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Paper shortly summarises results of researches of the authors carried out during 

the last few years in area of small-scale wind energy systems. Wind power is proposed to 
use in farmsteads and other buildings for covering of heat and power demands. Reasoning 
of the wind power usage locally in the buildings is presented. The ways of wind energy 
exploitation efficiency improvement are suggested. Results of research of innovative hybrid 
water heating system based on small-scale wind turbine and solar collectors and also of 
electrical hybrid space heating system based on small wind turbine and electric grid are 
described. References to the corresponding full scale papers of the authors are indicated. 

Energy efficiency, small-scale wind turbines, wind energy systems, heat and power 
for farmsteads. 
 

Introduction 
 

Wind origin power integration into electric grid is limited by the power 
system stability problems, which can come into play at a high level of cumulated 
power generated in the wind turbines (WT). After the limit is achieved, only smart 
grid can help to further penetration of power from the WT or other intermittent 
power plants. However, smart grid requires very significant investments. We 
propose to use wind power locally in close vicinity where it is produced and first of 
all in buildings for feeding of heat and power appliances including electrical 
vehicles in the near future. Only a surplus of electricity, that is to say locally not 
consumed should be supplied into electric grid because of the thrift consideration. 

As it is shown in Fig. 1, implementation strategy of wind and other 
renewable energy (RE) systems into the farmsteads and buildings of other types 
has to be based on the energy conservation (e.g., sufficient thermal insulation), on 
the efficient exploitation of the primary source for energy production (wind, solar 
irradiance) and on the efficient usage of the produced energy (efficient energy 
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using equipment). Only in this case domestic renewable energy system or energy 
system of any other type can to have a small scale and will not be expensive. 

 

ENERGY
CONSERVATION

ENERGY 
EFFICIENCY

RE

 
 
Fig.1. Strategy of RE usage based on energy conservation and energy efficiency 
1 pav. Energijos tausojimu ir energijos efektyvumu pagrįsta energetikos strategija 

 
The problem of improving wind energy exploitation efficiency has to be 

taken into consideration when designing any wind energy system. A relevant and 
simple methodology of efficient small WT identification could be very useful for 
this purpose because the efficiency of various WTs existing in the world market is 
very different and user of the small WTs can lose a lot.  

Other measures for enhancing the efficiency of the wind energy systems 
also can be applied. In general, power converters of the small WTs are rather 
faultless and reliable. However, there is still some room for their improvement. 
E.g., a group of different small WTs and other power sources (power storage 
batteries, FC, arrays of PV modules, engine-generator systems) could have a power 
conversion system with one mutual inverter. The same inverter could serve as a 
stand-alone or grid-connected.  

Load control system of a small WT could operate in the mode of maximal 
exploitation of the wind speed’s instantaneous capacity. Function of the optimal 
adjustment of the wind turbines’ load according to the wind speed can be fulfilled 
by means of the inverter’s control system.  

Various more efficiently operating energy systems can be developed on the 
basis of the small WTs, the mentioned above improvements and applied for 
buildings, situated in windy regions. They can be used not only for feeding of 
traditional electric appliances, but also for the heating purposes and electrical 
vehicles, which are becoming part of domestic electricity load [1]. 

Systematic approach was taken for the researches described in the papers 
of lasts years of authors, which are summarised in this paper, in order to pave the 
way for efficiency enhancement of wind-based energy systems and to arrange more 
chances for wind energy penetration into the buildings in order to use more 
intermittent power locally. It would be the option less burdening electric grid and 
less potentially harmful for its stability. 
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Literature review 
 

Number of researches and publications in the area of small WT, wind energy 
systems for buildings is not numerous. Subjects of the papers are the stand-alone small 
PV and wind power systems, their efficiency, the pitch control for the upper segment of 
small WTs capacity, the hydraulic generation of heat by means of WT [2] and other, but 
purposeful intentions to develop and research innovative wind-based technologies for 
buildings has been not yet properly reflected. 

Renewable energy systems (RES) for buildings were researched in 
Moscow‘s All-Russian Institute of Agriculture Electrification (VIESH) [3]. Small-
scale stand-alone CHP system running on solar radiation was developed there for 
small buildings. It has concentrator of solar energy and produces power and heat. 
Modular construction of the proposed system allows connection of the solar CHP 
modules into a battery in order to get necessary capacity according to the size of 
the fed building. The main shortages of this system are the necessity of energy 
storage and high price. 

Similar objectives are pursued in publications of V. Kharchenko,  
V. Chemekov and other co-authors (VIESH) [4, 5]. They investigate stand-alone 
hybrid solar and wind power system, which is used for feeding of domestic power 
appliances and the heat pump in the small building located in Krasnodar region. 
The main imperfection of this system is the large and costly battery for power 
storage. It would be more efficient from economic point of view to use the grid-
tied wind turbine in the system and to use it for exchanging of power with electric 
grid. The developed system has multipurpose measuring complex for the 
monitoring of RES-based power systems. It provide monitoring of the system‘s 
operational parameters, wind and solar energy data acquisition, visualization of the 
monitoring process. 

Results of researches in area of small-scale WT efficiency enhancing are 
presented in some references. Differently from the photovoltaic maximum power 
point trackers, which are widely known and described abundantly in various 
publications, maximum power point trackers for small WT are not numerous [6]. 
Some models of small WT also use pitch control for enhancing of operational 
efficiency [7]. 
 

Object and methods 
 

Object of the research – wind-based energy systems for heat and power 
production. Digital simulation (Programme package MATLAB/SIMULINK) based 
on the interval methodology was used as the main tool for the research of 
functionality and stability of operation of the proposed wind energy systems for 
buildings. The digital model was elaborated by performing the following routine 
steps:  

� working out of equivalent scheme of energy conversion system; 
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� derivation of differential equations for all operational intervals of the 
equivalent scheme; 

� application of Laplace transformation for the differential equations; 
� formation of the block diagram of the researched system; 
� formation of the digital MATLAB/SIMULINK model. 
 Researches of viability and operational stability of the proposed 
wind energy systems were carried out by means of the elaborated model. 

 
Results 

 
Producers of small WT give parameters and characteristics of their WT at 

very different conditions. Problem of objective and correct evaluation of small WT 
efficiency arises from the different rated wind speeds of various turbines. 
Efficiency of small WT can not be correctly compared, when their rated wind 
speeds varies, e.g., from 8 to 17 m/s. 

Table 1 presents results of some similar small WT comparison by the 
annual power production and return of investments (ROI) at the same conditions, 
which are the following: parameters of Weibull distribution – a = 5.2 m/s; K = 
1.97; class of terrain surface roughness – 2, height of the wind rotor hub above the 
ground – 10 m and price of electricity – 0.45 Lt/kWh. 
 
Table 1. Comparison of the main technical-economical rates of small-scale WT 
1 lentelė. Mažųjų vėjo elektrinių pagrindinių rodiklių palyginimas 

 

№ Model of WT 
Rated 
power, 

W 

Price, 
EUR 

Swept 
area, 
m2 

Kte, 
W2/m2/€ Annual power 

from 1 m2, 
kWh/m2 

Annual 
power, 
kWh 

ROI, 
years 

1 BWC XL.1 1000 1 465 4,91 112,6 327 1608,7 6,99 

2 Airdolphin 1000 4 500 2,54 33,6 384 975,7 35,39 

3 
FSW Gyro1 
kW 

1000 2 480 3,5 41,46 226 790,9 24,06 

4 
Fortis Pasaat 
3.1 

1400 7 654 7,7 9,32 178 1372,0 42,80 

 
Results of the performed calculations show evident superiority of wind 

turbine BWC XL.1. Further analysis of small WT efficiency of operation showed 
even more compelling differences. They differ very significantly: some of the 
small WT are efficient but expensive; others have low efficiency and are also 
expensive. Therefore we suggested criterion for evaluation of technical and 
economical efficiency of small WTs [8].  

Technical-economical criterion Kte can be determined as follows: 
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CS

P
Kte

⋅
=

2
10 ; W2/m2EUR, (1) 

 
where 10P  is capacity of the wind turbine at wind speed 10 m/s, W; 

 S  – swept area of the WT, m2; 
 C  – cost of the WT, EUR. 

More results on the differences of small WT efficiency are presented in 
reference [8], where criteria of 45 horizontal axes wind turbines and 14 vertical 
axes wind turbines efficiency are determined, compared and analysed. 

More measures can be taken on purpose to enhance efficiency of small WT 
operation. Possibility of one mutual grid inverter usage for a number of small scale 
wind turbines or other power sources is analysed in the reference [9]. Results of research 
of optimal adjustment of the small WT load according to the wind speed are described in 
reference [10]. 

All mentioned above measures for improvement of the small-scale wind energy 
systems can be applied in the wind-based heat and power systems for farmsteads and 
other buildings. Two examples of innovative hybrid energy systems having small wind 
turbines are presented below. 

 
Application of WT in the innovative power and heat energy systems for farmsteads  
 
Hybrid water heating systems based on WT and solar collectors  
 

Solar collectors (SC) for water heating are rather widely spread in the EU 
countries, especially in the southern ones. Vacuumed tubular SCs are highly 
efficient and competitive in comparison with other technologies, used for water 
heating. Efficiency of the vacuumed tubular solar collectors reaches up to 95 %. 
The main shortage of this water heating technology for the high latitude countries 
is very low resources of solar energy in late autumn, winter and early spring 
months. However, a hybrid solar and wind system for water heating would not 
have this shortage. Coupling of these two nonpolluting and rather advanced 
renewable energy technologies into one hybrid system definitely increases the 
reliability of hot water supply all the year round. Structural scheme of hybrid water 
heating system based on solar and wind energy is shown in Fig. 2. 

 The presented system consists of two renewable energy converting 
subsystems. The subsystem based on the solar energy is considered as the main 
one. It includes the array of solar collectors SC, the pump P, the water tank and the 
auxiliary small power conversion and storage system consisting of the charge 
controller CC, the battery B and the stand-alone inverter INV, which is used for the 
backing up the pump in case of the blackout of the main power supply system.  

The wind-based subsystem consist of the wind turbine WT with the 
generator G, the rectifier AC/DC, the electronic pulse-width modulator of the 
rectified voltage PWM, the grid-tied inverter, the control system CS, the electrical 
heating element HE, the same mutual tank for the hot water, the anemometer A, the 
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metrological speed-voltage generator TG, the sensors of temperature T1-T3 and the 
switches S, S1-S4 for choosing of the operational mode of the WT. Such a WT can 
operate in 2 modes: power supplying into the electrical heating element HE and 
power supplying into the electric grid over the inverter depending on the level of 
the heat storage tank charge and on the forecast of the solar exposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Diagram of hybrid water heating system based on solar and wind energy 
2 pav. Hibridinės vandens šildymo sistemos su saulės kolektoriais ir vėjo elektrine schema 

 
Capacities of the SC and the wind turbine depend on the amounts of solar 

and wind energy resources in the region, where the system is intended to be built. 
Methodology of the WT and SC capacity determination is presented in reference 
[11]. According to this methodology the required area of solar collectors array can 
be expressed as follows: 

  

 
hS

S
SC E

TTV
S

⋅

−⋅⋅
≥

η

)(1164 12 , (2) 

 

G 

CS 
 

WT 

E, W/m2 

UV 
B 

P 

SC 

UV 

TG 
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A 

UT 
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Hot 
water 
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HE 

HEAT 
STORAGE 

T2 

EG 
~ 0.4 kV 

S1 

INVERTER 

S3 

S 

S4 

V, m/s 

AC/DC 

S2 
CC INV

US 

T3 

T1 
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where SCS  – the required area of the solar collectors’ array, m2; 

 SV – the water needs in summer months, m3; 

1T  and 2T – the temperatures of cold and hot water, K (ºC); 

η
 – the efficiency of water heating system, based on solar collectors; 

hSE  – the average global solar irradiation of 3 summer months to the 
 horizontal plane, kWh. 

 
The required capacity of WT can be determined as follows: 
 

 
u

w
T k

TTV
P

)(539.0 12 −⋅⋅
≥ , (3) 

 
where TP – the required capacity of WT, kW; 

 WV – the water needs in winter months, m3; 

 uk  – coefficient of the generator’s utilisation.  
 

uk = 0.2-0.35 for good and excellent wind energy resources. 

 
Hybrid electrical space heating system based on WT and electric grid  
 

Small scale WTs (up to 100 kW) also can be used for feeding of 
microgrids designed to cover buildings’ energy demands, including space and 
water heating, electrical equipment and electrical vehicles in the future. 
Effectiveness of a WT usage is important for its owner; therefore, the supply of 
surplus electricity into electric grid should be designed in the microgrid’s operation 
algorithm. 

An automatic control of the heated space temperature is necessary in order 
to keep temperature in the heated premises in accordance with requirements of 
standard. The system of automatic temperature control in the space heated by the 
innovative electrical heating system based on the electrode boiler of trade mark 
GALAN, which is fed from the WT and reserved by the electric grid, was 
researched. 

Function diagram of the control system of the space heating system based 
on electrode boilers of trade mark GALAN is shown in Fig. 3. 

Currently permanent magnet synchronous generators (PMSG) often are 
used in the WT of small capacity. Circuits of PMSG stator are connected with 
power grid by the converters. Stator circuit of the PMSG is connected with power 
grid over the inverter as it is shown in Fig. 3. The boiler is connected through 
normally opened (NO) contacts of contactor K to the grid terminals. This way of 
boiler connection allows achieving a stable space heating process independently on 
the wind speed. On the other hand, it also allows supplying electricity, generated 
by the wind turbine, into the electric grid when the boiler is switched out. 
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Fig. 3. Function diagram of space heating system based on electrode boiler  
SG – synchronous generator of the wind turbine, UZ – power converter, MT – matching 
transformer, 1Q,F – automatic switch, 1 – electrode boiler, 2 – ball valve, 3 – radiators, 4 – 
circulatory pump, 5 – filter, 6 – exhaust valve, 7 – expansion reservoir, 8 – breather. 
3 pav. Patalpų šildymo sistemos su elektrodiniu katilu funkcinė schema  
SG – vėjo elektrinės sisnchroninis generatorius, UZ – galios keitiklis, MT – suderinimo 
transformatorius, 1Q,F – automatinis jungiklis, 1 – elektrodinis boileris, 2 – ball valve, 3 – 
radiatoriai, 4 – cirkuliacinis siurblys, 5 – filtras, 6 – išleidimo ventilis, 7 – išsiplėtimo indas, 
8 – alsuoklis. 
 

The system of automatic space heating control has two subsystems of 
automatic parameters adjustment: one subsystem of the wind turbine’s generator 
load control and another subsystem of the heated space temperature control. The 
subsystem of generator’s load control consists of the wind speed transducer ST1, 
the transducer of wind turbine’s shaft angular speed ST2, the transducer of the 
generator’s rectified current ET, the controller of generator’s load EC, and the 
device for the manual load value reference signal setting H1. The load of generator 
is controlled in a way that allows maximizing the output of the wind turbine. The 
subsystem of the space temperature control consists of the transducer of 
temperature TT, installed in the heated space, the controller of temperature TC, 
contactor K, and the device for manual setting of the reference signal H2. The 
devices TI and PI show the temperature and the pressure of the heat carrier.  

An ordinary two-position controller (ON/OFF) can be used for the 
temperature control. As it can be seen in the function diagram of space heating 
system (Fig. 3), the feeding source of the electrode boiler always has a stable 
enough voltage, independently from the wind speed value. This factor has a 
positive impact on the quality of the temperature control. 

Programme package MATLAB/SIMULINK was used for the digital 
simulation of the space heating system shown in Fig.3.  
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Electrode boiler Ochag-3 of trade mark GALAN has the following 
technical characteristics: the rated power – 3000 W, the feeding voltage –220 V, 
the energy demand for heating of 120 m3 space – 0.75 kWh per hour, the rated AC 
– 13.7 A, the volume of heat carrier (antifreeze) in the heating system – 25÷50 l, 
the length of the electrode boiler – 275 mm, the diameter of the boiler – 35 mm [4]. 
The temperature of the heat carrier at normal operating conditions is usually about 
65÷75 °C at the outlet and about 35÷45 °C at the inlet of the boiler. The heating 
system has steely radiator RIDEL-33K-3-1800, which has rated capacity of 2.5 
kW. This capacity is sufficient for heating area of 48 m2, which has space volume 
of 120 m3. The heating system has a circular pump HUP 25-6,2 U 180, which 
enables the flowing rate of heat carrier of 3,5 m3/h. 

The two-step controller and the error signal amplifier are used for the 
control of temperature in the heated premises. Accuracy of the temperature control 
depends on the value of the controller’s ambiguity area and on the coefficient of 
amplification of the error signal. The controller controls the actuator (contactor) 
unit K. Results of simulation are presented in Fig. 4. 

 

 
 

Fig.4. Curves of the temperature control process at jump of outdoor temperature from -
20°C to -40 °C at the time 6x104 s (ambiguity area ∆ = 0.2V, coefficient of the controller 
amplification kC = 20) 
4 pav. Temperatūros reguliavimo proceso kreivės, gautos esant lauko temperatūros 
pokyčiui nuo -20°C iki -40 °C laiko akimirkoje 6x104 s (nevienareikšmiškumo sritis ∆ = 
0,2 V, reguliatoriaus stiprinimo koeficientas kC = 20) 
 

As it can be detected in Fig. 4, the control system is able to compensate the 
disturbance caused by the sudden drop of outdoor temperature very effectively. 
After the jump, the temperature of the heated space remains fairly stable. More 
explicit analysis of the received curves showed that static error of the space 
temperature control remained almost the same (∆Θs=±0,7 °C),  however, the 
frequency of the power actuator output increased by 17,8 %.  
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The research showed that the control system is operating smoothly and is 
able to compensate the disturbance caused by the sudden drop of outdoor 
temperature very effectively. The long pauses, when the actuator does not supply 
power to the electrode boiler, are used for the surplus power supply into electric 
grid. 

If used in the considerable scale, the system described above could 
enhance the renewable energy penetration into the buildings and the wind energy 
usage in them mainly managing without the wind generated power supply into the 
electric grid. 
 

Conclusions 
 

1. The identification of efficient small wind turbines‘ according to the proposed 
methodology, the usage of converter with one mutual inverter for a number of small 
scale wind turbines and the optimal adjustment of the wind turbine‘s load according 
to the wind speed allows enhancement of small wind turbines‘ operation efficiency. 

2. The applicable in practice possibility to use solar and wind energy for the domestic 
hot water system was proved by developing the theoretical framework and 
methodology for calculation of the hybrid system parameters. 

3. Functionality, stability and reliability of operation of the building’s space heating 
system, based on the wind turbine and electric grid, its suitability for the regions, 
having good and excellent wind energy resources was proved by the research of its 
digital model. 

4. The proposed measures for enhancement of small wind turbines‘ operation 
efficiency and the suggested innovative wind-based energy systems make more 
possibilities for wind energy usage in buildings managing without the wind 
generated power supply into the electric. 
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Vytautas Adomavičius, Česlovas Ramonas 
 

MAŽOS GALIOS VĖJO ENERGIJOS SISTEMOS  
 

Reziumė 
 

Straipsnyje trumpai apibendrinti autorių atliktų tyrimų per paskutiniuosius 
keletą metų rezultatai mažos galios vėjo energijos sistemų srityje. Vėjo energiją 
siūloma naudoti sodybose ir kituose pastatuose jų šilumos ir elektros energijos 
poreikiams tenkinti. Pateikta argumentacija iš vėjo gautai energijai naudoti 
pastatuose jos gamybos vietoje. Pasiūlyti būdai vėjo energijos naudojimo 
efektyvumui padidinti, tarp kurių yra didžiausią naudą galintis duoti ir mažiausiai 
pastangų juo pasinaudoti reikalaujantis techninis-ekonominis geriausių mažųjų 
vėjo elektrinių atrinkimo kriterijus. Aprašyti inovacinės hibridinės vandens 
šildymo sistemos su mažąja vėjo elektrine ir saulės kolektoriais bei inovacinės 
patalpų šildymo sistemos su elektrodiniu katilu, maitinamu iš mažosios vėjo 
elektrinės ir elektros tinklo, tyrimų rezultatai. Pateiktos nuorodos į publikacijas, 
kuriose yra visa autorių paskelbta informacija nagrinėjamomis temomis.  

Energijos efektyvumas, mažos galios vėjo elektrinės, šilumos ir elektros 
energija sodyboms. 
 
 

В. Адомавичюс, Ч. Рамонас 
 

МАЛОМОЩНЫЕ ВЕТРЕННЫЕ СИСТЕМЫ  
 

Резюме 
 

В статье коротко обобщены результаты исследований авторов, 
проведены в течение нескольких последних лет в области маломощных 
систем ветреной энергии. Предложено ветреную энергию применять в 
усадьбах и других зданиях, находящихся недалеко от ветроэлектростанций 
малой мощности, как источник тепловой и электроэнергии. Изложена 
аргументация применения энергии местных ветреных электростанции в 
зданиях разного типа. Предложены способы для улучшения эффективности 
эксплуатации ветреной энергии. Описаны результаты исследования 
инновационной гибридной системы подогрева воды, основанной на 
применения  ветроэлектростанции малой мощности и солнечных 
коллекторов, а также гибридной электрической системы отопления 
помещений, основанной на применения ветроэлектростанции малой 
мощности и электрической сети. В список литературы включены публикации 
авторов с полной информацией по вопросам, изложенным в данной статье.  

Энергоэффективность, ветреные электростанции, тепловая и 
электрическая энергия для усадеб. 
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Straipsnyje nagrinėta dipolio momento įtaka grikių ir dirvinio ridiko sėklų 

judėjimui elektroseparatoriuje. Sėklų judėjimas nagrinėtas vainikinio išlydžio ir 
elektrostatiniame lauke transporteriniame separatoriuje su flaneline juosta. Sėklos forma 
aprašoma triašiu elipsoidu, joms pateikiama dipolio momento analitinė išraiška ir jo 
skaitinė vertė. Vidutinio dydžio grikių ir dirvinio ridiko sėkloms pateikta jas veikiančių 
jėgų dydžiai ir trajektorijų parametrai. Eksperimentiniais tyrimais patikrinta minėtų sėklų 
trajektorijų sklaida atitinka analitiškai nustatytą sklaidą. 

Tyrimais nustatyta, kad naudojant dipolio momentą iššaukiantį elektrostatinį 
lauką, elektroseparatoriuje negalima gauti kokybiško sėklų valymo. 

Dipolio momentas, elektroseparatorius, grikių ir dirvinių ridikų sėklos, valymas. 
 

Įvadas 
 

Elektroninės - joninės technologijos aparatų pagrindu yra stiprus elektrinis 
laukas, t.y. laukas, kurio stipris didesnis nei 105 V/m [1]. Paprastai naudojami 
nuolatiniai elektros laukai: elektrostatinis ir vainikinio išlydžio. 
Elektroseparatoriuose paminėti laukai naudojami atskirai arba jų derinys. 
Vainikinio išlydžio laukas dažniausiai naudojamas dalelių skyrimui transporterinio, 
būgninio, kalnelio tipo separatoriuose, kur vyksta kombinuotas dalelių įkrovimas 
[1]. Kamerinio tipo separatoriuje vyksta joninis dalelių įkrovimas vainikinio 
išlydžio lauke [2]. Elektrostatiniame lauke vyksta kontaktinis dalelių įkrovimas. Šis 
laukas naudojamas: kai tos pačios rūšies sėklos skiriamos pagal biologinę vertę [3]; 
siekiant padidinti sietų pralaidumą, sėklos orientuojamos ilgąja ašimi pagal lauko 
jėgų linijas [4, 5]. 

Tyrimų tikslas – nustatyti elektrostatinio lauko sukuriamo dipolio 
momento įtaką sėklų judėjimui elektroseparatoriuje. 
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Tyrimų metodika 
 
Tyrimuose naudojamas transporterinis separatorius, kuriame: sėklos įgauna 

krūvį ir atsiskiria nuo transporterio vainikinio išlydžio lauke [6]; sėklos įgauna 
krūvį vainikinio išlydžio, o atsiskiria nuo transporterio elektrostatiniame lauke [7]. 

Tiriama grikių ir dirvinio ridiko sėklų elgsena elektrostatiniame lauke. 
Pasirenkama, kad abi sėklos yra dielektrikai. Dirvinio ridiko sėklos forma artima 
ištęstam elipsoidui, kurio ašys atitinka sėklos ilgį, plotį ir storį, o grikio sėklos – 
pusei ištęsto elipsoido (1 pav.). 

 

 
1 pav. Dielektrinio elipsoido padėtis vienalyčiame elektrostatiniame lauke: a , b ir 
c –  elipsoido ašys; E –  elektrostatinio lauko stipris; β –elipsoido padėties kampas 
Fig.2.  The location status of dielectric ellipsoid in indiscrete electrostatic field: a , 
b and c – the axis of ellipsoid; E – the strength of electrostatic field; β – the angle 
of ellipsoide location 
 
Sėkla, kaip dielektrinis kūnas, patekęs į elektros lauką įgauna krūvį. 

Energijos pokytis dielektrike apskaičiuojamas lygtimi [8]: 
 

( )
dvEE

V

W ∫
−

= 1
10

2

1 εε
,                                                                      (1) 

 

čia: oε  – elektros pastovioji, 12
0 10858 −⋅= ,ε F m-1; 

 1ε  – sėklos dielektrinė skvarba; 

 1E  – elektros lauko stiprio sėkloje atstojamoji, Vm-1; 

 E  – išorinio elektrostatinio lauko stipris, V m-1;  
 V – sėklos tūris, m3. 

Triašio elipsoido tūris apskaičiuojamas taip: 

3

4 cba
V

π
=  .                                                                                          (2) 
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 Elektrostatinio lauko stiprio sėklos viduje dedamosios: 
 

χφ1
1 1+
= x

x
E

E ,                                                                                           (3) 

 

χφ2
1 1+
=

y
y

E
E ,                                                                                          (4) 

 

χφ3
1 1+
= z

z
E

E ,                                                                                          (5) 

 
čia: 1φ , 2φ ir 3φ  – ašiniai depoliarizacijos koeficientai; 

 χ  – dielektrinis jautris, 11 −= εχ . 
Ašiniai depoliarizacijos koeficientai priklauso tik nuo elipsoido ašių 

tarpusavio santykio ir charakterizuoja išorinio elektros lauko iškraipymo laipsnį 
elipsoide. 

Kai sėklos (ištęsto elipsoido) išilginė ašis sutampa su elektros lauko jėgos 
veikimo linija, depoliarizacijos koeficientas apskaičiuojamas lygtimi [1]: 

 

( )
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−
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32
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KKArth

K
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φ .                                            (6) 

 
Kai sėklos trumpoji ašis sutampa su elektros lauko jėgos veikimo linija, tai: 
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K
φ ,                                                  (7) 

 
čia: K – sferingumo koeficientas, abK = . 
 

Depoliarizacijos koeficientų priklausomybę nuo elipsoido ašių santykio 
galima rasti grafikuose [8]. 

Vienalyčiame elektrostatiniame lauke elipsoidą galima patalpinti taip, kad 
plokštuma YOX būtų lygiagreti elektros lauko veikimo jėgų linijoms. Tada 0=zE  

ir 01 =zE , o elektros lauko jėgos dedamosios bus nukreiptos x ir y ašių kryptimis: 
 

βsinEEx = ,                                                                                             (8) 
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βcosEE y = ,                                                                                             (9) 

čia: β  – kampas tarp elipsoido ilgosios ašies ir elektrodų plokštumos, laipsn. 
Įrašius (8) ir (9) lygtis į (3), (4) lygtis gauta: 
 

χφ
β

1
1 1+
=

sinE
E x ,                                                                                         (10) 

 

χφ
β

2
1 1+
=

cosE
E y .                                                                                        (11) 

 
(1) lygtyje išskleidus skaliarinę vektorių E1 ir E sandaugą, įrašius (10) ir 

(11) reikšmes ir integruojant pagal tūrį, gauta elipsoido padėties kampo įtaka 
energijos kiekiui dielektrike: 

( )











+
+

+

−
=

χφ
β

χφ
βεε

2

2

1

2
210

112

1 cossin
VEW .                                                (12) 

 
Skliaustuose esantis reiškinys įvertina elektrostatinio lauko poveikį 

poliarizuoto dielektrinio elipsoido energijos pokyčiui. Jį pažymėję W∆   
 

χφ
β

χϕ
β

∆
11 2

2

1

2

+
+

+
=

cossin
W                                                                      (13) 

 
ir pakeitę gauname 

W
VE

W ∆
ε

2

2
0−= ,                                                                                  (14) 

 
čia: ženklas „-“ rodo, kad, esant dialektiniam elipsoidui elektrostatiniame lauke, 
mažėja lauko energija. 

Didžiausias išorinio lauko energijos sumažėjimas bus (13), kai β=90º. 
Todėl elipsoidas elektrostatiniame lauke stengsis pasisukti taip, kad jo ilgoji ašis 
sutaptų su elektros lauko jėgos veikimo linijomis, t.y. ilgoji ašis bus statmena lauką 
sukuriančių elektrodų plokštumoms. Elipsoido pasisukimą lems elektrinis dipolio 
momentas M, kurio elementarus darbas: 

 
βdMdA = .                                                                                              (15) 

 
Elipsoide šis darbas kompensuojamas elektros lauko energijos 

sumažėjimu: 
 

βdMdAdW ==− ,                                                                                 (16) 
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tada: 

βd

dW
M −= .                                                                                             (17) 

 
Įrašius (13) ir (14) reikšmes, gaunama (17) lygties išvestinė pagal β: 

 

( )
( )( )

β
χφχφ

φφε
2

112 21

12
2
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++
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Pažymėję 
 

( )( )χφχφ
φφ

σ
11 21

12

++

−
= ,                                                                        (19) 

 
gauname 
 

β
σε

2
2

2

nsi
EV

M o= ,                                                                            (20) 

 
čia: M – elektrinis dipolio momentas, C m.  
 

Elektrostatiniame lauke elektrinio dipolio momento pasuktą sėklą veikia 
jėga Fats, nukreipta teigiama normalės kryptimi (2 pav.) ir skatinanti sėklos 
atitrūkimą nuo cilindro [7]. 

Grikių sėklos judėjimas vainikinio išlydžio ir elektrostatiniame lauke esant 
įvairiam transporterio juostos greičiui, neįvertinant dipolio momento (20), 
išnagrinėtas straipsnyje [7]. 

Sėklų judėjimo vainikinio išlydžio ir elektrostatiniame lauke 
diferencialinės lygtys, remiantis straipsniais [6,7] ir įvertinant dipolio momentą 
sprendžiamos Rungės - Kuto metodu. Lygčių sprendiniai – tai dirvinio ridiko ir 
grikių sėklų judėjimo trajektorijos vainikinio išlydžio ir elektrostatiniame lauke. 

Analitiniai tyrimai atlikti su vidutinių parametrų grikių (ε1 =160) ir dirvinio 
ridiko (ε1 = 70) sėkla, esant lauko stipriui E = 4⋅10-5 V m-1. Pagal separatoriaus 
konstrukciją atstumas H=0,43 m, R= 0,2 m, o priėmimo klasifikatorius turi 
keturias frakcijas. Esant reikšmei H1=0,23 m atitrūkusios sėklos patenka į 
klasifikatoriaus frakcijas. 

3 ir 4 pav. parodytos grikių ir dirvinio ridiko sėklų trajektorijos vainikinio 
išlydžio ir elektrostatiniame lauke. Transporterio juostos medžiaga – flanelė. 
Juostos greitis 0,3 ms-1. Grafikuose koordinačių pradžia sutapatinta su 
separatoriaus cilindro centru. 
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a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
2 pav. Elektroseparatoriaus ir sėklą veikiančių jėgų schema vainikinio išlydžio (a) 
bei  elektrostatiniame (b) lauke: 1 – juostinis transporteris – įžemintas elektrodas; 
2 – vainikinio išlydžio lauko elektrodas; 3 – elektostatinio lauko elektrodas; 4 – 
frakcijų surinkimo talpos; 5 – frakcijų paviršiaus linija; α – sėklos poslinkio 
kampas, laipsn.; I, II, III, IV –surinkimo frakcijos; H – atstumas nuo įžeminto 
elektrodo 1 viršaus iki frakcijų paviršiaus linijos 5, m; H1 – atstumas nuo įžeminto 
elektrodo 1 apačios iki frakcijų paviršiaus linijos 5, m Fk – vainikinio išlydžio 
lauko jėga, N; Fv – veidrodinio atspindžio jėga, N;  Fp –sėklos sunkio jėga, N; Fs – 
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oro pasipriešinimo jėga, N; Ftr – trinties jėga, N; Fats. – elektrostatinio lauko jėga, 
N; vs – sėklos judėjimo greitis, m s-1. 
Fig. 2. The scheme of electro-separator and action of forces in corona discharge 
(a) and electrostatic (b) field: 1 – belt conveyor – grounded electrode; 2 – corona 
discharge field electrode; 3– electrostatic field electrode; 4 – the capacity of 
assembly factions; 5 – the line of faction surface; α – the angle of change degree; 
I, II, III, IV – the factions of assemblage; H – the range from the top of grounded 
electrode 1 to the line of factions, m; H1 – the range from the bottom of grounded 
electrode 1 to the line of factions, m;  Fk – corona discharge field force, N; Fv – 
mirror-image force, N; Fp – frictional force, N; Fars. – electrostatic field force, N; 
vs –seeds motion speed, m s-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 pav. Sėklų trajektorijos vainikinio išlydžio lauke: 1– grikis, 2– dirvinis ridikas 
Fig. 3. Trajectories of seeds in corona discharge field: 1 – buckwheat; 2 – wild 
radish 
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4 pav. Sėklų trajektorijos elektrostatiniame lauke: 1– grikis, 2– dirvinis ridikas 
Fig. 4. Trajectories of seeds in  electrostatic field: 1 – buckwheat; 2 – wild radish 
Kai juostos paviršius dengtas flanele, vainikinio išlydžio lauke prie juostos 

greičio v=0,3 ms-1 grikio sėkla patenka į II frakciją, o dirvinis ridikas, veidrodinio 
atspindžio jėgos Fv spaudžiamas prie juostos, atitrūksta tik praradęs liekamąjį 
krūvį. Elektrostatiniame lauke grikių sėkla patenka į I, o dirvinio ridiko į II 
frakciją. Čia įtakos turi dipolio momentas, kuris orientuoja dirvinio ridiko sėklą 
ilgąja ašimi pagal lauko jėgų linijas tuo padėdamas jai atitrūkti nuo juostos ir yra 
tris kartus didesnis už grikio (1lentelė ). Dėl sėklos orientavimosi ilgąja ašimi pagal 
lauko jėgų linijas sumažėja išorinio lauko energija ir padidėja sėklą veikianti jėga 
[9] (1lentelė). 

 
1 lentelė. Grikių ir dirvinio ridikų sėklų bei trajektorijų parametrai. Sėklas 
veikiančios jėgos 
Table 1. The parameters of buckwheat and wild radish seeds, and their 
trajectories. The size of action forces  
 

 
Sėklų parametrai 

 
Veikiančios jėgos, 10-5 N 

 
Trajektorijos 
parametrai 

ilgis, 
10-3 

 m 

plotis, 
10-3  
m 

storis, 
10-3 

 m 

masė, 
10-6 

 kg 

Fp Fk Fv Fats. Fs Ftr 

Dipo- 
lio mo-
mentas 
M,10-8 

C m 
atitrūkimo 
kampas, 
laipsn. 

sklai- 
da  

x, m 

frak- 
cija 

Grikis 
6,2 4,1 3,1 21,25 20,8 15,7 1,9  1,43 16,2  71,1 0,23 II 

Dirvinis ridikas 
8,0 4,0 3,2 19,2 18,8 36,6 4,4  1,84 11,0  251,5 -0,25 IV 

Grikis 
6,2 4,1 3,1 21,25 20,8  1,9 3,9 1,43 16,2 24,3 52 0,29 I 

Dirvinis ridikas 
8,0 4,0 3,2 19,2 18,8  4,4 9,2 1,84 11,0 73,3 67 0,19 II 

 
Analitiniu būdu gautus rezultatus tikriname valydami grikių sėklą 

elektroseparatoriumi tik su vainikinio išlydžio lauku arba vainikinio išlydžio ir 
elektrostatiniu lauku. Lauko stipris E = 4⋅10-5 V m-1, flanelinės transporterio 
juostos greitis v=0,3 m s-1. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Grikių sėklų valymo elektroseparatoriumi, kur atskyrimas vyksta 

vainikinio išlydžio arba elektrostatiniame lauke pateikti 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Sėklų valymo rezultatai 
Table 2. Results of seed cleaning 
 

  Rodikliai Priemaišų, vnt/1000 g  
 

Variantas 
Frak-
cija 

Iš-
eiga, 

Švaru-
mas, 

Dai-
gumas 

1000 
sėklų  

Iš viso 
kitų  

 
Iš jų: 

Atitiki-
mas ka- 

  proc. proc. proc. masė,
g 

rūšių 
augalų 

kultūrinių 
augalų 

pikt-
žolių 

dirvinio 
ridiko 

tegorijai 

Kontrolė  K 100 97,7 71 25,9 524 42 42 440 Neati-
tinka 

Vainikinio I-II 63 99,1 71 27,5 29 5 - 24 B 
išlydžio III 23 67,9 83,4 25,0 946 60 86 200 C1 ir C2 
laukas IV 14 91,2 79 20,0 2056 178 158 1720 Neati-

tinka 
Elektro- 
statinis 

I 90 98,8 78 26,1 5,5 10 5 40 Neati-
tinka 

laukas II 10 87,8 75 24,1 5585 330 375 4880 Neati-
tinka 

 
Gauti valymo rezultatai rodo, kad grikių ir dirvinio ridikų sėklų 

pasiskirstymas klasifikatoriaus frakcijose atitinka analitiškai aprašytą 
pasiskirstymą: pagrindinė masė grikių vainikinio išlydžio lauke patenka į I ir II , o 
dirvinio ridiko – į IV frakcijas. Kartu su dirviniu ridiku į išvalas patenka ir nedidelė 
dalis pačių lengviausių ir mažiausio daigumo grikių sėklų. Matome, kad 
panaudojus vainikinio išlydžio lauką nekondicinės sėklos valymui, galima gauti 
virš 60 % sėklų, atitinkančių kategorijos reikalavimus [10]. Panaudojus 
elektrostatinį lauką, sėklos pasiskirsto tik dviejuose frakcijose ir jų pasiskirstymas 
atitinka analitiškai gautą pasiskirstymą. Reikia pažymėti, kad nė vienos frakcijos 
kokybės rodikliai neatitinka kategorijos reikalavimų. Todėl grikių sėklų valymui 
reikia naudoti elektroseparatorių tik su vainikinio išlydžio lauku. 

 
Išvados 

 
1. Gauta dipolio momento analitinė išraiška ir įvertinta jo reikšmė sėklos, kaip 

triašio dielektrinio elipsoido, judėjimui elektros lauke. 
2. Eksperimentiškai gauta sėklų sklaida patvirtina analitiniu būdu nustatytą ir 

leidžia teigti, kad elektrostatinio lauko panaudojimas netinka sėklų valymui. 
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Ausra Pozeliene, Stefa Lynikiene, Indre Sapailaite 

 
THE INFLUENCE OF DIPOLE MOMENT TO THE SEEDS MOVEMENT IN 

THE ELECTRO – SEPARATOR 
 

Abstract 
 

The paper describes the influence of dipole moment by buckwheat and 
wild radish seeds to its movement in electro – separator. The seeds movement in 
conveyor – type separator with flannel belt are research by using corona discharge 
or electrostatic field. Seeds form described as a triaxial ellipsoid. The analytical 
expression of dipole moment and its quantity value are designated there are 
presented quality value of operate forces and trajectory parameters for middle – 
sizes buckwheat and wild radish seeds. The scatter of seeds receive by experiment 
correspond with analiticaly nominate scatter. 



 27 

The research determines, that operating with electrostatic field, which raise 
to dipole moment, is not impossible to have separation of seeds. 

Dipole moment, electro – separator, buckwheat and wild radish seeds, 
cleaning. 
 

 
А. Пожелене, С. Линикене, И. Шапайлайте 

 
ВЛИЯНИЕ ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТА НА ПОВЕДЕНИЕ СЕМЯН В 

ЭЛЕКТРОСЕПАРАТОРЕ 
 

Резюме 
 

Иследуется влияние дипольного момента на поведение семян гречихи 
и дикой редьки в электросепараторе. Движение семян исследуется в 
электростатическом поле и в поле коронного разряда транспортерного 
сепаратора с фланелевой лентой. Семена принимаются за трехосные 
эллипсойды, для которых приведено как аналитическое выражение, так и 
численное значение дипольного момента. Для средных размеров семян 
гречихи и дикой редьки приведены значения действующих сил и параметры 
траектории. Экспериментальными исследованиями проверено рассеивание 
траектории вышеупомянутых семян, что соответствует аналитически 
установленному рассеиванию. 

Установлено, что применение электростатического поля, 
вызывающего дипольный момент, не подходит для очистки семян гречихи. 

Дипольный момент, электросепаратор, семяна гречихи и дикой 
редьки, отчистка. 
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Išvystytos pramonės valstybėse atlikti tyrimai parodė, kad dėl dilimo pasaulyje 

kasmet patiriami milžiniški nuostoliai – iki 4 % bendrojo vidaus produkto. Nustatyta, kad 
investicijos į tribologinius tyrimus valstybei kasmet gali sutaupyti 1,0–1,4 % BVP. 

Šiame darbe atlikti elektrolankiniu būdu apvirintų Fe–C–Si–Cr–Ti–B sluoksnių, 
abrazyvinio dilimo į įtvirtintą abrazyvą (Al2O3) tyrimai. Nustatyta, kad apvirintų sluoksnių 
kietumas turi tiesioginę įtaką dilimui – kuo sluoksniai kietesni, tuo atsparumas dilimui 
didesnis. Paviršius intensyviai dyla pjaunant. Tai rodo didelę abrazyvo ir apvirinto 
sluoksnio kietumų skirtumų įtaką. Mažiausiai dilo mėginys turintis C – 1,6 %, Cr – 4,4 %,  
B – 0,56 %, Mn – 0,9 %, Si – 1,44 %, Ti – 0,59 % bei Fe – 90,2 %.  

Abrazyvinis dilimas, dilimas į įtvirtintą abrazyvą, apvirinti kietieji sluoksniai, 
atsparumas dilimui 

 
Įvadas 

 
Abrazyviniam dilimui tirti, vertinti ir mažinti skiriama daug dėmesio todėl, 

kad tai labiausiai paplitęs ir intensyvus dilimas. Šis dilimas sudaro didelius 
nuostolius, sunkiausiai nuspėjamas ir prognozuojamas. 

Abrazyvinis dilimas būna ten, kur į trinties poras patenka abrazyvo dalelės, 
taip pat įdirbant dirvą, kasant, lyginant kelius ir kt. darbuose. Itin abrazyvi darbo 
terpė yra kalnakasybos pramonėje, kelių tiesimo bei statybos darbuose, žemės 
ūkyje arba kitaip tariant visur kur sąveikauja „mašina – gruntas“. Aktuali 
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abrazyvinio dilimo problema yra ir žemės ūkio darbuose, nes čia vyrauja abrazyvi 
aplinka ir dėl šio dilimo intensyviai dyla ne tik tiesioginį kontaktą su žeme 
turinčios mašinų detalės, bet ir kitos mašinų trinties poros. Labiausiai dyla 
agresyviausioje aplinkoje, t.y. tiesioginį kontaktą su dirva turinčios detalės: kaltai, 
noragai, diskai ir kt. Dylant keičiasi mašinų detalių konstrukciniai matmenys ir 
forma, todėl neišlaikomas darbinis gylis, didėja padargų pasipriešinimas traukai. 
Detalių matmenims pasiekus ribinę reikšmę, jos turi būti pakeistos naujomis arba 
restauruojamos [1]. Dirbant intensyvaus abrazyvinio dilimo sąlygomis išlaidos 
darbo dalims sudaro ženklius dydžius 2 – 3 Eur/ha [2]. 

Konstruktoriai, projektuodami mašinas ir jų darbines dalis, turi numatyti 
mašinos darbinę aplinką ir atitinkamai parinkti medžiagas. Žymus rusų aviacijos 
konstruktorius Andrejus Tupolev sakė: „Kuo toliau nuo konstruktoriaus darbo 
vietos aptinkamas nepatikimumas, tuo jis brangesnis“ [3]. Ši taisyklė galioja ir 
mašinų dylančiom dalims, tik šios sąnaudos perkeliamos mašinų vartotojams. 

Remiantis 1982–1985 metų Vokietijoje atliktais tyrimais nustatyta, kad dėl 
erozijos ir dilimo nuostoliai siekė 34 mlrd. Vokietijos markių [4]. 1986 metais 
Kanadoje dilimo nuostoliai sudarė 940 mln. JAV dolerių [5]. 2010 metais Lietuvos 
BVP siekė 94 milijardus litų, o tai apytikriai dilimo sukeliami nuostoliai apie 
940 mln. Lt. Tai rodo, kad dilimo padaryti nuostoliai yra milžiniški ir būtina juos 
mažinti. 

Dilimo rūšis ir intensyvumas priklauso nuo abrazyvo dalelių fizikinių 
mechaninių savybių, ypač nuo kietumo ir stiprumo, o taip pat nuo pačios dirvos 
kietumo ir drėgnumo. Silpniausias abrazyvinės savybes turi anglis ir gipsas, 
stipriausias – kvarcitai, topazas bei korundas [6]. 
 

Literatūros apžvalga 
 

Paprasčiausias abrazyvinės masės agresyvumo vertinimo rodiklis yra 
dalelių dydis. Tyrimų rezultatai rodo, kad dalelių dydis esant ir didelėms, ir 
mažoms kontaktinėms apkrovoms tiesiogiai lemia abrazyvinį dilimą. Tačiau 
100 µm ir mažesnėms dalelėms ši taisyklė nebegalioja. Kai abrazyvą sudaro 
smulkios dalelės, yra svarbus dalelių briaunų aštrumas. Kuo abrazyvinės dalelės 
aštresnės, tuo dilimas intensyvesnis [7]. 

Minkšta terpė (molinga dirva ar pan.) dilimą sukelia darbo dalies 
paviršiaus daugkartinio plastinio deformavimo principu, todėl dilimas yra lėtas [8]. 
Abrazyvo dalelė negali pažeisti kieto kūno paviršiaus arba jį žaloja mažiau, jei 
dalelė paslanki, t.y. dalelė neįtvirtinta, o juda laisva trajektorija terpėje. Brėžiant ar 
deformuojant laisva dalelė gali pasisukti ir ardymo procesas nutrūksta arba nedaro 
žalos. Ši dalelė taip pat gali laikinai slysti kietesniu paviršiumi, po to vėl įsigilinti ir 
palikti mikro įpjovą. Jei abrazyvinė dalelė įtvirtinta, pavyzdžiui, kvarco kristalas, 
esantis akmenyje, tuomet kieto kūno pažeidimo rėžiai, mikro įpjovos bus 
pakankamai gilios (0,001–0,02 mm), o trumpuose ruožuose gali siekti ir 0,05–
0,5 mm [9]. Matome, kad dilimas į įtvirtintą abrazyvą yra pats agresyviausias 
dilimas, giliai pažeidžiantis ardomą kūną.  
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Skirtingiems abrazyvinio dilimo būdams modeliuoti yra sukurtos 
atitinkamas darbo sąlygas imituojančios tyrimų schemos bei įranga [10, 21]: 

• dilimas į įtvirtintas abrazyvinės daleles (ASTM G99 [11], ASTM G132 
[12]); 

• dilimas, kai abrazyvinės dalelės yra dviejų kūnų kontakto zonoje (ASTM 
G65-94 [13]); 

• abrazyvinis dilimas esant smūgiams; 
• dilimas abrazyvinėje masėje (ASTM B611-85 [14]); 
• dilimas dujų srauto nešamomis abrazyvinėmis dalelėmis – erozinis dilimas 

(GOST 23.201-78 [15]); 
• dilimas skysčio srauto nešamomis abrazyvinėmis dalelėmis.  

Dilimo į įtvirtintą abrazyvą tyrimas priskiriamas prie agresyviausių bei 
didžiausio kontaktinio slėgio dilimo tyrimų.  

Abrazyvinio dilimo tyrimams paplitęs tyrimas pagal ASTM G65-94 
standartą, pagal kurį bandomas paviršius yra vertikalus, abrazyvas į mėginio ir 
darbo rato tarpą tiekiamas vertikaliai. Keičiant darbo rato medžiagą, šiuo tyrimu 
galima modeliuoti tiek didelį, tiek mažą kontaktinį slėgį įvairių medžiagų trinties 
porose, tačiau modeliuoti dilimo į įtvirtintą abrazyvą, kuomet agresyviausiai 
ardomas paviršius negalima, nes abrazyvinės dalelės gali suktis, ir ardymo procesas 
nutrūksta arba yra mažiau intensyvus [9]. Be to, jei abrazyvo masė tiekiama 
netolygiai, tyrimo rezultato paklaida gali siekti 17 % [10]. Labai svarbu yra tai, kad 
dirvoje abrazyvinių dalelių didesnių už 300 µm kiekis tesiekia tik apie 10 % [6], o 
pagal ASTM G65-94 standartą bandoma su panašios (200–425 µm) frakcijos 
kvarciniu smėliu. Laboratoriniais bandymais vykdomi palyginamieji dilimo 
tyrimai, todėl dilimo aplinkos agresyvinimas tyrimus trumpina, tačiau yra 
prasmingas tik nekintant paviršių sąveikos (dilimo) mechanizmui. Todėl šio 
metodo naudojimas gali iš esmės pakeisti rezultatus. 

Vienas iš seniausių dilimo vertinimo būdų yra dilimas į įtvirtintą abrazyvą, 
pradėtas taikyti dar 1910 metais, o XX a. viduryje labai išvystytas dėl jo privalumų 
[20]. Tiriant šiuo būdu yra tiksliai žinomas mėginio dilimo kelias abrazyvo 
paviršiumi, šios dalelės nepasisuka, nerieda ir į mėginį gali tik įsigilinti arba 
sulūžti. Šiuo metodu galima tirti ir vertinti darbo greičio, apkrovos, skirtingų 
savybių metalų ir kitų parametrų įtaką dilimui. 

Nudilusių detalių darbingumas dažnai didinamas jas apvirinant 
elektrolankiniu būdu. Tokiu būdu atkuriami ne tik detalės matmenys ir geometrinė 
forma, tačiau gali būti pagerintas ir atsparumas abrazyviniam dilimui. Tai daroma 
apvirinant plienus elektrodais su Cr, C, B, Mo, V, Ti, W ir kitais legiruojančias 
elementais [7, 18, 19, 21]. 

Atlikti laboratoriniai tyrimai rodo, kad apvirinus atsparumą abrazyviniam 
dilimui galima padidinti iki 50 ir daugiau procentų [16]. Remiantis atliktais 
tyrimais [9], kur buvo tiriamas grynų metalų atsparumas dilimui, nustatyta, kad 
dilimo intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo metalų mikrokietumo. Didėjant 
kiečiui didėja ir atsparumas abrazyviniam dilimui. Taip pat ištirta, kad lydinių 
atsparumas dilimui buvo mažesnis už to paties kietumo grynųjų metalų [9]. 
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Termiškai neapdorotų plienų atsparumas dilimui buvo toks pat kaip ir grynųjų 
metalų. Grūdintų plienų atsparumas dilimui didėja didėjant jų kietumui [9]. 
Atsižvelgiant į atliktus tyrimus matome, kad vien tik lydinių kietumas 
vienareikšmiškai nelemia atsparumo abrazyviniam dilimui, todėl kiekvienam 
lydiniui turi būti atliekami dilimo tyrimai. 

Tyrimų tikslas– atlikti elektrolankiniu būdu apvirintų sluoksnių su 
kintamu Fe–C–Si–Cr–Ti–B kiekiu abrazyvinio dilimo į įtvirtintą abrazyvą tyrimus. 

 
Tyrimų objektas ir metodika 

 
Tirti rankiniu elektrolankiniu būdu apvirinti kintamo Fe–C–Si–Cr–Ti–B 

elementų kiekio sluoksniai. Apvirintų sluoksnių sudėtis ir kietumas pateiktas 
1 lentelėje. Mėginiai (672–677) apvirinti elektrodais su kintamu Cr kiekiu, turint 
tikslą išlaikyti pastovų anglies kiekį. Tačiau kintant pernešamam iš elektrodo į 
apvirinimą sluoksnį chromo kiekiui, kito ir pernešamos anglies kiekis. Kuo 
didesnis apvirintame sluoksnyje chromo kiekis, tuo sluoksnis anglingesnis (tikėtina 
didesni ir chromo karbido kiekiai, didinantys atsparumą abrazyviniam dilimui). 
Apvirintų mėginių matmenys – 20×15×5 mm. 

 
1 lentelė. Apvirintų mėginių cheminė sudėtis. 
Table 1. Chemical composition of welded layers. 

Cheminė sluoksnių sudėtis, proc. Mėginys 
C Si Mn Cr Mo Ni Ti B Kiti Fe 

Kietumas, 
HRA 

672 2,37 2,26 1,08 18,7 0,04 0,11 0,75 0,748 0,66 73,3 78 
674 2,62 1,58 0,94 15,0 0,04 0,09 0,78 0,791 0,51 77,7 82 
675 1,88 1,55 1,04 8,1 0,02 0,07 0,57 0,546 0,37 85,8 77 
676 1,60 1,44 0,90 4,4 0,01 0,05 0,59 0,555 0,24 90,2 80 
677 1,55 1,12 0,90 1,1 0 0,04 0,43 0,480 0,17 94,2 76 

Hardox 0,14 0,7 1,6 0,3 0,25 0,25 - 0,004   69 
 
Tyrimams atlikti pasirinktas mėginio ant būgno („pin–on–drum“) 

abrazyvinio dilimo tyrimo būdas, priskiriamas prie didelių kontaktinių apkrovų, 
tyrimo būdų. Būgnui sukantis bandinio galas slysta abrazyviniu popieriumi, kurio 
abrazyvai pjauna mėginį. Šis metodas pasirinktas, kadangi juo galima tirti 
abrazyvinį dilimą esant didelėms apkrovoms (modeliuoti dilimą, susidarantį ariant 
sausą akmeningą dirvą, vykdant kelių priežiūros, kalnakasybos darbus). Be to, šiuo 
būdu gaunamų rezultatų variacija maža ir siekia tik 5–7 % legiruotiems metalams 
[17]. Principinė bandymo schema pavaizduota 1 paveiksle. 

Mėginių cheminė sudėtis nustatyta spektrometru BELEC-compact-lab-N. 
Tyrimas atliktas tekinimo staklėmis JET 1640 ZX. Sukonstruotas mėginių 

tvirtinimo įtaisas tvirtinamas staklių įrankių laikiklyje. Abrazyviniu popieriumi 
dengto veleno skersmuo 87 mm, mėginio apkrova 28 N. Tyrimas atliktas išilgine 
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0,55 mm/aps pastūma, esant 60 min-1 veleno sūkiams (1,0 km/h linijinis greitis, 
dilimo kelias 99 m). 
 

 
 
1 pav. Principinė bandymo schema: 1 – mėginys, 2 – abrazyviniu popieriumi 
dengtas velenas, P – prispaudimo jėga, S – pastūmos kryptis. 
Fig. 1. Schematic diagram of the mechanism abrasive wear estimation: 1 – testing 
material, 2 – shaft with abrasive paper, P – load, S – shove direction. 
 
Kiekvienam mėginiui tirti naudotas naujas abrazyvinio popieriaus lapas, 

pagamintas „Olympus Abrasives Co.“ (Graikija), tipas KX167, grūdėtumas P100 
(vidutinis abrazyvo dalelių dydis 160 µm), abrazyvas Al2O3. Toks abrazyvinio 
popieriaus grūdėtumas parinktas žinant, kad abrazyvo dalelėms esant didesnėms už 
100 µm, dilimo intensyvumas nekinta [20]. 

Dilimas vertintas masių metodu, t.y. sveriant mėginius prieš ir po 
bandymo. Mėginiai sverti svarstyklėmis „KERN EG 420-3NM“ (maksimalus 
sveriamas svoris 420 g, padalos vertė 0,001 g). Mėginių kietumas matuotas 
kietmačiu TK–2M.  

Kiekvienos apvirintos medžiagos mėginys bandytas tris kartus. Nudilimo 
variacija yra 4,7–13,4 % intervale, kas rodo patikimą dilimo tyrimų rezultatą [20]. 
 Dilę paviršiai analizuoti skenuojančiu elektroniniu mikroskopu Quanta 200 
FEG (SEM). 
 

Tyrimų rezultatai 
 
Apvirinant mėginius elektrodais su skirtingu Cr kiekiu nepavyko išlaikyti 

pastovaus C kiekio. Tačiau iš anksčiau atliktų tyrimų [1, 4, 9, 16, 18, 19] žinome, 
kad anglies kiekiui lydinyje Fe–C–Cr–B pasiekus 0,5 % dilimas ženkliai sumažėja 
ir toliau keičiasi nedaug, t.y. stabilizuojasi. Vadinasi mėginiuose esantis C kiekis 
nuo 1,55 iki 2,62 % esminio poveikio rezultatui negali turėti. Chromo kiekis 
mėginiuose didėjo nuo 1,1 iki 18,7 %, o geležies kiekis mažėjo nuo 94,2 iki 
73,3 %. 

Atlikti apvirintų sluoksnių abrazyvinio dilimo tyrimai (2 pav.) parodė, kad 
visų mėginių nudilimai yra panašūs. Didžiausias skirtingų mėginių nudilimų 
skirtumas tik 0,034 g, kas sudaro tik 12,5 %. Dalies mėginių [672, 675 ir 677 bei 
674 ir 676] nudilimo dydžiai neturi statistiškai reikšmingo skirtumo lyginant su 

2 1 
P 
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kitais atliktais tyrimais [16, 18, 19]. Akivaizdu, kad šiomis dilimo sąlygomis nei 
anglies, nei chromo kiekiai neturi įtakos nudilimo dydžiams. 

 

 
2 pav. Mėginių su kintamu Cr kiekiu abrazyvinio dilimo rezultatai.  

 Fig. 2. Results of abrasive wear with varying Cr content. 
 

Lydinio Fe–C–Si–Cr–Ti–B kietumas dažniausiai yra ta savybė, nuo kurios 
priklauso atsparumas abrazyviniam dilimui [1, 5, 7–10,16, 18, 19, 20]. Apvirinto 
sluoksnių (672–677) kietumo įtakos atsparumui abrazyviniams dilimui tyrimo 
rezultatai pateikti 3 pav. 

 

 
3 pav. Apvirinto sluoksnio kietumo įtaka abrazyviniam dilimui. 
Fig. 3. Hardness of welded layer influence to abrasive wear. 
 
Gauta priklausomybė (3 pav.) rodo, kad Fe–C–Si–Cr–Ti–B lydinių 

kietumas yra viena pagrindinių savybių, lemiančių dilimą.  
Chromo kiekio kitimas lydinyje nuo 1,1 iki 18,7 %, atsparumo dilimui 

ženklesnės įtakos neturi. Dilimo intensyvumui įtakos neturi ir anglies kiekio 
skirtumai. Dilusio paviršiaus (672 mėginys) vaizdas pateiktas 4 pav.  

Cr kiekis mėginiuose, proc. 
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4 pav. Apvirinto sluoksnio (672 mėginys) SEM vaizdas (×850). 
Fig. 4. Welded layer (672) SEM view (×850). 

 
 Visuose bandytuose paviršiuose matomi kryptingi intensyvaus dilimo 
pjovimu pėdsakai, kas liudija apie didelį abrazyvo ir apvirinto sluoksnio kietumų 
skirtumą. Tik nedideli paviršiaus fragmentai yra nutrupėję. 
 

 
5 pav. Metalo ir abrazyvo kietumų santykių įtaka dilimo atsparumui [23]. 
Fig. 5. Relative abrasive wear resistance versus hardness ratio of worn to abrasive 
material [18]. 
 
Pateiktame 5 pav. matome metalo ir abrazyvo kietumų santykių (HM/HA) 

įtaką dilimo atsparumui. Grafikas rodo, kad esant HM/HA santykiui didesniam už 
vienetą (1,1 ≤ HM/HA ≤ 1,3), atsparumas dilimui ženkliai išauga ir artėja į begalybę, 
o esant šiam santykiui intervale (0,2 ≤ HM/HA ≤0,8), didėja nežymiai. Atliktuose 
tyrimuose apvirintų sluoksnių ir abrazyvo (Al2O3, 11,7 GPa) kietumo santykis kito 

HM/HA 

S
an

ty
ki

ni
s 

at
sp

ar
um

as
 d

il
im

ui
 

Pastovaus 
kietumo 
medžiagoms Minkštų fazių arba nepilnai 

sukietintų medžiagų 
abrazyvinio dilimo riba 



 35

nuo 0,44 iki 0,61 (2 lentelė). Todėl 5 pav. paaiškina santykinai nedidelį dilimo 
pokytį kintant apvirinto sluoksnio kietumui ir didelius etaloninės medžiagos 
(Hardox 400) nudilimus, nes HHardox 400 / HA= 0,31. 

 
2 lentelė. Mėginių ir abrazyvo kiečių santykis ir nudilimas. 
Table 2. Hardness ratio of worn to abrasive material and wear rate. 

Mėginys Nudilimas, g HM/HA 
672 0,266 0,49 
674 0,242 0,61 
675 0,26 0,46 
676 0,236 0,54 
677 0,27 0,44 

Hardox 400 0,633 0,31 
 

Išvados 
 
Atlikę apvirintų lydinių Fe–C–Si–Cr–Ti–B su kintamais chromo (1,1– 

18,7 %) ir anglies (1,55–2,37 %) kiekiais abrazyvinio dilimo į įtvirtintą abrazyvą 
(Al2O3) tyrimus, galime daryti išvadas: 

1. Anglies ir chromo kiekių įtaka apvirintų sluoksnių abrazyviniam 
dilimui nežymi; to priežastis yra ženklus apvirintų sluoksnių ir 
naudotos abrazyvinės medžiagos (Al2O3) kiečių santykis (0,44–0,61). 

2. Apvirintų lydinių kietumas tiesiogiai lemia abrazyvinį dilimą – kuo 
sluoksniai kietesni, tuo atsparesni dilimui. 

3. Apvirinti sluoksniai nudyla 2,4 karto mažiau, lyginant su žemės 
dirbimo mašinų darbo dalių gamybai naudojamu plienu Hardox 400. 

4. Atspariausias dilimui yra sluoksnis su 1,6 % C, 4,4 % Cr, 0,56 %  
B, 0,9 % Mn, 1,44 % Si, 0,59 % Ti, likęs kiekis – Fe. 
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Vytenis Jankauskas, Remigijus Skirkus, Narūnas Martinkus 

 
THE ABRASIVE WEAR RESEARCH OF ARC WELDED SURFACES INTO 

EMBEDDED ABRASIVE 
 
Industrialized countries studies have shown that because of wear in the world 

suffered huge losses every year - up to 4 % of the gross national product. It was found that 
investments in the tribological research annually can save from 1 to 1,4 % of gross national 
product. 

In this paper was performed the abrasive wear research of arc welded Fe–C–Si–
Cr–Ti–B surfaces into embedded abrasive. The microhardness of arc welded layers has a 
direct impact on abrasion - the harder layers, the higher resistance to abrasive wear. In SEM 
picture visible cutting traces of wear, and only small fragments are chipped. This 
phenomenon demonstrates the high abrasive and metal microhardness differences 
influence. The highest wear resistance shows sample with C – 1,6 %, Cr – 4,4 %, B – 
0,56 %, Mn – 0,9 %, Si – 1,44 %, Ti – 0,59 % and Fe - 90,2 %. 

Abrasive wear, wear into embedded abrasive, arc welded surfaces, wear 
resistance. 

 
В. Янкаускас, Р. Скиркус, Н. Мартинкус 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ НАПЛАВЛЕННЫХ СЛОЕВ 

ПРИ ТРЕНИИ O ЗАКРЕПЛЕННЫЕ АБРАЗИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ 
 
Опыт стран, имеющих развитую промышленность, показывает, что из-за 

износа ежегодно наносится ущерб до 4 % от валового национального продукта. 
Установлено, что инвестиции в трибологические исследования в год может 
сэкономить от 1 до 1,4 % валового национального продукта страны. 

В данной работе были проведены исследования абразивного изнашивания 
твердых слоев (Fe-C-Si-Cr-Ti-B), полученных ручной электродуговой наплавкой, при 
трении о закрепленные абразивные (Al2O3) частицы. Установлено, что твердость 
наплавленных твердых слоев имеет прямое влияние на износостойкость – чем выше 
твердость слоев, тем выше устойчивость к абразивному износу. Исследования 
поверхностей износа СЭМ свидетельствует изнашивание резанием, и только 
незначительная часть поверхности имеет следы хрупкого разрушения. Это 
свидетельствует о влиянии большого соотношения твeрдостей абразива и метала. 
Самую высокую износостойкость показывал образец, содержащий C - 1,6 %, Cr - 
4,4 %, В - 0,56 %, Mn - 0,9 %, Si - 1,44 %, Ti - 0,59 % и Fe - 90,2 %. 

Aбразивное изнашивание, изнашивание o закрепленные абразивные частицы, 
наплавленные твердые слои, сопротивление изнашиванию. 
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Straipsnyje pateikiami tiesioginio įpurškimo dyzelinio variklio deginių emisijos 
tyrimų rezultatai jam veikiant mineraliniu dyzelinu ir rapsų aliejumi. Deginių emisijos 
palyginimui pasirinktas ISO 8178 testo ciklas, sudarytas iš 8 nusistovėjusių variklio darbo 
režimų. Kiekvieno darbo režimo metu buvo matuojamos NOx, CO, CH koncentracijos 
deginiuose bei deginių dūmingumas ir po to apskaičiuojama bendra viso bandymų ciklo 
deginių emisija. 

 Maksimali NOx emisija buvo gauta varikliui veikiant rapsų aliejumi. Ji buvo 5,6 % 
didesnė už NOx emisiją, gautą varikliui veikiant mineraliniu dyzelinu. Tačiau bendra 
bandymų ciklo NOx emisija, varikliui veikiant rapsų aliejumi, buvo tik 2,1 % didesnė. 
Maksimali CO emisija gauta varikliui veikiant rapsų aliejumi maksimalaus sukimo 
momento režimu. Ji buvo 42 % didesnė, lyginant su emisija, gauta varikliui veikiant 
mineraliniu dyzelinu. 32,7 % didesnė gauta ir bendra bandymų ciklo CO emisija.  

Bendra bandymų ciklo nesudegusių angliavandenilių (CH) emisija, varikliui 
veikiant rapsų aliejumi, buvo 1,46 % mažesnė, nei jam veikiant mineraliniais dyzeliniais 
degalais. 

Varikliui veikiant rapsų aliejumi, maksimalus deginių dūmingumas sumažėjo  
8,6 %, tačiau tuščiojoje eigoje jis buvo 10 kartų didesnis. 

Dyzelinis variklis, deginių emisija, bandymų ciklas, rapsų aliejus. 
 

Įvadas 
 

Viena svarbiausių priemonių mažinti šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų 
emisiją yra mineralinių degalų vartojimo transporte mažinimas, todėl ES skatina ir 
remia biodegalų gamybą ir vartojimą [1]. Biodegalų vartojimas transporte ypač 
aktualus aplinkosauginiu požiūriu, nes jų degimo produktai mažiau teršia aplinką 
atmosferos šiltnamio reiškinį sukeliančiomis dujomis. Be to, naudojant biodegalus 
dyzeliniuose varikliuose, formuojamas uždaras CO2 cirkuliacijos ciklas, nes 
degimo metu susidariusį anglies dvideginį vėl sunaudoja augalai, iš kurių 
gaminami biodegalai. 
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Augalinių aliejų kaip degalų naudojimo dyzeliniams varikliams idėja nėra 
nauja, ją jau 19-to amžiaus pabaigoje inicijavo Rudolfas Dyzelis. Tačiau juos 
greitai išstūmė pigesni mineralinės kilmės degalai. 1930 – 1940 m. ir Antrojo 
Pasaulinio karo metu augaliniai aliejai buvo naudojami tik kritiškais atvejais ir 
izoliuotose teritorijose [2]. Dėmesys augaliniams aliejams kaip degalams vėl 
padidėjo praeito amžiaus 8-tame dešimtmetyje po dviejų naftos krizių. Daugelyje 
šalių buvo pradėtos tyrimų programos, siekiant įsiaiškinti augalinių degalų 
tinkamumą dyzeliniams varikliams. JAV buvo tiriamas sojų aliejaus, Europoje – 
rapsų ir saulėgrąžų aliejaus, pietryčių Azijoje – palmių aliejaus panaudojimas [3]. 

Nors rapsų aliejus fizikinės-cheminės savybės yra artimos dyzelinių degalų 
savybėms (1 lentelė), tačiau kai kurie skirtumai turi didelę įtaką degimo procesui 
variklio cilindre. 
1. lentelė.  Fizikinės-cheminės degalų savybės [3,4] 
Table 1. Physical- chemical characteristics of fuels [3,4] 

Degalų rūšis 
Tankis 
(15oC), 
kg/dm3 

Žemutinis 
siluminingumas, 

MJ/kg 

Kinematinė 
klampa 
(20 oC), 
mm2/s 

Cetaninis 
skaičius 

Deguonies 
kiekis, proc. 

Plyksnio 
temp., oC 

Mineralinis 
dyzelinas 

0,84 42,6 4-6 51 0,4 68 

Rapsų aliejus 0,92 36,9 74,0 39-44 10,8 320 

 
Gryno rapsų aliejaus naudojimo dyzeliniuose varikliuose viena iš 

pagrindinių problemų susijusi su daugiau kaip dešimt kartų didesne kinematine 
klampa. Klampesnis rapsų aliejus blogiau išpurškiamas, lėčiau garuoja, kyla 
tekėjimo degalų vamzdeliais bei filtravimosi problemos. Dėl mažesnio cetaninio 
skaičiaus ir apie 4 – 5 kartus aukštesnės rapsų aliejaus plyksnio temperatūros gali 
blogėti degiojo mišinio savaiminio užsiliepsnojimo, degimo ir šilumos išskyrimo 
procesai. Tai ypač aktualu varikliui dirbant nedideliu sukimosi dažniu ir maža 
apkrova, kai įpurškimo aliejaus kiekis nedidelis ir temperatūra cilindre gerokai 
mažesnė [5]. 

 RA sumaišius su dyzeliniais degalais, mažinama alyvos klampa ir 
gerinamos techninės degalų savybės. Rapsų aliejaus ir mineralinio dyzelino mišinių 
savybių tyrimai esant žemoms temperatūroms parodė, kad šalto filtro užsikimšimo 
temperatūra (CFPP) beveik tiesiškai priklauso nuo dyzelino kiekio mišinyje. 95 % 
rapsų aliejaus ir 5 % dyzelino mišinio CFPP temperatūra buvo lygi 15 oC, o 50 % 
rapsų aliejaus ir 50 % dyzelino mišinio – - 20 oC [6]. Pažymima, kad CFFP 
temperatūrą šiuo atveju nulemia ne kristalų formavimasis, o kritiškai didėjanti 
rapsų aliejaus klampa, trikdanti degalų filtracijos procesą. 

Daugelio tyrimų rezultatai rodo, kad varikliui veikiant rapsų aliejumi, dėl 
mažesnio jo šilumingumo sumažėja variklio efektyvioji galia ir didėja 
lyginamosios degalų sąnaudos [7, 8, 9]. Daugeliu atveju, kai variklis yra 
nemodifikuotas, terminis naudingumo koeficientas mažesnis. 
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NOx emisija, varikliui veikiant rapsų aliejumi dažniausiai būna mažesnė, 
negu varikliui veikiant mineraliniu dyzelinu [2,4,9]. Tai susiję su mažesniu aliejaus 
šilumingumu, mažesniu degimo proceso efektyvumu ir dėl to sumažėjusiomis 
maksimaliomis degimo temperatūromis. CO emisija daugeliu atvejų padidėja, 
tačiau paankstinus degalų įpurškimą, ją galima gerokai sumažinti, pasiekiant 
reikšmes, artimas gaunamoms varikliui veikiant mineraliniu dyzelinu [10]. 

Dyzelinio variklio D-243 veikiančio grynu rapsų aliejumi ir jo mišiniais 
bandymai rodo, kad dyzelinius degalus pakeitus grynu rapsų aliejumi maksimali 
anglies viendeginio CO emisija esant 1400, 1800 ir 2200 min-1 sūkių dažnio 
diapazonams mažėja 40,5 – 52,9 %. Maksimalus deginių dūmingumas yra 27,1 %– 
34,6 % mažesnis, tačiau esant mažai variklio apkrovai, balzgani garai truputį didina 
optinį deginių skaidrumą. Tirtų biodegalų deginių dūmingumas palyginti su 
dyzeliniais degalais yra 41,7 % – 51,0 % mažesnis. Nesudegusių angliavandenilių 
CH emisija, variklį maitinant biodegalų mišiniais, yra labai maža ir, kintant 
apkrovai bei sukimosi dažniui, svyravo apytikriai nuo 8 iki 16 ppm [5]. 

Prieštaringi bandymų rezultatai rodo, kad variklio galios, ekonomiškumo ir 
deginių emisijos rodikliai priklauso ne tik nuo naudojamų degalų, bet ir nuo 
bandomo variklio ypatumų bei pasirinktų darbo režimų. 

Tyrimų tikslas ir uždaviniai – nustatyti deginių emisijos pokyčius 
varikliui veikiant grynu rapsų aliejumi ISO 8178  bandymų ciklo režimais. Tyrimų 
uždaviniai: 

1. Atlikti deginių emisijos matavimus varikliui veikiant mineraliniais 
dyzeliniais degalais; 

2. Atlikti deginių emisijos matavimus varikliui veikiant rapsų aliejumi; 
3. Apskaičiuoti bendras deginių emisijas visam bandymų ciklui; 
4. Įvertinti deginių emisijos pokyčius. 

 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universitete, Transporto ir jėgos 

mašinų katedros Variklių bandymų laboratorijoje. Tyrimams naudotas keturtaktis, 
59 kW galios, tiesioginio įpurškimo dyzelinis variklis D-234, kurio darbinis tūris 
4,75 dm3, cilindro skersmuo 110 mm, stūmoklio eiga 125 mm ir suspaudimo 
laipsnis 16. Degalai buvo tiekiami sekciniu degalų įpurškimo siurbliu pro penkių 
srautų purkštuką, geometrinis įpurškimo pradžios kampas buvo lygus 25o iki VGT. 
Visų purkštukų atidarymo slėgis buvo sureguliuotas 17,5±0,5 MPa.  

Variklis buvo apkrautas ir sukimo momentas matuotas trijų fazių 
asinchroniniu 110 kW elektriniu dinamometriniu stendu. Sukimo momento 
matavimo tikslumas ±1 Nm. 

Alkūninio veleno sukimosi dažnis matuotas universaliu tachometru TSFU-
1 ±0.2% tikslumu. Tūrinės oro sąnaudos nustatytos dujų skaitikliu RG-400-1-1.5, o 
degalų sąnaudos matuotos elektroninėmis VLK-500 svarstyklėmis. 

Anglies viendeginio CO (ppm) ir dvideginio CO2 (ppm), angliavandenilių 
CH (ppm) ir azoto oksidų NO ir NO2 (ppm) emisijų kiekiai išmetimo kolektoriuje 
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matuoti dujų analizatoriumi Testo 350XL. Sumuojant NO ir NO2, apskaičiuota 
bendra NOx emisija. Deginių dūmingumas D (%) matuotas Bosch prietaisu RTT 
100/RTT 100 skalėje I – 100% ±0.1% tikslumu. 
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1pav. 8 režimų bandymų ciklas.  
Fig. 1. 8 modes test cycle. 
 
Matavimai buvo atliekami esant vardiniams, maksimalaus sukimo 

momento ir tuščios eigos sūkių dažniams ir skirtingoms apkrovoms, atitinkamai 
pasirinktam ISO 8178 aštuonių režimų bandymų ciklui (1 pav.). Šis ciklas 
naudojamas vertinant traktorių variklių deginių emisijos atitikimą Euro normoms. 
Vertinant deginių emisiją pagal šį ciklą, atliekami matavimai varikliui veikiant  
8 režimais (1 pav. ir 2 lentelė). Po to, svertiniais koeficientais vertinant atskiro 
režimo svarbą, apskaičiuojama bendra viso ciklo emisija. 

Atlikti tyrimai mineraliniais dyzeliniais degalais ir grynu rapsų aliejumi. 
 
2 lentelė. Dyzelinio variklio darbo režimai. 
Table 2. Performance modes of diesel engine. 

 

Režimai n, 
 min-1 

Me, 
Nm 

Svertinis 
koeficientas 

Režimai n, 
min-1 

Me, 
Nm 

Svertinis 
koeficientas 

1 2200 253 15 % 5 1500 307 10 % 
2 
3 
4 

2200 
2200 
2200 

190 
128 
25,5 

15 % 
15 % 
10 % 

6 
7 
8 

1500 
1500 
800 

230 
155 

0 

10 % 
10 % 
15 % 
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 Dujų slėgiui variklio cilindre užrašyti naudota variklio indikavimo sistema 
su Optrand D32294-Q slėgio jutikliu, degalų įpurškimo slėgis buvo matuotas 
Optrand D922AB-A jutikliu. 

 
Tyrimų rezultatai  

 
Iš 2 pav. pateiktų rezultatų matyti, kad NOx emisija didėja, didėjant variklio 

apkrovai. Dyzelinio variklio deginiuose pagrindinę NOx emisijos dalį sudaro NO 
(80 – 90 %). NO susidaro liepsnos fronte ir už jo. Variklyje degimas vyksta esant 
dideliam slėgiui, todėl liepsnos reakcijos zona yra labai siaura (~ 0,1 mm) ir dujų 
buvimo laikas šioje zonoje yra trumpas. Be to, slėgis cilindre greičiausiai didėja 
degimo metu. Taigi, degimo pradžioje susidarę deginiai didėjant cilindre slėgiui 
yra spaudžiami ir jų temperatūra viršija temperatūrą, buvusią betarpiškai po 
sudegimo. Todėl NO susidarymas deginiuose už liepsnos beveik visada dominuoja 
prieš NO susidarymą liepsnos fronte. Be abejo, azoto oksidų susidarymui įtakos 
turi O, O2 bei N2 koncentracijos atskirose degimo kameros vietose. Taigi, NO 
susidarymas labai priklauso nuo indukcijos periodo metu paruošto ir pirmoje 
degimo fazėje sudegančio degiojo mišinio kiekio[11]. 
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2 pav. Variklio darbo režimo įtaka NOx emisijai 
Fig. 2. Dependencies of NOx emissions on engine performance modes 

 
Mažėjant apkrovai, t.y. mažėjant maksimaliai ciklo temperatūrai, NOx 

emisija mažėja varikliui veikiant tiek mineraliniais degalais, tiek rapsų aliejumi 
(RA) (2 pav.). 

Esant dideliam sūkių dažniui (n = 2200 min-1), maksimali NOx emisija 
varikliui veikiant rapsų aliejumi buvo išmatuota ~3,5% mažesnė, nei veikiant 
mineraliniais dyzeliniais degalais. Kaip matyti 3 pav., a pateiktose indikatorinėse 
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diagramose, slėgio didėjimo greičiai bei maksimalūs slėgiai cilindre varikliui 
veikiant mineraliniais degalais ir RA skiriasi nežymiai. Tai ir nulemia nedidelį NOx 
emisijos skirtumą. 
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3 pav. Dujų slėgio cilindre ir degalų įpurškimo slėgio diagramos: a – 1 režimas; b – 4 
režimas, c – 5 režimas, d – 8 režimas 
Fig. 3. The in-cylinder gas pressure and fuel injection pressure diagrams: a – 1 mode, 
b – 4 mode, c – 5 mode, d – 8  mode 

 
Esant labai mažai variklio apkrovai (10 % maksimalios apkrovos) ir 

dideliam sūkių dažniui, varikliui veikiant RA, NOx emisija sumažėjo ~27 %. 
Varikliui veikiant RA šiuo režimu, degimas vyksta lėtai, maksimalus slėgis cilindre 
beveik neviršija suspaudimo proceso pabaigos slėgio (3 pav., b). taigi, azoto 
oksidams susidaryti sąlygos yra nepalankios. 

Maksimalaus slėgio sukimo momento režimu rapsų aliejumi veikiančio 
variklio NOx emisija gauta 5,6 % didesnė, ir ji išliko didesnė, mažėjant apkrovai  
(5 – 7 režimai). Kaip matyti indikatorinėse diagramose (3 pav., c) slėgio didėjimo 
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greitis šiuo atveju varikliui veikiant RA yra didesnis, o tai reiškia, kad deginių 
temperatūra bus aukštesnė ir atitinkamai palankesnės sąlygos azoto oksidams 
susidaryti. Be abejo, RA sudėtyje esantis deguonis taip pat skatina NOx 
susidarymą.  

Tuščios eigos režime (8 režimas) NOx emisija sumažėjo net 55 %. 
Indikatorinėje diagramoje (3 pav., d) matyti, kad varikliui veikiant tuščiąja eiga 
RA, dėl mažesnės temperatūros cilindre mišinys užsiliepsnoja vėlai, degimas 
persistumia į išsiplėtimo taktą, todėl maksimalus slėgis ir maksimali temperatūra 
yra maži, atitinkamai susidaro nedaug azoto oksidų.  

 Bendra viso ciklo NOx emisija, varikliui veikiant mineraliniais dyzeliniais 
degalais buvo lygi 12,28 g/kWh, o veikiant RA 12,54 g/kWh, t.y. 2,1 % didesnė. 

CO emisija (4 pav.) mažėjant variklio apkrovai pradžioje mažėja, o po to 
vėl pradeda didėti. Tai būdinga tiek varikliui veikiant mineraliniais dyzeliniais 
degalais, tiek ir rapsų aliejumi. Mažesnė CO emisija, varikliui veikiant RA, gauta 
tik esant vardiniam režimui ir 25 % mažesnei apkrovai. Toliau mažėjant apkrovai 
mineraliniais dyzeliniais degalais veikiančio variklio CO emisija mažėja, o 
naudojant RA, didėja.  
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4 pav. Variklio darbo režimo įtaka CO emisijai 
Fig. 4. Dependencies of CO emissions on engine performance modes 

 
Kai variklio sūkių dažnis n = 2200 min-1, o apkrova lygi 10 % maksimalios 

apkrovos (4 režimas), CO kiekis deginiuose ~ 2,5 karto didesnis, lyginant su CO 
kiekiu deginiuose, varikliui veikiant mineraliniais dyzeliniais degalais. 
Maksimalaus sukimo momento režime (5 režimas) naudojant RA, CO emisija 
gauta ~ 42 % didesnė, nei naudojant mineralinius dyzelinius degalus. Mažėjant 
apkrovai CO emisija sumažėja 6 – 9 kartus, tačiau skirtumas tarp mineraliniu 
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dyzelinu ir RA veikiančio variklio CO emisijų padidėja iki 78 % (6 režimas) ir 
51 % (7 režimas).  

Varikliui veikiant mažesnėmis apkrovomis, variklio cilindre temperatūra 
būna mažesnė, todėl sąlygos visiškai sudegti sunkiau garuojančiam RA yra 
blogesnės. Be to, klampesnis RA išpurškimas didesniais lašeliais, todėl degiojo 
mišinio ruošimas vyksta lėčiau. Ypač kritinės sąlygos susidaro mažėjant sukimosi 
greičiui ir išpurškiamų degalų cikliniam kiekiui. Tai patvirtina 2,6 karto padidėjusi 
CO emisija varikliui veikiant tuščiąją eiga. Kad esant mažoms apkrovoms degimas 
vyksta blogai, patvirtina ir gautos indikatorinės diagramos. (3 pav., b ir d). 

Apskaičiuota bendra viso bandymų ciklo CO emisija, varikliui veikiant 
mineraliniais dyzeliniais degalais lygi 5,93 g/kWh, o veikiat rapsų aliejumi  
7,87 g/kWh, t.y. 32,7 % didesnė. 
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5 pav. Variklio darbo režimo įtaka CH emisijai 
Fig. 5. Dependencies of CH emissions on engine performance modes 

 
Nesudegusių angliavandenilių emisija (5 pav.), kintant variklio apkrovai, 

kinta analogiškai CO emisija. Tačiau visuose režimuose (išskyrus 4) CH emisija 
varikliui veikiant rapsų aliejumi yra mažesnė. Bendra ciklo CH emisija lygi 1,99 ir 
1,70 g/kWh, atitinkamai varikliui veikiant mineraliniais dyzeliniais degalais ir RA. 
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6 pav. Variklio darbo režimo įtaka dūmingumui 
Fig. 6. Dependencies of smoke opacity of the exhausts on engine performance modes 

 
Deginių dūmingumas (6 pav.) varikliui veikiant rapsų aliejumi gautas 

mažesnis, išskyrus mažų apkrovų ir tuščios eigos režimus. Maksimalus deginių 
dūmingumas sumažėjo 8,6 % (5 režime). Reikia pažymėti, kad varikliui veikiant 
rapsų aliejumi tuščiąją eiga ir esant nedidelėms apkrovoms, deginių dūmingumą 
padidina nesudegę degalai, aerozolio pavidalu išmetami į aplinką. 

 
IŠVADOS 

 
1. Varikliui veikiant rapsų aliejumi bendra bandymų ciklo NOx emisija gauta 2,1 % 
didesnė, nei jam veikiant mineraliniais dyzeliniais degalais. Maksimali NOx emisija 
gauta maksimalaus sukimo momento režime, ji buvo didesnė 5,6 %. 
2. Varikliui veikiant rapsų aliejumi bendra bandymų ciklo anglies monoksido (CO) 
emisija gauta 32,7 % didesnė, nei jam veikiant mineraliniais dyzeliniais degalais. 
Didžiausia CO emisija gauta maksimalaus sukimo momento režime, 42 % didesnė. 
Varikliui veikiant rapsų aliejumi tuščiąja eiga, CO emisija padidėjo 2,6 karto. 
3. Bendra bandymų ciklo nesudegusių angliavandenilių (CH) emisija varikliui 
veikiant rapsų aliejumi 1,46 % mažesnė, nei jam veikiant mineraliniais dyzeliniais 
degalais. 
4. Varikliui veikiant rapsų aliejumi  maksimalus deginių dūmingumas sumažėjo  
8,6 % mažesnė, tačiau tuščiosios eigos režime jis buvo 10 kartų didesnis. 
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INVESTIGATION OF EMISSIONS OF THE EXHAUSTS OF DIESEL ENGINE 
OPERATING ON RAPESEED OIL 

 
Abstract 

 
The paper presents comparative analysis of bench testing results of direct 

injection diesel engine operating on mineral diesel fuel and rapeseed oil. For 
exhaust emissions comparison ISO 8-mode test cycle was selected. Each operating 
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mode’s NOx, CO, CH concentrations in exhaust and smoke opacity was measured. 
Then averaged test cycle exhaust emissions were calculated. 

The maximum NOx emission was measured while engine was operating on 
rapeseed oil. It was higher by 5,6 % than while engine operating on mineral diesel 
fuel. However, averaged test cycle NOx emission while engine was operating on 
rapeseed oil was higher only by 2,1 %. The maximum CO emission obtained while 
the engine was operating on rapeseed oil under maximum torque mode. It was  
42 % higher compared to the emission resulting from engine operating on mineral 
diesel fuel. Higher by 32,7% was obtained averaged test cycle CO emission too. 

The averaged test cycle unburned hydrocarbons (CH) emission from the 
engine operating on rapeseed oil was by 1,46 % lower than was in cause when 
operating on mineral diesel fuel. 

The maximum smoke opacity of the exhausts from the engine operating on 
rapeseed oil was lower by 8,6 %, however, under idle mode conditions it was 10 
time higher. 

Diesel engine, exhaust emissions, test cycle, rapeseed oil. 
 

Б. Скукаускайте, С. Славинскас 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕЕГО НА РАПСОВОМ МАСЛЕ 
 

Резюме 
 

В статье представлены результаты исследования эмиссии 
отработавших газов (ОГ) дизельного двигателя непосредственного впрыска, 
работающего на минеральном дизельном топливе и рапсовом масле (РМ). 
Для сравнения эмиссии ОГ выбран 8-ступенчатый испытательный цикл ИСО 
8178. На каждом из режимов измерялись концентрации NOx, CO, CH в ОГ, 
дымность ОГ и определялась общая эмиссия всего испытательного цикла. 

Максимальная концентрация NOx была получена при работе 
двигателя на рапсовом масле. Она была на 5,6 % выше, чем концентрация 
NOx, измеренная при работе двигателя на минеральном дизельном топливе. 
Но общая NOx эмиссия всего цикла при работе двигателя на РМ была выше 
только на 2,1%. Максимальная эмиссия CO получена при работе двигателя на 
рапсовом масле на режиме максимального крутящего момента. Она на 42 % 
превышала эмиссию, полученную при работе двигателя на минеральном 
дизельном топливе. На 32,7 % была выше и общая СO эмиссия всего цикла. 

Общая эмиссия несгоревших углеводородов всего испытательного 
цикла при работе двигателя на рапсовом масле была на 1,46 % меньше, чем 
при работе двигателя на минеральном дизельном топливе. 

При работе двигателя на РМ максимальная дымность ОГ 
уменьшилась на 8,6%, но на холостом ходу дымность была  10 раз выше. 

Дизельный двигатель, эмиссия, испытательный цикл, рапсовое масло 
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Šiame darbe atlikti elektros energijos poreikių tyrimai konteinerinio tipo 
automatinėje telekomunikacijų stotyje (ATS), įrengtoje kaimo vietovėje. Tyrimų metu 
nustatyta, kad ATS įranga per metus sunaudoja apie 6582 kWh elektros energijos, iš kurios 
apie 24 % (1550 kWh) sunaudojama įrangos kondicionavimui. Tyrimais nustatyta, kad 
elektros energijos suvartojimas tiesiškai priklauso nuo aplinkos oro temperatūros. Ištyrus 
ATS elektros energijos vartojimo ir saulės energijos kaitos dinamiką statistiniais metodais, 
nustatyta, kad šiuos poreikius galima tenkinti naudojant konvertuotą saulės energiją.  

Automatinės telekomunikacijų stotys, energijos sąnaudos, saulės energija, energinė 
konversija. 

 
Įvadas 

 
Telekomunikacijos sistemos neatsiejama šiuolaikinės visuomenės spartaus 

vystymosi dalis. Jos naudojamos visuomenės nuotoliniam komunikavimui, 
informacijos srautų perdavimui ir kitiems tikslams. Sparčiai diegiant informacinių 
ryšių technologijas (IRT), didėja elektros energijos vartojimas telekomunikacinėse 
sistemose. Todėl efektyviau naudojant elektros energiją šiose sistemose galima 
sumažinti energijos vartojimą bei aplinkos taršą elektros energijos gamybos metu.  

Telekomunikacijų paslaugų įranga suvartoja apie 8 % elektros energijos, 
naudojamos ES, ir generuoja apie 2 % CO2 emisijos [1]. Todėl Europos Komisija 
akcentuoja būtinybę IRT pramonę pateikti priemonių planą, kuris leistų iki 2015 m. 
20 % sumažinti elektros energijos vartojimą. Manoma, kad telekomunikacinėse 
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sistemose energijos vartojimo mažinimo potencialas sudaro nuo 40 iki 60 % [2]. 
Telekomunikacinėse sistemose dalį reikiamos elektros energijos galima gauti iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių [1, 2].  

Elektros energijai tiekti nutolusioms ATS naudojami autonominiai šaltiniai 
– dyzelinės elektros stotys. Siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir 
sumažinti aplinkos taršą siūlomos hibridinės saulės bei dyzelinių elektrinių 
sistemos. Autoriai pastebi, kad hibridinės sistemos gali būti taikomos įvairiose 
šalyse. Tačiau optimali fotoelektrinių modulių generuojamos energijos dalis 
kompleksinėje sistemoje priklauso nuo vietovės saulės energijos išteklių [3]. 

Elektros energijos tiekimas nutolusioms ATS, naudojant hibridines saulės, 
vėjo energijos, kuro elementų ir kitas šių sistemų kompleksinio taikymo galimybės, 
analizuojamos įvairiuose mokslo darbuose [4, 5].  

Elektros energija, kuri generuojama naudojant atsinaujinančius energijos 
šaltinius ir tiekiama telekomunikaciniams įrenginiams, turi atitikti pagrindinius 
elektros energijos tiekimo patikimumo reikalavimus [6]. Siekiant užtikrinti 
nepertraukiamą elektros energijos tiekimą, siūlomos kompleksinės saulės ir vėjo 
energijos konversijos sistemos, saulės - vėjo - dyzelinio generatoriaus sistemos ir 
pan. [7]. Efektyvus ir patikimas elektros energijos tiekimas pasiekiamas derinant 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių generuojamą energiją su elektros tinklo 
tiekiama energija [8, 9]. 

ATS telekomunikacijų įrangai tiekiama specifinių parametrų elektros 
energija (nuolatinė srovė, 48 V įtampa). Todėl ATS įrangai elektros energiją 
patrauklu tiekti naudojant saulės fotoelektrinius modulius, įrengtus ant 
konteinerinio tipo ATS stogo. Saulės fotoelektrinius modulius telekomunikacinėse 
sistemose galima naudoti be tarpinių grandžių išvengiant energijos konversijos 
nuostolių keitikliuose ir energijos perdavimo linijose.  

Lietuvoje ATS įrengtose kaimo vietovėse energija tiekiama iš centralizuoto 
elektros tinklo. Todėl siekiant mažinti iš elektros tinklo tiekiamos energijos 
vartojimą, tikslinga ieškoti alternatyvių sprendimų energijai tiekti.  

Darbo tikslas – ištirti automatinės telekomunikacijų stoties elektros 
energijos vartojimo dinamiką ir nustatyti šių energijos poreikių tenkinimo 
galimybes naudojant fotoelektrinius energijos šaltinius.  

 
Tyrimų metodika 

 
Konteinerinio tipo ATS elektros energijos sąnaudos nustatytos 

vadovaujantis įrengto elektros energijos skaitiklio duomenimis. Elektros energijos 
apskaitai naudotas skaitiklis EMS – 134.41.3, atitinkantis LST EN 62052-11, LST 
EN 62053-21 ir LST EN 62053-23 standartus. Šis skaitiklis matuoja aktyviąją ir 
reaktyviąją elektros energiją bei momentines srovės, įtampos, galios ir kitas vertes 
trifaziame elektros tinkle. Aktyvioji elektros energija matuojama pagal 1.0 
tikslumo klasę (IEC 62053-21). Reaktyvioji energija matuojama pagal 2.0 tikslumo 
klasę (IEC 62053-23). 
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Saulės spindulinės energijos potencialas ir vidutinė aplinkos oro 
temperatūra nustatyta vadovaujantis Kauno hidrometeorologinėje stotyje (HMS) 
2003 – 2010 m. atliktų matavimų apibendrintais duomenimis [10]. Kauno HMS 
įdiegta automatinė sistema registruoja aplinkos parametrus nustatytais laiko 
intervalais. Tiriant naudoti duomenys registruoti vienos valandos intervalais. 
Stotyje atliekami tiesioginės, sklaidžiosios ir atspindėtosios saulės spinduliuotės, 
aplinkos oro temperatūros bei kitų aplinkos parametrų matavimai.  

 
Tyrimų rezultatai ir jų analizė 

 
Elektros energijos vartojimas priklauso nuo ATS tipo (konteinerinė, 

spintos, pastato tipo), sistemos technologijos ir vietovės sąlygų, kurioje įrengta 
ATS [9]. 

Šiame darbe tirta konteinerinio tipo ATS, teikianti laidinio ryšio ir interneto 
prieigos paslaugas.  

Tyrimo metu nustatyta, kad ATS per metus (2008 – 2011 m.) vidutiniškai 
suvartojama apie 6582 kWh elektros energijos. Nustatyta, kad ATS įrangai 
vidutiniškai per mėnesį suvartojama apie 549 kWh elektros energijos.  

Tirtoje ATS įrengta moderni telekomunikacijų sistemos įranga, todėl 
patalpų mikroklimatui keliami specifiniai reikalavimai. Tinkamam mikroklimatui 
suformuoti naudojama kondicionavimo sistema, kuri ATS įrangai šildyti bei aušinti 
vidutiniškai per mėnesį suvartoja apie 129 kWh elektros energijos (1 lentelė). 

 
1 lentelė. ATS mėnesio elektros energijos poreikiai, vidutinė aplinkos oro 

temperatūra ir saulės spindulinės energijos potencialas 
Table 1. Monthly electricity needs, average ambient air temperature and energy 

potential of solar radiation  
Elektros energijos vartojimas ATS, kWh 

Kondicionavimas  
Mėnuo 

 

ATS 
elektros 
įranga 

šildymas aušinimas Iš 
viso 

Vidutinė 
aplinkos oro 
temperatūra, 

ºC 

Saulės energijos 
potencialas į 

statmeną saulės 
spinduliams 

paviršių, kWh/m² 
1 346,0 103,9 - 449,9 -3,57 32,6 
2 193,6 180,1 - 373,7 -3,58 59,8 
3 230,9 161,5 - 392,4 0,75 114,4 
4 451,3 51,3 - 502,6 8,8 195,6 
5 533,6 - 78,3 611,9 12,66 222,4 
6 559,2 - 189,9 749,1 14,97 232,5 
7 561,9 - 233,5 795,4 18,36 234,3 
8 564,1 - 166,7 730,8 16,84 183,3 
9 550,7 - 74,3 625 13,77 150,2 

10 460,6 46,6 - 507,2 5,23 76,1 
11 267,5 143,2 - 410,7 3,86 31,1 
12 312,6 120,6 - 433,2 -2,59 16,7 

Iš viso  5032,0 807,2 742,7 6581,9 - 1549,0 
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Šiltuoju metu laikotarpiu (gegužės – rugsėjo mėn.) ATS elektros energijos 
suvartojimas išauga iki 612 – 795 kWh/mėn. Tuo tarpu šaltuoju metu laikotarpiu 
(spalio – balandžio mėn.) energijos vartojimas sumažėja iki 374 - 507 kWh/mėn.  

ATS įrangos kondicionavimui sunaudojama apie 1550 kWh elektros 
energijos – apie 23,5 % metinių energijos sąnaudų. Įrangos šildymui sunaudojama 
apie 807 kWh, o aušinimui apie 743 kWh. 

Kitų tyrėjų [2] duomenimis, vasaros laikotarpiu ATS įrangai aušinti 
suvartojama apie 28 % visos suvartojamos energijos per metus, o šaltuoju metų 
laikotarpiu ATS įrangai šildyti sunaudojama apie 30 % metinių elektros energijos 
poreikių [2].  

Pagal daugiamečius elektros energijos suvartojimo duomenis (2008 –  
2011 m.) ir vidutinės aplinkos oro temperatūros kaitą per metus buvo sudaryta 
priklausomybė (1 pav.), kuri gali būti aprašoma tiesine lygtimi: 

 
Q = 429 + 16,76Ta                                              (1) 

 
čia Q – elektros energijos suvartojimas ATS per mėnesį, kWh/mėn.; 
     Ta – vidutinė mėnesio aplinkos oro temperatūra, ºC. 
 

 
1 pav. Elektros energijos vartojimo per mėnesį ATS priklausomybė nuo vidutinės 

mėnesio aplinkos oro temperatūros  
Fig. 1. Correlation between electricity demand per month and average of ambient air 

temperature 
 
Tyrimo duomenys rodo, kad yra stipri (r = 0,93) tiesinė koreliacinė 

priklausomybė tarp vidutinės aplinkos oro temperatūros ir ATS įrangos vartojamos 
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elektros energijos. Todėl galima teigti, kad elektros energijos reikmės ATS 
tiesiškai priklauso nuo aplinkos oro temperatūros. 

 Vasaros laikotarpiu (liepos mėn.) vidutinei aplinkos temperatūrai pasiekus 
18,4 ºC energijos suvartojimas padidėja iki 795 kWh per mėnesį. Tuo pačiu metu 
ATS įrangos kondicionavimui (aušinimui) suvartojama apie 233,5 kWh energijos 
per mėnesį, t. y. apie 30 % mėnesio elektros energijos poreikių. 

Šaltuoju metų laikotarpiu (sausio – vasario mėn.) vidutinei mėnesio 
aplinkos temperatūrai esant neigiamai – 3,6 ºC, elektros energijos suvartojimas 
ATS įrangai sudaro apie 412 kWh per mėnesį. ATS įrangos šildymui suvartojama 
apie 142 kWh energijos – apie 34 % visos suvartojamos elektros energijos per 
mėnesį. 

 Remiantis Kauno HMS daugiamečiais aplinkos parametrų kaitos 
duomenimis [10] nustatyta, kad aplinkos oro temperatūra beveik tiesiškai (r = 0,88) 
priklauso nuo saulės spindulinės energijos potencialo, pasiekiančio horizontalų 
paviršių. Todėl tikslinga analizuoti ATS įrangos elektros energijos reikmių 
tenkinimo, naudojant saulės energiją, galimybes.  

Saulės spindulinės energijos potencialas į horizontalų paviršių Kaune 
sudaro apie 1037 ±32 kWh/m² per metus. Tuo tarpu saulės spindulinės energijos 
potencialas į statmeną saulės spinduliams paviršių sudaro apie 1549 ±97 kWh/m² 
per metus (1 lentelė) [10]. Saulės spinduliams statmeną paviršių pasiekiančios 
saulės spindulinės energijos kiekis kinta nuo 17 iki 234 kWh/m² per mėnesį. 
Didžiausias saulės spindulinės energijos kiekis statmeną spinduliams paviršių 
pasiekia šiltuoju metų laiku (gegužės – liepos mėn.) 222 – 234 kWh/m², o šaltuoju 
metų laiku yra mažiausias (lapkričio – sausio mėn.) – 17–33 kWh/m². 

Praktiniam saulės energijos naudojimui atliekami saulės energijos srautų 
perskaičiavimai į tam tikru kampu saulės atžvilgiu pasvirusį paviršių. Tačiau 
didžiausias saulės energijos kiekis gaunamas naudojant įvairių konstrukcijų įrangą, 
kuri leidžia dienos metu saulės fotoelektrinių modulių aktyvų paviršių nukreipti 
statmenai saulės spinduliams. Tyrimais nustatyta, kad Kauno zonoje saulės 
spindulinės energijos potencialas į statmeną saulės spinduliams paviršių sudaro 
apie 1549 kWh/m² per metus [10]. Todėl tikslinga analizuoti ATS elektros 
energijos poreikių tenkinimo galimybes naudojant saulės energiją, kuri pasiekia 
statmeną saulės spinduliams paviršių.  

Ištyrus elektros energijos suvartojimą ATS ir saulės spindulinės energijos 
potencialą į statmeną saulės spinduliams paviršių, sudaryta priklausomybė (2 pav.), 
kuri gali būti aprašyta tiesine lygtimi:  

 
Q = 360 + 1,46H ,                                        (2) 

 
čia H – saulės spindulinės energijos potencialas į statmeną saulės 

spinduliams paviršių per mėnesį, kWh/m². 
Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad yra stipri (r = 0,83) tiesinė koreliacinė 

priklausomybė tarp elektros energijos suvartojimo ATS įrangai ir saulės 
spindulinės energijos potencialo į statmeną saulės spinduliams paviršių.  
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Sudaryta priklausomybė leidžia teigti, kad ATS elektros energijos 
poreikius, sudarančius apie 6582 kWh, galima tenkinti naudojant saulės energiją.  

Reikalingą energijos kiekį galima gauti, naudojant sistemą, kuri 
fotoelektrinius modulius dienos metu nukreiptų statmenai saulės spinduliams. 
Sistemoje naudojant saulės fotoelektrinius modulius, kurių efektyvumas apie 15 %, 
šių modulių aktyvus plotas turėtų būti apie 28,3 m². Šiame fotoelektrinių modulių 
plote būtų generuotas energijos kiekis, tenkinantis ATS elektros energijos 
poreikius.  

Projektuojant saulės fotoelektrinę jėgainę ATS, būtina papildomai nustatyti 
energijos poreikius sistemai, kuri fotoelektrinius modulius dienos metu nukreipia 
statmenai saulės spinduliams, ir įvertinti energijos nuostolius akumuliavimo metu.  

 

 
 
2 pav. Koreliacinis ryšys tarp elektros energijos poreikių ir saulės spindulinės 

energijos, pasiekiančios statmeną spinduliams paviršių 
Fig. 2. Correlation between electricity needs and solar radiation reaching the surface 

  
Šiame darbe nustatyta, kad apie 5325,9 kWh saulės energijos, konvertuotos 

į elektros energiją, būtų galima naudoti tiesiogiai. Tai sudarytų apie 81 %  nuo 
visos ATS suvartojamos energijos per metus. Tačiau siekiant patenkinti visus ATS 
elektros energijos poreikius būtina apie 1256 kWh konvertuotos saulės energijos 
akumuliuoti, t. y. apie 19 % visos vartojamos energijos per metus (2 lentelė). Šiuo 
atveju perteklinę elektros energiją generuotą saulės fotoelektriniuose moduliuose 
galima akumuliuoti elektros tinkle ir naudoti iš elektros tinklo poreikiams 
padidėjus. Siekiant perteklinę energiją akumuliuoti elektros tinkle, būtina numatyti 
papildomą įrangą jungimui į tinklą ir įvertinti jos energijos poreikius. ATS 
naudojami rezerviniai (dyzeliniai) elektros energijos generatoriai ir akumuliatorių 
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baterijos gali būti naudojamos energijos tiekimo ir vartojimo netolygumams 
subalansuoti. Tačiau elektros energiją sezoniškai akumuliuoti elektrocheminiuose 
akumuliatoriuose netikslinga dėl patiriamų didelių energijos nuostolių ir didelio 
akumuliatorių užimamo tūrio. Energijos akumuliavimo nuostoliai padidintų ATS 
saulės fotoelektrinių modulių plotą. Todėl tikslinga analizuoti alternatyvias 
sezoninio elektros energijos akumuliavimo galimybes, kurios šiame darbe 
neanalizuojamos. 

ATS elektros energijos poreikiai galėtų būti visiškai tenkinami vasario – 
rugsėjo mėnesiais. Šiuo laikotarpiu susidarytų (8 – 65 %) konvertuotos energijos 
perteklius. Tuo tarpu spalio – vasario mėnesiais energijos poreikių nebūtų galima 
tenkinti iki galo (16 – 68 %).  Todėl energiją akumuliuojant pertekliaus metu ji 
galėtų būti naudojama poreikiams padidėjus. Energijos akumuliavimas leistų 
subalansuoti gamybos ir vartojimo netolygumus.  

ATS elektros energijos poreikių tenkinimo saulės energija priklausomybė 
sudaryta taikant statistinius metodus. 2 lygtis sudaryta analizuojant saulės 
spindulinės energijos potencialą į statmeną saulės spinduliams paviršių. 

 
2 lentelė. ATS elektros energijos poreikių tenkinimas naudojant saulės energiją 
Table 2. ATS electricity needs and possible supply from solar energy converter 

 
 

Mėnuo 
 

Elektros 
energijos 

vartojimas 
ATS, kWh 

Konvertuota saulės 
energija į statmeną 

saulės spinduliams 28,3 
m² paviršių, kWh 

Elektros energijos 
tiekimo ir 
vartojimo 

nesutapimai, kWh 

Elektros 
energijos 

reikmių ATS 
tenkinimas, 

proc. 
1 449,9 138,3 -311,5 30,8 
2 373,7 254,1 -119,5 68,0 
3 392,4 486,0 93,6 100 (+23,9) 
4 502,6 831,2 328,6 100 (+65,4) 
5 632,1 945,0 312,9 100 (+49,5) 
6 743,8 987,9 244,1 100 (+32,9) 
7 787,3 995,5 208,2 100 (+26,5) 
8 720,5 779,1 58,6 100 (+8,2) 
9 628,2 638,2 10,0 100 (+1,6) 

10 507,2 323,3 -183,9 63,8 
11 410,7 131,9 -278,8 32,1 
12 433,2 71,1 -362,1 16,4 

Viso 6581,9 6581,6 ±1256  
 

Tyrimo metu nustatytą reikiamą 6581,6 kWh saulės energijos kiekį 
prilyginant konvertuotam į elektros energiją, galima vertinti kaip optimalų reikiamą 
gauti iš saulės fotoelektrinės jėgainės energijos kiekį. Todėl projektuojant bei 
parenkant saulės fotoelektrinių modulių sistemą pagal sudarytą priklausomybę 
būtina, kad sistema galėtų generuoti reikiamą elektros energijos kiekį. Tuo tarpu 
sistemoje naudojamų fotoelektrinių modulių aktyvus plotas naudotinas saulės 
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fotoelektrinių modulių sistemoje gali būti parinktas atsižvelgiant į efektyvumą ir 
kitus energetinius parametrus. Sudaryta lygtis leidžia nustatyti optimalų energijos 
poreikių tenkinimą naudojant atsitiktinio pobūdžio požymius turinčią saulės 
energiją.  

Išvados 
 

1. Nustatyta, kad konteinerinio tipo ATS per metus vidutiniškai sunaudoja apie 
6582 kWh elektros energijos, iš kurios apie 24 % (1550 kWh) įrangai 
kondicionuoti.  

2. Tyrimais nustatyta, kad elektros energijos vartojimas ATS tiesiškai (r = 0,93) 
priklauso nuo vidutinės aplinkos oro temperatūros, kurios kaitą per metus 
formuoja saulės energijos kiekis, pasiekiantis žemės paviršių.  

3. Eksperimentiškai nustatyta, kad ATS elektros energijos vartojimas tiesiškai (r = 
0,83) koreliuoja su saulės energijos potencialu, pasiekiančiu statmeną saulės 
spinduliams paviršių.  

4. Nustatyta, kad metinius ATS elektros energijos poreikius galima tenkinti 
naudojant apie 28,3 m² aktyvus ploto saulės fotoelektrinius modulius, turinčius 
15 % efektyvumą. Jų aktyvus paviršius dienos metu būtų nukreipiamas 
statmenai saulės spinduliams.  
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Antanas Kavolynas, Kęstutis Navickas, Egidijus Vaickelionis 

POSIBILITIES OF SOLAR ENERGY USE FOR AUTOMATIC 
TELECOMMUNICATION STATIONS  

Abstract 

This paper is dedicated for analysis of the electrical energy consumption 
on the automatic station of telecommunications situated in the rural area. It is 
determined that all equipment of such station consumes per year about 6582 kWh 
of electrical energy. About 24 % (1550 kWh) of this amount was consumed for 
conditioning of the equipment. It was found the linear correlation between energy 
demand and ambient temperature of the station. Furthermore regarding statistical 
distribution of solar irradiance was found linear correlation between energy 
demand on the station and possible solar electricity generation.    

Automatic stations of telecommunications, energy demand, solar energy, 
energy conversion. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

НУЖД АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ 

Резюме 

Настоящая работа посвящена исследованию энергетических 
потребностей автоматических станций телекоммуникаций, действующих на 
сельской местности. Определено, что годовое потребление  электрической 
энергии автоматических станций достигает 6582 квтч. Около 24 % энергии 
потребляется на кондиционирование оборудования. Во время исследований 
установлено, что потребление электрической энергии соответствует 
температуре окружающей среды по линейному уравнению. Также 
установлено линейное соответствие между потреблением электрической 
энергии с потенциалом энергии солнечной радиации. Это подтверждает 
возможность покрывать потребности энергии телекоммуникационной 
станции за счет солнечной энергии.  

Автоматические станции телекоммуникаций, потребности энергии, 
солнечная энергия, энергетическая конверсия.  


