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Straipsnyje apžvelgti energetinių augalų smulkinimo ir ruošimo biokurui 

įrenginiai, aptarti naudojami smulkinimo kokybės vertinimo metodai. Pateikta 
energetinėms reikmėms naudojamų nesubrendusių (1–2 metų augimo) gluosninių žilvičių 
pjaustinio kokybės nustatymo metodika, aptarti eksperimentinių tyrimų rezultatai. 
Nesubrendusiems gluosniams smulkinti naudotas pašarų kombaino Maral-125 būgninis 
smulkintuvas.  

Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta nesubrendusių gluosninių žilvičių 
stiebų pjaustinio smulkinimo kokybė, įvertinant būgniniu smulkintuvu paruošto pjaustinio 
frakcinę sudėtį. Pjaustinio frakcinė sudėtis nustatyta dviem metodais – pagal plačiausiai 
naudojamą ES šalyse patvirtintą metodiką ir pagal Danijoje taikomą metodiką. Taip pat 
nustatytas gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio drėgnis, piltinis tankis, apskaičiuotas 
nesubrendusių (1–2 metų augimo) gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio teorinis ilgis 
keičiant būgninio smulkintuvo darbo režimus.  

Gluosniniai žilvičiai, stiebai, smulkintuvai, pjaustinys, drėgnis, piltinis tankis, 
smulkinimo kokybė, frakcinė sudėtis.  

 
Įvadas 

 
 Pramonės revoliucija 18-ajame amžiuje prasidėjo nuo medienos kuro 
pakeitimo į iškastinį kurą – anglį bei naftą. Anglis plačiai išplito kaip kuro šaltinis 
garo varikliams, o 19-jame amžiuje paplito naftos naudojimas įvairiose srityse – ji 
buvo naudojama kaip kuro šaltinis, skirtas lempoms, šilumos gamybai ir mašinoms 
[1]. Tai padidino iškastinio kuro vartojimą įvairiose technologijose ir tas lėmė vis 
didesnę žmonijos priklausomybę nuo iškastinio kuro. 
 Iškastinio kuro pagrindą sudaro anglis, tačiau degimo proceso metu į 
aplinką išskiriama kur kas daugiau produktų nei vien tik CO2. Pavyzdžiui anglis, 
nafta ir gamtinės dujos turi 80, 65 ir 45 % anglies (C), atitinkamai likusią dalį 
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sudaro vandenilis ir kiti aplinkos teršalai, tokie kaip siera, sunkieji metalai bei 
kancerogenai [2]. Kadangi iškastinis kuras yra deginamas, tai CO2 ir kiti teršalai 
patenka į atmosferą, taip prisidėdami prie šiltnamio efekto ir klimato kaitos. 

Žemės paviršius sugeria spinduliuotę, sklindančią nuo saulės paviršiaus. 
Tada ši energija paskirstoma tarp atmosferos, hidrosferos ir litosferos, o vėliau 
sugrįžta atgal į kosmosą [3]. Įeinanti saulės spinduliuotė yra subalansuota 
tarpusavyje su išeinančia spinduliuote ir jeigu kažkas įsiterpia į jų tarpusavio ryšius 
arba veikia jų paskirstymą Žemėje, tai gali sukelti klimato kaitą, gali turėti įtakos  
Žemės temperatūrai [3]. Dėl savo unikalios molekulinės struktūros natūraliai 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, tokios kaip anglies dioksidas (CO2), vandens 
garai (H2O), ozonas (O3) bei metanas (CH4), užkerta kelią šilumos sugrįžimui į 
kosmosą netoli Žemės paviršiaus [1]. Šis procesas ir yra vadinamas šiltnamio 
efektu. Kai šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija atmosferoje padidėja, 
tai išeinančioji spinduliuotė yra sugeriama atmosferos ir šildo ją bei Žemės 
paviršių. Kuo mažiau šilumos pasišalina iš Žemės į kosmosą, tuo ryškesnis tampa 
šiltnamio efektas, kuris įtakoja ir klimato kaitą [3]. 

Energetika – ūkio sritis, apimanti energijos išteklius, įvairių energijos rūšių 
gamybą, transformaciją, perdavimą ir vartojimą. Šiuolaikiniam žmogui sunku 
įsivaizduoti kasdieninį gyvenimą be dabartinių energijos išteklių. Tik racionalus 
energijos išteklių, gaunamų iš Žemės gelmių, panaudojimas gali užtikrinti 
visuomenės ateitį ir gyvenimo kokybę, tačiau iškastinio kuro klodai sparčiai senka, 
energijos paskirstymo principai sąlygoja žmonių skurdinimą ir grėsmę nacionalinei 
nepriklausomybei, didėja klimato kaita. Būtina rasti naujus energijos gavimo 
būdus, saugančius mūsų planetą ir visatą.  

Atsinaujinantys energijos šaltiniai išskiria mažiau CO2 dujų į aplinką 
lyginant su iškastiniu kuru. Todėl atsinaujinančios energijos naudojimas yra 
palankiai vertinamas ir prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo. Apsisprendimas dėl atsinaujinančios energijos vartojimo priklauso nuo 
turimų išteklių atitinkamoje srityje. 
 Vienas iš svarbiausių atsinaujinančios energijos šaltinių yra energetinėms 
reikmėms naudojama augalinė biomasė. Europos Sąjungos šalyse augalinė 
biomasė sudaro apie pusę alternatyvios energijos. Lietuvoje iš augalinės biomasės 
gaunama energija sudaro apie 90 % visos atsinaujinančios energijos [4, 5]. 
 Galimybės plėtoti kai kuriuos atsinaujinančios energijos šaltinius Lietuvoje 
yra ribotos: ištekliai iš hidroelektrinių yra kuklūs dėl krašto geografinių savybių, o 
vėjo jėgaines yra ekonomiška eksploatuoti tik tose zonose, kur pakankamas vėjo 
greitis ir yra išspręstos energijos perdavimo į elektros tinklus problemos. Rapsų 
auginimas kurui yra susijęs su nemažomis auginimo ir gamybos išlaidomis. Be to, 
rapsams reikia derlingų žemių, kai tuo tarpu gluosniai prisitaiko prie pačių 
įvairiausių dirvožemių. Todėl manome, kad geriausios galimybės plėtoti  biokurą 
yra susijusios su greitai augančių gluosnių auginimu, ypač dirvonuojančiose 
žemėse, kurių Lietuvoje tikrai yra daug. Kaip atsinaujinančios energijos šaltinis, 
energetinėms reikmėms gali būti naudojami ir kiti trumpos rotacijos energetiniai 
augalai – tuopos, greitai augančios drebulės [4]. Plačiausiai naudojami ir didelę 
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perspektyvą turi gluosniai, kurie gali sudaryti didelį potencialą energetinių augalų, 
neprisidedančių prie šiltnamio efektą skatinančių dujų gamybos ar rūgštaus lietaus.  

Gluosniniai žilvičiai (Salix viminalis) auga įvairiausiuose dirvožemiuose, 
juos galima auginti nederlingose dirvose, pakelėse, šlaituose ir t.t. Gluosninio 
žilvičio auginimas atveria naujas galimybes turėti alternatyvų šaltinį šilumai 
gaminti, juolab, kad Lietuvoje dirvonuoja apie 500 000 ha dirvų [5, 6]. 

Vienas hektaras gerai prižiūrėtos gluosnių plantacijos gali duoti 8–10 tonų 
sausos masės derliaus per metus, kurios energijos ekvivalentas yra apie 5 000 litrų 
naftos. Apytikriai iš vieno kilogramo gluosnių gaunama 1 kWh elektros energijos. 
Rajonui su 100 namų šildymo sistema reikia apie 25 hektarų gluosnių giraitės. 
Kombinuotoji šilumos ir elektros energijos sistema su 100 kW galingumo jėgaine 
sunaudotų 50 ha gluosnių giraitės medienos, kuri būtų kertama kas 3 metai. 
Elektrinei, generuojančiai 5 MW, reikėtų apie 2 500 ha gluosnių [6]. 

Lietuvoje veikia daugiau kaip 70 stambesnių medžio atliekomis kūrenamų 
katilinių, kurios be esminių techninių pertvarkymų galėtų naudoti ir gluosnių 
kapojus. Pagal savo energetines savybes nedžiovinti 50 % drėgmės gluosnių 
kapojai nesiskiria nuo susmulkintų medžio atliekų, kurios jau dabar naudojamos 
rajoninėse katilinėse šilumai gaminti. Išreiškiant šilumine verte, viena tona 40–
50 % drėgnio gluosnių kapojų duoda apie 9 GJ. Nustatyta, kad norint aprūpinti 
kuru 10 MW galingumo biokatilinę, reiktų 6 mėnesiams, tai yra vienam šildymo 
sezonui, paruošti 18 720 tonų gluosnių kapojų. Tokiam kuro kiekiui pagaminti 
kasmet tektų apsodinti gluosniniais žilvičiais apie 930 ha [7]. 
 Gluosnių ir kitų energetinių augalų smulkinimo įrenginiuose dažniausiai 
naudojami trijų tipų smulkintuvai: a) būgniniai, b) diskiniai ir c) sraigtiniai 
(1 pav.). Jie skiriasi tiktai pačia smulkinimo mechanizmo konstrukcija, o tiekimo 
mechanizmai juose panašūs [8–11].  

Būgninis smulkintuvas sudarytas iš besisukančio būgno, kuriame per visą 
plotį išpjautuose grioveliuose įtaisyti 2–4 peiliai. Pjaunamos drožlės storis 
reguliuojamas keičiant tarpelį tarp peiliukų ir priešpeilio ir keičiant būgno sūkių 
dažnį. Būgninio smulkintuvo pjaunamos drožlės storis mažiau pastovus už diskinio 
smulkintuvo pjaunamą drožlę [8]. Šie smulkintuvai dažniausiai naudojami 
medienai smulkinti, jie geriausiai tinka ir gluosnių stiebams smulkinti. 

Diskinis smulkintuvas sudarytas iš besisukančio sunkaus disko, kuriame 
išpjautuose pailguose plyšiuose įtaisyti 2–4 peiliai, išdėstyti radialiai nuo disko 
veleno ašies. Pjaunamos drožlės storis reguliuojamas taip pat kaip būgniniuose 
smulkintuvuose. Šie smulkintuvai gluosniams smulkinti naudojami retai, 
dažniausiai nedideliems kiekiams smulkinti. 

Sraigtiniame smulkintuve skiedrą pjauna kūginis sraigtas su užgaląsta 
išorine briauna. Keičiant šio smulkintuvo kūgio formą, keičiamas pjaunamų 
skiedrų dydis. Sraigtiniai smulkintuvai, lyginant su diskiniais ir būgniniais 
smulkintuvais, gali pjauti ilgesnes skiedras. Kai kurie sraigtiniai smulkintuvai 
pjauna net iki 150 mm ilgio drožlę. Taip pat šiais smulkintuvais pjaunama ir 
platesnė skiedra. Tačiau tokias ilgas ir plačias skiedras sudėtinga automatizuotai 
tiekti į pakuras. Šie smulkintuvai tinka storoms šakoms smulkinti, juos geriausia 
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naudoti peraugusiems (5–6 metų) gluosnių stiebams smulkinti. Dėl to tikslinga 
įvertinti visų trijų tipų smulkinimo mechanizmus, nustatyti jų darbo parametrus 
smulkinant gluosnius, įvertinti pjaustinio kokybę. 
 

 

a) būgninis  b) diskinis c) sraigtinis 
 

1 pav. Energetinių augalų smulkinimo mechanizmai 
 Fig. 1. The energy plants chopping mechanisms 
  

Kodėl yra svarbu įvertinti pjaustinio kokybę? Yra kelios priežastys, tačiau 
svarbiausia ir pagrindinė: tenkinti pirkėjo – užsakovo reikalavimus. Užsakovas 
gamintojui dažniausia nurodo, koks turi būti pjaustinio stambumas. Dažniausia 
apibrėžiama, kad didesnių kaip 15–16 mm dalelių kiekis sudarytų apie 70–80 % 
bendros pjaustinio masės, o dulkių (dalelių, mažesnių kaip 3 mm) kiekis neturi 
viršyti 3–5 %. Kitos nemažiau svarbios priežastys yra efektyvi aukštos pjaustinio 
kokybės gamyba atsižvelgiant į katilų gamintojų rekomendacijas; katilo 
eksploatacijos be sutrikimų užtikrinimas (pjaustinys turi būti be priemaišų, tokių 
kaip metalas, akmenys ar tiesiog per stambios pjaustinio dalelės it kt.); kiek 
įmanoma retesnis katilo aptarnavimas (mažiau pelenų, dulkių ir kt.). 

Užtikrinant pjaustinio kokybę susiduriama su keletu problemų: 
- pjaustinio kokybė bei jo kilmė (drėgnis, pelenų kiekis, priemaišų kiekis 

ir kt.) 
- pjaustinio laikymas gamybos bei prekybos metu (priemaišos, grybai, 

džiūvimas ir kt.) 
- pjaustinio tiekimas į degimo kamerą (užsikimšę mechanizmai ir kt.) 
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- kuro degimo kokybė (didelis kenksmingų degimo produktų kiekis dėl 
didelio dulkių kiekio, didelis peleningumas it kt.). 

Todėl iškyla klausimas, kaip turėtume užtikrinti kokybiško kuro gamybą? 
Atsakymas būtų ganėtinai paprastas: pjaustinio gamybos kontrolė turėtų egzistuoti 
jau nuo pirmųjų gamybos žingsnių iki kuro tiekimo į degimo kamerą. Tūrėtų būti 
įdiegta kontrolė bei gamybos proceso patikrinimas atsižvelgiant į galiojančius 
standartus [12]. Ir investuojama į nuolatinį gamybos proceso tobulinimą. Visa tai 
turėtų užtikrinti efektyvų kokybiško ir ekologiško kuro gamybos procesą. Todėl 
yra labai svarbu nustatyti bei išanalizuoti pagrindinius kokybiško kuro rodiklius: 

-  priemaišų kiekį; 
-  dalelių pasiskirstymą pagal dydį; 
-  drėgnį; 
-  kaloringumą;  
-  piltinį (tūrinį) tankį. 
Pastaruoju metu Lietuvoje susidomėjimas gluosnių auginimu kurui didėja. 

Stambių katilinių savininkai tvirtina, kad gluosnių kuras tinkamas plačiam 
vartojimui ir jie gali jį supirkinėti neribotais kiekiais. Tad Lietuvos ūkininkams 
tikslinga plėsti gluosninio žilvičių auginimą.  

Atsižvelgiant į gluosnių auginimo ir naudojimo kurui privalumus, tikslinga 
giliau išanalizuoti ir įvertinti šių augalų nuėmimo ir paruošimo kurui technologijas 
bei perspektyvią techniką, kurią būtų galima taikyti ir Lietuvos klimato sąlygomis. 
Tikslinga įvertinti ne tik subrendusių (3–4 metų augimo) gluosnių, bet ištirti ir 
nesubrendusių (1–2 metų augimo) gluosnių ruošimo biokurui – smulkinimo 
galimybes, bei nustatyti smulkinimo kokybinius veiksnius. 

Tyrimų tikslas – įvertinti nesubrendusių (1–2 metų augimo) gluosnių 
smulkinimo būgniniu smulkintuvu procesą ir nustatyti gluosnių pjaustinio 
smulkinimo kokybę charakterizuojančius veiksnius. 

 
Tyrimų metodika 

 
1. Masės slinkimo greičio įtakos stiebų smulkinimo ilgiui analitinis 

įvertinimas. 
Nupjautas ir sutankintas augalų stiebų masės sluoksnis greičiu v0 tiekiamas 

į smulkinimo būgną, kuris smulkina masę. Masės slinkimo greitis tiesiogiai 
priklauso nuo tiekimo būgnų linijinių greičių. Nustatyta, kad viršutinio masės 
sluoksnio slinkimo greitis turi būti didesnis už apatinio sluoksnio v01 > v02, tuomet 
masė labiau prispaudžiama prie priešpeilio plokštumos (2 pav.) [13]. 

Smulkinimo būgno 1 sūkių  dažnis 913 min-1, transporterio 7 varančiojo 
būgno 8 sūkių dažnis keičiamas elektros srovės dažnio keitikliu 5, peilių skaičius 
8 vnt. Teorinis pjaustinio ilgis priklauso nuo varančiojo būgno 8 sūkių dažnio 
(didžiausias teorinis pjaustinio ilgis lteor = 61 mm). Smulkintuvo pavaras suka 
elektros variklis 4 (2 pav.).  
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2 pav. Pašarų kombaino Maral-125 būgninio smulkintuvo schema: 
1 – smulkinimo būgnas; 2 – susmulkintos masės pneumatinis transporteris;  
3 – diržinė pavara; 4 – smulkinimo būgno elektros variklis; 5 – varančiojo masės 
tiekimo būgno elektros variklio sukimosi dažnio keitiklis; 6 – viršutinis augalų 
prispaudimo būgnas; 7 – transporteris; 8 – apatinis transporterio varantysis būgnas; 
9 – peiliai; 10 – priešpeilio plokštelė 
Fig. 2. The scheme of forage harvester Maral – 125 drum chopper 

 
 
Analizuojant būgninio smulkintuvo darbo procesą galima teigti, kad 

viršutinio masės sluoksnio judėjimo greitis lygus viršutinio tiekimo būgno greičiui 
v01 = v1, tuomet v01, ms-1: 

 

v01 = 
30

1rnπ
,    (1) 

 
čia:  n1 – viršutinio būgno sūkių dažnis, min-1, 

 r – būgno spindulys, m. 
 
Analogiškai apskaičiuojamas ir apatinio masės sluoksnio slinkimo greitis, 

kuris lygus apatinio tiekimo būgno greičiui v02 = v2.  
 

A. V. Krasničenka (A. B. Красниченко) ir kiti mokslininkai tyrinėjo 
nesumedėjusių augalų stiebų smulkinimo procesą naudojant būgninį smulkinimo 
aparatą, analitiškai įvertino svarbiausius smulkinamos masės rodiklius [13, 14]. 
Vienas iš šių rodiklių – teorinis smulkinimo ilgis (mm) priklauso nuo masės 
sluoksnio slinkimo greičio vsl, peilių skaičiaus z ir būgno sūkių dažnio n: 
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lteor = nz
vsl 60000⋅

   (2) 

 
čia: lteor – teorinis smulkinimo ilgis, mm; 
 vsl – masės sluoksnio slinkimo greitis, m s-1; 

n – smulkinimo būgno sūkių dažnis, min-1; 
 z – peilių skaičius ant būgno, vnt. 
 

Remiantis šia priklausomybe nustatoma tiekiamos masės slinkimo greičio 
įtaka smulkinimo ilgiui, t. y. apskaičiuojamas teorinis pjaustinio ilgis keičiant 
Maral-125 būgninio smulkintuvo darbo režimus (smulkinimo būgno sūkių dažnį). 

 
2. Augalų stiebų pjaustinio fizikinių-mechaninių savybių nustatymas. 
 

 Stiebams smulkinti, pavyzdžiams paimti taikytos tyrimų atlikimo 
metodikos nurodytos [8, 15]. Smulkinti šviežiai nupjauti (43,2 % drėgnio) 1–
2 metų augimo gluosninių žilvičių stiebai. Susmulkinta masė kraunama į maišus, iš 
kurių imami pjaustinio pavyzdžiai fizikinėms-mechaninėms savybėms nustatyti. 

Pjaustinio smulkumo nustatymo metodika. Kurui naudojamų augalų 
stiebų pjaustinio (skiedrų) smulkinimo kokybė turi atitikti katilinėse naudojamų 
degimo kamerų, pjaustinio transportavimo įrenginių bei saugyklų keliamus 
reikalavimus. Kūryklose naudojant reikiamo smulkumo skiedras, gaunamas didelis 
degimo efektyvumas, nekelia problemų pjaustinio transportavimas į kūryklas ir 
tiekimas iš saugyklų.  

Atliekant šį bandymą nupjautiems nesubrendusiems 1–2 metų augimo 
gluosnių stiebams smulkinti stacionariomis sąlygomis naudotas stendas – pašarų 
kombaino Maral-125 būgninis smulkintuvas (1 pav.).  

Augalų stiebų pjaustinio bei skiedrų smulkinimo kokybei įvertinti taikytos 
dvi skirtingos metodikos: 

- Danijoje taikoma pjaustinio frakcinės sudėties nustatymo metodika [10]; 
- Vokietijoje ir kitose ES šalyse taikoma pjaustinio frakcinės sudėties 
  nustatymo metodika [12, 16]. 
Taikant pirmąją frakcinės sudėties nustatymo metodiką naudojamas sietų 

komplektas, kur vienas ant kito sudėti sietai su įvairiom skylutėm (eilės tvarka nuo 
viršutinio sieto): apvaliom 45 mm skersmens, pailgom 20 mm ilgio ir 8 mm 
pločio,apvaliom 7 mm ir 3,0 mm skersmens. 2–3 kg masės smulkinto pjaustinio 
pavyzdys prasijojamas per sietų komplektą, sukant sietus horizontaliai į vieną ir į 
kitą pusę (po 10 kartų). Ant atskirų sietų likusi masė pasveriama nustatant įvairaus 
smulkumo frakcijų masę, ši masė apskaičiuojama procentais. 

Atskirų pjaustinio (skiedrų) frakcijų leistinos reikšmės pateiktos 1 lentelėje 
(pagal Danijoje taikomą metodiką, apibrėžiančią kurui naudojamų skiedrų 
smulkumą) [10]. 
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Taikant antrąją frakcinės sudėties nustatymo metodiką remiamasi Europos 
standartu DD CEN/TS 15149-1:2006 [12]. 

 
1 lentelė. Skiedrų smulkinimo kokybės įvertinimas 
Table 1. Estimation of chaff chopping quality  

 
Stiebų smulkinimo kokybė (ant sieto likusios frakcijos dalis), 

proc. 
Rodiklis, 
skiedros 

 skersmuo 
45 mm 

 

pailga,  
8 mm 

 

skersmuo 
 7 mm 

 

skersmuo 
 3 mm 

 

Dulkės 
 
 

Smulkios < 5 % < 25 % > 40 % < 20 % < 10 % 

Stambios < 15 % < 40 % > 23 % < 15 % < 7 % 

 
Atsižvelgiant į užsakovų pageidavimus, atliekant tyrimus pjaustinio 

smulkumas vertinamas pagal pjaustinio frakcijos masę, kuri susikaupia ant sieto su 
16 mm skersmens skylutėmis ir pagal dulkių (dalelių, mažesnių kaip 3,15 mm) 
kiekį. 

Apie 5 kg masės pjaustinio ėminys sijojamas 400 mm skersmens sietų 
komplektu su apvaliomis skylutėmis (eilės tvarka nuo viršutinio sieto): 63 mm, 
45 mm, 16 mm, 8 mm ir 3,15 mm skersmens. Sijojant kiekvieną ėminį sietų 
komplektas horizontalioje plokštumoje sukiojamas 30 kartų pusapskritimiu. Ant 
sietų likusi masė atskirai pasveriama. Apskaičiuojama ėminio kiekvienos frakcijos 
dalis proc. Kiekvienas bandymas kartojamas 3 kartus.  

Pjaustinio tankis. Matuotas 200 mm skersmens 5,34 dm3 talpos 
cilindriniame inde trimis pakartojimais. Indas pjaustiniu užpildomas juos laisvai 
beriant, neslegiant. Pripildžius indą iki jo viršutinės briaunos, pjaustinys 
pasveriamas ir, įvertinus jo drėgnį, apskaičiuojamas pjaustinio tankis sausosiomis 
medžiagomis (s.m.). 

 
Tyrimų rezultatai 

 
1. Masės slinkimo greičio įtaka augalų stiebų smulkinimo ilgiui.  

 
Atlikus masės slinkimo greičio įtakos augalų stiebų smulkinimo ilgiui 

analitinį įvertinimą, remiantis (2) lygtimi apskaičiuotas teorinis pjaustinio ilgis 
keičiant Maral-125 būgninio smulkintuvo darbo režimus (masės tiekimo būgno 
sūkių dažnį). Taip pat apskaičiuotas ir vidutinis masės slinkimo greitis esant 
skirtingoms masės tiekimo būgno sūkių dažnių reikšmėms (2 lentelė). 

Analizuojant atliktų skaičiavimų rezultatus matome, kad teorinis pjaustinio 
ilgis lteor didėja proporcingai didėjant masės tiekimo būgno sūkių dažniui. Teorinis 
pjaustinio ilgis kinta (didėja) nuo 11,8 mm (esant mažiausiam masės tiekimo būgno 
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sūkių dažniui 98,0 min-1) iki 61,31 mm (esant didžiausiam masės tiekimo būgno 
sūkių dažniui 509,33 min-1). 

2 lentelė. Maral-125 būgninio smulkintuvo teorinis pjaustinio ilgis  
Table 2. Theoretical length of the chaff of drum chopper Maral-125  

 
Apatinio masės 
tiekimo būgno 
variklio sūkių 

dažnio keitiklio  
parodymai, Hz 

Apatinio masės 
tiekimo būgno 
vidutinis sūkių 
dažnis n2, min-1

Masės slinkimo 
vidutinis greitis 

Vsl, m s-1

Teorinis 
pjaustinio ilgis 

lteor, mm 

10 98,00 1,44 11,80 
20 203,67 2,98 24,52 
30 305,33 4,47 36,75 
40 408,67 5,99 49,19 
50 509,33 7,46 61,31 

   
2. Nesubrendusių gluosninių žilvičių pjaustinio fizikinių-mechaninių 

savybių nustatymas. 
 

Nesubrendusių gluosninių žilvičių pjaustinio smulkumas.  
Gluosninių žilvičių (1–2 metų augimo) pjaustinio smulkumo (frakcinės 

sudėties) tyrimo rezultatai pagal ES šalyse ir Danijoje naudojamas metodikas 
pateikti 3 ir 4 lentelėse.  

Įvertinus gluosnių stiebų pjaustinio frakcinę sudėtį pagal Danijoje taikomą 
metodiką naudojant sietų komplektą su skirtingų dydžių skylutėmis (reikalavimai 
pateikti 1 lentelėje) nustatyta, kad didžiausia pjaustinio frakcija susikaupė ant sieto 
su pailgom 8 mm pločio ir 20 mm ilgio skylutėm (išskyrus atvejį, kai pjaustinio 
teorinis ilgis didžiausias, lteor = 61,3 mm, didžiausia pjaustinio frakcija susikaupė 
ant sieto su apvaliom 45 mm skersmens skylutėm – 77,53 %). Daugiausia dulkių 
buvo, kai pjaustinio teorinis ilgis buvo mažiausias lteor = 11,8 mm – 15,87 % 
(reikalavimuose stambioms skiedroms jų turi būti < 7 %), o esant vidutiniam 
pjaustinio teoriniam ilgiui lteor = 36,7 % dulkių buvo mažiausia – 1,07 %. Todėl 
galima teigti, kad, kai gluosnių pjaustinio teorinis ilgis mažiausias lteor = 11,8 mm, 
gluosnių stiebai per daug susmulkinami, dulkių susidaro daugiau nei 7 % 
(3 lentelė). 

Įvertinus gluosnių stiebų pjaustinio smulkinimo kokybę pagal ES šalyse 
taikomą metodiką, naudojant sietų komplektą su skirtingo skersmens apvaliomis 
skylutėmis nustatyta, kad panašiai kaip ir taikant Danijoje taikomą metodiką, 
didėjant pjaustinio teoriniam ilgiui lteor jo frakcinė sudėtis gaunama vis stambesnė. 
Remiantis atliekamų tyrimų metodika, pjaustinio smulkumą charakterizuojantys 
pagrindiniai rodikliai yra ant sieto su 16 mm skersmens skylutėmis susikaupusios 
pjaustinio frakcijos dalis ir dulkių kiekis.  
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Nustatyta, kad kai pjaustinio teorinis ilgis kinta nuo 11,8 mm iki 49,2 mm, 
didžiausia pjaustinio frakcija susikaupia ant sieto su apvaliomis 16 mm skersmens 
skylutėmis ir atitinkamai didėja nuo 47,50 % iki 62,97 %. 

 
3 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio frakcinė sudėtis (pagal Danijoje 
naudojamą metodiką) 
Table 3. Estimation of fractional composition of willow stems chaff 
(acording to the Danish methodology) 

 

 

Ant sieto likusios frakcijos dalis, proc. 

Eil.Nr. Pjaustinio teorinis 
ilgis lteor, mm  

 skersmuo
45 mm 
 

pailga  
8 mm 

 

skersmuo
 7 mm 

 

skersmuo
3 mm 

 
Dulkės 

4,1 33,1 18,7 24,9 19,2 
11,8 34,5 16,5 22,1 15,1 

 
11,8  

 10 42,5 16,1 18,1 13,3 1 

vidurkis 8,63 36,70 17,10 21,70 15,87 
7,6 29,1 34,2 22,1 7 
7,1 37,7 27,4 20,4 7,4 24,5  
7,9 39,3 30 18,1 4,7 2 

vidurkis 7,53 35,37 30,53 20,20 6,37 
31,6 43,5 19,5 4,7 0,7 
28,7 49,5 15,8 4,9 1,1 36,7 mm 
16,1 50,3 24 8,2 1,4 3 

vidurkis 25,47 47,77 19,77 5,93 1,07 
38,2 30,9 18,9 7,4 4,6 
24,9 51,9 17,9 4,1 1,2 49,2  
32,6 47,5 14,9 3,2 1,8 4 

vidurkis 31,90 43,43 17,23 4,90 2,53 
82,4 46,8 14 3,6 3,2 
74,6 59,2 12,1 2,5 1,6 61,3  
75,6 60,2 8,6 3,5 2,1 5 

vidurkis 77,53 55,40 11,57 3,20 2,30 

Esant didžiausiam pjaustinio teoriniam ilgiui lteor = 61,3 mm ant šio sieto 
susikaupia mažiau pjaustinio – 44,80 %, tačiau daug pjaustinio masės susikaupia 
ant sieto su didžiausio 63 mm skersmens skylutėmis – 35,10 %. Daugiausia dulkių 
buvo kai pjaustinio teorinis ilgis buvo mažiausias lteor = 11,8 mm – 4,90 %, o 
mažiausia dulkių buvo, kai  pjaustinio teorinis ilgis buvo lteor = 36,7–61,3 mm – 
nuo 0,44 iki 0,17 %. Todėl taip pat galima teigti, kad esant mažiausiam gluosnių 
pjaustinio teoriniam ilgiui lteor = 11,8 mm, gluosnių stiebai per daug susmulkinami. 
Ruošiant biokurą gluosnių stiebus tikslinga susmulkinti į stambesnį pjaustinį, kurio 
teorinis ilgis lteor = 24,5 – 61,3 mm (4 lentelė). 
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4 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio frakcinė sudėtis (pagal ES šalyse 
naudojamą metodiką) 
Table 4. Estimation of fractional composition of willow stems chaff 
(acording to EU countries methodology) 

 
Ant sieto likusios frakcijos dalis, proc. 

Skylučių skersmuo, mm Eil.Nr. 
Pjaustinio 

teorinis ilgis lteor, 
mm 63  45  16  8  3,15  Dulkės 

0,6 8,3 51,5 15,5 19,5 4,6 
0,8 6,9 43,3 19,6 24,0 5,4 11,8  
0,7 8,0 47,7 18,3 20,6 4,7 1 

vidurkis 0,70 7,73 47,50 17,80 21,37 4,90 
0,2 2,3 51,9 30,5 13,7 1,4 
0,2 2,4 54,6 27,9 13,8 1,1 24,5  
0,3 5,0 57,8 25,5 10,4 1,0 2 

vidurkis 0,23 3,23 54,77 27,97 12,63 1,17 
1,6 9,0 63,9 19,8 5,3 0,4 
0,9 12,2 58,6 23,6 4,3 0,4 36,7  
1,3 10,1 59,7 23,2 5,2 0,5 3 

vidurkis 1,27 10,43 60,73 22,20 4,93 0,44 
6,2 9,4 65,4 16,9 2,0 0,1 
6,4 12,6 60,7 17,6 2,5 0,2 49,2  
8,2 12,3 62,8 14,5 2,0 0,2 4 

vidurkis 6,93 11,43 62,97 16,33 2,17 0,17 
25,7 12,1 52,3 9,1 0,5 0,3 
49,8 8,2 33,6 7,2 1,0 0,2 61,3  
29,8 11,5 48,5 8,7 1,0 0,5 5 

vidurkis 35,10 10,60 44,80 8,34 0,83 0,33 
 
Vertinant smulkintuvu Maral-125 susmulkintų nesubrendusių 1–2 metų 

gluosninių stiebų smulkinimo kokybę galima teigti, kad šis smulkintuvas tinka 
smulkinti  1-ų ir 2-ų metų augimo gluosninių stiebus, kai gaminamo pjaustinio 
teorinis ilgis 24,5–61,3 mm. 

 
Nesubrendusių gluosninių žilvičių pjaustinio piltinis tankis pateiktas 

5 lentelėje.  
Iš 5 lentelėje pateiktų tyrimų rezultatų matyti, kad esant gluosnių pjaustinio 
teoriniam ilgiui lteor = 11,8–61,3 mm, pjaustinio piltinis tankis svyruoja nuo 117,3 
iki 144,8 kg m-3 s.m. Mažiausias pjaustinio piltinis tankis buvo esant mažiausiam 
pjaustinio teoriniam ilgiui – 117,3 kg m-3 s.m., o didžiausias –  esant didžiausiam 
pjaustinio teoriniam ilgiui –144,8 kg m-3 s.m. Remiantis šiais tyrimų rezultatais 
galima apskaičiuoti reikiamus gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio saugyklų, 
aikštelių dydžius. 
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5 lentelė. Gluosninių stiebų pjaustinio piltinis tankis  
Table 5. Willows stems chaff bulk density 

 

Eil.Nr. Pjaustinio teorinis ilgis 
lteor, mm 

Pjaustinio  
drėgnis, proc. 

Tankis, 
kg m-³ 

1 11,8  43,2±0,7 206,5±15,1 
(117,3 s.m.) 

2 24,5  43,2±0,7 233,4±15,7 
(132,6 s.m.) 

3 36,7  43,2±0,7 211,2±16,9 
(119,9 s.m.) 

4 49,2  43,2±0,7 216,4±19,2 
(122,9 s.m.) 

5 61,3  43,2±0,7 254,9±21,3 
(144,8 s.m.) 

  
Išvados 

 
1. Remiantis augalų smulkinimo analitiniais tyrimais galima teigti, kad 

teorinis pjaustinio ilgis lteor didėja proporcingai nuo 11,8 mm (esant mažiausiam 
masės tiekimo būgno sūkių dažniui 98,0 min-1) iki 61,31 mm (esant didžiausiam 
masės tiekimo būgno sūkių dažniui 509,33 min-1). 

 2. Įvertinus skirtingo smulkumo nesubrendusių gluosnių (1–2 metų 
augimo) pjaustinio smulkumą pagal Danijoje taikomą metodiką, naudojant sietų 
komplektą su skirtingų dydžių skylutėmis nustatyta, kad didžiausia pjaustinio 
frakcija susikaupė ant sieto su pailgom 8 mm pločio ir 20 mm ilgio skylutėm, o kai 
gluosnių pjaustinio teorinis ilgis mažiausias, gluosnių stiebai per daug 
susmulkinami, dulkių susidaro daugiau nei 7 %. 
 3. Įvertinus gluosnių stiebų pjaustinio smulkumą pagal ES šalyse taikomą 
metodiką nustatyta, kad kai pjaustinio teorinis ilgis kinta nuo 11,8 mm iki 
49,2 mm, didžiausia pjaustinio frakcija susikaupia ant sieto su apvaliomis 16 mm 
skersmens skylutėmis ir atitinkamai didėja nuo 47,50 % iki 62,97 %. Daugiausia 
dulkių buvo, kai pjaustinio teorinis ilgis buvo mažiausias lteor = 11,8 mm – 4,90 %, 
o mažiausia, kai  pjaustinio teorinis ilgis buvo lteor = 36,7–61,3 mm – nuo 0,44 % 
iki 0,17 %. 

4. Vertinant smulkintuvu Maral-125 susmulkintų nesubrendusių 1–2 metų 
gluosninių stiebų smulkinimo kokybę galima teigti, kad šis smulkintuvas tinka 
smulkinti nesubrendusių gluosninių stiebus, kai biokurui ruošiamo pjaustinio 
teorinis ilgis 24,5–61,3 mm. 
 5. Nustatyta, kad esant gluosnių pjaustinio teoriniam ilgiui lteor = 11,8–
61,3 mm, pjaustinio piltinis tankis svyruoja nuo 117,3 iki 144,8 kg m-3 s.m. 
Remiantis šiais tyrimų rezultatais galima nustatyti reikiamus gluosninių žilvičių 
stiebų pjaustinio saugyklų, aikštelių dydžius. 
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DETERMINATION OF CHOPPING QUALITY WHILE BIOFUEL 
PREPARATION  

 
Abstract 

 
In this paper there are presented the energy crop chopping and preparation 

for biofuel equipment. As well you will find applied evaluation methods of 
determination chopping quality. Approved methodology for energy needs 
immature (1-2 years of growth) willow chopping technique for determining the 
quality of chaff. There are presented results of the experimental research. For 
chopping immature willows were chopped by drum chopper of Maral-125 
combine. 

There were observed of immature willow stem chaff chopping quality after 
the experimental study, in justice of use the drum chopping equipment prepared 
chaff fractional composition. The quality of stem chaff and chaff fineness was 
defined by two methods - according to the most widely used methodology 
approved by the EU and methodology approved by the Denmark. There were 
determinate willows stems chaff moisture content, density and calculated immature 
(1-2 years of growth) willow stem chaff theoretical length while changing work 
duty of the drum chopper. 

Willows, stems, chopper, chaff, moisture, density, chopping quality, 
fractional composition. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЛЕЙ ИВЫ ПРИ  
ПОДГОТОВКЕ БИОТОПЛИВА 

 
Резюме 

 
 В статье рассмотрено оборудование для измельчения энергетических 
растений и подготовки биотоплива, а также изложены методы оценки 
качества измельчения. Представлена методика оценки качества сечки стеблей 
незрелой (1-2 года вегетации) ивы, изпользуемой в энергетических целях и 
проведена оценка экспериментальных исследований. Для измельчения 
стеблей незрелой ивы применен барабанный  измельчитель кормоуборочного 
комбайна «Марал-125». 
 Экспериментальными исследованиями определено качество сечки 
измельченных стеблей незрелой ивы, оценен фракционный состав сечки. 
Фракционный состав сечки определен по двум методикам: в странах ЕС 
широко используемой утвержденной методике и по методике применяемой в 
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Дании. Определены влажность сечки и насыпная плотность, рассчитана 
теоретическая длина сечки незрелой ивы в зависимости от изменения 
рабочих режимов барабанного измельчителя. 
 Ива, стебли, измельчитель, сечка, влажность, насыпная плотность, 
качество измельчения, фракционный состав. 
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