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Straipsnyje pateikta Lietuvoje ir užsienio šalyse naudojamų energetinių augalų – 
gluosninių žilvičių charakteristika, jų auginimo ir naudojimo energetinėms reikmėms 
ypatumai. Pateikta gluosninių žilvičių stiebų fizikinių-mechaninių savybių nustatymo 
metodika, aptarti eksperimentinių tyrimų rezultatai. Eksperimentiniams tyrimams atlikti 
naudoti Instituto bandymų laukuose užauginti, pašarų kombaino Maral-125 būgniniu 
smulkintuvu susmulkinti 1-ų ir 2-jų metų augimo skirtingo pjaustinio ilgio gluosninių 
žilvičių stiebai.  

Nustatytos gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio fizikinės-mechaninės savybės: 
drėgnis, tankis, natūralaus byrėjimo ir griūties kampai, įvertinta pjaustinio smulkinimo 
kokybė. Taip pat ištirtos biokurui skirtų gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio trinties 
savybės, nustatytas dinaminės trinties koeficientas pjaustiniui slystant valcuoto plieno ir 
plastmasės paviršiais, nustatyti laikymo ir transportavimo įrenginių sienelių ribiniai 
nuolydžio kampai. Įvertinta dinaminės trinties koeficiento ir ribinio sienelės nuolydžio 
kampo priklausomybė nuo normalinio slėgio jėgos ir pjaustinio judėjimo greičio.  

Gluosniniai žilvičiai, stiebai, pjaustinys, fizikinės–mechaninės savybės, 
smulkumas, dinaminės trinties koeficientas, nuolydžio kampas.  

 
 

Įvadas 
 

Pastaruoju metu energetikoje vis plačiau naudojami įvairūs alternatyvūs 
atsinaujinantys energijos šaltiniai. Labai perspektyvi Lietuvoje yra mediena ir jos 
perdirbimo atliekos, nes Lietuva yra miškingas kraštas, kur miškai užima trečdalį 
šalies ploto [1]. Didelį potencialą Lietuvoje turi ir trumpos rotacijos energetiniai 
augalai, kuriuos galima tiesiogiai naudoti šilumai  gaminti deginant. Bendras 
metinis energetinių augalų potencialas Lietuvoje sudaro 5,3 TWh [2, 3].  
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Kaip biokuras gali būti naudojami ir įvairūs stambiastiebiai žoliniai 
augalai. Lietuvoje atlikti tyrimai augalinės biomasės auginimo, nuėmimo ir 
ruošimo kurui srityse, įvertintos stambiastiebių žolinių augalų fizikinės-mechaninės 
savybės, turinčias įtakos jų deginimui. LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institute bei 
Lietuvos žemdirbystės institute buvo tirti įvairūs stambiastiebiai žoliniai augalai – 
topinambai, saulėgrąžos, kanapės, kukurūzai, nustatytos augalų stiebų fizikinės–
mechaninės savybės, turinčios įtakos jų auginimui, paruošimui ir naudojimui 
energetinėms reikmėms [3, 4]. Nustatyta, kad Lietuvoje topinambų stiebai  
derlingoje dirvoje užauga iki 4 m aukščio ir užaugina iki 10-15 t⋅ha-1 sausųjų 
medžiagų masę [4–6]. Juos galima naudoti kaip biokurą šilumos energijai gaminti. 

 Vieni iš perspektyviausių ir daugiausiai masės užauginančių energetinių 
augalų yra gluosniniai žilvičiai (Salix viminalis), kurie gali būti naudojami šilumai 
ar elektros energijai gaminti. Šie augalai nėra reiklūs gerai žemei, jie pakankamai 
gerai auga įvairiausiuose dirvožemiuose, juos galima auginti nederlingose dirvose, 
pakelėse, šlaituose, dirvonuojančiose žemėse ir t.t. [7, 8]. Vienas hektaras gerai 
prižiūrėtos šių augalų plantacijos gali duoti iki 20 tonų sausos masės derliaus per 
metus, kurios energijos ekvivalentas yra apie 5 000 litrų naftos. Iš vieno kilogramo 
gluosnių galima gauti apie 1 kWh elektros energijos [9]. 

Daugelyje Šiaurės Europos šalių gluosniai daugiausia auginami ir 
naudojami šilumos energijai gaminti. Padidėjus medienos biokuro paklausai 
Švedijos ūkininkai jau prieš 18–20 metų pradėjo auginti specialiai energetikos 
ūkiui skirtus gluosninius žilvičius. Šiuo verslu Švedijoje verčiasi apie 
1 200 augintojų. Ateityje tikimasi, kad tokios plantacijos išsiplės iki 100 000 ha 
ploto [10,11]. Švedijos patirtis tinka ir Lietuvai, nes vyrauja panašios klimatinės 
sąlygos. Greitai augantys gluosniniai žilvičiai, tuopos, drebulės naudojamos 
energetinėms reikmėms taip pat ir Vokietijoje, Danijoje, Anglijoje, Čekijoje, 
Lenkijoje ir kitose šalyse [12–17]. 

Lietuvoje greitai augančių energetinių augalų plotai vis didėja. Šiuo metu 
įveistos gluosninių žilvičių plantacijos didesniame kaip 500 ha plote, tačiau augalai 
kurui dar tik pradedami naudoti. Dažniausiai gluosniniai žilvičiai auginami ir 
realizuojami kaip sodinamoji medžiaga [18].  

Lietuvoje šildymo sezonas vidutiniškai trunka iki balandžio vidurio, dėl to 
didesnė dalis kurui skirto pjaustinio turi būti laikoma saugykloje iki kito šildymo 
sezono pradžios. Tam reikia saugyklų, dozatorių, transporterių, tarpinių bunkerių. 
Projektuojant šiuos įrengimus, tobulinant jų darbines dalis bei nustatant jų 
optimalius parametrus, būtina žinoti energetinių augalų pjaustinio fizikines-
mechanines savybes, turinčias įtakos pjaustinio laikymui, tiekimui į kūryklas bei 
deginimui: drėgnį, tankį, natūralaus byrėjimo ir griūties kampus taip pat nustatyti 
trinties savybes [19, 20]. 

 Laikant pjaustinį vertikalaus tipo saugykloje, jam užpildyti ir pjaustiniui 
išleisti iš jos didelę įtaką turi pjaustinio birumas. Todėl bokšto skersmenį ir aukštį 
reikia parinkti atsižvelgiant į pjaustinio birumą ir apskaičiuotus saugyklų sienelių 
nuolydžio kampus [5, 6].  
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Kietam kurui naudojamų energetinių augalų stiebų pjaustinio (skiedrų) 
sudėtis turi tenkinti katilinių degimo kamerų, transporterių bei saugyklų 
reikalavimus [21]. Kūryklose naudojant tinkamo smulkumo pjaustinį, nekelia 
problemų pjaustinio tiekimas iš saugyklų ir jo transportavimas į kūryklas, 
pasiekiamas didelis kuro degimo efektyvumas [19]. Tam svarbu žinoti energetinių 
augalų pjaustinio fizikines-mechanines savybes, turinčias įtakos jų naudojimui 
energetinėms reikmėms: drėgnį, piltinį tankį, smulkumą, birumo kampus ir 
dinaminę trintį. Tyrimai šioje srityje su subrendusiais gluosniais (3-ų ir 4-ų metų 
augimo) jau atlikti, tikslinga ištirti nepilnai subrendusių gluosnių (1-ų ir 2-ų metų 
augimo), kuriuos taip pat galima naudoti deginimui, pjaustinio smulkinimo kokybę 
ir trinties savybes [1, 15, 19, 20]. Tolygiam pjaustinio tiekimui į laikymo patalpas 
arba kūryklas turi įtakos pjaustinio rišlumas ir jo dalelių tarpusavio ir į 
transporterių paviršius trintis [22, 23]. Dėl to svarbu įvertinti pjaustinio dinaminę 
trintį, nustatyti trinties koeficientą ir pasipriešinimą trinčiai.  

Tyrimų tikslas – nustatyti biokurui naudojamų gluosnių stiebų pjaustinio 
fizikines–mechanines savybes, turinčias įtakos jų paruošimui, laikymui, 
transportavimui bei deginimui.  

 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimų objektas – susmulkinti 1-ų ir 2-ų metų gluosnių stiebai, auginti 

Instituto bandymų lauke 2006 – 2008 m. Nupjautiems gluosnių stiebams smulkinti 
stacionariomis sąlygomis naudojamas pašarų kombaino “Maral-125” būgninis 
smulkintuvas, pavaizduotas 1 paveiksle.  

 
 
1 pav. Pašarų kombaino Maral-125 smulkintuvo schema: 
1 – smulkinimo būgnas; 2 – susmulkintos masės pneumatinis transporteris; 3 – 
diržinė pavara; 4 – elektros variklis; 5 – elektros variklio sukimosi dažnio keitiklis; 
6 – augalų prispaudimo būgnas; 7 – transporteris; 8 – transporterio varantysis 
būgnas; 9 – peiliai; 10 – priešpjaunanti plokštelė 
Fig. 1. The scheme of forage harvester Maral – 125 
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Smulkintuvo smulkinimo būgno 1 sūkių dažnis 1060 min-1, transporterio 7 
varančiojo būgno 8 sūkių dažniai – 54 min-1, 162 min-1 ir 270 min-1, peilių skaičius 
8 vnt., pjaustinio ilgis kintamas, priklausomai nuo varančiojo būgno 8 sūkių 
dažnio. Smulkintuvo pavaras suka elektros variklis 4, kurio sūkių dažnis keičiamas 
elektros srovės dažnio keitikliu 5.  

Smulkinti pavieniai gluosnių stiebai. Susmulkinta masė tiekiama į maišus, 
iš kurių imami pjaustinio pavyzdžiai fizikinėms-mechaninėms savybėms nustatyti. 
Gluosnių stiebams smulkinti, pavyzdžiams paimti, drėgniui bei tankiui nustatyti 
naudotos tyrimų atlikimo metodikos, nurodytos [13, 24, 25, 26]. 

Augalų stiebų pjaustinio smulkinimo kokybei įvertinti tirti skirtingo 
pjaustinio ilgio gluosnių stiebai. Pjaustinio smulkinimo kokybei nustatyti naudota 
Danijoje taikoma metodika [13]. Tam naudojamas sietų komplektas su įvairiomis 
skylutėm: apvaliom 45 mm, 7 mm ir 5 mm skersmens ir pailgom 20 mm ilgio ir 
8 mm pločio. 3 kg 25±5 % drėgnio masės smulkinto pjaustinio pavyzdys 
prasijojamas per sietų komplektą, ant atskirų sietų likusi masė pasveriama nustatant 
įvairių smulkumo frakcijų masę.  

Griūties ir natūralaus byrėjimo kampai nustatyti prietaisu [5], kurio 
priekinė dalis permatoma, pagaminta iš organinio stiklo. Į prietaisą pripilama 
pjaustinio, atidaroma sklendė, leidžiama jam natūraliai išbyrėti ir pamatuojami 
kampai. Bandymas kartojamas tris kartus. 
 Stiebų pjaustinio trinties koeficiento įvertinimas. Nustatyta, kad birių 
medžiagų dozatorių, kaupimo bunkerių sienelių, perpylimo latakų pasvirimo 
kampas parenkamas atsižvelgiant į šių medžiagų fizikines-mechanines savybes. 
Energetinių augalų pjaustinio dinaminei trinčiai įvertinti remtasi rusų mokslininkų 
tyrimais, kur nustatyta, kad ribinis (optimalus) nuolydžio kampas priklauso tik nuo 
birios medžiagos trinties koeficiento su bunkerio sienelėmis ir išreiškiamas formule 
[27]: 

 

 cosα1 = 24 214 tt ff −+  ,    (1) 

 
čia: α1 – sienelės pasvirimo kampas, laips.; 

ft  – trinties koeficientas.     
  
Trinties koeficientas nustatomas pagal formulę: 
 

t

t
t N

Pf =  ,       (2) 

 
čia:  Pt – pasipriešinimo trinčiai jėga, N; 

Nt – normalinio slėgio jėga, N. 
 

  Šiems tyrimams atlikti naudotas stendas, pavaizduotas 2 pav. 
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5Nt 
6

 
 
2 pav. Stendas įvairių medžiagų trinties koeficientui nustatyti: 1 – reguliuojamo 
aukščio atramos; 2 – vežimėlio traukimo mechanizmas; 
3 – tenzometrinis žiedas; 4 – tyrimų rezultatų registravimo prietaisas; 
5 – papildomas svoris; 6 – 16,5 cm skersmens cilindras; 7 – kreipiamosios; 
8 – tiriamas paviršius; 9 – vežimėlis; 10 – rėmas 
Fig 2. The stand for determination of different materials frictional coefficients  
 

 Trinties jėga nustatoma tenzometriniu plieniniu žiedu (skersmuo – 60 mm, 
sienelių storis – 1 mm), bandymų rezultatai fiksuojami tyrimų rezultatų 
registravimo prietaisu, kuriame jutiklio funkciją atlieka speciali tenzograndis 
(2 pav.). Tyrimų duomenys registruojami kompiuteryje, kur užrašomi grafiniu 
pavidalu ir užfiksuojamos skaitmeninės reikšmės (nuo 100 iki 1500 taškų 
kiekviename bandyme). 

 
 

  
  
 
 3 pav. Tyrimų rezultatų registravimo prietaiso schema 
 Fig 3. The scheme of device for experimental results registration 
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 Trinties koeficientas nustatomas slystant valcuoto plieno (šiurkštumas 
12,5 µ) ir plastmasės (šiurkštumas 12,5 µ) paviršiais. Slydimo greitis kinta 0,022–
0,081 m·s-1 ribose. Bandymai kartojami po 3 kartus.  

Atlikus šiuos tyrimus palyginamos 1-ų ir 2-ų metų augimo, naudojant 
skirtingas apkrovas ir pjaustinio judėjimo greitį, gluosnių stiebų pjaustinio trinties 
savybės, apskaičiuojami (remiantis 1 lygtimi) ribiniai laikymo ir transportavimo 
įrenginių sienelių nuolydžio kampai, apskaičiuojamos paklaidos, apibendrinami 
tyrimų rezultatai.  

 
Tyrimų rezultatai 

 
Nustatytos pašarų kombainu Maral-125 susmulkintų gluosnių stiebų 

pjaustinio fizikinės-mechaninės savybės: drėgnis, tankis, griūties ir natūralaus 
byrėjimo kampai, pjaustinio smulkumas. Šių tyrimų rezultatai pateikti 1 ir 
2 lentelėse.  

Įvertinus gluosnių stiebų pjaustinio smulkinimo kokybę pagal Danijoje 
taikomą metodiką, naudojant sietų komplektą su skirtingų dydžių skylutėm 
nustatyta, kad didžiausia pjaustinio frakcija susikaupė ant sieto su pailgom 8 mm 
pločio ir 20 mm ilgio skylutėm, kai pjaustinio ilgis 5 mm (transporterio sūkių 
dažnis 54 min-1) – 29,5–47,8 %  masės, kai pjaustinio ilgis 14 mm (transporterio 
sūkių dažnis  162 min-1) – 69,3–75,5 %, ir daugiausia masės susikaupė, kai 
pjaustinio ilgis 24 mm (transporterio sūkių dažnis 270 min-1) – 83,2–86,3 %. 
Dulkių buvo: kai pjaustinio ilgis 5 mm –10,4–17,5 %, kai pjaustinio ilgis 14 mm – 
0,5–0,9 %, ir kai pjaustinio ilgis 24 mm – 0,4–0,8 %, (reikalavimuose stambioms 
skiedroms jų turi būti < 7 %). Todėl galima teigti, kad, kai gluosnių pjaustinio ilgis 
5 mm, gluosnių stiebai per daug susmulkinami, dulkių susidaro daugiau negu 7 %. 
 
 
 1 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio smulkumo įvertinimas 

Table 1. Estimation of chopping quality of willow stems chaff  
 

Ant sieto likusios frakcijos dalis, proc. Augalo 
rūšis 

Pjaust. 
teorinis 

ilgis, mm 
skersm. 
45 mm 

pailga,  
8 mm 

skersm. 
7 mm 

skersm. 
3 mm dulkės 

5±1 0,0±0,0 29,5±1,5 28±3,7 24,9±2,9 17,5±1,8 
14±2 0,0±0,0 75,5±1,2 21,9±2,3 8,8±0,8 0,5±0,04 Gluosniai 

1-ų metų 
24±2 6,4±2,3 83,2±4,9 7,1±0,3 2,1±0,6 0,8±0,6 
5±1 0,0±0,0 47,8±1,0 21,7±1,5 20,1±4,4 10,4±1,5 
14±2 0,0±0,0 69,3±1,7 23,8±1,5 6,0±1,1 0,9±0,1 Gluosniai 

2-ų metų 
24±2 2,0±1,0 86,3±2,4 9,5±3,2 1,7±0,6 0,4±0,2 
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Vertinant smulkintuvu Maral-125 susmulkintų gluosninių stiebų 
smulkinimo kokybę galima daryti išvadą, kad tirtas smulkintuvas tinka smulkinti  
1-ų ir 2-ų metų augimo gluosninių stiebus, kai gaminamas vidutinio smulkumo 
pjaustinys – 14–24 mm ilgio. 

Gluosninių stiebų pjaustinio tankis ir birumo kampai. Pašarų 
smulkintuvu Maral-125 susmulkintų 1-ų ir 2-ų metų augimo gluosnių stiebų 
fizikinių-mechaninių savybių (drėgnio, tankio, griūties αgr ir natūralaus byrėjimo 
αn kampų) tyrimų rezultatai pateikti 2 lentelėje.  
 
 2 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio fizikinės-mechaninės savybės 
 Table 2. Physical-mechanical properties of willow stems chaff  
  

 

Piltinis tankis, kg.m-3 Birumo kampai, 
laipsn. Augalo 

rūšis 

Pjaustinio
teorinis 

ilgis, mm

Drėgnis, 
proc. Masė, g Tūris,

m3
Tankis, 
kg.m-3 αn, αgr, 

21,9±0,8 1049,6±21,1 0,00585 179,4±4,6 41,3±2,7 72,0±0,8 
5±1  818,6 SM  140 SM   

21,9±0,8 943,9±27,9 0,00585 161,3±5,3 39,3±1,3 67,3±2,2 14±2  737,2 SM  125 SM   
21,9±0,8 780,8±18,8 0,00585 133,4±3,9 38,0±0,8 66,0±0,8 

Gluosniai 
1-ų metų 

24±2  609,8 SM  104 SM   
25,1±2,9 969,3±7,8 0,00585 165,7±3,6 46,6±1,4 73,3±1,3 5±1  756,0 SM  122 SM   
25,1±2,9 904,3±31,6 0,00585 154,5±6,6 44,6±2,2 69,6±1,4 14±2  677,3 SM  115 SM   
25,1±2,9 721,7±3,8 0,00585 123,4±7,5 45,6±1,9 67,0±0,8 

Gluosniai 
2-ų metų 

24±2  540,8 SM  96 SM   

Iš 2 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 1-ų ir 2-ų metų augimo 
gluosnių pjaustinio piltinis tankis kito esant skirtingam pjaustinio ilgiui (tiekimo 
transporterio greičiui): kai pjaustinio ilgis 5 mm, tankis buvo 140 – 122 kg⋅m-3 SM; 
esant pjaustinio ilgiui 14 mm, tankis buvo 125 – 115 kg.m-3 SM; o esant pjaustinio 
ilgiui 24 mm, tankis buvo mažiausias – 104 – 96 kg⋅m-3 SM. Didėjant pjaustinio 
ilgiui, piltinis tankis mažėja. 

Nustatytas gluosninių stiebų pjaustinio natūralaus byrėjimo kampas αn 
esant pjaustinio ilgiui 5 mm kito nuo 41,3 iki 46,6 laipsn., o griūties kampas αgr – 
nuo 72,0 iki 73,3 laipsn.; kai pjaustinio ilgis 14 mm, natūralaus byrėjimo kampas 
kito 39,3–44,6 laipsn., o griūties kampas – 67,3–69,6 laipsn. ribose; kai pjaustinio 
ilgis 24 mm, natūralaus byrėjimo kampas kito 38,0–45,6 laipsn., o griūties kampas 
–66,0–67,0 laipsn. ribose. Nustatyta, kad pjaustinio ilgiui didėjant, natūralaus 
byrėjimo ir griūties kampai turi bendrą tendenciją nežymiai mažėti. 

Remiantis šių atliktų tyrimų rezultatais galima apskaičiuoti reikiamą 
gluosnių pjaustinio saugyklų, aikštelių dydį (pagal natūralaus byrėjimo kampą 
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nustatoma kaip pasiskleis išpilamas iš transporto priemonės, bunkerio pjaustinys). 
Pagal gluosnių pjaustinio griūties kampą nustatomi saugyklų (bunkerių), tiekimo 
kūryklas mechanizmų sienelių (sienelių posvyrio kampai turi būti didesni už 
nustatytus ribinius) konstruktyviniai parametrai. 
  Gluosnių stiebų pjaustinio trinties savybių nustatymas. Šiame skyrelyje 
įvertinti ir tyrimais pagrįsti 1-ų ir 2-ų metų augimo skirtingo pjaustinio ilgio 
gluosnių trinties koeficientai slystant valcuoto plieno ir plastmasiniu paviršiais bei 
nustatyti įrenginių sienelių nuolydžio kampai. Tyrimų rezultatai pateikti 3 – 
6 lentelėse. Naudojantis lentelėse pateiktais tyrimų rezultatais galima nustatyti 
dinaminio trinties koeficiento ir ribinio sienelės nuolydžio kampo priklausomybę 
nuo pjaustinio smulkumo, pjaustinio judėjimo greičio ir normalinio slėgio jėgos Nt, 
kurią sudaro papildomos apkrovos ir pjaustinio sunkio jėgų suma.  
 Apibendrinant 3 – 6 lentelėse pateiktus duomenis galima teigti, kad 
didinant papildomos apkrovos jėgą nuo 10 iki 30 N (ši jėga lentelėse pažymėta 
skliaustuose), trinties koeficientas turi tendenciją mažėti. Didinant pjaustinio 
judėjimo greitį nuo 0,022 iki 0,081 m⋅s-1, esant vienodam normaliniam slėgiui, 
dinaminės trinties koeficientas taip pat mažėja. Išimčių pasitaiko esant didžiausiam 
pjaustinio ilgiui (24 mm) ir didžiausiam pjaustinio judėjimo greičiui (0,081 m⋅s-1).  
 Nustatyta, kad gautos didesnės dinaminės trinties koeficiento reikšmės 
pjaustiniui slystant metaliniu paviršiumi – didžiausias trinties koeficientas lygus 
0,938 (kai 2-ų metų augimo 24 mm ilgio gluosnių pjaustinio judėjimo greitis lygus 
0,022 m⋅s-1), o slystant plastmasiniu paviršiumi didžiausias trinties koeficientas yra 
0,680 (kai 1-ų metų augimo 14 mm ilgio pjaustinio judėjimo greitis yra  
0,022 m⋅s-1). 

Remiantis atliktų tyrimų duomenimis apskaičiuoti ribiniai laikymo ir 
transportavimo įrenginių sienelių nuolydžio kampai, kai pjaustinio judėjimo greitis 
(0,022-0,081 m⋅s-1): susmulkintam pjaustiniui, kai pjaustinio ilgis 5 mm pirmų 
metų gluosniams, kai sienelė pagaminta iš plastmasės – 19–27 laipsn., plieno – 30–
47 laipsn., antrų metų gluosniams: plastmasės – 22–42 laipsn., plieno – 48–
58 laipsn. Kai pjaustinio ilgis 14 mm pirmų metų gluosniams, kai sienelė 
pagaminta iš plastmasės – 18–48 laipsn., plieno – 17–35 laipsn., antrų metų 
gluosniams: plastmasės – 21–35 laipsn., plieno – 37–52 laipsn. Kai pjaustinio ilgis 
24 mm ir sienelė pagaminta iš plastmasės, pirmų metų gluosniams – 22–37 laipsn., 
kai sienelė pagaminta iš plieno – 42–55 laipsn., antrų metų gluosniams: plastmasės 
– 23–30 laipsn., plieno – 34–59 laipsn. 
  Apibendrinant šių tyrimų rezultatus galima teigti, kad gluosnių stiebų 
pjaustinio laikymo ir transportavimo mechanizmų plieninių sienelių nuolydžio 
kampai kai kuriais atvejais didesni už plastmasinių, tačiau daugeliu atvejų žymaus 
skirtumo nepastebėta. Dėl to sieneles ir pertvaras rekomenduotina gaminti iš plieno 
ir plastmasės.  
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3 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio dinaminės trinties koeficiento ft (ft = Pt /Nt) 
nustatymas (gluosniai 1-ų augimo metų, slydimo paviršius – plienas)  
Table 3. Determination of dynamic frictional coefficient ft (ft = Pt /Nt) of willow 
stems chaff (willows are of 1-st year growth, surface of slide – metal)  

Pjaustinio ilgis, 
mm 

Pjaustinio 
judėjimo 
greitis, 

m/s 

Normalinio 
slėgio jėga, 

Nt , N 

Pasiprie- 
šinimo  
trinčiai  

jėga, Pt , N 

Trinties 
koeficientas 

ft

Nuolydžio 
kampas 

α1 (laipsn) 

4,0(0) 2,63 0,657 47 
14,0(10) 8,27 0,590 43 
24,0(20) 13,61 0,567 42 0,022 

34,0(30) 16,73 0,492 37 
4,0(0) 1,82 0,455 35 

14,0(10) 7,95 0,567 42 
24,0(20) 12,85 0,535 40 0,054 

34,0(30) 17,19 0,505 38 
4,0(0) 1,67 0,418 32 

14,0(10) 6,30 0,450 34 
24,0(20) 9,66 0,402 31 

5±1 

0,081 

34,0(30) 13,26 0,389 30 
      

4,5(0) 10,19 0,709 34 
14,5(10) 4,29 0,395 35 
24,5(20) 10,95 0,446 34 0,022 

34,5(30) 14,65 0,425 33 
4,5(0) 1,58 0,352 27 

14,5(10) 5,05 0,348 27 
24,5(20) 3,10 0,208 17 0,054 

34,5(30) 12,31 0,357 28 
4,5(0) 1,88 0,417 32 

14,5(10) 6,70 0,462 35 
24,5(20) 8,94 0,365 28 

14±2 

0,081 

34,5(30) 11,88 0,344 27 
      

5,0(0) 3,53 0,706 49 
15,0(10) 9,05 0,603 44 
25,0(20) 14,65 0,586 43 0,022 

35,0(30) 20,79 0,594 44 
5,0(0) 2,96 0,592 43 

15,0(10) 8,63 0,576 42 
25,0(20) 14,98 0,599 44 0,054 

35,0(30) 19,82 0,567 42 
5,0(0) 2,861 0,572 55 

15,0(10) 8,61 0,574 42 
25,0(20) 14,47 0,578 43 

24±2 

0,081 

35,0(30) 20,26 0,579 43 
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4 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio dinaminės trinties koeficiento ft (ft = Pt /Nt) 
nustatymas (gluosniai 2-ų augimo metų, slydimo paviršius – plienas)  
Table 4. Determination of dynamic frictional coefficient ft (ft = Pt /Nt) of willow 
stems chaff (willows are of 2-ond year growth, surface of slide – metal)  

Pjaustinio ilgis, 
mm 

Pjaustinio 
judėjimo 
greitis, 

m/s 

Normalinio 
slėgio jėga, 

Nt , N 

Pasiprie- 
šinimo  
trinčiai  

jėga, Pt , N 

Trinties 
koeficientas 

ft  

Nuolydžio 
kampas 

α1 (laipsn) 

4,0(0) 3,67 0,918 58 
14,0(10) 11,37 0,812 54 
24,0(20) 20,74 0,864 56 0,022 

34,0(30) 24,21 0,712 51 
4,0(0) 3,62 0,904 57 

14,0(10) 10,06 0,718 50 
24,0(20) 21,13 0,880 57 0,054 

34,0(30) 21, 13 0,880 57 
4,0(0) 3,42 0,855 56 

14,0(10) 13,09 0,935 59 
24,0(20) 16,18 0,674 48 

5±1 

0,081 

34,0(30) 23,31 0,686 48 
      

4,5(0) 3,37 0,748 52 
14,5(10) 8,72 0,601 44 
24,5(20) 12,38 0,505 38 0,022 

34,5(30) 16,88 0,489 37 
4,5(0) 2,61 0,580 43 

14,5(10) 9,29 0,641 47 
24,5(20) 14,99 0,612 45 0,054 

34,5(30) 17,05 0,494 38 
4,5(0) 3,73 0,829 41 

14,5(10) 9,45 0,651 47 
24,5(20) 14,61 0,596 44 

14±2 

0,081 

34,5(30) 21,33 0,618 45 
      

5,0(0) 4,69 0,938 59 
15,0(10) 8,29 0,553 56 
25,0(20) 14,80 0,592 53 0,022 

35,0(30) 16,97 0,513 40 
5,0(0) 2,66 0,532 40 

15,0(10) 8,32 0,554 56 
25,0(20) 13,01 0,520 39 0,054 

35,0(30) 16,34 0,466 36 
5,0(0) 2,18 0,436 34 

15,0(10) 6,73 0,448 34 
25,0(20) 12,02 0,481 36 

24±2 

0,081 

35,0(30) 15,73 0,449 34 
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5 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio dinaminės trinties koeficiento ft (ft = Pt /Nt) 
nustatymas (gluosniai 1-ų augimo metų, slydimo paviršius – plastmasė)  
Table 5. Determination of dynamic frictional coefficient ft (ft = Pt /Nt) of willow 
stems chaff (willows are of 1-st year growth, surface of slide – plastic)  

Pjaustinio ilgis, 
mm 

Pjaustinio 
judėjimo 
greitis, 

m/s 

Normalinio 
slėgio jėga, 

Nt , N 

Pasiprie- 
šinimo  
trinčiai  

jėga, Pt , N 

Trinties 
koeficientas 

ft  

Nuolydžio 
kampas 

α1 (laipsn) 

4,0(0) 1,54 0,385 27 
14,0(10) 5,35 0,382 27 
24,0(20) 6,98 0,291 23 0,022 

34,0(30) 9,29 0,273 21 
4,0(0) 1,21 0,455 24 

14,0(10) 4,75 0,567 26 
24,0(20) 7,29 0,535 24 0,054 

34,0(30) 9,47 0,505 22 
4,0(0) 1,11 0,277 22 

14,0(10) 3,67 0,262 21 
24,0(20) 6,46 0,269 21 

5±1 

0,081 

34,0(30) 0,35 0,245 19 
      

4,5(0) 3,06 0,680 48 
14,5(10) 6,61 0,456 35 
24,5(20) 10,02 0,409 32 0,022 

34,5(30) 12,41 0,359 28 
4,5(0) 1,68 0,374 29 

14,5(10) 6,05 0,417 32 
24,5(20) 9,60 0,392 30 0,054 

34,5(30) 12,27 0,356 28 
4,5(0) 1,13 0,250 19 

14,5(10) 3,24 0,223 18 
24,5(20) 5,66 0,231 18 

14±2 

0,081 

34,5(30) 8,86 0,257 20 
      

5,0(0) 2,47 0,494 37 
15,0(10) 6,55 0,436 34 
25,0(20) 8,74 0,349 27 0,022 

35,0(30) 11,73 0,335 26 
5,0(0) 1,85 0,370 29 

15,0(10) 5,42 0,361 28 
25,0(20) 8,41 0,336 25 0,054 

35,0(30) 13,65 0,390 30 
5,0(0) 1,85 0,370 29 

15,0(10) 5,63 0,375 29 
25,0(20) 9,50 0,380 29 

24±2 

0,081 

35,0(30) 9,93 0,284 22 
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6 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio dinaminės trinties koeficiento ft (ft = Pt /Nt) 
nustatymas (gluosniai 2-ų augimo metų, slydimo paviršius – plastmasė)  
Table 6. Determination of dynamic frictional coefficient ft (ft = Pt /Nt) of willow 
stems chaff (willows are of 2-ond year growth, surface of slide – plastic)  

Pjaustinio ilgis, 
mm 

Pjaustinio 
judėjimo 
greitis, 

m/s 

Normalinio 
slėgio jėga, 

Nt , N 

Pasiprie- 
šinimo  
trinčiai  

jėga, Pt , N 

Trinties 
koeficientas 

ft  

Nuolydžio 
kampas 

α1 (laipsn) 

4,0(0) 2,29 0,572 42 
14,0(10) 5,91 0,422 33 
24,0(20) 8,00 0,333 26 0,022 

34,0(30) 11,00 0,323 25 
4,0(0) 1,43 0,358 28 

14,0(10) 5,46 0,390 30 
24,0(20) 6,78 0,282 22 0,054 

34,0(30) 10,78 0,316 25 
4,0(0) 1,41 0,352 27 

14,0(10) 4,74 0,338 26 
24,0(20) 7,16 0,298 23 

5±1 

0,081 

34,0(30) 10,89 0,320 25 
      

4,5(0) 2,09 0,464 35 
14,5(10) 4,99 0,344 27 
24,5(20) 8,39 0,342 27 0,022 

34,5(30) 11,01 0,319 25 
4,5(0) 1,55 0,344 27 

14,5(10) 6,11 0,352 28 
24,5(20) 9,64 0,393 30 0,054 

34,5(30) 11,78 0,341 27 
4,5(0) 1,19 0,265 21 

14,5(10) 5,44 0,375 29 
24,5(20) 9,35 0,382 30 

14±2 

0,081 

34,5(30) 12,05 0,349 27 
      

5,0(0) 1,91 0,382 30 
15,0(10) 5,43 0,362 28 
25,0(20) 7,72 0,309 24 0,022 

35,0(30) 10,23 0,292 23 
5,0(0) 1,58 0,316 25 

15,0(10) 4,93 0,330 26 
25,0(20) 7,56 0,302 24 0,054 

35,0(30) 10,68 0,305 24 
5,0(0) 1, 45 0,290 24 

15,0(10) 4,53 0,302 24 
25,0(20) 7,58 0,303 24 

24±2 

0,081 

35,0(30) 10,42 0,297 23 
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Išvados 
 

1. Vertinant smulkintuvu Maral-125 susmulkintų gluosninių stiebų 
pjaustinio smulkumo kokybę nustatyta, kad tirtas smulkintuvas tinka smulkinti 1-ų 
ir 2-ų metų augimo gluosninių stiebus, kai gaminamas vidutinio smulkumo 
pjaustinys – 14–24 mm ilgio. Kai gluosnių pjaustinio ilgis 5 mm, gluosnių stiebai 
per daug susmulkinami, dulkių susidaro daugiau nei 7 %. 

2. Nustatyta, kad 1-ų ir 2-ų metų augimo gluosnių pjaustinio piltinis tankis 
kito priklausomai nuo pjaustinio ilgio: kai pjaustinio ilgis 5 mm, tankis buvo 140–
122 kg⋅m-3 SM; esant pjaustinio ilgiui 14 mm, tankis buvo 125–115 kg⋅m-3 SM; o 
esant pjaustinio ilgiui 24 mm, tankis buvo mažiausias – 104–96 kg⋅m-3 SM. 
Didėjant pjaustinio ilgiui, piltinis tankis mažėja. 

3. Nustatytas 1-ų ir 2-ų metų augimo gluosnių stiebų pjaustinio natūralaus 
byrėjimo kampas esant pjaustinio ilgiui 5 mm kito nuo 41,3 iki 46,6 laipsn., o 
griūties kampas – nuo 72,0 iki 73,3 laipsn.; kai pjaustinio ilgis 14 mm, birumo 
kampai kito atitinkamai 39,3–44,6 laipsn. ir 67,3–69,6 laipsn. ribose; kai pjaustinio 
ilgis 24 mm, birumo kampai kito atitinkamai 38,0–45,6 laipsn. ir 66,0–67,0 laipsn. 
ribose. Nustatyta, kad pjaustiniui ilgėjant, birumo kampai mažėja. 

4. Nustatyta, kad didinant papildomos apkrovos jėgą nuo 10 iki 30 N ir 
pjaustinio judėjimo greitį nuo 0,022 iki 0,081 m⋅s-1, dinaminės trinties koeficientas, 
atitinkamai ir sienelės nuolydžio kampas, turi tendenciją mažėti. Išimčių pasitaiko 
esant didžiausiam pjaustinio ilgiui (24 mm) ir didžiausiam pjaustinio judėjimo 
greičiui (0,081 m⋅s-1). 

5. Nustatyta, kad 1-ų ir 2-ų metų augimo gluosnių pjaustiniui, kurio ilgis 
5–24 mm, slystant valcuoto plieno paviršiumi (šiurkštumas 12,5 µ) gautos didesnės 
dinaminės trinties koeficiento reikšmės – didžiausias trinties koeficientas yra 
0,938, o slystant plastmasiniu paviršiumi (šiurkštumas 12,5 µ) didžiausias trinties 
koeficientas yra 0,680 (pjaustinio slydimo greitis kinta 0,022–0,081 m·s-1 ribose). 
  6. Apibendrinant tyrimų rezultatus galima teigti, kad 1-ų ir 2-ų metų 
augimo gluosnių stiebų pjaustinio laikymo ir transportavimo įrenginių plieninių 
sienelių nuolydžio kampai kai kuriais atvejais didesni už plastmasinių, tačiau 
daugeliu atvejų žymaus skirtumo nepastebėta. Dėl to sieneles ir pertvaras 
rekomenduotina gaminti iš plieno ir plastmasės.  

 
 

Literatūra 
 

1. Jasinskas, A., Scholz, V. Augalų biomasės nuėmimo ir ruošimo kurui 
technologijos ir jų vertinimas: studija. ISBN 978-9986-732-48-8. 
Raudondvaris, 2008, 74 p. 

2. Šateikis, I. Augalinės biomasės auginimo ir naudojimo kietajam kurui 
energetinis potencialas ir mokslinės problemos. Žemės ūkio inžinerija: LŽŪU 
ŽŪI Instituto ir LŽŪ Universiteto mokslo darbai, 2006, t. 38(3), p. 5–21. 

 56 



3. Kryževičienė, A., Jasinskas, A., Žaltauskas, A. Atsinaujinančių energijos 
šaltinių žemės ūkyje paieška. Žemdirbystė. Mokslo darbai, 2001, t. 74, p. 201–
214.  

4. Jasinskas, A. Estimation of Physical-Mechanical Properties of Tall Growing 
Bioenergy Plants. Progressive Eco-Friendly Technological Processes in 
Agricultural Engineering: proceedings of the International Conference LIAE, 
19-20 September 2002, Raudondvaris, 2002, p. 187–194. 

5. Jasinskas A., Liubarskis V. Energetinių augalų auginimo ir naudojimo kurui 
technologijos. – Raudondvaris, 2005. – 88 p. 

6. Adomavičius V., Balčiūnas P. Atsinaujinančiosios ir alternatyviosios energijos 
šaltiniai. – Kaunas, Technologija, 2003. – P. 112. 

7. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo programos 2002–
2006 m. Lietuvos Respublikos Ž. Ū. ministerija; Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas. Vilnius, 2002, 702 p.  

8. Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2006-2010 metų programa. 
Lietuvos Vyriausybė. Vilnius, 2006, 8 p. 

9. Žaltauskas, A., Ramoška, E. Galimi biomasės kuro ištekliai, jų regioninis 
pasiskirstymas Lietuvoje. Ekostrategija, 2002, 8 p. 

10. Hadders, G. Industrial and energy crops. Annual report. Swedish Institute of 
Agricultural Engineering, 1997, p.12–13. 

11. Danfors, B., Ledin, S., Rosenqvist, H. Short-rotation willow coppice growers' 
manual. Swedish Institute of Agricultural Engineering. 1998. 

12.   Scholz, V., Krüger, K., Höhn, A. Environmentally compatible and energy–
efficient production of energy plants. Agrartechnische Forschung, 2001,  
Bd. 7, H. 4, S. 63–71. 

13. Olsson, R. Wood chips for energy production. Technology - Environment – 
Economy, 1993, p. 1–16. 

14. Scholz, V., Lorbacher, R. F., Spikermann, H. Stand der Pflanz – und 
Erntetechnik für Kurzumtriebsplantagen: Anbau und Nutzung von Bäuen auf 
landwirtschaftlichen Flächen. 1. Fachtagung, Tharandt, 6, 7. 2006. S. 149–
156.  

15. Scholz, V., Idler, C., Daries, W. et al. Pflanz–, Ernte– und 
Lagerungstechnologien für schnellwachsende Baumarten. ATB Potsdam–
Bornim, 2008, 29 S. 

16. Stasiek, A. Renewable energy resources - energy for the future. Gdansk, 1999, 
167 p.  

17. Doom, I. Green energy: energy from biomass. Energy Innovation, 1994, 
p. 14–16. 

18. Jasinskas, A. Gluosnių auginimas kurui: studija. Raudondvaris, 2006, p. 52. 
19. Vares, V. ir kt. Biokuro naudotojo žinynas. Vilnius, 2007, 168 p. 
20. Alakangas, E. Properties of fuels used in Finland. VTT: Espoo, 2000, 

 p. 172–189. 

 57 



21. DD CEN/TS 15149-1:2006. Solid biofuels – Methods for the determination of 
particle size distribution. Part 1: Oscillating screen method using sieve 
apertures of 3,15 mm and above. 2006.  

22. Jasinskas, A. Ulozevičiūtė, I. Estimation of frictional properties of energy 
plants chaff. Biosystems engineering and processes in agriculture: proceedings 
of international conference, Raudondvaris, 2008, p. 71–76. 

23. Fu-Chun Wu, Hsieh Wen Shen, Yi-Ju Chou. Variation of Roughness 
Coefficient for Unsubmerged and Submerged Vegetation. Journal of 
Hydraulic Engineering, 1999, September, p. 934–942. 

24. Sirvydis, J. Siloso gamintojo žinynas. Raudondvaris, 2004. – 90 p. 
25. Biomasės inžinerija: vadovėlis. Sudarytojai: Raila, A., Navickas, K. Kaunas: 

Akademija, 2008 – I tomas. – 220 p. 
26. Jasinskas, A., Zvicevičius, E. Biomasės gamybos inžinerija: Laboratorinių 

darbų metodiniai patarimai. Akademija, 2008. – 44 p. 
27. Рогинский Г. А. Дозирование сыпучих материалов. Москва: Химия, 

1987, c. 70–71. 
 
 

Algirdas Jasinskas 
 

DETERMINATION OF PHYSICAL–MECHANICAL PROPERTIES OF 
WILLOWS STEMS CHAFF  

 
Abstract 

 
In the article are presented characteristics of willows, which are usable for 

energy purposes in Lithuania and in foreign countries, their specifics of growing 
and usage for energy purposes. As well you will find methodology of evaluation of 
willows stems chaff physical-mechanical properties, there are presented and 
discussed results of experimental tests. Experiments were made on manual way 
cut, in experimental fields of Institute grown up, 1-st and 2-ond year vegetation 
willows stems, which were chopped to different lenth of chaff by forage harvester 
Maral-125.  

There were determinated the physical-mechanical properties of willows 
stems chaff: moisture content, density, natural crumble and fall angles and were 
evaluated thinness of chaff. It were estimated frictional properties of willows stems 
chaff, which was prepared for biofuel, it was determined the dynamic frictional 
coefficient while the chaff slides on the metallic and plastic surfaces, and was 
determined optimal slope angles of walls for storage and transportation 
implements. It were determined the load of chaff and movement speed influence to 
the dynamic frictional coefficient and optimal slope angle of a wall.  

Willows,  stems, chaff, physical-mechanical properties, thinness, dynamic 
frictional coefficient, slope angle.  
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Аִ Ясинскас 
 

ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
СЕЧКИ СТЕБЛЕЙ ИВЫ 

 
Резюме 

 
 В статье представлена характеристика ивы, которая используется как 
энергетическое растение в Литве и зарубежных странах, а также 
представлены особенности используется этих растений для энергетических 
нуждю. Изложена методика определения физико – механических свойств 
сечки стеблей ивы, представлены результаты экспериментальных 
исследований и проведена их оценка. Экспериментальные исследования 
проведены с выращенными в экспериментных полях Института и вручную 
убранными стеблями ивы 1-ого и 2-ого года роста, которые были измельчены 
с использованием барабанного измельчителя кормового комбайна “Марал-
125” и была изготовлена сечка разной длины. 
 Определены физико – механические свойства сечки стеблей ивы: 
влажность, плотность, углы натурального откоса и обрушения, оценено 
качество измельчения. А также исследованы свойства трения 
изготавливаемой в виде биотоплива сечки стеблей ивы, определены значения 
коэффициента динамического трения при скольжении сечки разными 
поверхностями – металлической пластины и пластины из пластика, 
определены оптимальные углы наклона стенок приспособлений для 
транспортировки и хранения сечки. Оценены зависимости коэффициента 
динамического трения и оптимального угла наклона стенки от силы 
вертикального давления и скорости движения сечки. 
 Ива, стебли, сечка, физико-механические свойства, качество 
измельчения, коэффициент динамического трения, угол наклона. 
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