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Žemės ūkio produktų sandėlyje susiformuoja palankios sąlygos mikromicetų 

vystymuisi. Aplinkos oro drėgnis ir temperatūra yra svarbiausi mikromicetų vystymosi 
veiksniai, kurie reguliuojami naudojant įvairias ventiliacijos sistemas. Jos skiriasi energijos 
ir darbo imlumu, konstrukcija, veikimo principu, sukuriamo mikroklimato stabilumu, 
galimybėmis mikromicetams sandėlyje plisti bei vystytis ir t.t. Mikobiotinio užterštumo 
kontrolei sandėliuose taip pat plačiai naudojamos prevencinės priemonės: plovimas, 
dažymas, dezinfekcinės priemonės ir kitos. 

Nustatyta, kad sandėlio dažymas šviežiai gesintomis kalkėmis ir plovimas 
pagerina sandėliavimo patalpos mikologinę būklę tik pradiniame sandėliavimo etape. 
Tolimesnį sandėlio ir oro sandėlyje užterštumą mikromicetais lemia atvežamų į sandėlį 
produktų kokybė, jų tarša mikobiotais, laikymo sąlygos ir, svarbiausia, naudojama 
ventiliacijos – mikroklimato valdymo, sistema. 

Sandėlis, bulvės, mikroklimatas, aktyvioji ventiliacija, užterštumas, mikromicetai. 
 

Įvadas 
 

Žemės ūkio produktų sandėlyje susiformuoja sudėtinga ir aktyvi ekologinė 
aplinka. Laikymo metu visi augalininkystės produktai kvėpuoja naudodami 
deguonį ir išskirdami vandenį, anglies dvideginį ir šilumą [1, 2]. Tai sukuria 
palankias sąlygas mikromicetų vystymuisi. Naudojamos ventiliacijos sistemos – 
mikroklimato valdymo priemonės, padeda mikromicetams greičiau plisti aplinkoje 
ir pakliūti į gilesnius produktų sampilo sluoksnius [3, 24]. 

Didžioji dalis mikromicetų pradų į žemės ūkio produktų sandėlius patenka 
kartu su žemės ūkio produktais. Pagrindinis daugelio augalininkystės produktų 
užterštumo mikromicetų pradais šaltinis yra dirvožemis. Ypatingai stipriai per 



8 

dirvožemį užkrečiami sultingi žemės ūkio produktai: bulvės ir daržovės, kurios 
betarpiškai liečiasi su žeme. Toliau mikromicetų gausą ir paplitimą saugomuose 
produktuose lemia sandėlio mikologinė būklė iki jo užkrovimo daržovėmis, oro 
temperatūra ir drėgnis sandėlyje, naudojamos inžinerinės-technologinės priemonės 
ir daugelis kitų veiksnių [4, 5, 6]. 

Drėgnis ir temperatūra yra svarbiausi mikromicetų vystymosi veiksniai [7, 
8, 9]. Galima teigti, kad mikromicetų vystymuisi didžiausią įtaką turi ne 
sandėliuojami produktai, bet sandėlio oro, kontaktuojančio su laikomo produkto 
paviršiumi, temperatūra ir drėgnis. Yra žinoma, kad bet kokia koloidiškai poringa 
drėgna medžiaga apie save suformuoja tam tikrą aplinkos oro drėgnį, kurį 
vadiname pusiausvyriniu drėgniu. Labai palankios sąlygos mikromicetų vystymuisi 
susidaro, kai aplinkos drėgnis didesnis nei 90% [10, 11, 12, 13]. Sultingų žemės 
ūkio produktų pusiausvyrinis aplinkos oro drėgnis, pavyzdžiui, bulvių aplinkoje 
kinta nuo 90 iki 95%, morkų, kopūstų, burokėlių aplinkoje – nuo 92 iki 98%. Tik 
išdžiovintų svogūnų aplinkoje drėgnis siekia 75% [14]. 

Nemažiau svarbus veiksnys mikromicetų vystymuisi yra aplinkos 
temperatūra. Sultingų žemės ūkio produktų laikymo temperatūra priklauso nuo 
produktų rūšies, jų paskirties ir laikymo trukmės. Daugumai mikromicetų 
palankiausia 22-35oC temperatūra, tačiau minimalios ir maksimalios vystymosi 
ribos svyruoja nuo 5 iki 45oC [5, 7, 25]. Kai kurių rūšių mikromicetai 
(Cladosporium herbarum, Fusarium avenaceum, F. nivale ir kiti) gali vystytis 
žemesnėje nei 0oC temperatūroje [15, 16]. Visgi mikromicetų vystymuisi ir jų 
paplitimui sandėliuose ir ant sandėliuojamų daržovių paviršiaus daugiausia įtakos 
turi temperatūros svyravimai produktų sluoksnyje, iššaukiantys ore esančios 
drėgmės kondensacijos procesus [1, 17]. 

Laikymo metu temperatūra sandėliavimo patalpoje ir sandėliuojamų 
produktų sluoksnyje reguliuojama aktyviąja ventiliacija su oro kondicionavimo 
sistemomis naudojančiomis natūralų arba dirbtiną šaldymą, periodinį arba 
nepertraukiamą ventiliavimą [1, 2]. Jos skiriasi instaliuota galia, energijos ir darbo 
sąnaudomis, techniniu aprūpinimu, temperatūrinio lauko stabilumu, sukuriamomis 
galimybėmis mikromicetams sandėlyje vystytis ir plisti. 

Tyrimų tikslas – įvertinti mikroklimato reguliavimui naudojamų įvairios 
konstrukcijos aktyviosios ventiliacijos sistemų bei taikomų prevencinių priemonių 
įtaką bulvių sandėliavimo patalpų užterštumui mikromicetais.  

 
Tyrimų metodika 

 
Sandėlių mikologinė būklė buvo tiriama trejetą metų dviejuose 

skirtinguose bulvių, daržovių ir vaisių sandėliuose: 7000 t talpos bulvių sandėlyje 
su nepertraukiamo ventiliavimo sistema ir 6000 t talpos bulvių sandėlyje su 
periodinio ventiliavimo sistema. 

6000 t talpos bulvių sandėlyje laikomos perdirbimui skirtos bulvės. Bulvių 
sandėlyje su periodinio ventiliavimo sistema yra šešios laikymo patalpos. 
Kiekvienoje sumontuota autonominė ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistema, 
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leidžianti palaikyti optimalias laikymo sąlygas. Antrojoje laikymo patalpoje įrengta 
mikroprocesorinė ventiliacijos valdymo sistema. Kitose laikymo patalpose 
ventiliacijos valdymas – rankinis. Bulvės laikymo patalpose sandėliuojamos 
palaidai 4,5 metrų storio sampile ir 8–10°C temperatūroje. Ventiliuojamas oras 
sandėlyje drėkinamas išpurškiant vandenį magistraliniuose ortakiuose. Laikymo 
patalpų ir ventiliacijos ortakių sienos ir lubos – betoninės. 

7000 t talpos bulvių sandėlyje taip pat laikomos perdirbimui skirtos bulvės. 
Sandėlyje yra keturios laikymo patalpos ir bendra mikroprocesoriaus valdoma 
nepertraukiamo veikimo ventiliacijos sistema, kurioje tiekiamo oro intensyvumas 
keičiamas automatiškai priklausomai nuo temperatūrų sluoksnio viršuje ir apačioje 
skirtumo: didėjant temperatūrų skirtumui, ventiliavimo intensyvumas – didėja. 
Sumontuota oro kondicionavimo sistema užtikrina optimalias laikymo sąlygas, t.y. 
8–10°C temperatūrą ir 90–95% drėgnį. Bulvės sandėlyje laikomos palaidai 5 metrų 
storio sampile. Laikymo patalpų ir ventiliacijos ortakių sienos ir lubos – betoninės. 

Bulvių laikymo sąlygos įvertintos matuojant sandėlio oro temperatūrą ir 
santykinį oro drėgnumą COX TRACER firmos jutikliais su automatiniu duomenų 
kaupikliu. Duomenys fiksuoti kas 30 minučių nepertraukiamai visą laikymo 
periodą. 

Sandėlio mikologinė būklė nustatyta analizuojant mikromicetų pradų 
skaičių ir išskirtų mikromicetų rūšių įvairovę sandėlio ore bei nuograndose nuo 
sandėlio sienų. Ore esantiems mikromicetams surinkti naudotas plyšinis 
aspiratorius „Krotov 818“ (plyšys 0,5 mm, oro tūris 50 dm3 ėminiui, oro srautas 
0,025 m3

⋅min-1), o nuograndos nuo sandėlio sienų paimtos steriliu grandikliu 
produkcijos sukrovimo aukštyje penkiose skirtingose vietose į sterilius stiklinius 
indus, vėliau jas atsėjant ant agarizuotų terpių. 

Mikromicetų išskyrimui naudotos 2 agarizuotos terpės: Čapeko (ČA) ir 
alaus misos (AMA). Užkrėstos terpės inkubuotos termostate 26±2°C 
temperatūroje. Augančios mikromicetų kolonijos buvo skaičiuojamos 3, 5 ir 7 
vystymosi parą. Išaugę mikromicetai išgryninti ir identifikuoti pagal kultūrinius ir 
morfologinius požymius, nustatytus šviesinės skenuojančios mikroskopijos 
metodais. Mikromicetų rūšys identifikuotos vadovaujantis įvairiais apibūdintojais 
[7, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Sandėlio mikologinė būklė analizuota tiriant nuograndas nuo sandėlio 

sienų ir sandėlio orą dviejuose skirtingų konstrukcijų sandėliuose: 7000 t ir 6000 t 
talpos perdirbimui skirtų bulvių sandėliuose. 6000 t talpos bulvių sandėlyje 
pirmojoje ir antrojoje laikymo patalpose sandėlio sienos po produkcijos iškrovimo 
nudažytos šviežiai gesintomis kalkėmis, o 7000 t talpos sandėlyje – nuplautos 
aukšto spaudimo vandens srove. Prieš sandėlio paruošimą ir po jo nuo sienų buvo 
paimti nuograndų pavyzdžiai taršai mikromicetais įvertinti. 

Išdažius sandėlio sienas šviežiai gesintomis kalkėmis, 6000 t talpos 
perdirbimui skirtų bulvių sandėlio antrosios patalpos sienų nuograndose 
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mikromicetų neaptikta, o pirmosios patalpos – išskirtos tik dvi mikromicetų rūšys: 
Penicillium expansum ir Talaromyces flavus. Mažiau efektyvus yra sienų plovimas 
aukšto spaudimo vandens srove (7000 tonų talpos sandėlyje). Po plovimo išskirti 
penkių rūšių mikromicetai: Cladosporium tenuissimum, Geomyces pannorum, 
Nemuraea prassina, Oidiodendron maius ir Mycelia sterilia. Prieš dažymą ir 
plovimą, iš betoninių sandėlio sienų nuograndų buvo išskirti 12 rūšių mikromicetai 
priklausantys 7 gentims: Acremonium fusidioides, Aspergillus (=Eurotium) repens, 
Mucor racemosus, Penicillium compactum, Penicillium expansum, Penicillium 
funiculosum, Penicillium roquefortii, Penicillium viridicatum, Rhizopus oryzae, 
Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma viride, Mycelia sterilia. 

Sandėlio sienų dažymas šviežiai gesintomis kalkėmis efektyviai sumažino 
mikromicetų skaičių ne tik ant laikymo patalpų sienų, bet taip pat pagerino 
sandėlio mikologinę būklę nustatytą po produkcijos suvežimo į laikymo patalpas. 
Nors supylus bulves sandėlio ore išskirtas mikromicetų rūšių skaičius padidėjo 
lyginant su tuščiomis laikymo patalpomis (1 lentelė), tačiau mikromicetų pradų 
skaičius sumažėjo: nuo 3440±1360 ksv·m-3 nedezinfekuotame tuščiame sandėlyje 
iki 3280±1460 ksv·m-3 antrojoje laikymo patalpoje ir 2550±510 ksv·m-3 pirmojoje 
laikymo patalpoje. 

 
1 lentelė. Oro užterštumas mikromicetais bulvių sandėliuose. 
Table 1. Air pollution with micromycetes in potato storages. 

Vyraujančių rūšių mikromicetai 
 

Tik ką sukrovus bulves Po keturių mėnesių 

6000 t tonų talpos sandėlis 

L
ai

ky
m

o 
pa

ta
lp

a 
N

r.
 1

* 

Acremonium kiliense, Cladosporium 
cladosporioides, Fusarium spp., F. 
poae, F. semitectum, Mortierella 
Halina, Mucor hiemalis, Penicillium 
expansum, P. verruculosum, P. 
corylophilum, P. janthinellum, P. 
roquefortii, P. rugulosum, P. 
stoloniferum, Sporotrichum 
aurantiacus, Verticillium album, 
Mycelia sterilia 

Acremonium murorum, 
Alternaria alternata, A. solani, 
Aspergillus oryzae, 
Botryotrichum piluliferum, 
Penicilium janthinellum, P. 
godlewskii, P. miczynskii, 
Pseudorotium zonatum, 
Sclerotinia sclerotiorum, Mycelia 
sterilia 
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L
ai

ky
m

o 
pa

ta
lp

a 
N

r.
 2

**
 

Acremonium fusidioides, Aspergillus 
clavatus, Cladosporium 
cladosporioides, Mortierella Halina, 
Penicillium godlewskii, Penicillium 
commune, P. corylophilum,  
P. expansum, P. lanosocoeruleum,  
P. nigricans, P. raciborskii,  
P. stoloniferum, P. verrucosum, 
Mycelia sterilia 

Alternaria tenuissima, 
Cladosporium cladosporioides, 
Mortierella lignicolis, Penicillium 
rugulosum, P. godlewskii,  
P. islandicum, P. tartum, Mycelia 
sterilia 

7000 t talpos sandėlis 

L
ai

ky
m

o 
pa

ta
lp

a*
* Cladosporium cladosporioides,  

C. herbarum, Fusarium culmorum,  
F. moniliforme, F. semitectum, 
Monliiella spp., Oidiodendron 
echinulatum, Penicillium expansum,  
P. corylophilum, P. corymbiferum,  
P meliniai, Sclerotinia sclerotiorum, 
Mycelia sterilia 

Alternaria alternata, A. solani, 
Fusarium culmorum, F. solani, 
Mortierella humicola, Penicillium 
chrysogenum, P. citreoviride,  
P. expansum, P. verruculosum, 
Sclerotinia sclerotiorum, 
Sporotrichum aurantiacum, 
Mycelia sterilia 

 *  su rankiniu ventiliacijos sistemos valdymu. 
** su mikroprocesoriniu ventiliacijos sistemos valdymu. 

 
6000 t talpos bulvių sandėlio paruošimas pirmojoje ir antrojoje laikymo 

patalpose yra visiškai vienodas. Šviežiai gesintomis kalkėmis išdažytos ne tik 
sandėlio sienos, bet ir ventiliacijos ortakiai. Tačiau pirmojoje laikymo patalpoje, 
užkrovus bulves, sandėlio ore išskirti net 17 rūšių mikromicetai priklausantys 9 
gentims. Antrosios laikymo patalpos ore aptiktas žymiai didesnis mikromicetų 
pradų skaičius: išskirti 14 rūšių mikromicetai priklausantys 6 gentims. Tai dar kartą 
patvirtina teiginį, kad sandėlio mikologinė būklė tik dalinai priklauso nuo sandėlio 
paruošimo.  

Laikymo metu visi žemės ūkio produktai kvėpuoja naudodami deguonį ir 
išskirdami vandenį, anglies dvideginį ir šilumą [1, 2]. Kvėpuojant išskiriami 
metabolitai pašalinami ir produktų temperatūra reguliuojama aktyviąja ventiliacija 
su rankiniu arba automatiniu valdymu, taikant periodinį arba nepertraukiamą 
ventiliavimą, su oro kondicionavimo sistemomis naudojant natūralų arba dirbtiną 
šaldymą.  

Periodinio ventiliavimo sandėliuose, per bulvių sluoksnį pučiamas oro 
srautas buvo apie 100 m3

⋅(t⋅h)-1, o nepertraukiamo ventiliavimo sandėliuose – tik 
apie 25 m3

⋅(t⋅h)-1. Nors periodinio ventiliavimo sandėliuose vandens iš 
sandėliuojamų bulvių gumbų išgarinama daugiau, tačiau jų kvėpavimo 
intensyvumas yra lėtesnis, taip pat ant bulvių gumbų buvo rastas mažesnis 
mikromicetų kiekis. Nepertraukiama oro cirkuliacija per sandėliuojamų bulvių 
sluoksnį paskatino mikrobiologinius procesus ir sumenkino bulvių kokybę, nors 
laikymo sąlygos – aplinkos temperatūra ir drėgnis, buvo pastovesnės.  
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Reikiama temperatūra sandėlyje užtikrinama pašalinant iš laikomos 
produkcijos sluoksnio bulvių išskiriamą šilumą. Periodinio ventiliavimo sandėlyje 
ventiliacija įjungiama tuomet, kai lauko oro temperatūra 1–2°C žemesnė nei 
ventiliuojamų produktų temperatūra. Lauko oras paprastai atvėsta naktimis, taigi 
dažnai vos ne visą parą reikia stebėti ir laukti tinkamo momento. Todėl rankinis 
ventiliacijos sistemų valdymas yra varginantis, be to ne visuomet pavyksta laiku 
įjungti ventiliatorius ir pasinaudoti trumpalaikiu oro atvėsimu, sudėtinga išvengti 
didesnių laikomų produktų temperatūros svyravimų. Todėl antrojoje 6000 tonų 
talpos perdirbimui skirtų bulvių sandėlio laikymo patalpoje įrengta 
mikroprocesorinė mikroklimato valdymo sistema. Pirmojoje to paties sandėlio 
patalpoje ventiliaciją valdė operatorius rankiniu būdu. Mikroklimato palaikymo 
tikslumas įvertintas pagal išmatuotų temperatūrų vidurkius ir vidutines kvadratines 
paklaidas. Nustatyta, kad laikymo periodu metu perdirbimui skirtų bulvių laikymo 
temperatūra patalpoje su rankiniu valdymu buvo didesnė, negu valdant 
automatiškai: sandėlyje su automatiniu valdymu 8,6±0,8°C, sandėlyje su rankiniu 
valdymu – 10±1,3°C. 

Mažiausiai mikromicetų rūšių rasta sandėlyje su automatiniu valdymu, 
6000 t talpos bulvių sandėlio antrojoje laikymo patalpoje (8 rūšys). Dar didesnis 
skirtumas gautas analizuojant mikromicetų pradų skaičių sandėlio ore. 6000 tonų 
talpos sandėlyje bulvių laikymo patalpoje su rankiniu valdymu išskirtas 
mikromicetų pradų skaičius 33600±23000 ksv·m-3, patalpoje su automatiniu 
valdymu – 13500±9000 ksv·m-3. Mikroprocesorinis ventiliacijos sistemos 
valdymas sumažino laikymo patalpos mikologinį užterštumą ir pagerino bulvių 
laikymo sąlygas sandėlyje. 
 

Išvados 
 

1. Naudojamos mechaninio poveikio priemonės (sienų plovimas ir dažymas 
negesintomis kalkėmis) pagerina sandėlio mikologinę būklę tik pradiniame 
sandėliavimo etape. Tolimesnę sandėlio mikologinę būklę apsprendžia į 
sandėlį atvežamų produktų kokybė, laikymo sąlygos, užterštumas 
mikromicetais ir naudojama mikroklimato formavimo sistema. 

2. Mikromicetų vystymuisi ir jų paplitimui sandėliuose ir ant sandėliuojamų 
daržovių paviršiaus daugiausia įtakos turi sandėlyje sukuriamo mikroklimato 
pastovumas, ypač laikymo temperatūros svyravimai, iššaukiantys ore esančios 
drėgmės kondensacijos procesus. 

3. Nustatyta, kad mikroklimato kontrolei naudojant periodinio veikimo 
ventiliacijos sistemą, per keturis laikymo mėnesius sandėliavimo patalpoje 
vyraujančių mikromicetų skaičius sumažėjo 43%, t.y. 5,4 karto daugiau nei 
ventiliuojant bulvių sampilą nepertraukiamu 25 m3

⋅(t⋅h)-1 intensyvumo oro 
srautu. 

4. Mikroklimato sandėlyje valdymo automatizavimas lėmė 1,4°C žemesnę 
sandėliuojamų bulvių temperatūrą, 1,6 karto didesnį jos stabilumą ir 2,5 karto 
mažesnę sandėliavimo patalpos mikobiotinį užterštumą. 
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MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF JUICY AGRICULTURAL 

PRODUCTS STORAGE TECHNOLOGY 
 

Abstract 
 
Favorable conditions for micromycetes development emerge in the storage 

of agricultural products. Ambient air temperature and humidity are the most 
important factors that affect the development of micromycetes, which are regulated 
through a variety of ventilation systems. They differ in energy and labor input, 
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structure, operating principle, the stability of the generated microclimate, 
opportunities for the spread and development of micromycetes in the storehouses 
and so on. Preventive means are also used in mycological pollution control in the 
storehouses. This is a wash, paint with lime and disinfection of storage premises of 
agricultural product and the like. 

It was established that painting of walls with slaked lime and washing them 
by pressurized water can improve mycological state of potato storage premises 
only in the initial period of storage. Further development of micromycetes in the 
storehouses and air of storehouses depends upon storage conditions and duration as 
well as quality and contaminated by micromycetes of products brought in for 
storage and, mainly, employed microclimate control system. 

Storage; potato; microclimate; active ventilation; pollution; micromycetes. 
 
 

А. Райла, А. Лугаускас, Г. Новошинскас, Э. Звицявичус  
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ 
СОЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Резюме  

 
Во время хранения сельскохозяйственных продуктов в хранилище 

формируется благоприятные условия для развития микромицетов. Для их 
развития температура и влажность воздуха являются ключевыми факторами, 
для регулирования которых обычно используются различные системы 
вентиляции. Они отличаются потребностями энергии и труда, конструкцией, 
принципом действия, стабильностью подержания микроклимата, 
возможностями для распространения и развития микромицетов и т.д. Для 
контроля загрязнения хранилищ микобиотами также широко используется 
превентивные меры: мытье, покраска с известью и дезинфекция помещений 
хранения сельскохозяйственных продуктов и т.п. 

Было установлено, что покраска стен с известью и их мытьё водой 
под давлением перед загрузкой продукцией улучшает микологическое 
состояние помещения только в начальный период хранения. Дальнейшее 
развитие микромицетов в картофелехранилище и их количества в воздухе 
хранилища зависит от условий и продолжительности хранения 
сельскохозяйственных продуктов, качества продуктов и их загрязнения 
микромицетами и, главным образом, от используемой системы управления 
микроклимата. 

Хранилище, картофель, микроклимат, активная вентиляция, 
загрязнение, микромицеты.  
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The usage of fodder and sugar beet for biogas production becomes more and more 

important in Germany. Due to organic dry matter yields at the level of silage and a very 
easy digestibility of fodder and sugar beet an economic biogas production is possible. In 
batch laboratory experiments it could be shown that about 80% of the organic dry mass 
were converted into biogas after a few days. In continuous longtime fermentation tests, the 
maximum loading rate for the fermentation of sugar and fodder beets was determined. 
Fodder beets can be easily fermented up to a dry matter content of 1.5 grams per liter 
digester volume. A stable fermentation of sugar beet is possible up to a loading rate of 2.0 
gm ODM/(L*d).The selection of a beet type suitable for biogas production depends on the 
need for conservation. If fresh beets are fermented, sugar beets acquire more biogas than 
fodder beets. If an ensiling of beet is necessary then should fodder beets be chosen because 
the ensiling of this beet type has much lower ensiling losses than sugar beets. 

Biogas, process technology, sugar beet, fodder beet. 
 

Introduction 
 

The amendment of the Renewable Energy Source Act in Germany has led 
to a rapid increase in the number of biogas plants. In many places "farmers" 
develop to "energy farmers" and promote significantly local production of 
renewable energy. In general energy maize is used for biogas production due to 
high yields, easy harvesting and easy preservability. For this reason, maize 
established as a cheap raw material for biogas production. However, the price of 
the silage corn increased strongly because of a high biogas plant density in the 
recent past. In addition increases the danger of a monoculture cultivation of biogas 
substrates in places with high plant density and biogas plants with very high 
performance. For this reason, alternative energy crops for biogas production are 
currently needed. 
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Materials and methods 
 

Fodder beets and sugar beets can be an alternative that can complement the 
range of substrates for biogas production. The University of Wismar has devoted to 
this problem and examined different types of fodder and sugar beets for their 
suitability as a biogas substrate. It was particularly ensured that the tested beet can 
be cleared with established technology for harvesting sugar beets. The advantages 
of the beets are obvious. The beets have a dry matter per hectare valued between 
140 dt/ha and 190 dt/ha (figure 1). 

 

 
Fig. 1. Yields of determined fodder and sugar beets taken from different sources 
and countries. Own data and average of gathered different sources 
1 pav. Nustatyta pašarinių ir cukrinių runkelių išeiga remiantis skirtingais 
šaltiniais ir šalimis. Nustatyti parametrai ir surinktų duomenų vidurkis 
 
These values are at the level of silo corn. Fodder beet provides nearly the 

same dry matter yields because of different dry matter content and different fresh 
matter yields. As a rule of thumb: the lower the dry matter content of the root the 
greater is their fresh mass yield. In the fermentation process the sugar beet varieties 
differ not significantly from each other. 

The biogas experiments were carried out at a laboratory scale of 20 L 
(figure 2). The biogas digesters could be used continuously or as batch test. The 
compound of gas quantity and composition were determined once a day. The 
amount of gas was measured with a gas meter from Ritter Company while the gas 
composition was measured with a biogas monitor BM2000 from Ansyco 
Company. The biogas was analyzed for the content of methane, carbon dioxide, 
hydrogen sulfide and oxygen. The experimental approach was done in four 
receptions according to VDI 4630. 
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Fig. 2. Scheme of a digester including measurement 
2 pav. Fermentavimo schema su matavimo prietaisu 
 

Results and discussion 
 

Batch fermentation tests showed that a stormy fermentation process (figure 
3) usually marks the biogas fermentation. After a few days about 80% of the 
organic total solid which were put into the biogas digester has been converted into 
biogas. 
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Fig. 3. Example for cumulative amount of gas formed by both fodder and sugar 
beets 
3 pav. Pašarinių ir cukrinių runkelių sukauptų dujų išeiga 

 
Here is the reaction of sugar beet silage faster than that of the beet fresh 

matter. Lower fatty acids (acetic acid, lactic acid ...) and alcohols formed by 
ensiling are easily degradable components and responsible for a very fast reduction 
of the beet silage. Residence times of less than 14 days in the biogas digesters are 
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possible with the use of beets as biogas substrate. The biogas which were produced 
from beets has a methane content of 55%vol. Special attention requires the loading 
rate of the biogas digesters. In continuous long-term fermentation tests the 
maximum loading rate of the biogas digester could be determined. For sugar beets 
the maximum loading rate was about 2 gm ODM/(L*d) and for fodder beets only 
1.5 gm ODM/(L*d). These loading rates are thus only half as large as loading rates 
which can be achieved with corn as a biogas substrate. Biogas plants which are fed 
with maize have under conditions of wet fermentation a typical loading rate of  
3-4 gm ODM/(L*d) [11, 16, 17]. A single fermentation of beet compared to maize-
based systems requires very large digester volumes. As part of a substrate mixture 
beets are conducive to the biogas process conditions. The high energy content of 
the beet in conjunction with relatively low dry matter content decreases the 
viscosity of the biogas slurry. The technical and economic costs for pumping and 
mixing biogas slurry drop significantly. 

What kind of beet is particularly suitable for biogas production depends 
largely on the preservation of the beet. It is basically different whether the beets are 
fresh fermented or silage should be stored for longer periods. Ensiled sugar beets 
with high sugar content in dry matter have a significantly decreased biogas yield 
compared to the beet fresh mass. The ensiling of fodder beets in addiction to the 
dry matter of the beets has on the other hand a positive effect of the biogas yield 
(figure beet silage). The usage of fodder beet silage is preferable to the usage of 
fodder beet fresh matter. 

 

 
Fig. 4. Gas yields of determined sugar and fodder beets 
4 pav. Nustatytas pašarinių ir cukrinių runkelių dujų kiekis 

 
This fact is due to the high sucrose content of beet dry mass. During the 

ensiling of beets an alcoholic fermentation is occurred by the metabolic activity of 
yeasts. It results primarily in ethanol as well as fermentation by-products such as 
butanol and propanol to a small extent. The yeasts are very tolerant against low pH 
values and can also produce ethanol from sugar in the presence of high values of 
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lactic acid. The alcohols which are formed in the silage are volatile and contribute 
significantly to the ensiling losses. Related to the ethanolic fermentation there are 
formed both ethanol and carbon dioxide (CO2) in equal parts from sucrose: 

 
 

6 12 6 2 5 2 22 2 2C H O C H OH CO H O→ + +  (1) 

 
During the alcoholic fermentation CO2 is formed and escapes from the silo 

and causes a considerable loss of carbon. in contrast there is primarily lactic acid 
fermentation under good preservation conditions of silage corn. carbon losses due 
to the formation of CO2 will be avoided because in the homofermentative lactic 
acid fermentation there is CO2 formed in contrast to alcoholic fermentation. 

 
Conclusions 

 
1. Beets can be an important part of substrate mixtures for biogas production in 

the future. Due to the high sucrose content in the beet dry mass there is a very 
rapid degradation of the beets in the biogas digester. The biogas production 
rate and the gas composition are comparable with the values of maize. The 
maximum loading rate in the biogas digester is compared to corn-based biogas 
plants only half as large. 

2. What type of beet for the production of biogas is particularly suitable depends 
primarily on the need for conservation. If fresh beets are fermented sugar 
beets are superior to the fodder beets. In case of ensiling fodder beets are 
preferable to sugar beets. By the ensiling of fodder beets an content increase in 
the biogas fermentation can be detected in contrast to the fermentation of 
sugar beets. 

 
References 

 
1. Krautzer, B. (1992): Produktion und Lagerung von Futterrüben. In: 

Veröffentlichungen der BAL Gumpenstein „Produktion, Verwertung, 
Ökonomik der Futterrübe“, issue 16, p. 1-11. 

2. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (publisher): 
Landessortenversuch Futterrüben 1999, p. 6-9. 

3. Hein, W. / Waschl, H.: Sortenversuchsergebnisse – Einjährige Ergebnisse 
der ackerbaulichen Feldversuche 1999-2000, BAL issue 155, p. 44-46. 

4. Erhardt, N. (2005): Futterrübenanbau bald bedeutungslos. In: Hof und Feld, 
issue LZ3. 

5. Fachstelle für Zuckerrübenbau (publisher): Zuckerrüben Sortenversuche 
Schweiz 2005. 

6. Fachstelle für Zuckerrübenbau (publisher): Zuckerrüben Sortenversuche 
Schweiz 2006. 

7. Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (publisher) (2006): 
Landessortenversuche in Thüringen – Runkelrüben, issue 23.02, p. 11-12. 



21 

8. Sortenversuche (SV-R) Franken 2006, www.frankenrueben.de 
9. Arbeitsgemeinschaft Versuchswesen im Zuckerrübenanbau (publisher): 

Feldversuchsergebnisse 2007. 
10. Arbeitsgemeinschaft Versuchswesen im Zuckerrübenanbau (publisher): 

Feldversuchsergebnisse 2008. 
11. Penn State University, Department of Crop and Soil Sciences (publisher) 

(2008): Evaluation of Fodder Beets as a Feedstock for PA Ethanol 
Production. Crop Management Research Report, issue 02, p. 3-4.  

12. Limagrain UK (publisher): Fodder beet. Trail 1998-2009, p. 5c. 
13. Buhre, C., Ladewig, E., Märländer, B. (Institut für Zuckerrübenforschung 

University Göttingen) (2010): Welche Rübensorten bringen viel Biomasse. 
In: Zuckerrübenjournal, issue LZ30, p. 18-19. 

14. Feldsaaten Freudenberger (publisher): Futterrübe Brigadier. URL: 
http://www.freudenberger.net/Produkt-
Details.asp?lang=de&mode=vproduct&prodid=18. Status: 01.04.2011, 8 pm 

15. DLF-TRIFOLIUM (publisher): product info – magnum beta vulgaris. URL: 
www.dlf.com/Other_Products/Beets/Magnum.aspx. Status: 01.04.2011, 8 
pm 

16. Linke, B., Mähnert, P., Heiermann, M., Mumme, J. (2006): Grundlagen und 
Verfahren der Biogasgewinnung. In: Leitfaden Biogas, p.13-25. 

17. Kaiser, F., Metzner, T., Effenberger, M., Gronauer, A. (July 2007): 
Sicherung der Prozessstabilität in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. LfL-
Information, p. 9. 

 
Robert Böttcher, Christian Stollberg, Horst Gerath, Antanas Sakalauskas 

 
EFEKTYVI BIODUJŲ GAMYBA IŠ RUNKELIŲ 

 
Anotacija 

 
Vokietijoje pašarinių ir cukrinių runkelių naudojimas biodujų gamyboje 

tampa vis aktualesnis. Dėl organinių sausųjų medžiagų kiekio runkelių silose ir 
labai lengvo pašaro virškinimo biodujų gamyba ekonomiškai galima ir iš cukrinių 
runkelių. Vykdant tyrimus yra įrodoma, kad per kelias dienas net 80% organinės 
sausos medžiagos gali būti paverčiama į biodujas. Vykdant ilgalaikius 
fermentavimo bandymus buvo nustatytas maksimalus pašarinių ir cukrinių runkelių 
fermentavimo rodiklis. Pašariniai runkeliai gali būti fermentuojami iki 1.5 gramo 
sausos medžiagos vieno litro talpoje. Stabili cukrinių runkelių fermentacija galima 
iki 2.0 gm ODM/(L*d) normos. Runkelių rūšies pasirinkimas biodujų gamybai 
priklauso nuo išlaikymo termino. Jeigu yra fermentuojami neseniai nuimti 
runkeliai, tada biodujų kiekis didesnis išgaunamas iš cukrinių runkelių nei 
pašarinių. Jeigu būtinas pasirinkti runkelių silosavimas, tada geriau pasirinkti 
pašarinius runkelius, nes yra patiriami mažesni nei cukrinių runkelių nuostoliai. 

Biodujos, proceso technologija, cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai. 
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Р. Ботхер, К. Столлберг, Г. Герат, А. Сакалаускас 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЪ ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА ИЗ СВЕКЛХЫ 
 

Аннотация 
 

Производство биогаза с использованием биомассы кормовой и 
сахарной свеклы в Германии становится наиболее перспективной задачей 
исследований. Вопрос состоит в том, что в свекловом силосе большое 
количество сухих веществ, а силосные корма из свеклы легко усваиваются, 
что влияет на экономичность производства биогаза из свеклы. 
Исследованиями доказано, что до 80% органических сухих веществ можно 
превратить на биогаз через несколько дней. Долгосрочными исследованиями 
ферментации определен максимальный показатель ферментации сахарной и 
кормовой свеклы. Кормовую свеклу можно ферментировать до 1,5 г 
органического сухого вещества в одном литре. Стабильная ферментация 
сахарной свеклы возможна до 2,0 г нормы органического сухого вещества 
ОDM(L*d). При ферментации свежеубранных свекл объем полученного 
биогаза сравнительно выше из сахарной свеклы. При не- обходимости 
подготовки силоса из свеклы лучше его готовить из кормовой свеклы с целью 
получения наименьших потерь органического сухого вещества. 

Биогаз, технология процесса, сахарная свекла, кормовая свекла. 
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Straipsnyje nagrinėjama trifazės įtampos asimetriškumo įtaka asinchroninių 
variklių mechaninėms charakteristikoms. Remiantis asinchroninio variklio kataloginiais 
parametrais surandami dydžiai (kritinis slydimas sc, koeficientai, laipsnio rodikliai), kurie 
reikalingi pasirinktiems rotoriaus slydimų momentų santykiniams dydžiams apskaičiuoti 
pagal Klioso formules. Nustatyti variklio momentai slydimų diapazonuose 0<s<sc (variklio 
darbo charakteristikos dalis) ir sc<s <1 (variklio paleidimo charakteristikos dalis) atitinka 
atvejį, kai maitinimo fazinių įtampų sistema yra simetriška ir įtampų dydžiai nominalūs. 
Pagal Klioso formulę taip pat apskaičiuojami santykiniai momentų dydžiai pasirinktų 
slydimų diapazone 1<s <2 (variklio stabdžio režimo charakteristikos dalis), esant tai pačiai 
maitinimo įtampos sistemai. 

Asimetrinė asinchroninio variklio maitinimo įtampos sistema pagal žinomas 
formules išskaidoma į tiesioginės ir atvirkštinės sekos simetrines fazinių įtampų sistemas. 
Abiejose šių fazinių įtampų simetrinėse sistemose, esant bet kuriai įtampų asimetrijai, 
įtampų dydžiai visuomet esti mažesni už nominaliuosius. Kadangi asinchroninio variklio 
tiek sukimo, tiek stabdymo momentai yra tiesiog proporcingi įtampų kvadratui, tai gautos 
simetrinės fazinių įtampų dedamosios perskaičiuojamos į santykinių įtampų dedamąsias. 
Apskaičiuoti pirminiai santykiniai momentų dydžiai, esant variklio ir stabdymo režimams, 
perskaičiuojami padauginant juos iš atitinkamų santykinių įtampų dedamųjų kvadratų. 
Perskaičiuotieji santykiniai momentų dydžiai prie atitinkamų variklio ir stabdymo 
režimuose rotoriaus slydimų algebriškai sudedami. Pagal gautus rezultatus sudaroma nauja 
mechaninė charakteristika, esant nustatytai maitinimo įtampos asimetrijai. 

Asinchroninis variklis, sukimo ir stabdymo momentai, fazinių įtampų asimetrija, 
tiesioginės ir atvirkštinės sekos simetrinės įtampų dedamosios, elipsinis sukamasis 
magnetinis laukas. 
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Įvadas 
 

Dažniausiai elektros energijos vartotojams tiekiamoje fazinių įtampų 
sistemoje daugiau ar mažiau būna pažeistos simetriškumo sąlygos, t. y. šios 
įtampos tarpusavyje nelygios (UA≠UB≠UC), o kartais net jų fazių tarpusavio kampai 
neatitinka 120°. Toks įtampų asimetriškumas atsiranda dėl nevienodo apkrovų 
paskirstymo fazėse, dalinių fazių įžemėjimų ir kitų priežasčių. Nesimetrinė fazinių 
įtampų sistema vienfazių ir kai kurių trifazių imtuvų darbui didelės neigiamos 
įtakos neturi. Tačiau į trifazės įtampos asimetrinę sistemą labai jautriai reaguoja 
sinchroniniai ir asinchroniniai varikliai, nes šiuo atveju jų oro tarpe kuriamas ne 
apskritiminis, bet elipsinis sukamasis magnetinis laukas, kuris, be sukimo 
momento, sukelia ir stabdymo momentą, kurį pirmasis turi kompensuoti. Be to, 
sukimo ir stabdymo momentai asinchroniniuose varikliuose yra tiesiog proporcingi 
atitinkamų įtampų kvadratui. 

Naudojantis simetrinių dedamųjų metodu, kiekvieną nesimetrinę fazinių 
įtampų sistemą galima išskaidyti į tris simetrines dedamąsias: tiesioginę, atvirkštinę 
ir nulinę. Tiesioginės sekos simetrinė fazinių įtampų sistema trifazių variklių 
statorių apvijose sukelia tos pačios sekos simetrinę srovių sistemą, iš kurios 
išsivysto rotoriaus sukamasis momentas. Atvirkštinės sekos simetrinė fazinių 
įtampų sistema variklių statoriaus apvijose sukelia tos pačios sekos simetrinę 
srovių sistemą, iš kurios išsivysto rotoriaus stabdymo momentas. Nulinės sekos 
simetrinė fazinių įtampų sistema sukelia papildomus trifazių variklių galios 
nuostolius. 

Didėjant fazinių įtampų asimetriškumui, tiesioginės sekos simetrinė 
dedamoji mažėja, o atvirkštinės sekos – didėja. Fazinių įtampų sistemos 
asimetriškumo lygis gali būti išreikštas procentais: ka=U2/(0,01U1); čia U1 – 
tiesioginės sekos fazinės įtampos simetrinė dedamoji; U2 – atvirkštinės sekos 
fazinės įtampos simetrinė dedamoji. Sprendžiant šiuos klausimus, atlikta nemaža 
teorinių ir eksperimentinių mokslinių tyrimų [1÷3]. 

 
Tyrimų tikslas 

 
Tyrimų tikslas – parengti analizinį asinchroninių variklių mechaninių 

charakteristikų sudarymo metodą, esant bet kokiam fazinių įtampų asimetrijos 
lygiui. 

 
Tyrimų metodika 

 
Kataloguose dažniausiai būna pateikti šie asinchroninių variklių 

parametrai: galia Pn, rotoriaus sukimosi greitis nn, statoriaus fazinė srovė I1n, 
naudingumo koeficientas ηn, galios koeficientas cos φn, didžiausio momento 
kartotinumas µc, paleidimo momento kartotinumas µp ir kt. Remiantis šiais 
parametrais pagal atitinkamas formules pakankamu tikslumu apskaičiuojami kiti 
dydžiai, reikalingi asinchroninio variklio mechaninei charakteristikai sudaryti. 
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Pirmiausia surandama asinchroninio variklio darbo ir paleidimo 
mechaninių charakteristikų tarpusavio riba, kurią nusako rotoriaus kritinis slydimas 
sc [4 ÷ 5]: 

 

( )

( )121

121

cn

cn
2
cc

nc
−−

−+−+
=

µ

µµµ

s

s
ss ; (1) 

 
čia:  ( ) 1n1n / nnns −=  – nurodytasis rotoriaus slydimas; 

pfn /60 11 =  – magnetinio lauko sukimosi greitis; 

1f  – srovės dažnis; 

p – statoriaus sukamojo magnetinio lauko polių porų skaičius. 
 

Esant keturiems rotoriaus slydimo dydžiams, santykiniai momentų dydžiai 
yra iš anksto žinomi, t. y. esant slydimui 0=s , momentas 0=µ , esant sn , 1=µ , 

esant sc, – µ=µc, o esant 1=s , – µ=µp. 
Esant kitiems rotoriaus slydimo dydžiams, darbo mechaninės 

charakteristikos zonoje (0<s<sc) santykiniai momentų santykiniai dydžiai 
apskaičiuojami pagal tokią Klioso formulę [4÷5]: 

 

( ) ( )11

c

//

2

kssk αα

µ
µ

+
= ; (2) 

 
čia: ( )nc /lg/lg ssb=α  – laipsnio rodiklis; 

 cµ=b 12
c −+ µ  – santykinis momentas; 

 bsk α

n1 =  – koeficientas. 
 

Esant kitiems slydimo dydžiams paleidimo mechaninės charakteristikos 
zonoje (sc<s<1) momentų santykiniai dydžiai apskaičiuojami pagal tokią Klioso 
formulę [4÷5]: 

 

( ) ( )22

c

//

2

kssk ββ

µ
µ

+
= ; (3) 

 

čia: ( ) ( ) 1// 2

pcpc2 −−= µµµµk  – koeficientas; 

 
c2 lg/lg sk=β  – laipsnio rodiklis. 

 
Pagal (2) ir (3) išraiškas atlikus pasirinktiems slydimams momentų 

santykinių dydžių skaičiavimus, sudaroma asinchroninio variklio mechaninė 
charakteristika s=f(µ), kuri gaunama esant tiesioginės sekos simetrinei trifazės 
maitinimo įtampos sistemai: U1=U1n; U2=0 (ka=0). 
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Toliau slydimų diapazone 1<s≤2 pagal (3) išraišką apskaičiuojami 
pasirinktų slydimų momentų santykiniai dydžiai. Pagal šiuos apskaičiuotus dydžius 
sudaroma asinchroninio variklio stabdžio režimo mechaninė charakteristika s=f(µ), 
kuri gaunama esant atvirkštinės sekos simetrinei trifazės maitinimo įtampos 
sistemai: U1=0; U2=U1n(ka=∞). 

Pirmoji ir antroji sudarytos asinchroninio variklio mechaninės 
charakteristikos yra ribinės, nes jos gautos esant nominalioms tiesioginės ir 
atvirkštinės sekos simetrinėms maitinimo įtampoms. Abi šios charakteristikos yra 
susijusios per atitinkamus rotoriaus slydimus. Rotoriaus slydimai tiesiogiai ir 
atvirkščiai besisukančių magnetinių laukų atžvilgiu yra susiję tokia priklausomybe:  

 

12 2 ss −= . (4) 
 

Asinchroninių variklių sukimo momentas yra tiesiog proporcingas 
tiesioginės sekos simetrinės įtampos kvadratui, o stabdymo momentas taip pat yra 
tiesiog proporcingas atvirkštinės sekos simetrinės įtampos kvadratui. Todėl, 
remiantis šiomis susietomis charakteristikomis, jas galima perskaičiuoti, esant bet 
kokiai trifazės maitinimo įtampos asimetrijai. 

Pirmiausia asimetrinė trifazė įtampų sistema išskaidoma į tiesioginės ir 
atvirkštinės sekos simetrines trifazes įtampų sistemas [6]: 

 
( ) 3/2

1 CBA UaUaUU ++= , (5) 

 
( ) 3/2

2 CBA UaUaUU ++= . (6) 

 
Iš šių įtampų apskaičiuojamos santykinės tiesioginės ir atvirkštinės sekos 

įtampos: 
 

n111 /UUu = , (7) 

 

n122 /UUu = . (8) 

 
Rotoriaus slydimų diapazone 0<s≤1 visi gauti pirminiai santykiniai 

momentų dydžiai perskaičiuojami pagal tokią formulę: 
 

2
1

' uµµ =  (9) 
 

Rotoriaus slydimų diapazone 1≤s≤2 visi gauti pirminiai santykiniai 
momentų dydžiai perskaičiuojami pagal tokią formulę: 

 
2
2

" uµµ = . (10) 
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Šios naujai gautos santykinių momentų dydžių dedamosios, esant 
atitinkamai susietiems rotoriaus slydimams (žr. 1 pav.), algebriškai sudedamos: 

 
"'

S µµµ −= . (11) 
 

Taigi analiziškai pakankamai dideliu tikslumu galima sudaryti 
asinchroninių variklių mechanines charakteristikas, esant bet kuriam jų maitinimo 
įtampos asimetrijos lygiui. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Tarkime, kad elektros pavara turi narvelinį asinchroninį variklį, kurio 

nurodytoji galia Pn=4 kW, sukimosi greitis nn=1430 min-1, srovė I1n=8,6 A, 
didžiausio momento kartotinumas µc=2,2 ir paleidimo momento kartotinumas 
µp=2,0. Šio variklio kampinis sukimosi greitis ωn=0,1047 nn=0,1047·1430=149,7 
rad/s ir sukimo momentas Mn=Pn/ωn=4000/149,7=26,7 Nm. Remiantis šiais 
kataloginiais asinchroninio variklio parametrais pagal pateiktas išraiškas 
apskaičiuojami kiti dydžiai, reikalingi momentų santykiniams dydžiams nustatyti 
(žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė. Apskaičiuoti dydžiai, reikalingi santykiniams momentams nustatyti. 
Table 1. The calculated magnitudes required to determine the relative torques. 

n1, min-1 sn sc b a k1 k2 β 

1500 0,0467 0,220 4,16 0,920 0,248 0,642 0,293 
 

Pagal (2) ir (3) formules apskaičiuojami pasirinktų rotoriaus slydimų 
momentų santykiniai dydžiai, esant nominalioms tiesioginės ir atvirkštinės sekos 
simetrinių įtampų sistemoms (žr. 2 ir 3 lenteles). 

 
2 lentelė. Pasirinktų rotoriaus slydimų santykinių momentų skaičiavimo rezultatai, 
esant nominaliai simetrinei tiesioginės sekos įtampų sistemai. 
Table 2. The calculation results of the relative torques of selected rotor slips in the 
nominal symmetrical positive sequence voltage system. 

s1 0 0,0467 0,13 0,220 0,4 0,6 0,8 1 

µ 0 1 1,966 2,2 2,17 2,11 2,05 2,0 
 
3 lentelė. Pasirinktų rotoriaus slydimų santykinių momentų skaičiavimo rezultatai, 
esant nominaliai simetrinei atvirkštinės sekos įtampų sistemai. 
Table 3. The calculation results of the relative torques of selected rotor slips in the 
nominal symmetrical negative sequence voltage system. 

s2 2,0 1,9533 1,87 1,78 1,6 1,4 1,2 1 

µ 1,809 1,816 1,829 1,844 1,875 1,912 1,954 2,0 
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Nagrinėjami du asinchroninio variklio maitinimo įtampos variantai. Pirmu 
atveju tariama, kad pagal (5) formulę apskaičiuota tiesioginės sekos simetrinė 
įtampos dedamoji U1=180 V, o pagal (6) formulę apskaičiuota atvirkštinės sekos 
simetrinė įtampos dedamoji U2=20 V. Šiuo atveju maitinimo įtampos 
asimetriškumas ka=20/(0,01 180)=11,11%. Simetrinių dedamųjų santykinės 
įtampos apskaičiuojamos pagal (7) ir (8) formules: u1=180/220=0,818; 
u2=20/220=0,0909. 

Antruoju atveju tariama, kad pagal (5) formulę apskaičiuota tiesioginės 
sekos simetrinė įtampos dedamoji U1=160 V, o pagal (6) formulę apskaičiuota 
atvirkštinės sekos simetrinė įtampos dedamoji U2=35 V. Šiuo atveju maitinimo 
įtampos asimetriškumas ka=35/(0,01 160)=21,9%. Simetrinių dedamųjų santykinės 
įtampos apskaičiuojamos pagal (7) ir (8) formules: u1=160/220=0,727; 
u2=35/220=0,1591. 

Remiantis 2 ir 3 lentelėse pateiktais duomenimis pagal (9) ir (10) išraiškas 
perskaičiuojami santykiniai momentai (žr. 4 lentelę). 

 
4 lentelė. Asinchroninio variklio santykiniai momentai, esant pasirinktiems 
rotoriaus slydimams ir dviem skirtingoms maitinimo įtampos asimetrijoms. 
Table 4. The relative torques of asynchronous motor under the selected rotor slips 
and two different asymmetries of the supply voltage. 

s1 0 0,0467 0,13 0,22 0,4 0,6 0,8 1 

µ
’ 0 0,669 1,315 1,472 1,452 1,412 1,372 1,338 

s2 2 1,9533 1,87 1,78 1,6 1,4 1,2 1 

µ
„ 0,0149 0,0150 0,0151 0,0152 0,0155 0,0158 0,0161 0,0165 

ka=11,11% 

µs −0,0149 0,654 1,30 1,457 1,437 1,396 1,356 1,321 

s1 0 0,0467 0,13 0,22 0,4 0,6 0,8 1 

µ
’ 0 0,529 1,039 1,163 1,147 1,115 1,083 1,057 

s2 2 1,9533 1,87 1,78 1,6 1,4 1,2 1 

µ
„ 0,046 0,046 0,046 0,047 0,047 0,048 0,049 0,051 

ka=21,9% 

µs −0,046 0,483 0,993 1,116 1,10 1,067 1,034 1,006 

 
Remiantis 2 ir 4 lentelėse pateiktais duomenimis, sudaromos asinchroninio 

variklio mechaninės charakteristikos s1=f(µs), esant trims skirtingoms fazinių 
įtampų asimetrijoms (žr. 1 pav.). 
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s 1

 
1 pav. Asinchroninio variklio mechaninės charakteristikos, esant trim skirtingoms 
fazinių įtampų asimetrijoms 
Fig. 1. The mechanical characteristics of asynchronous motor under three different 
voltage asymmetries 

 

Išvados 
 

1. Rotoriaus slydimai tiesiogiai ir atvirkščiai besisukančių magnetinių laukų 
atžvilgiu yra susiję tiesine priklausomybe. 

2. Didėjant fazinių įtampų asimetriškumui, suminis asinchroninio variklio 
sukimo momentas mažėja ne tik dėl tiesioginės sekos simetrinės įtampos 
dedamosios mažėjimo, bet ir dėl stabdymo momento didėjimo. 

3. Esant nurodytam rotoriaus slydimui (s1=0,0467) ir 11,11% fazinių įtampų 
asimetrijai, asinchroninio variklio sukimo momentas sumažėjo 34,6%, o 
esant 21,9% šių įtampų asimetrijai, variklio momentas sumažėjo 51,7%. 
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Jonas Bukšnaitis 
 

THE RESEARCH OF THE THREE-PHASE VOLTAGE ASYMMETRY 
INFLUENCE ON MECHANICAL CHARACTERISTICS OF 

ASYNCHRONOUS MOTORS 
 

In this paper the three-phase voltage asymmetry influence on mechanical 
characteristics of asynchronous motors is analyzed. The magnitudes required to 
calculate the relative values of the selected rotor slip torques according to Kloss 
formulas (critical slip sc, coefficients, exponent indexes) are determined according 
to the rated parameters of asynchronous motor. The motor torques estimated in the 
slip ranges 0<s<sc (motor operation part of characteristic) and sc<s<1 (motor 
starting part of characteristic) correspond to the case when the system of the supply 
phase voltages is symmetrical and the voltage values are nominal. The relative 
torques are also calculated according to Kloss formula in the range of the selected 
slips 1<s<2 (motor braking mode part of characteristic), under the same supply 
voltage system. 

The asymmetrical supply voltage system of asynchronous motor is 
decomposed into the positive and negative sequence symmetrical phase voltage 
systems using known formulas. In both symmetrical systems of phase voltages the 
voltage values are always less than the rated, under any voltage asymmetry. Since 
both the torque and the braking torque of asynchronous motor are directly 
proportional to square of the voltages, then the symmetrical components of the 
phase voltages are transformed to the components of relative voltages. Calculated 
initial magnitudes of relative torques under the motor and braking modes are 
transformed by multiplying them by the squares of the respective components of 
relative voltages. The relative torque magnitudes transformed under respective 
rotor slips of motor and braking modes are summed algebraically. According to the 
obtained results the new mechanical characteristic is formed under the established 
supply voltage asymmetry.  

Asynchronous motor, torque and braking torque, asymmetry of phase 
voltages, symmetrical voltage components of positive and negative sequences, 
elliptical rotational magnetic field. 
 

Й. Букшнайтис 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АСИММЕТРИЧНОСТИ ТРЕХФАЗНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается влияние асимметричности трехфазного 
напряжения на механические характеристики асинхронных двигателей. По 
приведенным в каталоге параметрам асинхронного двигателя находятся 



31 

величины (критическое скольжение sc, коэффициенты, показатели степени), 
которые необходимы для расчета относительных величин выбранных 
моментов скольжения ротора по формулам Клиоса. Установленные моменты 
двигателя в диапазоне скольжений 0<s<sc (часть рабочей характеристики 
двигателя) и sc<s<1 (часть пусковой характеристики двигателя) 
соответствуют случаю, когда система фазовых напряжений питания является 
симметричной, а величины напряжений номинальными. По формуле Клиоса 
также рассчитываются относительные величины моментов в диапазоне 
выбранных скольжений 1<s<2 (часть характеристики режима торможения 
двигателя), при той же системе напряжения питания. 

Асимметричная система напряжения питания асинхронного двигателя 
по известным формулам разлагается на симметричные системы фазовых 
напряжений прямой и обратной последовательности. В обеих симметричных 
системах этих фазовых напряжений, при любой асимметрии напряжений, 
величины напряжений всегда меньше, чем номинальные. Так как вращающий 
и тормозной моменты асинхронного двигателя прямо пропорциональны 
квадрату напряжений, то полученные симметричные составляющие фазовых 
напряжений пересчитываются в составляющие относительных напряжений. 
Рассчитанные первичные относительные величины моментов, в случае 
режимов двигателя и торможения, пересчитываются умножая их на квадраты 
составляющих соответствующих относительных напряжений. 
Пересчитанные относительные величины моментов при соответствующих 
скольжениях ротора в режимах двигателя и торможения складываются 
алгебраически. По полученным результатам составляется новая механическая 
характеристика при установленной асимметрии напряжения питания. 

Асинхронный двигатель, вращающий и тормозной моменты, 
асимметрия фазовых напряжений, симметричные составляющие 
напряжений прямой и обратной последовательности, эллиптическое 
вращающееся магнитное поле. 
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Termiškai naikinant piktžoles žemės ūkio augalai, skirtingais augimo tarpsniais, 
nevienodai atsparūs terminiam poveikiui. Žemės ūkio augalų audinių maksimali 
temperatūra yra ribojama, nes audiniams įkaitus virš 58°C, augalas žūva. Todėl šių augalų 
apsaugai nuo terminio pažeidimo taikomi skirtingi apsaugos būdai.  

Straipsnyje nagrinėjamas statiškai stabilių putų panaudojimas žemės ūkio augalų 
apsaugai termiškai naikinant piktžoles trikampiais iškilimais profiliuotame dirvos 
paviršiuje. Matuotas temperatūros kitimas ore ir profilio griovelyje, padengtame statiškai 
stabilių putų sluoksniu. Nustatyta, kad 3 cm storio statiškai stabilių putų sluoksnis 1-2 cm 
aukštyje nuo dirvos paviršiaus temperatūrą žemės ūkio augalo augimo vietoje sumažina 
8,4–19,2%. 

Piktžolių terminis naikinimas, drėgnas vandens garas, statiškai stabilios putos. 
 

Įvadas 
 

Terminis piktžolių naikinimo metodas nuo cheminio skiriasi tuo, kad 
šiluma vienodai naikina ir žemės ūkio augalus ir piktžoles. Jei piktžoles naikinančių 
cheminių medžiagų paskleidimo technika nesudėtinga, tai aukštatemperatūrės, 
termiškai piktžoles naikinančios aplinkos sukūrimas ir valdymas yra sudėtingas, 
priklausantis nuo daugelio veiksnių [6]. Todėl kultūriniame pasėlyje naudojant 
terminę piktžolių kontrolę, būtinas visapusis suderinamumas (tarp terminių, 
biologinių ir agrotechnologinių veiksnių, darančių įtaką terminės piktžolių 
kontrolės efektyvumui). 

Kiekvienai auginamai kultūrai turi būti sukurta ir pritaikyta skirtinga 
piktžolių terminio naikinimo agrotechnologija, įvertintas žemės ūkio augalų ir 
piktžolių atsparumas aukštatemperatūrei aplinkai skirtingais augimo tarpsniais bei 
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nustatyti optimaliausi piktžolių naikinimo terminai ir aplinkos sąlygos. Augalas 
skirtingais augimo tarpsniais nevienodai reaguoja į terminį poveikį, todėl ir žemės 
ūkio augalui taikytini apsaugos būdai nuo terminio pažeidimo yra skirtingi, 
priklausomai nuo auginamos kultūros. Ypač sudėtinga piktžolių terminio 
naikinimo technologija pasėliuose, kur piktžolės ir žemės ūkio augalo biometriniai 
rodikliai panašūs. Tokiuose pasėliuose kartu su piktžolėmis gali būti sunaikinami ir 
žemės ūkio augalai. Kyla žemės ūkio augalo apsaugos nuo terminio poveikio 
problema [2]. Augalų audinius staigiai įkaitinus virš 58oC temperatūros, ląstelėse 
koaguliuoja baltymai, suyra ląstelių membranos ir augalas žūva [4, 5, 7, 9]. Dėl 
šios priežasties gyvų augalo audinių maksimali temperatūra yra ribojama. 

Šiuolaikinėse piktžolių terminio naikinimo technologijose žemės ūkio 
augalo apsauga sprendžiama naudojant ištekančio aukštatemperatūrio srauto 
ribotuvus [6], gaubtus [1], liepsnos gesinimą CO2 dujomis [10]. Tyrimai rodo, kad 
sėjos metu galima profiliuoti dirvos paviršių taip, kad sudarytas dirvos profilis 
nukreiptų srautą ir apsaugotų dygstantį žemės ūkio augalą nuo terminio 
sunaikinimo [3]. 

Eksperimentiniai, profiliuotame dirvos paviršiuje tyrimo duomenys [3] 
rodo, kad geriausiai žemės ūkio augalus nuo terminio pažeidimo drėgnuoju 
vandens garu apsaugo iškilūs 2–3 cm aukščio trikampiai dirvos profiliai, kuriuos 
sėjos metu galima nesunkiai suformuoti žemės ūkio augalų šonuose. Tačiau visa tai 
tinka tik dygstantiems žemės ūkio augalams. Termiškai naikinant piktžoles antrą 
kartą, kai žemės ūkio augalai jau būna ūgtelėję (3–5 lapelių augimo tarpsnis), 
iškilūs trikampiai dirvos profiliai jau nėra veiksmingi. 

Tyrimų tikslas – ištirti dirvos profiliavimo ir statiškai stabilių putų 
panaudojimo suderinamumą apsaugant žemės ūkio augalus nuo terminio 
sunaikinimo. 

 
Tyrimų objektas ir metodika 

 
Bandymai lauko sąlygomis buvo atliekami morkų pasėlyje 2009 metais 

Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stotyje. Buvo auginamos „NANTO“ 
veislės morkos (sėjos norma – 2 kg/ha, tarpueilių plotis – 22 cm). Bandymai 
vykdyti 50 m2 laukeliuose. Bandymai buvo atliekami su trimis pakartojimais.  

Dygstantys žemės ūkio augalai jautrūs terminiam poveikiui. Terminį 
poveikį augalui vertiname temperatūros kitimu augalo audiniuose ir dirvos 
paviršiuje (0,0 – 3,0 cm aukštyje). Matavome vertikalų temperatūros pasiskirstymą 
ore bei statiškai stabiliose putose. Eksperimentiniams bandymams naudotas 0,8% 
koncentracijos detergentų tirpalas vandentiekio vandenyje. Tyrimų metu vidutinė 
putų srauto temperatūra kito priklausomai nuo detergentų tirpalo temperatūros ir 
svyravo nuo 18 iki 35oC. Putų tūrinis srautinis dujingumas: ϕ=0,996–0,998. 
Statiškai stabilių putų sluoksnio storis 3 cm. 

Tyrimų metu, drėgnas vandens garas buvo išleidžiamas 3 cm aukštyje virš 
dirvos paviršiaus specialiu garo sklaidikliu, kurio judėjimo greitis 0,11 m/s. Garas 
išleistas 8 cm atstumu nuo žemės ūkio augalo. Terminio poveikio trukmė 1,0 
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sekundė. Temperatūra matuota 0,0; 1,0; 2,0 ir 3,0 cm aukščiuose nuo dirvos 
paviršiaus. Tyrimai atlikti trikampiais iškilimais augalų šonuose profiliuotame 
dirvos paviršiuje. Profilio plotis b=10 cm, o profilio aukštis a=2 cm. Profiliai 
suformuoti specialiai pagamintais voleliais slegiant supurentą dirvą. Drėgnojo 
vandens garo srauto sklaidos, iškilimais augalų šonuose profiliuotame dirvos 
paviršiuje, principinė tyrimų schema pateikta 1 paveiksle. 

Temperatūros matavimui ore, temperatūros jutikliai buvo išdėstyti kas  
2 cm nuo žemės ūkio augalų augimo vietos iki pat garo sklaidiklių. Kadangi putų 
panaudojimo tikslas yra apsaugoti žemės ūkio augalus nuo terminio sunaikinimo, 
tyrimams su putomis temperatūrą matavome tik žemės ūkio augalo augimo vietoje. 

 

 
1 pav. Drėgno vandens garo srauto sklaidos, iškilimais augalų šonuose 
profiliuotame dirvos paviršiuje tyrimų schema: a – profilio aukštis; b – profilio 
plotis; 1 – garo sklaidiklis; 2 – putų sluoksnis, dengiantis profilio griovelį;  
3 – žemės ūkio augalas; 4 – temperatūros jutikliai 
Fig. 1. Research scheme of wet water steam dispersion in the soil surface profiled 
with emersions on plant sides: a – groove depth; b – groove width;  
1 – steam scatter; 2 – foam layer covering the profile's groove; 3 – crop;  
4 – temperature sensors 
 
Bandymų metu naudojome temperatūros jutiklius, pagamintus iš  

0,07 mm skersmens vario – konstantano laidų. Matavimai registruoti prietaisu 
ALMEMO 2590-9 su mikroprocesorine duomenų apdorojimo ir kaupimo sistema. 
Atliktas ALMEMO jungties su termopora kalibravimas. Temperatūrą 
registruojančio prietaiso ALMEMO 2590-9 skiriamoji geba 0,1°C. Temperatūros 
matuotos pagal poreikį iki 10 matavimų per sekundę. ARM programos pagalba, 
matavimo duomenys perkelti iš duomenų kaupiklio į kompiuterį. Visiems 
temperatūros matavimams temperatūros jutikliai buvo pakloti laikantis 
temperatūros matavimams keliamų reikalavimų [8]. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Temperatūros kitimo tyrimai iškilimais augalų šonuose profiliuotame 

dirvos paviršiuje parodė, kad taip profiliuotas dirvos paviršius leidžia apsaugoti 



35 

dygstančius žemės ūkio augalus nuo terminio vandens garo poveikio. Žemės ūkio 
augalo šonuose suformuoti 2 cm aukščio profiliai nukreipia aukštatemperatūrį 
srautą nuo dygstančio augalo, todėl temperatūra augalo augimo vietoje 0-1 cm 
aukštyje yra mažesnė nei 58°C (2 pav.). Galime teigti, kad 0-1 cm aukštyje žemės 
ūkio augalai nepatiria termiškai naikinančios aplinkos poveikio. 
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2 pav. Temperatūros kitimas iškilimais augalų šonuose profiliuotame dirvos 
paviršiuje. 1, 2, 3, 4 – temperatūra atitinkamai 0,0; 1,0; 2,0 ir 3,0 cm aukštyje nuo 
dirvos paviršiaus 
Fig.2. Temperature change in a soil surface profiled with emersions on crop sides. 
1, 2, 3, 4 – the temperature 0,0; 1,0; 2,0 and 3,0 cm above the soil surface, 
respectively 

 
2 paveiksle pateiktos 3 ir 4 kreivės rodo, kad 2-3 cm aukštyje nuo dirvos 

paviršiaus temperatūra žemės ūkio augalo augimo vietoje jau yra didesnė nei 58 oC. 
Maksimalios temperatūros žemės ūkio augalų augimo vietoje pateiktos 1 lentelėje. 

Duomenų analizė 1 lentelėje rodo, kad maksimali temperatūra žemės ūkio 
augalų augimo vietoje svyruoja nuo 27,5°C dirvos paviršiuje iki 41,1°C 1,0 cm 
aukštyje nuo dirvos paviršiaus. Matome, kad 2-3 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus 
temperatūra žemės ūkio augalų augimo vietoje jau viršija 58°C (2 pav.  
3 ir 4 kreivės). Temperatūra atitinkamai svyruoja nuo 58,9°C iki 80,7°C (1 lentelė). 
Tai reiškia, kad tokia dirvos profilių apsauga nuo terminio poveikio tinka tik 
dygstantiems žemės ūkio augalams iki 2 cm aukščio. Terminį piktžolių naikinimą 
atliekant antrą kartą, kai žemės ūkio augalai būna jau ūgtelėję (3–5 lapelių augimo 
tarpsnis), iškilūs 2 cm aukščio trikampiai dirvos profiliai jau nėra veiksmingi. 

Siekdami išryškinti dirvos profiliavimo privalumus ir jų suderinamumą su 
putų panaudojimu, atlikome tyrimus profilio griovelį (žemės ūkio augalo augimo 
zoną) padengiant apie 3 cm storio statiškai stabilių putų sluoksniu (1 pav.). 
Stebėjome vertikalų temperatūros pasiskirstymą putose žemės ūkio augalo augimo 
vietoje (3 pav.). 
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Tačiau, norint putas panaudoti žemės ūkio augalų apsaugai, reikia įvertinti ir 
putų savybes. Piktžolių terminio naikinimo proceso metu putų sluoksnį apiplauna 
garo srautas. Statiškai stabilioms putoms kontaktuojant su garo srautu vyksta 
kondensacija, plonėja putų burbuliukų sienelės ir jie suyra. Putų sluoksniai, esantys 
giliau po paviršiumi, praktiškai nejaučia šiluminio aukštatemperatūrės aplinkos 
poveikio. Drėgmės netekimas garuojant paviršinėms putoms, dalinai 
kompensuojamas putų plėvelių skysčio srautu, nukreiptu iš giluminių sluoksnių 
link sluoksnių betarpiškai dalyvaujančių šilumos ir masės mainuose. Jeigu 
viršutinių sluoksnių drėgmė garuoja intensyviau, nei vyksta drėgmės perėjimas į 
juos, viršutiniai putų burbuliukai suyra. Išlikęs gilesnis putų sluoksnis leidžia 
sudaryti pažemintą garo kondensacijos zoną apsaugančią žemės ūkio augalą nuo 
sunaikinimo. 
 
1 lentelė. Maksimali aplinkos temperatūra žemės ūkio augalo augimo vietoje, 
iškilimais augalų šonuose profiliuotame dirvos paviršiuje, kai piktžolės naikinamos 
drėgnuoju vandens garu. 
Table 1. The maximal temperature of the media in the agricultural plant growing 
place, using extant soil profiles, when damp water steam is used for weed control. 

Atstumas nuo dirvos paviršiaus, cm 
0,0 1,0 2,0 3,0 Tyrimų schema 

maksimali aplinkos temperatūra žemės ūkio augalo 
augimo vietoje, oC 

sklaida ore 

 

27,5 ±1,9 41,1 ±2,1 58,9 ±1,6 80,7 ±2,1 

sklaida putose 

 

32,5 ±1,7 37,9 ±2,0 47,6 ±2,1 80,5 ±2,3 

 
Kreivė 1 (3 pav.) rodo drėgno vandens garo temperatūrą virš putų 

sluoksnio, kuri yra artima išleidžiamo garo srauto temperatūrai (80,5 ±2,3°C). 
Kreivės 2 ir 3 ir 4 rodo temperatūrą profilio griovelyje statiškai stabilių putų 
aplinkoje. Nedidelis temperatūros svyravimas profilio viduryje, statiškai stabilių 
putų aplinkoje, paaiškinamas tuo, kad drėgnas vandens garo srautas atsimuša ne tik 
į profilio kraštą, bet ir apgaubia statiškai stabilių putų sluoksnį. 

Temperatūra viršutinėje putų sluoksnio dalyje pakyla iki 47,6 ±2,1°C  
(3 pav., 2 kreivė), o prie pat dirvos paviršiaus stebimas tik nežymus temperatūros 
pakilimas iki 32,5 ±1,7°C (3 pav., 4 kreivė). Lyginant su temperatūromis profilyje 
be putų matome, kad panaudojus 3 cm storio statiškai stabilių putų sluoksnį 
temperatūra 1 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus sumažėja 8,4%, o 2 cm aukštyje 
sumažėjimas siekė 19,2%. 
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3 pav. Temperatūros sklaida trikampiais iškilimais augalų šonuose profiliuotame 
dirvos paviršiuje, profilio griovelį padengus statiškai stabilių putų sluoksniu.  
1 – temperatūra virš putų sluoksnio 3,0 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus;  
2, 3, 4 – temperatūra profilio griovelyje, putų aplinkoje atitinkamai 0,0; 1,0 ir 2,0 
cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus 
Fig. 3. Temperature dispersion in the soil surface profiled with triangular 
emersions on crop sides upon covering the profile’s groove with a statically stable 
foam layer: 1 – temperature over foam layer 3,0 cm above the soil surface; 2, 3, 4 
– temperature the profile’s groove, in the foam environment, respectively 0.0, 1.0 
and 2.0 cm above the soil surface 

 
Tyrimų duomenys patvirtina, kad dirvos profiliavimas sėjos metu, siekiant 

apsaugoti žemės ūkio augalus nuo terminio sunaikinimo termiškai naikinant 
piktžoles drėgnuoju vandens garu ir statiškai stabilių putų panaudojimas 
technologiškai yra suderinami. Tai leidžia teigti, kad žemės ūkio augalas 3–5 
lapelių augimo tarpsnyje nuo terminio sunaikinimo bus apsaugotas. 

 
Išvados 

 
1. Statiškai stabilių, 3 cm storio putų sluoksnis, profiliuotame 2 cm aukščio 

trikampiais iškilimais žemės ūkio augalo šonuose, dirvos paviršiuje 
temperatūrą augalo augimo vietoje 12 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus 
sumažina 8,4 – 19,2%. 

2. Siekiant apsaugoti žemės ūkio augalus nuo terminio sunaikinimo termiškai 
naikinant piktžoles drėgnuoju vandens garu, dirvos profiliavimas sėjos metu ir 
statiškai stabilių putų panaudojimas technologiškai yra suderinami. 

3. Žemės ūkio augalas 3–5 lapelių augimo tarpsnyje nuo terminio sunaikinimo 
bus apsaugotas. 
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Paulius Kerpauskas, Rasa Čingienė, Regina Vasinauskienė, 

Sigitas Čekanauskas, Edita Baltrėnaitė 
 
THE USE OF STATICALLY STABLE FOAM FOR CROP PROTECTION 

DURING THERMAL WEED CONTROL IN A PROFILED SOIL SURFACE 
 

Abstract 
 

During different stages of growth crop has different levels of resistance to a 
thermal effect caused by thermal weed control. The maximum temperature of crop 
tissues is limited as when tissue temperature exceeds 58°C, the plant is killed. 
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Therefore, different methods of protection against thermal damage are applied to 
these plants.  

The article analyses the use of statically stable form for crop protection 
during thermal weed control with triangular emersions in a profiled soil surface. 
Temperature changes in the air and in a profile groove, covered with a layer of 
statically stable form, was measured. It was determined that a layer of statically 
stable form, 3 cm thick, at a height of 1 to 2 cm from the soil surface reduced 
temperature in a place of crop growth by 8.4 to 19.2%. 

Thermal weed control, damp water steam, statically stable foam. 
 
П. Керпаускас, Р. Чингене, Р. Васинаускене, С. Чеканаускас, E. Балтренаите 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИЧНО-СТАБИЛЬНОЙ ПЕНЫ ДЛЯ ОХРАНЫ 

ПОСЕВНЫХ ВО ВРЕМЯ УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНЯКОВ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПОЧВЫ 

 
Резюме 

 
Термически уничтожая сорняки, сельскохозяйственные растения в 

разные промежутки роста, неодинаково устойчивы к термическому 
воздействию. Максимальная температура для тканей сельскохозяйственных 
растений ограничена, так как при нагреве тканей свыше 58oC, растение 
погибает. Поэтому для охраны этих растений от термического повреждения 
применяются разные способы защиты. 

В статье рассматривается применение статично-стабильной пены для 
охраны сельскохозяйственных растений при термическом уничтожения 
сорняков на поверхности профилированной почвы с помощью треугольных 
возвышений. В покрытой слоем статично-стабильной пены канавке профиля, 
а также в воздухе проведены температурные измерения. Установлено, что 3 
сантиметровый слой статично-стабильной пены на высоте в 1-2 сантиметра 
от поверхности почвы температуру на месте роста сельскохозяйственных 
растений уменьшает на 8,4-19,2%. 

Термическое уничтожение сорняков, водяной пар, статически 
стабильная пенa. 
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Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta, kad iš šviežio galvijų mėšlo labiausiai 

sklinda amoniako ir anglies dioksido dujos. Didžiausia anglies dioksido emisija iš tiršto 
mėšlo – 1759±2,9 mg/m2h, o amoniako iš skystojo – 205±2,4 mg/m2h. Užpylus ploną 
durpių sluoksnį (6-8 mm) ant mėšlo, CO2 emisija sumažėjo apie 2,3 karto, o NH3 – 3 kartus. 
Suardžius durpių sluoksnį mėšlo paviršiuje ir sumaišius su mėšlu, CO2 emisija padidėjo ir 
sudarė net 78% nuo dujų emisijos iš mėšlo be durpių sluoksnio, o NH3 atitinkamai 89%. 
Karvidėje amoniako dujų emisiją sumažinsime, jeigu takuose kuo mažiau bus laisvo 
šlapimo, o tvarkant mėšlą ribosime deguonies patekimą prie šviežio mėšlo: naudosime daug 
kraiko, mėšlą kuo mažiau maišysime. 

Anglies dioksidas, amoniakas, mėšlas, dujų koncentracija, emisija.  

 
Įvadas 

 
Didėjant atmosferos užterštumui, vis labiau ribojamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (anglies dvideginio (CO2), metano (CH4), azoto suboksido (N2O)) 
ir ekosistemą žalojančių dujų (amoniako (NH3)) sklidimas į aplinką [1]. Aplinkoje, 
pagrindinės dujos rūgštinančios kritulius - amoniakas. Tai bespalvės, nuodingos, 
stipraus specifinio kvapo, vandenyje tirpstančios, randamos tvartų ore dujos [2]. Jis 
susidaro šlapime skylant karbamidui, taip pat pūvant mėšlui, pakratams ar pašarų 
likučiams. Amoniakas patekęs į atmosferą ir paveiktas lauko oro deguonies ir 
drėgmės, virsta azoto ir nitritine rūgštimis, ore susiformuoja rūgštūs lietūs. 
Svarbiausia atmosferos amoniako savybė, kad jis jungiasi su kitais oro teršalais. 
Taip pat ardo ozono sluoksnį atmosferoje. Iškritusio azoto (N) junginių kiekio 
perteklius, rūgštiną dirvožemį, gali sukelti eutrofikaciją sausumos ir vandens 
ekosistemoms, skatina aerozolių susidarymą [3].  
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Nustatyta, kad gyvulininkystėje į aplinką išsiskiria 90% bendrosios 
amoniako emisijos žemėje (t.y. apie 8-9 mln. tonų per metus) [4]. Ištirta, kad 
Amerikoje iš žemės ūkio į aplinką patenka 50%, Šveicarijoje – 88%, Švedijoje – 
90%, Olandijoje – 63% amoniako [5, 6]. Danijoje iš fermų susidaro 51 000 t NH3 

per metus [7]. Mokslininkai [8, 9] teigia, kad amoniako emisija iš tvartų sudaro net 
28-30%, skleidžiant mėšlą laukuose – 50-60%, mėšlidėse – 12%, ganyklose – 2%. 
Didžiausia leistina amoniako koncentracija tvarte – 20 ppm. Tačiau pageidautina, 
kad vasarą ji neviršytų 5 ppm, o žiemą – 10 ppm [10, 11]. 

Amoniako emisija karvidėje priklauso nuo įvairių veiksnių: mėšlu užterštų 
paviršių ploto, mėšlo laikymo trukmės, mėšlo maišymo, šalinimo intensyvumo, 
temperatūros, drėgnio, oro judėjimo greičio bei kt. Nors Lietuvoje nėra tikslių 
duomenų apie amoniako ir kitų dujų emisiją, Lietuva įsipareigojo užtikrinti, kad 
kiekvienais metais į atmosferą išmetamų azoto oksidų kiekis neviršytų 110 tūkst. 
tonų, lakiųjų organinių junginių – 92 tūkst. tonų ir amoniako – 84 tūkst. tonų [12].  

Mokslininkų atlikti tyrimai parodė [13, 14], jog mėšlą apipilant šiaudų ar 
pjuvenų sluoksniu amoniako emisija sumažėja 40-50%, o durpių, molio granulėmis 
iki 60-80%. Be to smulkintus šiaudus (40%), galima maišyti su durpėmis (60%) ir 
tokiu šiaudų/durpių mišiniu sumažinti amoniako emisiją ne tik tvartuose, bet ir 
mėšlo laikymo metu mėšlidėje. Atliekama daug NH3 emisijos intensyvumo ir 
sklaidos aplinkoje tyrimų, dažniausiai atliekami tyrimai analizuojant vieno 
veiksnio įtaką emisijos intensyvumui, pasigendama tyrimų rezultatų kompleksiškai 
vertinant įvairių veiksnių įtaką emisijai.  

Tyrimų tikslas – nustatyti kenksmingų dujų emisijos intensyvumą iš 
įvairaus galvijų mėšlo ir dujų emisijos proceso dėsningumus, keičiantis karvių 
laikymo technologiniams veiksniams. 
 

Tyrimų objektas ir metodika 
 

Tyrimams buvo naudojamas šviežias galvijų mėšlas paimtas tvartiniu 
laikotarpiu iš karvidės. Karvidėje laikoma 140 karvių, kurios laikomos besaičiu 
būdu, ant pusiau gilaus kraiko. Karvės šeriamos kukurūzų silosu, šienainiu ir šienu. 
Kiekvienai karvei už duotą litrą pieno duodama po 350 g koncentruotųjų pašarų. 
Pakratams per dieną sunaudojami 5 rulonai po 400 kg šiaudų. Karvės melžiamos 
tandem tipo melžimo aikštelėje. Mėšlas iš karvidės šalinamas vieną kartą per 
mėnesį mobilia technika. Karvidėje įrengta šachtinė vėdinimo sistema, susidedanti 
iš šachtos užterštam orui šalinti ir specialių angų šviežiam orui įeiti.  

Tyrimai atlikti 1 paveiksle pateiktame eksperimentiniame stende, kuris 
skirtas kenksmingų dujų emisijos iš mėšlo intensyvumui nustatyti. Dujų 
koncentracija (anglies dioksido, amoniako, metano, azoto suboksido, sieros 
vandenilio), matuojama dujų analizatoriumi MGA 3000 (prietaiso tikslumas ±2%). 
Jame elektrocheminiais jutikliais nustatomos dviejų dujų koncentracijos: NH3 

(matavimo ribos 0-100 ppm), H2S (0-50 ppm). Lazeriniais jutikliais - trijų dujų 
koncentracijos: CO2 (0-3000 ppm), CH4 (0-10%), N2O (0-100 ppm).  
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1 pav. Dujų emisijos iš mėšlo tyrimų eksperimentinio stendo schema: 1 – stendo 
korpusas; 2 – šilumos izoliacija - putų polistirolas; 3 – mėšlas; 4 – sandari 
plastikinė kamera; 5 – termojutikliai; 6 – mėšlo danga (durpės); 7 – dujų 
analizatorius MGA 3000; 8 – kompiuteris; 9 – matuoklis-kaupiklis Almemo 2590-
9 
Fig. 1. A scheme of gas emission‘s from manure research using the experimental 
stand: 1 – frame of stand; 2 – heat insulation - polystyrene foam; 3 – manure;  
4 – plastic airtight chamber; 5 – thermosensors; 6 – manure surface (turf); 7 – gas 
analyzer MGA 3000; 8 – computer; 9 – meter-drive ALMEMO 2590 - 9 
 
Eksperimentinio tyrimų stendo korpuso (1) matmenys: plotis – 350 mm, 

ilgis – 400 mm, aukštis – 350 mm. Kameros sienos apšiltintos 50 mm storio putų 
polistirolu (2). Iš tvarto paimtas šviežias galvijų mėšlas (3) 160 mm storiu 
supilamas į 20 l talpos sandarią plastikinę kamerą (4). Plastikinės kameros viduje 
oro temperatūrai matuoti horizontaliai įtaisytos 3 termoporos (5). Pirmasis 
termojutiklis įstatytas kameros centre, 1 cm atstumu nuo mėšlo paviršiaus. Kiti 2 
termojutikliai išdėstyti 30 mm atstumu nuo kameros centrinio taško į skirtingus 
šonus. Kameros viršuje yra įmontuoti du vamzdeliai, pro kuriuos vyksta oro 
apykaita (tyrimų metu buvo pastovi – 1,0 l/min): pro vieną vamzdelį į kamerą 
patenka švarus aplinkos oras, pro kitą užterštas oras tiekiamas į dujų analizatorių 
(7). Dujų emisijai nustatyti naudotas Masės srauto metodas [15, 16]. Žinant 
kameros vėdinimo intensyvumą G ir dujų koncentraciją į kamerą įeinančiame Cl ir 
iš jos šalinamame ore Ck, dujų emisijos intensyvumą apskaičiavome pagal formulę:  

 
E= (Cl – Ck ) G (1) 
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Dujų analizatorius buvo užprogramuotas fiksuoti duomenis kas 1 min, 
vėliau duomenys kaupiami ir apdorojami kompiuteryje (8), naudojant programą 
ADC. Mėšlo temperatūra matuota kompiuteriu valdomu temperatūros matuokliu-
kaupikliu Almemo (9). Oro temperatūra tyrimo metu fiksuota kas 10 min, 
duomenys apdorojami naudojant AMR programą. 
 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
 

Kuriant aplinkai palankius gyvulių laikymo būdus, eksploatuojant bei 
modernizuojant senus tvartus, svarbu žinoti kenksmingų dujų (ypatingai amoniako) 
emisijos faktines reikšmes, bei emisijos intensyvumą iš įvairaus mėšlo. Pasirenkant 
gyvulių laikymo būdą, tvarte gali kisti sausųjų medžiagų kiekis mėšle, o kartu 
tvarte kauptis skirtingi kiekiai tirštojo ar skystojo mėšlo.  

Eksperimentiniams tyrimams atlikti buvo naudojamas laboratorinis 
stendas, kurio schema pateikta 1 pav. Tyrimais nustatėme, kaip keičiasi 
kenksmingų dujų emisijos intensyvumas iš įvairaus galvijų mėšlo (tiršto, pusiau 
skysto, skysto). Tyrimai su kiekvienos rūšies mėšlu buvo kartojami 5-8 kartus  
(2 pav.). Amoniako koncentracija kameroje su pusiau skystu mėšlu nusistovi po  
9-13 min. Atlikus aštuonis pakartotinius matavimus, gauta vidutinė koncentracija – 
78±3,6 ppm.  

3, 4, 5 paveiksle pavaizduota, kaip kinta N2O, CO2, NH3 dujų koncentracija 
ir emisijos intensyvumas priklausomai nuo laikymo trukmės. Kameroje tyrimo 
metu aplinkos oro temperatūra buvo 16,7±1,6 °C. Didžiausia N2O koncentracija 
užfiksuota 4,3±0,8 ppm, CO2 – 1900±2,6 ppm, NH3 – 57±1,2 ppm.. Tyrimų 
pradžioje dujų koncentracija kameroje intensyviai kinta. Tai įtakoja kiti veiksniai 
(pvz., žmogus). Ruošiant stendą tyrimams, kameroje kaupiasi ir dalis žmogaus 
išskirtų dujų, be to kamera keletą minučių būna uždaryta ir sandari, nevėdinama. 
Todėl tyrimų pradžioje gauti duomenys neatitinka realaus dujų emisijos 
intensyvumo iš mėšlo ir jie atmetami. Rezultatų analizei naudojamos gautos dujų 
koncentracijos, esant nusistovėjusiems medžiagų mainams tarp mėšlo ir aplinkos. 
Dujų mainų procesai nusistovi keletą kartų pasikeitus orui kameroje. Esant 
skystajam mėšlui, masės mainų procesai tarp mėšlo ir aplinkos nusistovi ir tampa 
stacionarus per 8-12 min, iš pusiau skystojo – per 9-16 min, o tirštojo – 21-30 min. 
Pagal nusistovėjusias koncentracijas apskaičiuotos šių dujų emisijos. Dujų emisija 
iš tiršto galvijų mėšlo lygi: N2O – 8,8±1,4 mg/m2h, CO2 – 2500±12,6 mg/m2h, NH3 

– 97±1,2 mg/m2h. Atliekant tyrimus, azoto suboksido, metano, sieros vandenilio 
dujų koncentracijos kameroje užfiksuotos nedidelės, todėl tolimesniuose tyrimuose 
detaliau analizavome tik amoniako ir anglies dioksido dujų emisijos procesus. 
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2 pav. Amoniako koncentracijos kitimas kameroje su pusiau skystu galvijų mėšlu, 
eksperimentą kartojant aštuonis kartus 
Fig. 2. Variation of ammonia concentration from semi - solid cattle manure in a 
chamber, by repeating the experiment eight times  
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3 pav. Azoto suboksido dujų koncentracija kameroje ir emisijos intensyvumas iš 
tiršto mėšlo priklausomai nuo laikymo trukmės 
Fig. 3. Variation of nitrogen suboxide concentration and emission intensity from 
consistent manure subject to stacking time 
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4 pav. Anglies dioksido dujų koncentracija kameroje ir emisijos intensyvumas iš 
tiršto mėšlo priklausomai nuo laikymo trukmės 
Fig. 4. Variation of carbon dioxide concentration and emission intensity from 
consistent manure subject to stacking time 
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5 pav. Amoniako dujų koncentracija kameroje ir emisijos intensyvumas iš tiršto 
mėšlo priklausomai nuo laikymo trukmės  
Fig. 5. Variation of ammonia concentration and emission intensity from consistent 
manure subject to stacking time 
 
Stende į kamerą supylus pusiau skystą galvijų mėšlą nustatėme, kaip kinta 

NH3 ir anglies dioksido CO2 dujų vidutinės emisijos iš šviežio mėšlo ir ant mėšlo 
užpylus 6-8 mm storio durpių sluoksnį (6 paveikslas). Atliekant tyrimus aplinkos 
oro temperatūra buvo 17,2±1,5°C. 

Iš pateiktų duomenų matome, kad iš šviežio mėšlo CO2 vidutinė emisija 
lygi 971±1,6 mg/m2h, iš NH3 – 162±1,3 mg/m2h. Užpylus ant mėšlo durpių, CO2 
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emisija sumažėjo 2,3 karto, o NH3 – 3 kartus. Tačiau mėšlą išmaišius, CO2 dujų 
emisija pakilo iki 757±1,6 mg/m2h, NH3 – 146±1,3 mg/m2h. Matome, kad dujų 
emisiją labai įtakoja deguonies patekimas prie mėšlo. Todėl svarbu mėšlą kuo 
mažiau maišyti, neardyti paviršiuje susidariusios plutos, naudoti įvairias dangas, 
ribojančias deguonies patekimą prie mėšlo: smulkintus šiaudus, pjuvenas, durpes. 
Be to emisiją galima mažinti ir keičiant mėšlo cheminę sudėtį, į jį įmaišius durpių, 
kurios rūgština mėšlą, bei amoniaką sujungia chemiškai. 
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Anglies dvideginio ir amoniako emisijos iš įvairių rūšių mėšlo 

intensyvumas pateiktas 7, 8 pav. Matome, kad CO2 vidutinė emisija užfiksuota iš 
tiršto mėšlo – 1759±2,9 mg/m2h, iš pusiau skysto – 841±1,7 mg/m2h, iš skysto – 
472±1,2 mg/m2h. Tokį dujų emisijos pasiskirstymą lemia sausųjų medžiagų kiekis 
mėšle: tirštame (>20%), pusiau skystame (12–20%), skystame (<12%).  
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Fig. 7. Average of carbon emission from different types of manure 
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Iš tyrimų duomenų matyti, kad didžiausia vidutinė amoniako emisija yra iš 

skysto mėšlo – 205±2,4 mg/m2h, mažiausia iš tiršto mėšlo – 96±1,1 mg/m2h. 
Pasirinkus tinkamą kraiko sluoksnį, galima sumažinti amoniako emisiją tiek tvarte, 
tiek aplinkoje. Gausesnis kraiko sluoksnis sugeria drėgmę, o kuo mažiau drėgmės, 
tuo mažiau garuoja amoniakas. 

 
Išvados 

 
1. Nustatyta, kad iš šviežio galvijų mėšlo labiausiai sklinda amoniako ir anglies 

dioksido dujos. Azoto suboksido, metano, sieros vandenilio dujų emisija iš 
mėšlo buvo sąlyginai maža.  

2. Plonas durpių sluoksnis (6 mm) ant mėšlo sumažina CO2 emisiją iš jo apie 2,3 
karto, o NH3 – 3 kartus. Suardžius durpių sluoksnį mėšlo paviršiuje ir 
sumaišius su mėšlu, CO2 emisija padidėjo ir sudarė net 78% nuo dujų emisijos 
iš mėšlo be durpių sluoksnio, o NH3 atitinkamai 89%. 

3. Anglies dvideginio ir amoniako emisijos iš įvairių rūšių galvijų mėšlo 
intensyvumas ženkliai skiriasi: CO2 vidutinė emisija iš tiršto mėšlo – 
1759±2,9 mg/m2h, iš pusiau skysto – 841±1,7 mg/m2h, iš skysto – 472±1,2 
mg/m2h. NH3 vidutinė emisija iš tiršto mėšlo – 96±1,1 mg/m2h, iš pusiau 
skysto – 164±1,7 mg/m2h, iš skysto – 205±2,4 mg/m2h. 

4. Karvidėje amoniako dujų emisiją sumažinsime, jeigu takuose kuo mažiau bus 
laisvo šlapimo, o tvarkant mėšlą ribosime deguonies patekimą prie šviežio 
mėšlo: naudosime daug kraiko, mėšlą kuo mažiau maišysime, neardysime 
paviršiuje susidariusios plutos. 
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TECHNOLOGICAL FACTORS OF COWSHED INFLUENCE FOR GAS 

EMISSION INTENSITY FROM MANURE 
 

Abstract 
 

According to the results of accomplished experimental study, it was 
determined that ammonia and carbon dioxide gases spread the most. The highest 
carbon dioxide emission was from consistent manure – 1759±2,9 mg/m2h and 
ammonia from the liquid – 205±2,4 mg/m2h. Poured a thin layer of turf (6-8 mm) 
on the manure, the CO2 emission reduced almost 2,3 times and NH3 – 3 times. 
After breaking the surface of the turf layer of manure and mixed with manure, CO2 
emission increased, and it made 78% of gas emission from manure without the turf 
layer, while NH3 – 89%. Ammonia gas emission in the cowshed reduced if the 
pathway would be less free of urine and managing the manure to limit the supply 
of oxygen to the warm manure: use a lot of litter, manure mixing the less. 

Carbon dioxide, ammonia, manure, gas concentration, emission. 
 

И. Багдониене, Р. Блеизгис, В. Науёкиене 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КАРОВНИКА НА 
ИНТЕНСИВНОСТЪ ВЫДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ ИЗ НАВОЗА  

 
Резюме 

 
Экспериментальные исследования показали, что из свежого навоза 

более всего выделяется газа аммиака и углекислого. Самые высокие выбросы 
диоксида углерода из толстого навоза – 1759 mг/м2 ч ± 2,9, а аммиака из 
жидкого навоза –205 ± 2,4 mг/м2 ч. С покрытием тонкого слоя торфа (6-8 мм) 
на навоза, выбросы CO2 уменьшается около 2,3 раза и NH3 – около 3 раза. 
После смешивания торфяного слоя с навозом, увеличивается выбросы СО2 до 
78% выбросов газов от навоза без торфяного слоя, в то время NH3 
увеличивается до 89%. Выбросы аммиака в коровнике можно уменьшить, 
если будет менее свободной мочи в сарае и ограничен снабжение свежего 
навоза кислородом: использовать много постельных принадлежностей, навоз 
смешивать как можно меньше. 

Углекислый газ, аммиак, навоз, концентрация, выбросы газов. 
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Reikalavimai žurnalui pateikiamiems straipsniams 

Mokslo darbų rinkinyje „Žemės ūkio inžinerija“ spausdinami originalūs neskelbti 
mokslo darbai, nagrinėjantys laukininkystės ir gyvulininkystės mechanizavimo, energetinio 
aprūpinimo, mašinų naudojimo, žemės ūkio raidos ir kitas su žemės ūkio inžinerija 
susijusias problemas. 

Straipsnius leidinio redkolegijai gali pateikti visi žemės ūkio inžinerijos mokslo 
srityje dirbantys specialistai. Kartu su straipsniu reikia pateikti mokslinio padalinio arba 
institucijos, kurioje dirba autorius, atsiliepimą apie straipsnį ir rekomendaciją jam 
spausdinti mokslo darbų rinkinyje. Redkolegija organizuoja visų gautų straipsnių 
recenzavimą. 

Straipsniai priimami lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Prie lietuviško 
straipsnio pridedama 150-200 žodžių apimties santrauka (abstract) anglų kalba ir tokios pat 
apimties reziumė rusų ir lietuvių kalbomis. 

Rekomenduojama mokslinio straipsnio struktūra: reziumė (ne mažiau 150 
žodžių), įvadas, literatūros apžvalga, tyrimų tikslas ir uždaviniai, objektas ir 
metodika, rezultatai, rezultatų analizė, išvados, cituotos literatūros sąrašas 
(pageidautina, kad autoriai naudotųsi naujausiais literatūros šaltiniais). Priklausomai nuo 
straipsnio ypatumų, struktūrinių dalių pavadinimai gali būti ir kitokie. 

Mokslo darbų redakcijai pateikiamas vienas straipsnio egzempliorius, parengtas 
kompiuteriu Windows terpėje redaktoriumi Word. Straipsnis turi būti suformatuotas ir 
atspausdintas spausdintuvu, laikantis šių reikalavimų: 

- lapo formatas A4, atstumas nuo lapo kairės - 2,0 cm, dešinės - 6 cm, viršaus - 
2,2 cm, apačios - 7,5 cm; 
- tekstas renkamas TimesNewRoman 11 punktų šriftu; 
- pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis 11 punktų juodesniu šriftu; 

 

- angliškas straipsnio pavadinimas rašomas apačioje lietuviškojo 11 punktų 
paprastu šriftu; po pavadinimo rašomas autoriaus (autorių) vardas ir pavardė bei 
darbovietė, nurodomas elektroninis paštas; 
- straipsnio reziumė pateikiama po autoriaus pavarde be atskiro pavadinimo 
10  punktų šriftu; 
- struktūrinių straipsnio dalių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis  
11 punktų šriftu; tarp teksto ir pavadinimo paliekamas 1 eilutės intervalas; 
- grafikų ir kitų iliustracijų pateikimo forma - kompiuterinė; jei nėra galimybių 
paruošti kompiuterines iliustracijas, atskiruose lapuose pateikiami ryškūs 
nespalvoti paveikslai, tinkami skenuoti; užrašai po paveikslu spausdinami  
10 punktų šriftu lietuvių ir anglų kalbomis; 
- lentelių antraštės spausdinamos lietuvių ir anglų kalbomis; 
- visos formulės ir simboliai rašomi Word redaktoriumi kursyvu ir numeruojami 
arabiškais skaičiais apvaliuose skliausteliuose. 
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Information to authors 

Original scientific papers on soil tillage, technologies of forage production, crop 
drying and storage, mechanisation of animal-breeding, machinery usage and energy 
consideration are published in the Research Papers of Lithuanian Institute of Agricultural 
Engineering & Lithuanian University of Agriculture. The Papers are published in 
Lithuanian either English or Russian. For each paper an abstract (none the less 150-
200 words) should be submitted for translation to others languages. 

The author is fully responsible for the originality of the content and correct format 
of her/his paper. 

The Editorial Board of Research Papers will decide on publication of the papers 
taking into consideration an expert's opinion regarding scientific importance and quality of 
the paper. 

The paper should be structured as follows: 

Title; 
Author(s); full names, address(es) and E-mail; 
Summary, about 150 words; 
Introduction: 
Literature review; 
Object and methods; 
Results; 
Discussion; 
Conclusion; 
References. 

The paper should be submitted to Lithuanian Institute of Agricultural Engineering 
(Raudondvaris, LT-54132 Kauno r.) preferable in version Microsoft Word, using 
TimesNewRoman typeface and point size 11. Figure and graphs should be submitted in PC 
version or on a separate sheet indicating their number and title. Paper size A4. The text is to 
be typed in single spacing with margins: Top 2.2 cm, Bottom 7.5 cm. Left 2 cm, Right 
6 cm. 

The authors shall give full name, academic, scientific and pedagogical titles, full 
address of work institution, postal code and fax number. 
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Требования к оформлению рукописей, представляемых в журнал 

В сборнике научных трудов «Сельскохозяйственная инженерия» печатаются 
неопубликованные оригинальные научные труды, анализирующие вопросы 
механизации растениеводства и животноводства, энергетического обеспечения, 
эксплуатации машин, развития сельского хозяйства и другие с сельскохозяйственной 
инженерией связанные проблемы. 

Научные статьи в адрес редколлегии могут предъявить все специалисты, 
проводящие исследования в области сельскохозяйственной инженерии. Вместе со 
статьей требуется предъявить отзыв о статье от научного подразделения или 
институции, в которой работает автор, и рекомендацию для опубликования ее в 
сборнике научных трудов. Редколлегия организует рецензирование всех поступающих 
статьей. 

Принимаются статьи на литовском и основных иностранных языках. К 
статье на русском прилагается сводка (abstract) в объеме 150-200 слов на английском 
языке. 

Рекомендуется следующая структура научной статьи: резюме (не менее 
150 слов), введение, обзор литературы, цели и задачи исследования, объект и 
методика, результаты, анализ результатов, выводы, список цитирования литературы. 
В зависимости от особенностей статьи, названия структурных частей могут быть 
иными. 

В редакцию научных трудов направляется 1 экземпляр статьи, подготовлен 
компьютером с использованием редактора Windows Word. Статья должна быть 
сформирована и напечатана печатным устройством, соблюдая следующие 
требования: 

- формат листа А4, расстояние от левого края листа - 2.0 см, правого - 6,0 см. 
сверху - 2,2 см, снизу - 7,5 см; 
- текст набирается TimesNewRoman шрифтом кегелем 11 пунктов; 
- название печатается прописными буквами 11 кегелем типа Во1с1: 
- название на английском языке печатается внизу русского названия; 
- после названия пишется имя и фамилия автора (авторов), а также место их 
роботы, эл. почта; 
- резюме статьи приводится после фамилии автора без отдельного оглавления  
10 пунктовым кегелем; 
- название структурных частей статьи пишутся строчными буквами 11 пунктов 
кегелем Воld; между текстом и названием оставляется интервал в 1 строчку; 
- графики и др. иллюстрации - форма предъявления - компьютерная; если нет 
возможности изготовить компьютерные иллюстрации, предъявить отчетливые 
черно-белые рисунки, пригодные для сканирования; записи под рисунком 
nпечатаются кегелем 10 пунктов на русском и английском языках; 
- названия таблиц печатаются на русском и английском языках; 
- все формулы и символы пишутся редактором Word и нумеруются арабскими 
цифрами в круглых скобках. 
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