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LŽŪU Agroinžinerijos institute atlikti kurui skirto dvejų metų augimo gluosnių stiebų pjaustinio, paruošto pašarų kombaino Maral 125 smulkintu-

vu, laikymo saugyklose su aktyviąja ventiliacija džiovinant aplinkos oru eksperimentiniai tyrimai.  
Pradinis gluosnių smulkintų stiebų drėgnis buvo 48±2 proc., šių tyrimų tikslas pjaustinių masę išdžiovinti iki 20 proc., kad tinkamų deginti. Džiovi-

namas gluosnių pjaustinys buvo sudėtas į dvi džiovyklas, kurias sudaro viena virš kitos sustatytos sekcijos. Bendrų džiovinamų sluoksnių storis – 1,25 m. 
Džiovyklos pastatytos daržinėje, ir oras tiekiamas aktyviosios ventiliacijos įrenginiais skirtingu intensyvumu pučiant patalpos orą.  

Pirmoje džiovykloje greičiausiai džiūvo pirmojoje (apatinėje) sekcijoje sukrautas pjaustinys, ventiliuojamas 888±20 m3/(t⋅h) oro srautu. Po 40 parų 
nenutrūkstamo pjaustinio ventiliavimo nuo pirmos iki penktos sekcijos, iš apačios į viršų, pagal tiekiamo oro srauto judėjimo kryptį, masės drėgnis sekci-
jose buvo toks: 15,2±0,8 proc., 15,4±0,5 proc., 16,6±0,9 proc., 17,1±0,8 proc. ir 20,3±1,0 proc.  

Antrojoje saugykloje į gluosnių pjaustinių masę buvo pučiamas oras 444±20 m3/(t⋅h) intensyvumu, todėl po 40 parų nenutrūkstamo ventiliavimo 
reikiamą drėgnį pavyko pasiekti tik apatinėse sekcijoje. Atlikus tyrimus sekcijose iš apačios į viršų nustatytas atatinkamai toks masės drėgnis: 
16,6±0,8 proc., 19,2±0,6 proc., 20,2±0,7 proc., 26,1±0,8 proc.  ir 41,0±1,1 proc. 

Didinant aktyviosios ventiliacijos oro srauto intensyvumą sparčiai džiūsta apatiniai pjaustinių masės sluoksniai, o esant mažesniam oro srauto inten-
syvumui reikia ilginti ventiliavimo laiką. 

 Energetiniai augalai, gluosniai, pjaustinys, laikymas, ventiliavimas, masės kitimas, temperatūros kitimas, drėgnis. 

 
Įvadas 

 
Energijai gauti iš biomasės, auginant energetinius au-

galus (greit augančių medžių, karklų, krūmų, linų, kanapių 
plantacijas), didelę patirtį turi Skandinavijos šalys, Čekija, 
Vokietija, Lenkija (Hadders, Olsson, 1997). 
 Čekijos mokslininkų teigimu, biomasės naudojimas 
energetikai skatintų plėsti žemėnaudos plotus, taip pat že-
mės ūkyje, ypač tolimesnėse nuo centrų vietovėse, gyven-
vietėms, gyvenamiesiems namams ir gamybinėms patal-
poms šildyti siūloma naudoti augalų biomasę (Strasil, Pet-
rikova, Skala, 1994).  

Kaip energetinio kuro žaliava Lietuvoje pastaruoju metu 
populiarėja greitai augantys medžiai ir krūmai, gluosniai. 
Lietuvoje jau yra apie 400 ha plote auginamų gluosninių žil-
vičių plantacijų, kurias po 1–2 metų numatoma naudoti ku-
rui. (Jasinskas, Scholz, 2008). Įsisavinant šiuos atsinaujinan-
čiuosius energijos šaltinius, būtina tirti ir kurti naujas jų ruo-
šimo bei laikymo technologijas, tobulinti techniką.  

Nupjauti gluosniai būna apie 50 proc. drėgnio. Deginti 
geriausiai tinka sausoji medžiaga, tačiau dega ir tinkami pa-
džiovinti iki 15–20 proc. drėgnio tai būtina, dujinimo ir piro-
lizės sąlyga. Anglijos, Vokietijos, Švedijos patirtis rodo, kad 
gluosnių stiebai natūraliai išdžiūsta sandėliuojami po 1,5–
2 mėn., kai santykinis drėgnis numąžta iki 15–25 proc., jei 
jų nesulyja.  

Drėgnos skiedros supiltos į krūvą, pradeda greitai kais-
ti ir susislegia. Per kelias valandas gali būti pasiekta 60 °C 
temperatūra, prarandama daug energetinės vertės, taip pat 
atsiradusios pelėsio sporos pavojingos aplinkai ir sveikatai. 
Tai pagrindinės derliaus nuėmimo ir smulkinimo bei skied-
rų laikymo technologijų  problemos (Danfors, Ledin, 
Rosenqvist, 1998).  
 Skiedros gali būti sėkmingai išdžiovintos ir tik tada san-
dėliuojamos, patiriant minimalių sausųjų medžiagų nuostolių. 

Gluosniams džiovinti gali būti pritaikyta grūdų džiovinimo 
technika, nors susmulkintų stiebų sluoksnis nėra toks tankus 
kaip grūdų ir taip lengvai nebyra. Vokietijoje atliktų tyrimų 
rezultatai rodo, kad džiovykla su ventiliuojamomis grindimis 
pučiant natūralų aplinkos orą gali išdžiovini gluosnių skied-
ras nuo 50 proc.  iki 15 proc.  per tris savaites. Džiovyklose, 
naudojant pašildytą, iki +40 °C orą, gluosnių skiedros išdžio-
vinamos per 1–2 dienas (Scholz, Krüger, Höhn, 2001).  

Naudojamas mažo intensyvumo gluosnių pjaustinio ir 
skiedrų ventiliavimas, siekiant sumažinti pelijimą ir sausų-
jų medžiagų nuostolius (Scholz, Berg, Kaulfuß, 1998). Šis 
džiovinimo metodas nėra pakankamai ištirtas. Neaišku, 
kaip džiūsta gluosnių pjaustinys gruodžio–sausio mėn., kai 
į masę pučiamas aplinkos oras.  

Darbo tikslas – ištirti gluosnių stiebų pjaustinio masės 
dalinį džiovinimą saugykloje aktyviosios ventiliacijos 
įrenginiais sumažinant masės drėgnį nuo 45–50 proc.  iki 
20 proc., kai masė džiovinama prieš žiemą, lapkričio–
gruodžio mėnesiais.  
 

Tyrimų metodika  

   
Gluosnių pjaustinio džiovimo dinamikai nustatyti lai-

kymo metu buvo naudojami dviejų metų augimo gluosnių 
(Salix viminalis) stiebai, užauginti LŽŪU ŽŪI instituto 
bandymų laukeliuose. Gluosniai nupjauti 2009 m. gruodžio 
mėnesį ir susmulkinti būgniniu pašarų smulkintuvu Ma-

ral 125, pjaustinio ilgis l=20±3 mm. Stiebų drėgnis buvo 
46–50 proc. 

Susmulkinti gluosnių stiebai supilti į 2 saugyklas (1 ir 
2), kiekviena iš jų sudaryta iš 5 sekcijų, ir džiovinti aktyviąja 
ventiliacija. Vienos sekcijos skersmuo – 500 mm, aukštis – 
250 mm. Į visas 10 sekcijų supilta po 10,0±0,005 kg pjausti-
nio. Saugyklos (1 ir 2) patalpintos daržinėje (3), ir pjaustinio 
masė apsaugota nuo atmosferos kritulių (1 pav.).  
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Orui pūsti į džiovinamos medžiagos sluoksnį panaudotas 
išcentrinis ventiliatorius, kurio išvystomas slėgis – 700 Pa. Į 
pirmąją saugyklą (1) oras pučiamas 44,4 m3/h, o į antrąją 
saugyklą (2)  – 22,2 m3/h. Saugyklose į sekcijas oras buvo to-
lygiai tiekiamas iš apačios, į apatinius masės sluoksnius. Tie-
kiamo (TP), aplinkos oro (TL) ir temperatūros (T1–T5) džio-
vinamame pjaustinyje matuotos varžiniais termometrais 
TSM-5071, kurių matavimo ribos nuo – 50 °C iki +150 °C. 
Temperatūros registruotos savirašiu prietaisu EMP-209 M3, 
absoliučioji paklaida – 0,5 °C. Pjaustinių masės džiūvimas 
saugyklose buvo nustatytas periodiškai (kiekvieną dieną 
1200h), sveriant sekcijas elektroninėmis svarstyklėmis MET-
LER TOLEDO SB 1601, kurių tikslumas 0,1g.  

Prapučiamas oro kiekis buvo apskaičiuotas pagal for-
mulę: 

m =

O

v 1000m

Y∆

⋅
, m3;         (1) 

čia  m – prapučiamas oro kiekis kg; 
      mv – išgarintos drėgmės kiekis kg; 
      ∆Yo – vidutinis drėgmės kiekis, absorbuotas iš džiovi-

namos medžiagos kg/m3; 

Išgarinamo vandens kiekis iš drėgnos medžiagos ap-
skaičiuotas pagal formulę: 

1 2

2
100dm mv
ϕ ϕ

ϕ

−
= −

, kg;         (2) 

čia  mν – išgarinamas vandens kiekis iš drėgnos medžiagos 
kg; 

      md – drėgnos medžiagos masė kg; 
      ϕ1 ir ϕ2 – drėgnos ir džiovintos medžiagos drėgnis %. 
  
 Tyrimų pradžioje gluosnių stiebų pjaustinio nustatytas 
vidutinis drėgnis buvo  w1 = 48±2 proc. Pageidautinas ga-
lutinis išdžiovintos masės drėgnis f2  ≈ 20 proc. 
 Ventiliatoriaus našumą apskaičiuojame numatydami 
gluosnių pjaustinių ventiliavimo trukmę: 

q = 
m

t
, m3/h;         (3) 

čia  q – ventiliatoriaus našumas m3/h; 
      m – oro kiekis m3; 
       t – laikas h. 
 

 
1 pav.  Gluosnių stiebų pjaustinio džiovinimo aktyviosios ventiliacijos įrenginiais tyrimo schema: 

1 ir 2 – saugyklos; 3 – daržinė; 4 – ventiliatorius; T1 – T5 – varžiniai termometrai sekcijose; TP – pučiamo oro termometras; TL – aplinkos oro temperatūra 
Fig. 1. Scheme for investigation of willow stems chaff drying by active ventilation: 

1 and 2 – stores; 3 – barn; 4 – fan; T1…T5 – resistance thermometers in the sections; TP – temperature of blown air; TL – ambient air temperature 

 
Įvertiname oro parametrus – temperatūrą ϑ  ir santyki-

nį drėgnį ϕ. Pagal “Lietuvos klimatas” (Galvonaitė, Misiū-
nienė, Valiukas, Buitkuvienė, 2007) duomenis, vidutinė 
aplinkos temperatūra gruodžio mėnesį ϑ = 0±5°C ir ϕ 
= 80±10 proc. Pagal Mollier-hY diagramą, esant šioms są-
lygoms vidutinis absorbuojamos drėgmės kiekis iš džiovi-
namos medžiagos (∆Yo) sudarytų nuo 2 iki 5 g/kg. 

Bendroji gluosnių pjaustinių džiovinimo trukmė – 
960 val., orą ventiliatoriumi pučiant nenutrūkstamai. Visas 
džiūvimo laikotarpis veikiant aktyviajai ventiliacijai sudarė 
t = 960 h.   

Ventiliatoriaus našumas apskaičiuotas pagal formules 
(1–3). Pirmojoje saugykloje sukrautas pjaustinys ventiliuo-
jamas oro srautu, kurio q = 888±20 m3/(t⋅h), o antrojoje 
saugykloje ventiliatoriaus našumas nustatytas perpus ma-

žesnis – q/2=444±20 m3/(t⋅h). Tiekiamo oro paklaida nu-
statyta pučiamą srautą matuojant dujų skaitikliais.  

Tyrimo metu sekcijos su gluosnių stiebų pjaustinio 
mase buvo sveriama kas 24 valandas, o temperatūra auto-
matiškai registruojama nepriklausomai nuo svėrimo laiko. 
Pjaustinių masės išdžiūvimas įvertintas nustatant pradinį 
masės drėgnį prieš tyrimą ir baigus tyrimą, iš kiekvienos 
sekcijos paėmus bandinių pavyzdžius ir nustačius jų drėgnį 
laboratorinių tyrimų metodu.  
 

Tyrimų rezultatai 

 
Kaip vyko gluosnių stiebų pjaustinio masės džiovinimas 

jį laikant saugyklose, matyti iš 2–4 pav. Tyrimų pradžioje 
gluosnių stiebų vidutinis drėgnis buvo 48±2 proc., o pjausti-
nio masės kiekis kiekvienoje sekcijoje – 10,0±0,0005 kg.  
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Tyrimo metu nustatyta, kad intensyviausiai džiūvo pir-
mojoje saugykloje sukrautas gluosnių pjaustinys (2 pav.), 
kai buvo ventiliuojama oro srautu q = 888±20 m3/(t⋅h). 

Gluosnių pjaustiniai džiūvo pagal klasikinį modelį, kai 
drėgmė absorbuojama iš apatinių medžiagos sluoksnių, o 
šiems išdžiūvus pradeda džiūti viršutiniai. Po pirmųjų 360 
val. ventiliavimo masės kitimas nusistovėjo apatiniuose M-
1.1 ir M-1.2 sluoksniuose. Galima teigti, kad šie sluoksniai 
išdžiūvo. 

Trečiame ir ketvirtame sluoksniuose (M-1.3 ir M-1.4) 
masės džiūvimas tęsėsi dar 360 val. Džiūvimas užtruko iš 
viso 720 val., tuomet drėgmės pokyčiai jau tapo nežymūs. 

Viršutinis gluosnių pjaustinio sluoksnis (M-1.5) džiū-
vo ilgiausiai, net 840 val. Vykstant tyrimui buvo fiksuoja-
mi temperatūrų rodmenys džiovinamoje pjaustinių masėje 
ir matuojamos aplinkos bei pučiamo oro temperatūros. Šių 
temperatūrų kitimas pateiktas 3 pav. Matome, kad tyrimo 
metu, aplinkos temperatūra kito nuo +6 °C iki +3 °C die-
nos metu 1200 h. 
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2 pav. Gluosnių pjaustinio masės džiūvimas pirmos saugyklos sekcijose:  
M-1.1 – M-1.5 – sekcijų su pjaustiniais masė saugykloje (pagal aukštį) 

Fig. 2. The drying of willow stems chaff in the sections of the first store: 
 M-1.1…M-1.5 – mass of sections with the chaff in the store, according to the height 
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3 pav. Gluosnių pjaustinio temperatūros kitimas džiūvimo metu pirmos saugyklos sekcijose: 

T1 – T5 – temperatūros sekcijose; TP – pučiamo oro temperatūra; TL – aplinkos oro temperatūra 
Fig. 3. The change of willow chaff temperature in the sections of the first store during drying:  

T1…T5 – temperatures in the sections; TP –temperature of the blown air; TL – ambient air temperature 

 

Aukščiausia temperatūra buvo +14 °C. Nuo 312 iki 
720 val. tyrimo valandos dienos metu oro temperatūra svy-
ravo apie +12 °C, ir tai buvo gruodžio mėnesį. 

Iš paveikslo (3 pav.) matome, kad pučiamo oro tempe-
ratūra (TP) buvo ženkliai mažesnė už aplinkos temperatūrą 
ir kito nuo +1 °C iki –2 °C pasiekdama maksimalią reikšmę 
+8 °C, kai tyrimo metu aplinkos oras išildavo iki +12 °C. 
Per visą tyrimo laikotarpį skirtumas tarp pučiamo į džiovi-
namą masę ir aplinkos oro išliko tarp 5–6 °C. Šis skirtumas 
galėjo atsirasti dėl žemos nakties oro temperatūros. 

Temperatūrų skirtumas tarp apatinio ir viršutinio džio-
vinamo pjaustinio sluoksnių siekė nuo 1,5 °C iki 2,0 °C. 

Pirmąsias 24 val. ventiliavimo pučiamo oro temperatū-
ra buvo aukštesnė už temperatūrą sekcijose. Temperatūros 
kritimas rodo, kad vyksta džiovimo procesas. Iš 3 pav. ma-

tyti, kad žemesnė temperatūra už pučiamo oro temperatūrą 
išliko iki tyrimo pabaigos tik viršutinėse sekcijose. 

Antrojoje saugykloje gluosnių pjaustinio sekcijos buvo 
ventiliuojamos perpus mažesniu oro srautu negu pirmojoje. 
Džiūstančių masių skirtumus pastebime lygindami džiūvi-
mo saugyklose kreives (2 pav. ir 4 pav.). Pirmoje saugyk-
loje M-1.1 ir M-1.2 sekcijose pjaustinių masė 9,5 kg  buvo 
po 3,5 paros ventiliavimo, o antroje saugykloje tarp analo-
giškų sekcijų ši masė susivienodino po 192 val. aktyviosios 
ventiliacijos. Antroje saugykloje pjaustinių masė džiūvo 
lėčiau ir apatinėse sekcijose, kur ji susivienodino po 
840 val. džiovinimo aktyviai ventiliuojant. Per tyrimo lai-
kotarpį drėgmė nebuvo pašalinta tik dvejose viršutinėse 
sekcijose. Tai matoma iš kreivių M-2.4 ir M-2.5 (4 pav.). 
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4 pav. Gluosnių pjaustinio masės džiūvimas antros saugyklos sekcijose: 
M-2.1 – M-2.5 – sekcijų su pjaustiniais masė saugykloje (pagal aukštį) 

Fig. 4. The drying of willow stems chaff in the sections of the second store:  
M-2.1…M-2.5 – mass of sections with the chaff in the store, according to the height 

 
Temperatūriniai režimai pjaustinių sekcijose skyrėsi 

nuo pirmosios saugyklos rodiklių. Žemiausia temperatūra 
vyravo T3, o aukščiausia T5 (viršutinėje) sekcijose (5 

pav.). Viršutinėje sekcijoje temperatūra kito panašiai, kaip 
ir aplinkos oro temperatūra, o pagal žemiausią temperatūrą 
sekcijose pjaustiniai ilgiausiai džiūvo trečioje sekcijoje. 
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5 pav. Gluosnių pjaustinio temperatūros kitimas džiūvimo metu antros saugyklos sekcijose: 

T1 – T5 – temperatūros sekcijose; TP – pučiamo oro temperatūra; TL – aplinkos oro temperatūra 
Fig. 5. The change of willow chaff temperature in the sections of the second store during drying: T1…T5 – temperatures in the sections; TP –temperature 

of the blown air; TL – ambient air temperature 

 
Atlikti laboratoriniai gluosnių pjaustinių masės drėgnio 

tyrimai po 960 val. nenutrūkstamo ventiliavimo parodė, kad 
pirmojoje saugykloje nuo pirmos iki penktos sekcijos, iš 
apačios į viršų pagal ventiliacinio oro srauto judėjimo kryptį, 
masės drėgnis sekcijose toks: 15,2±0,8 proc., 15,4±0,5 proc., 
16,6±0,9 proc.,17,1±0,8 proc. ir 20,3±1,0 proc. Antroje sau-
gykloje atitinkamai: 16,6±0,8 proc., 19,2±0,6 proc.,  
20,2±0,7 proc., 26,1±0,8 proc. ir 41,0±1,1 proc. 

Atlikus tyrimus matome, kad vidutinė statistinė aplin-
kos oro temperatūra skyrėsi nuo realių sąlygų (dienomis). 
Tyrimo metu ji buvo daug aukštesnė, ir galimybė absor-
buoti drėgmę iš džiovinamos medžiagos padidėjo. Pučiamo 
oro temperatūra buvo artimesnė vidutinei statistinei aplin-
kos temperatūrai lapkričio – gruodžio mėnesiais. Galima 
teigti, kad norint išdžiovinti gluosnių pjaustinio masę iki 
20 proc., ventiliuojant mažesnio intensyvumo oro srautu 
reikia ilginti aktyviosios ventiliacijos laiką.  

 
 

 

 

Išvados 
  

1. Atlikti tyrimai rodo, kad dirbtinai džiovinant drėgną 
(48±2 proc.) gluosnių pjaustinį saugykloje iki kondicinio 
20 proc. drėgnio, jį reikia džiovinti ne mažiau kaip 40 parų 
pučiant 888±20 m3/(t⋅h) oro srautą. Nustatyta, kad po 40 
parų pjaustinių drėgnis sekcijose nuo apatinės į viršų buvo 
toks: 15,2±0,8 proc., 15,4±0,5 proc., 16,6±0,9 proc., 
17,1±0,8 proc., ir 20,3±1,0 proc. 

2. Ventiliuojant perpus mažesnio intensyvumo oro srau-
tu – 444±20 m3/(t⋅h) – per 40 parų iki kondicinio 20 proc. 
drėgnio gluosnių pjaustinio masė išdžiūvo tik trijose apati-
nėse sekcijose buvo tokia: 16,6±0,8 proc.,  19,2±0,6 proc., 
20,2±0,7 proc., 26,1±0,8 proc., ir 41,0±1,1 proc. 

3. Norint išdžiovinti gluosnių pjaustinio masę iki 20 
proc. ventiliuojant mažesnio intensyvumo oro srautu reikia 
ilginti aktyviosios ventiliacijos laiką arba naudoti ventilia-
ciniam srautui orą esantį aukščiau virš žemės paviršiaus 
(1,2–2,0 m), nes jo temperatūra žymiai aukštesnė.  
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Evaluation of Chopped Willow Stems Mass Drying by Active Ventilation  
 

Abstract 
 
The experimental investigations of the storage of willow chaff, chopped with the forage combine Maral 125, in the stores of active ventilation with 

the natural ambient air of were carried out at the Institute of Agricultural Engineering, LUA. 
The initial moisture content in chopped willow stems was 48±2 % and the research objective was to dry this chaff to the moisture content of 20%, 

which was suitable for burning. For the drying the willow stems chaff was loaded into two dryers, consisting of two sections lined up one over the other, 
the total thickness of the dried layer was 1.25 m. The dryers were built in the barn and the active air ventilation equipment supplied the air at different in-
tensities. 

The chaff mass loaded in the first (lower) section of the first dryer, which was ventilated by 888±20 m3/(t⋅h) air flow, received intensive ventilation. 
After 40 days of continuous ventilation chaff from the first to the fifth sections, i.e., from bottom to top according to the ventilation air flow movement 
direction, was determined to contain the following amounts of moisture in the sections, respectively:  15.2±0.8%, 15.4±0.5%, 16.6±0.9%, 17.1±0.8% and 
20.3±1.0%.  

Willow chaff mass in the second store was ventilated by the lower intensity air flow – 444±20 m3/(t⋅h), and after 40 days of continuous ventilation 
the required moisture content was achieved only in the lower sections. Having completed the tests, the change of chaff mass moisture content in sections 
from bottom to top, respectively was estimated: 16.6±0.8%, 19.2±0.6%, 20.2±0.7%, 26.1±0.8% and 41.0±1.1%.  

Results of the experimental investigations show that increasing intensity of the active ventilation air flow contributes to rapid drying of the lower 
layers of chaff while in the case of lower intensity of the air flow, longer ventilation time is needed.  

Energy plants, willows, chaff, storage, ventilation, mass change, temperature change, moisture content. 

 
Кястутис Плескис, Алгирдас Ясинскас 
 

Оценка процесса сушки массы измельченных стеблей ивы при использовании активной вентиляции  
 

Резюме 
 

В Институте агроинженерии Литовского сельскохозяйственного университета проведены экспериментальные исследования сушки массы 
стеблей ивы, предназначенной для топлива. Стебли ивы урожая второго года, измельченные кормоуборочным комбайном Maral 125, просу-
шивались путем активного вентилирования с использованием воздуха окружающей среды.  

Задача исследования заключалась в том, чтобы  измельченные стебли ивы влажностью 48±2% просушить до 20% для дальнейшего при-
менения сечки как топлива. Сечка стеблей ивы помещалась в две сушилки, составленные из стоящих одна над другой секций. Толщина про-
сушиваемого слоя в общем составляла 1,25 м. Масса просушивалась активным вентилированием с разной интенсивностью подачи воздуха. 

Быстрее всего высушивалась масса, находящаяся в первой (нижней) секции, которая вентилировалась потоком воздуха 888±20м3/(т·час). 
Через 40 суток непрерывного вентилирования с первой по пятую секции, то есть снизу вверх по направлению потока подаваемого воздуха, ус-
тановлены следующие данные влажности массы в секциях: 15,2±0,8%, 15,4±0,5%, 16,6±0,9%, 17,1±0,8% и 20,3±1,0%. Во второй сушилке при 
вентилировании потоком воздуха интенсивностью 444±20м3/(т·час) данные влажности сечки стеблей ивы были хуже: 16,6±0,8%, 19,2±0,6%, 
20,2±0,7%, 26,1±0,8% и 41,0±1,1%. 

Необходимый уровень влажности достигнут только в нижних секциях, однако процесс сушки массы происходил более равномерно. 
С увеличением интенсивности подачи воздуха ускоряется процесс просушивания нижних слоев массы измельченных стеблей ивы, а при 

менее интенсивном вентилировании необходимо увеличить время сушки.   
Энергетические растения, ива, сечка, хранение, вентилирование, изменение массы, изменение температуры, влажность. 
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