinį, dyzelinas – 

biodyzelinas – butanolis, gauti geresni galios, degalų sąnaudų ir ekologiniai rodik-

liai. Panaudojus mišiniuose iki 30% biokomponentų variklio efektyvumo koefi-

cientas gaunamas toks pat geras kaip ir naudojant tik dyzeliną. Didinant biokom-

ponentų koncentraciją iki 50 %, variklio efektyvumo koeficientas išaugo 4%, lygi-

nant su dyzelinu. Panaudojus mišinį su 30% biokomponentų autorius gavo geres-

nius ekologinius variklio rodiklius, nei naudojant mišinį su 50 % biokomponento, 

kur anglies monoksido (CO) emisija išaugo 20–25 %, bendra angliavandenilių 

(HC) ir azoto oksidų (NOx) emisija išaugo 30–35 %. Palyginus dyzelino – butano-

lio ir trikomponenčius dyzelino – biodyzelino – butanolio mišinius autorius teikia 

pranašumą trikomponenčiam, nes jį panaudojus NOx emisija sumažėjo 10–15 % 

esant didelei variklio apkrovai, anglies dioksido (CO2) emisija sumažėjo 20–25 % 

esant mažai variklio apkrovai. Angliavandenilių (HC) sumažėjo 20 % visuose va-

riklio apkrovos rėžimuose, lyginant su dyzelino – butanolio mišiniais. 

Indijoje Sarvajanik universitete mokslininkai taipogi tyrė butanolio – biody-

zelino – dyzelino mišinius [2]. Tyrimams buvo panaudoti keturi skirtingi mišiniai: 

85 % dyzelino, 5 % butanolio, 10 % biodyzelino; 75 % dyzelino, 10 % butanolio, 

15 % biodyzelino; 55 % dyzelino, 20 % butanolio, 25 % biodyzelino; 50 % dyzeli-

no, 25 % butanolio, 25 % biodyzelino. Eksperimento metu mišiniai buvo tiekiami į 

keturių cilindrų dyzelinį variklį su tiesioginiu įpurškimu „Bajaj Tempo D301–E2“, 

kurio nominalioji galia 34 kW ir nominalieji sūkiai 3800 min
-1

. Šie mišiniai atitiko 

ASTM standartus pagal tankį, klampą, pliūpsnio temperatūrą. Naudojant juos pas-

tebėtas variklio galios sumažėjimas 4,9–10,7 %, lyginant su dyzelinu. Didinant 

butanolio kiekį variklio šiluminis naudingumo koeficientas padidėjo 6,3–10 %. 

Taip pat pastebėtas CO sumažėjimas 42 % esant vidutinėms ir didelėms variklio 

apkrovoms. Tačiau NOx išaugo 2,4–11 % lyginant su dyzelinu. 
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Atėnų nacionalino technologijos universiteto mokslininkai ištyrė butanolio – 

dyzelino mišinių panaudojimą tiesioginio įpurškimo dyzeliniame variklyje ir kons-

tatavo jų panaudojimo efektyvumą [3]. Tyrimams panaudoti mišiniai susidedantys 

iš dyzelino ir butanolio priedo atitinkamai 8, 16 ir 24 % koncentracijos nuo mišinio 

sudėties. Bandymai atlikti vieno cilindro greitaeigiame variklyje su tiesioginiu 

įpurškimu „Ricardo/Cussons Hydra“. Tyrimo metu paaiškėja, kad kietųjų dalelių 

(PM) kiekis sumažėjo 37–49 % priklausomai nuo butanolio kiekio mišinyje. Azoto 

oksidų (NOx) koncentracija atitinkamai sumažėjo 10–16 %, CO koncentracija su-

mažėjo 3–6 %, o angliavandenilių kiekis ir degalų sąnaudos išaugo atitinkamai 5–

18 % ir 4–6 %. 

Turkijoje, Sakarya universiteto mokslininkai nagrinėjo izobutanolio ir dyze-

lino mišinius [4]. Nagrinėtuose mišiniuose izobutanolio koncentracija buvo 5, 10, 

15 ir 20 % mišinyje. Tyrimų metu patvirtintas perspektyvus šių mišinių panaudo-

jimas. Eksperimentui panaudotas vieno cilindro dyzelinis variklis kurio nominalioji 

galia 14 kW, nominalieji sūkiai 3000 min
-1

. Atlikus bandymus paaiškėjo, kad, didi-

nant izobutanolio kiekį mišinyje, variklio galia sumažėjo 4–9 %, lyginant su dyze-

linu plačiame variklio sūkių diapazone. Taipogi anglies monoksido (CO) ir azoto 

oksidų (NOx) emisijos sumažėjo atitinkamai 1–10 % ir 10–20 % tame pačiame 

sūkių diapazone. Angliavandenilių koncentracija padidėjo 30–55 % priklausomai 

nuo izobutanolio kiekio mišinyje. 

Dauguma autorių tiria ir lygina biologinės kilmės degalus ir jų mišinius su 

dyzelinu, bet nenagrinėja tik biologinės kilmės degalų ir jų mišinių panaudojimo 

dyzeliniame variklyje. 
 

Tyrimų tikslai, aktualumas ir uždaviniai 
 

Tyrimų tikslas – palyginti biodyzelino – biobutanolio mišinių ekonominius 

bei ekologinius rodiklius. 

Tyrimo objektas – dyzelinis variklis, dirbantis biodyzelino ir didelės kon-

centracijos biobutanolio mišiniais. 

Temos aktualumas – biologinės kilmės degalų panaudojimas. 

Tikslui pasiekti suformuluojami šie uždaviniai: 

1) Ištirti biodyzelino ir dvikomponenčio mišinio, sudaryto iš biodyzelino ir 

biobutanolio degalų sąnaudas prie įvairų variklio darbo rėžimų. 

2) Ištirti kietųjų dalelių (PM) ir azoto oksidų (NOx) koncentraciją minėtų 

mišinių deginiuose. 

3) Palyginti natūrinio eksperimento su skaitinio modelio rezultatus. 

 

Tyrimų metodika ir įranga 
 

Bandymai atlikti Lenkijoje Varšuvos technologijos universitete, Automobi-

lių ir darbo mašinų fakultete, Transporto priemonių instituto Vidaus degimo varik-

lių laboratorijoje su 2006 m. gamybos 64 kW galios dyzeliniu varikliu PERKINS 

1104C – 44 sumontuotu SCHENCK WT 190 sūkurinių srovių apkrovos stende.  
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Skaitinio modeliavimo eksperimentas buvo atliekamas panaudojant Maskvos 

valstybinio N.E. Baumano technikos universiteto sukurtą universalų matematinį 

modelį (skaitinio modeliavimo programą „DIESEL RK NET“ V4.1.3.171 versiją. 

DIESEL RK vidaus degimo variklių termodinaminių ciklų modeliavimo programi-

nė įranga sukurta modeliuoti ir optimizuoti dviejų ir keturių taktų vidaus degimo 

variklių darbo procesus. Programos skaičiavimo mechanizmas sukurtas pagal prof. 

Razleytsev teoriją ir papildytas dr. Kuleshov. Deginių formavimosi modelis pagal 

prof. Zvonov panaudojant Zeldovich mechanizmą. 

Eksperimentų metu buvo registruojami galios, ekonominiai ir ekologiniai va-

riklio parametrai. 

1. Variklio alkūninio veleno sukimosi dažnis n, min
-1

. 

2. Efektyvioji variklio galia Pe, kW. 

3. Degalų sąnaudos Bd, kg/h. 

4. Bendra azoto oksidų NOx ir kietųjų dalelių PM koncentracija, g/kWh. 
 

Bandymams panaudotas biodyzelinas (BD) ir dvikomponenčiai degalų miši-

niai. Naudoti trys skirtingi mišiniai, sumaišyti proporcijomis: M1 – 60 % biodyze-

linas (RME), 40 % biobutanolis; M2 – 50 % biodyzelinas (RME), 50 % biobutano-

lis; M3 – 40 % biodyzelinas (RME), 60 % biobutanolis. Eksperimentai atlikti kei-

čiant apkrovą nuo 100 % iki 15 %, esant fiksuotiems 1400 min
-1

 ir 2200 min
-1 

va-

riklio sūkiams. 
 

Tyrimų rezultatai 
 

Atlikus eksperimentinius ir skaitinio modeliavimo bandymus, pastebėta, jog, 

didinant biobutanolio koncentraciją biodyzelino – biobutanolio mišinyje, variklio ga-

lia visame apkrovų diapazone mažėja. Tai galima paaiškinti tuo, jog biobutanolio 

priedas mažiną bendrą mišinio šilumingumą, nes biobutanolio šilumingumas yra 10 % 

mažesnis negu biodyzelino. Palyginus efektyviąją variklio galią, naudojant M1, M2 

ir M3 mišinius su BD pastebimas galios sumažėjimas iki 7,4 %, 9 % ir 11,6 % 

esant 1400 min
-1

 variklio sūkiams ir 9,1 %, 12,2 % ir 14,5 % esant 2200 min
-1

 va-

riklio sūkiams esant maksimaliai apkrovai (1 pav.).  
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1 pav. Efektyvioji variklio galia gauta eksperimento metu, esant 15–100 % apkrovai 

ir fiksuotiems sūkiams. 

Fig. 1. Engine brake horsepower measured during the experiment at 15–100 % 

workload and fixed number of rotations.  
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Panašios tendencijos pastebimos atlikus ir simuliacinius bandymus, kur efek-

tyviosios variklio galios mažėjimas tomis pat sąlygomis siekė 6 %, 7 % ir 8,3 %, 

esant 1400 min
-1

 variklio sūkiams ir 7,3 %, 9,4 % ir 10,3 %, esant 2200 min
-1

  

variklio sūkiams (2 pav.). 
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2 pav. Efektyvioji variklio galia gauta modeliavimo metu, esant 15–100 % apkrovai 

ir fiksuotiems sūkiams. 

Fig. 2. Engine brake horsepower obtained by means of modelling at 15–100 % 

workload and fixed number of rotations.  

 

Tarpusavyje palyginus eksperimento ir skaitinio modeliavimo metu gautas 

variklio efektyviosios galios reikšmes (3 pav.), pastebimos mažesnės reikšmės atli-

kus modeliavimą.  
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3 pav. Maksimalios efektyviosios variklio galios reikšmių palyginimas tarp mode-

liavimo ir eksperimentinio bandymo. 

Fig. 3. Comparison of modelling and experimental figures of maximum engine 

brake horsepower.  
 

Esant variklio sūkiams 1400 min
-1

 BD reikšmės skiriasi 3,2 %, o esant  

2200 min
-1

 variklio sūkių šis skirtumas išauga iki 4,1 %. Panašios tendencijos 

pastebimos ir M1, M2 ir M3 mišiniuose, kur šis skirtumas panašus – M1 mišiniui 

sudarys 1,7 % ir 2,2 % prie 1400 min
-1

 ir 2200 min
-1

 variklio sūkių, M2 – 
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atitinkamai 1% ir 0,9 %, M3 – 0,4 % ir 0,5 %, esant anksčiau paminėtiems variklio 

sūkiams ir maksimaliai variklio galiai. 

Analizuojant vieną iš pagrindinių variklio ekonominių rodiklių – valandines 

degalų sąnaudas Bd, pastebėta, jog didinant biobutanolio koncentraciją mišinyje 

degalų sąnaudos dirbant dyzeliniam varikliui plačiame variklio apkrovų diapazone 

didėja. Tai galima paaiškinti tuo, jog biobutanolio priedas mažina bendrą mišinio 

šilumingumą. Lyginant su biodyzelinu, mišinio M1 šilumingumas 6,4%, M2 miši-

nio 8% ir M3 mišinio atitinkamai 9,6 % mažesnis. Natūrinio eksperimento metu 

gauta, kad valandinių degalų sąnaudų padidėjimas, panaudojus M1, M2 ir M3 de-

galų mišinius, yra 3,8 %, 6,7 % ir 8,8 %, esant 1400 min
-1

 variklio sūkiams ir 

4,8 %, 6 % ir 12 %, esant 2200 min
-1

 variklio sūkiams (4 pav.).  
 

 

4 pav. Degalų sąnaudų Bd priklausomybė nuo variklio apkrovos. 

Fig. 4. Fuel consumption Bd dependence on engine load. 

 

Pastebima panaši degalų valandinių sąnaudų didėjimo tendencija atlikus ir 

skaitinio modeliavimo eksperimentą. Panaudojus M1, M2 ir M3 mišinius ir lygi-

nant su BD, sąnaudų didėjimas 3,9 %, 6,5 % ir 8,9 % kai variklio sūkiai 1400 min
-1

 

ir 5,3 %, 6,5 % ir 11,4 % prie 2200 min
-1

 variklio sūkių. (5 pav.). Lyginant tarpusa-

vyje natūrinio eksperimento ir skaitinio modeliavimo valandinių degalų sąnaudų 

rezultatus matoma, kad degalų sąnaudos, didinant biobutanolio kiekį mišinyje, iš-

lieka didesnės plačiame apkrovų diapazone, tiek prie 1400 min
-1

, tiek prie 

2200 min
-1

 variklio sūkių (6 pav.). Šie skirtumai nėra dideli ir M1, M2 ir M3 dega-

lų mišiniams sudaro 1,8 %, 1,8 % ir 1,7%, esant 1400 min
-1

 variklio sūkiams ir 

2,4 %, 2,5 % ir 3,5 %, esant 2200 min
-1

 variklio sūkiams. 
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5 pav. Degalų sąnaudos gautos modeliavimo metu. 

Fig. 5. Fuel consumption obtained by means of modelling.  
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6 pav. Valandinių degalų sąnaudų reikšmių palyginimas tarp modeliavimo ir ekspe-

rimentinio bandymo esant 100 % variklio apkrovai. 

Fig. 6. Comparison of modelling and experimental figures of fuel consumption per 

hour at 100 % engine workload.  

 
Vertinant ekologinius parametrus, iš kurių svarbiausi dyzeliniam varikliui 

yra kietosios dalelės (PM) ir azoto oksidai (NOx). Jų suminis rodiklis (toliau SR), 

didinant biobutanolio kiekį mišinyje, didėja, nes biobutanolio sudėtyje esantis de-

guonis (21,6 % nuo bendros masės) gerina degimo procesą, kurio metu susidaro 

mažesnė PM emisija. Tačiau esant geresnei mišinio oksidacijai žymiai padidėja 

aukštatemperatūrinių NOx emisija, todėl ir gaunamas SR prieaugis plačiame apkro-

vų diapazone. Eksperimento metu gauta, kad SR prieaugis panaudojus M1, M2 ir 

M3 degalų mišinius yra 23 %, 31 % ir 40 %, esant 1400 min
-1

 variklio sūkiams ir 

15 %, 16 % ir 18 %, esant 2200 min
-1

 variklio sūkiams (7 pav.).  
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7 pav. Azoto oksidų ir kietųjų dalelių suminės emisijos rezultatai gauti eksperimento 

metu. 

Fig. 7. The results of total emission of nitrogen oxides and hard particles measured 

during the experiment.  

 
8 pav. Azoto oksidų ir kietųjų dalelių suminės emisijos rezultatai gauti modeliavimo 

metu. 

Fig. 8. The results of total emission of nitrogen oxides and hard particles obtained 

by means of modelling.  

 

Panaši SR prieaugio tendencija išlieka atlikus ir simuliacinį eksperimentą. 

Panaudojus M1, M2 ir M3 mišinius ir lyginant su biodyzelinu, SR didėjimas 22 %, 

27 % ir 36 %, kai variklio sūkiai 1400 min
-1

 ir 15 %, 16 % ir 18 % prie 2200 min
-1

 

variklio sūkių. (8 pav.). Palyginus tarpusavyje eksperimento ir skaitinio modelia-

vimo rezultatus kaip ir kitais atvejais matomi nedideli skirtumai, kurie M1, M2 ir 

M3 degalų mišiniams sudaro 12 %, 15 % ir 16 % esant 1400 min
-1

 variklio sūkiams 

ir 8,6 %, 9,1 % ir 9,2 % esant 2200 min
-1

 variklio sūkiams (9 pav.). 
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9 pav. Azoto oksidų ir kietųjų dalelių suminės emisijos rezultatų palyginimas tarp 

modeliavimo ir eksperimento, kai variklio apkrova 100 %. 

Fig. 9. Comparison of modelling and experimental results of total emission of nitro-

gen oxides and hard particles at 100 % engine workload.  
 

Išvados 
 

1. Išnagrinėjus M1, M2 ir M3 mišinių panaudojimo dyzeliniame variklyje ga-
limybes didėjant biobutanolio koncentracijai mišinyje, pastebimi: 

a) Mažesni efektyviosios variklio galios rodikliai: 7,1–11,6 %, esant 1400 min
-1

 
variklio sūkiams ir 9,1–14,5 %, esant 2200 min

-1
 variklio sūkiams plačiame 

apkrovų diapazone. 
b) Didesni valandinių degalų sąnaudų rodikliai: 3,8–8,8 %, esant 1400 min

-1
 va-

riklio sūkiams ir 4,8–12 %, esant 2200 min
-1

 variklio sūkiams plačiame ap-
krovų diapazone. 

c) Didesnės kietųjų dalelių ir azoto oksidų emisijos rodikliai SR: 23–40 %, 
esant 1400 min

-1
 variklio sūkiams ir 15–18 %, esant 2200 min

-1
 variklio sū-

kiams plačiame apkrovų diapazone. 
2. Palyginus tarpusavyje eksperimentinių ir skaitinio modeliavimo bandymų re-

zultatus pastebimas nežymus variklio galios ir valandinių degalų sąnaudų iki 5 % skir-
tumas. Azoto oksidų ir kietųjų dalelių SR reikšmių skirtumas 8–16 % esant maksima-
liai variklio apkrovai. 

3. 2006 metų gamybos varikliams taikomi Euro IV standartai, pagal kuriuos 
leistina SR emisija 3,52 g/kWh. Naudojant pasirinktus mišinius, PERKINS 1104C–44 
variklis SR normas atitinka esant vidutinėms ir maksimalios apkrovoms esant 
1400 min

-1 
ir maksimalioms apkrovoms tik esant 2200 min

-1 
variklio sūkiams. 
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Abstract 
 

Whereas energy sources of fossil origin are running out, the search for their al-
ternatives is underway. One of these alternatives are the renewable energy sources – 
biofuels. As the majority of innovations, biofuels are only ploughing their way, taking 
the proper place in the areas of research and production, as well as practical applica-
tion. However not only environmental requirements, which are becoming more and 
more rigid, but also political decisions of the Council of Europe and almost ceaselessly 
growing prices for energy sources are increasingly promoting research and analysis of 
biofuel practical application possibilities. The potential of using biodiesel and biobuta-
nol mixtures in a diesel engine are described in the article. Experimental works have 
been reviewed. The chosen fuel combinations are as follows: a mixture of 60 % bio-
diesel and 40 % biobutanol; a mixture of 50 % biodiesel and 50 % biobutanol; a mix-
ture of 40 % biodiesel and 60 % biobutanol.  Test results have revealed that increase of 
biobutanol amount in the mixture leads to increase of fuel consumption, whereas sum-
mary emission of hard particles and nitrogen oxides increased slightly. The results of 
modelling of application of the abovementioned mixtures in an internal combustion 
engine are presented in the article. These results are compared to the experiment. A 
virtual model created by Moscow State N.E. Bauman Technical University has been 
employed for the purposes of the modelling process (modelling programme “Diesel 
RK NET”, version V4.1.3.171).  

Biodiesel, biobutanol, diesel internal combustion engine, fuel consumption, en-
gine exhaust gas emissions.  

 



81 

 

Reikalavimai žurnalui pateikiamiems straipsniams 
 

 

Mokslo darbų rinkinyje „Žemės ūkio inžinerija“ spausdinami originalūs neskelbti 

mokslo darbai, nagrinėjantys laukininkystės ir gyvulininkystės mechanizavimo, energetinio 

aprūpinimo, mašinų naudojimo, žemės ūkio raidos ir kitas su žemės ūkio inžinerija susiju-

sias problemas. 

Straipsnius leidinio redkolegijai gali pateikti visi žemės ūkio inžinerijos mokslo 

srityje dirbantys specialistai. Kartu su straipsniu reikia pateikti mokslinio padalinio arba 

institucijos, kurioje dirba autorius, atsiliepimą apie straipsnį ir rekomendaciją jam spausdin-

ti mokslo darbų rinkinyje. Redkolegija organizuoja visų gautų straipsnių recenzavimą. 

Straipsniai priimami lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Prie lietuviško 

straipsnio pridedama 150–200 žodžių apimties santrauka (abstract) anglų kalba ir tokios pat 

apimties reziumė rusų ir lietuvių kalbomis. 

Rekomenduojama mokslinio straipsnio struktūra: reziumė (ne mažiau 150 

žodžių), įvadas, literatūros apžvalga, tyrimų tikslas ir uždaviniai, objektas ir metodi-

ka, rezultatai, rezultatų analizė, išvados, cituotos literatūros sąrašas (pageidautina, kad 

autoriai naudotųsi naujausiais literatūros šaltiniais). Priklausomai nuo straipsnio ypatumų, 

struktūrinių dalių pavadinimai gali būti ir kitokie. 

Mokslo darbų redakcijai pateikiamas vienas straipsnio egzempliorius, parengtas 

kompiuteriu Windows terpėje redaktoriumi Word. Straipsnis turi būti suformatuotas ir 

atspausdintas spausdintuvu, laikantis šių reikalavimų: 

 lapo formatas A4, atstumas nuo lapo kairės – 2,0 cm, dešinės – 6 cm, 

viršaus – 2,2 cm, apačios – 7,5 cm; 

 tekstas renkamas TimesNewRoman 11 punktų šriftu; 

 pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis 11 punktų juodesnių šriftu; 

angliškas straipsnio pavadinimas rašomas apačioje lietuviškojo 11 punktų 

paprastu šriftu; po pavadinimo rašomas autoriaus (autorių) vardas ir 

pavardė bei darbovietė, nurodomas elektroninis paštas; 

 straipsnio reziumė pateikiama po autoriaus pavarde be atskiro pavadini-

mo 10 punktų šriftu; 

 struktūrinių straipsnio dalių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis 11 

punktų šriftu; tarp teksto ir pavadinimo paliekamas 1 eilutės intervalas; 

 grafikų ir kitų iliustracijų pateikimo forma - kompiuterinė; jei nėra gali-

mybių paruošti kompiuterines iliustracijas, atskiruose lapuose pateikiami 

ryškūs nespalvoti paveikslai, tinkami skenuoti; užrašai po paveikslu 

spausdinami 10 pt šriftu lietuvių ir anglų kalbomis; 

 lentelių antraštės spausdinamos lietuvių ir anglų kalbomis; 

 visos formulės ir simboliai rašomi Word redaktoriumi kursyvu ir nu-

meruojami 

 arabiškais skaičiais apvaliuose skliausteliuose. 
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Information to authors 
 

 

Original scientific papers on soil tillage, technologies of forage production, crop 

drying and storage, mechanisation of animal-breeding, machinery usage and energy consid-

eration are published in the Research Papers of Lithuanian Institute of Agricultural Engi-

neering & Lithuanian University of Agriculture. The Papers are published in Lithuanian 

either English or Russian. For each paper an abstract (none the less 150-200 words) should 

be submitted for translation to others languages.  

The author is fully responsible for the originality of the content and correct format 

of her/his paper. 

The Editorial Board of Research Papers will decide on publication of the papers 

taking into consideration an expert's opinion regarding scientific importance and quality of 

the paper. 

The paper should be structured as follows: 

Title; 

Author(s); full names, address(es) and E-mail; 

Summary, about 150 words; 

Introduction: 

Literature review; 

Object and methods; 

Results; 

Discussion; 

Conclusion; 

References. 

The paper should be submitted to Lithuanian Institute of Agricultural Engineering 

(Raudondvaris, LT-54132 Kauno r.) preferable in version Microsoft Word, using 

TimesNewRoman typeface and point size 11. Figure and graphs should be submitted in PC 

version or on a separate sheet indicating their number and title. Paper size A4. The text is to 

be typed in single spacing with margins: Top 2.2 cm, Bottom 7.5 cm, Left 2 cm, Right 6 cm. 

The authors shall give full name, academic, scientific and pedagogical titles, full 

address of work institution, postal code and fax number. 
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Требования к оформлению рукописей, представляемых в журнал 

 

 

В сборнике научных трудов «Сельскохозяйственная инженерия» печатаются 

неопубликованные оригинальные научные труды, анализирующие вопросы механи-

зации растениеводства и животноводства, энергетического обеспечения, эксплуата-

ции машин, развития сельского хозяйства и другие с сельскохозяйственной инжене-

рией связанные проблемы. 

Научные статьи в адрес редколлегии могут предъявить все специалисты, 

проводящие исследования в области сельскохозяйственной инженерии. Вместе со 

статьей требуется предъявить отзыв о статье от научного подразделения или инсти-

туции, в которой работает автор, и рекомендацию для опубликования ее в сборнике 

научных трудов. Редколлегия организует рецензирование всех поступающих статьей. 

Принимаются статьи на литовском и основных иностранных языках. К ста-

тье на русском прилагается сводка (abstract) в объеме 150-200 слов на английском 

языке. 

Рекомендуется следующая структура научной статьи: резюме (не менее 150 

слов), введение, обзор литературы, цели и задачи исследования, объект и методика, 

результаты, анализ результатов, выводы, список цитирования литературы. В зависи-

мости от особенностей статьи, названия структурных частей могут быть иными. 

В редакцию научных трудов направляется 1 экземпляр статьи, подготовлен 

компьютером с использованием редактора Windows Word. Статья должна быть 

сформирована и напечатана печатным устройством, соблюдая следующие требова-

ния: 

 формат листа А4, расстояние от левого края листа - 2.0 см, правого - 6,0 см. 

сверху - 2,2 см, снизу - 7,5 см; 

 текст набирается TimesNewRoman шрифтом кегелем 11 пунктов; 

 название печатается прописными буквами 11 кегелем типа Воld: 

 название на английском языке печатается внизу русского названия; 

 после названия пишется имя и фамилия автора (авторов), а также место их 

роботы, эл. почта; 

 резюме статьи приводится после фамилии автора без отдельного оглавления 

10 пунктовым кегелем; 

 название структурных частей статьи пишутся строчными буквами 11 пунк-

тов кегелем Воld; между текстом и названием оставляется интервал в 1 

строчку; 

 графики и др. иллюстрации - форма предъявления - компьютерная; если нет 

возможности изготовить компьютерные иллюстрации, предъявить отчетли-

вые черно-белые рисунки, пригодные для сканирования; записи под рисун-

ком nпечатаются кегелем 10 пунктов на русском и английском языках; 

 названия таблиц печатаются на русском и английском языках; 

 все формулы и символы пишутся редактором Word и нумеруются арабскими 

цифрами в круглых скобках. 

 

 

 

Редколлегия 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.12.27. 7,0 leidyb. apsk. l.  Tiražas 200. Užsakymas 84.  

Leido ir spausdino ASU Leidybos centras, 2012. Studentų g. 11, Akademija, 53361 Kauno r. 
 

 

 


	Vaidas Bartusevičius, Simona Paulikienė, Algirdas Raila. AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ UŽŠALIMO PROCESAI IR ENERGIJOS SĄNAUDŲ ANALIZĖ 
	Dmitrij Bial, Saulius Nagurnas, Mindaugas Melaika, Valdas Valiūnas. AUTOMOBILIŲ GREITĖJIMO CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS 
	Liudas Brazdeikis. BIOMASĖS DEGINIŲ SLAPTOSIOS ŠILUMOS ĮVERTINIMAS
	Mindaugas Melaika, Saulius Nagurnas, Dmitrij Bial. LENGVOJO AUTOMOBILIO PAKABOS ELEMENTŲ MODELIAVIMAS
	Aušra Požėlienė, Stefa Lynikienė. ŽALOTŲ KVIETRUGIŲ GRŪDŲ ATSKYRIMAS ELEKTRINIAME LAUKE
	Gediminas Pupinis, Mindaugas Nakčiūnas,Vaclovas Kurkauskas, Rimvydas Ambrulevičius. DYZELINIO VARIKLIO EMISIJOS GERINIMAS ĮVEDANTVANDENS GARUS Į ĮSIURBIMO TRAKTĄ
	Ričardas Vėgneris, Jonas Matijošius, Marius Mažeika, Alfredas Rimkus, Valdas Valiūnas, Jonas Lazauskas. DIDELĖS KONCENTRACIJOS BIOBUTANOLIO MIŠINIO ĮTAKA DYZELINIO VARIKLIO GALIOS, EKONOMINĖMS IR EKOLOGINĖMS CHARAKTERISTIKOMS
	Reikalavimai žurnalui pateikiamiems straipsniams

