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Straipsnyje apžvelgiamos traktoriaus variklio apkrovos, degalų sąnaudų ir deginių 

emisijos nustatymo galimybės, panaudojant elektroniniuose valdymo blokuose sukauptus 

duomenis. Analizuojamos degalų sąnaudų ir deginių emisijos analizės atlikimo galimybės 

realiomis darbo sąlygomis. 

Straipsnyje pateikti traktoriaus degalų sąnaudų ir variklio išmetamų deginių 

emisijos tyrimai atliekant arimo darbus. Tyrimai atlikti variklio elektroniniuose valdymo 

blokuose kaupiamos duomenų bazės pagrindu. Pateikta arimo proceso darbo trukmės, 

degalų sąnaudų ir deginių komponentų emisijos pasiskirstymas variklio sūkių ir ciklinio 

degalų įpurškimo kiekio režimuose. Tyrimų rezultatai išanalizuoti, atskirai, arimo 

technologinio ir galulaukių darbų procesuose. Daroma išvada, kad degalų sąnaudas ir 

deginių emisiją galima mažinti tik kompleksiškai optimizuojant technologinius procesus ir 

traktoriaus darbo režimus. 

Traktorius, variklis, apkrova, degalų sąnaudos, sūkiai, ciklinis degalų įpurškimas, 

deginių emisija, arimas. 

 
Įvadas 

 

Traktoriai yra pagrindinė galios tiekimo priemonė žemės ūkyje. Energija 

traktoriuose gaunama iš jo variklyje sudegintų degalų. Didėjant traktorių ir kitų 

žemės ūkio mašinų parkui į aplinką vis daugiau išmetama įvairių teršalų. 

Šiandieniniai aplinkosauginiai reikalavimai verčia technikos gamintojus ir 

naudotojus mažinti degalų sąnaudas ir deginių emisiją [1, 2]. Daugelis traktorių 

tyrėjų teigia, kad darbų metu, esant dalinei traktorių apkrovai, būtų dirbama 

sumažintais variklio sūkiais. Kai reikalinga visa variklio galia rekomenduojama 

dirbti pastovios galios variklio režimu. Variklį siūloma apkrauti taip, kad jis veiktų 

vidutiniais sūkiais [3, 4, 5]. Minimalios degalų sąnaudos daugumai traktorių 
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gaunamos dirbant didesniais nei 80 proc. vardinės galios ir mažesniais nei 80 proc. 

vardinių sūkių režimais [5, 6, 7]. Tai pasiekti dažnai trukdo dideli traukos jėgos 

kitimai darbo metu. Daugumoje senesnių traktorių ir kitų savaeigių mašinų 

varikliuose naudojama mechaniškai kontroliuojama degalų įpurškimo sistema. 

Tačiau, techninė pažanga sąlygojo naujų, elektroniniu būdu kontroliuojamų, 

variklių su degalų įpurškimo sistema platų įdiegimą. Elektroninės sistemos 

dinamiškai kontroliuoja variklio reguliuojamus rodiklius ir valdo jo darbą. 

Priklausomai nuo sąrankos, tokie varikliai gali reaguoti į greitus variklio sūkių ir 

apkrovos režimų pokyčius. Veiksnių, turinčių įtakos, greitiems variklių apkrovos ir 

sūkių pokyčiams apžvalgą atliko Rakopoulos ir Giakoumis [8]. Staigūs variklio 

apkrovos ar sūkių pokyčiai, ypač aktualūs traktoriams. Mokslinėje literatūroje [9, 

10] yra tyrimų duomenų, kuriuose nagrinėjamos variklio apkrovos realiame 

darbų laike. Vienas iš tokių tyrimų pavyzdžių ir pateiktas 1 pav. Užrašytos visos 

darbų operacijos, kurios tik atsirado darbo proceso metu, tokios kaip 

technologinis darbo procesas, apsisukimai galulaukėse, posūkiai ir kt. Užrašyta 

variklio apkrovos seka aiškiai parodė įvairius variklio darbo apkrovos taškus, 

kurie paveikslo viršutinėje dalyje kopijuoja variklio charakteristikos sukimo 

momento kreivę. Taigi iš tokių rezultatų galima matyti kokio sudėtingumo darbas 

buvo atliekamas, t.y. kaip buvo panaudota variklio galia, kaip kito variklio 

sukimo momentas ir sukimosi dažnis. 

M , Nm

 n , min
-1

 
1 pav. Traktoriaus Valtra 6650 variklio apkrovos kitimo modelis užrašytas arimo 

metu [8] 

Fig. 1. Recorded engine load pattern during ploughing with Valtra 6650 tractor 

 

Dideli, aukšto dažnio traukos jėgos svyravimai yra įprasti lauko darbams 

ir priklauso nuo dirvos struktūros ir paviršiaus nelygumo, kas įtakoja padargo 

pasipriešinimo ir traktoriaus traukos jėgos svyravimus, šuolius ir netolygų 

įdirbimo gylį. Traktoriuose su mechanine transmisija padidėjusį pasipriešinimą 

traukai padeda įveikti variklio sukimo momento atsarga. Siekiant, kad variklis 
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nebūtų per daug perkrautas ir galėtų dirbti, – dirbama nepilna apkrova. Padidėjus 

traukos jėgai ir sumažėjus variklio sūkiams, jis dirba didesnio sukimo momento 

diapazone, ir taip užtikrinama didesnė traukos jėga net neperjungus pavaros [8, 11, 

12]. 

Šiuolaikiniuose traktoriuose variklio sukimo momento atsarga siekia net 

40–50 proc., tačiau jos vis vien dažnai nepakanka, nes pasipriešinimas traukai kinta 

daugiau. Taigi, didesnį sukimo momento keitimą tenka vykdyti transmisijos 

pagalba. Bepakopis greičio reguliavimas leidžia varikliui dirbti nusistovėjusiu 

režimu arba artimu jam [8, 11, 13].  

Degalų sąnaudos ir išmetamų teršalų kiekis, kurie susidaro konkrečių 

darbo operacijų metu, priklauso nuo variklio sukimosi dažnio ir apkrovos 

charakteristikų. Variklio apkrovą gali įtakoti skirtingų našumų padargų 

naudojimas, jų konstrukcijos ir alternatyvūs valdymo būdai [13, 14, 15, 16].  

Dauguma, šiandieną naudojamų degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų 

duomenų yra gauti pagal nusistovėjusio režimo tyrimo duomenis. Dirbant lauko 

sąlygomis variklio sūkių ir apkrovos rodikliai nuolat kinta. Hansson ir kt. [11] 

nustatė, kad degalų sąnaudų efektyvumas didėja proporcingai didėjant variklio 

apkrovai. Lindgren ir kt. [12] tyrimai parodė, kad išmetamųjų teršalų kiekis, 

atliekant darbus mobiliu krautuvu, ženkliai padidėjo lyginant su nusistovėjusio 

režimo tyrimo rezultatais. Lauko darbų greičio pasirinkimas labai įtakoja darbo 

našumą ir variklio apkrovą, o taip pat degalų sunaudojimą ir deginių emisiją. 

Dirvos įdirbimo darbuose traktoriaus valdymo principas „Pavara aukštyn, sūkiai 

žemyn“ duoda gerokai sumažintas degalų sąnaudas [6]. Kita vertus, CO, NOx ir 

PM emisija parodė kilimą [17]. 

Rezultatas gali būti tai, kad naudojant skirtingas mašinų valdymo 

strategijas ir skirtingus mašinų darbo režimus, optimalius konkrečioms sąlygoms, 

didele dalimi galima paveikti išmetamųjų teršalų kiekį, neįtakojant operacijai 

atlikti skirto laiko arba degalų sunaudojimo. Tai reiškia, kad yra potencialo 

degalų sąnaudų ir išmetamų teršalų mažinimo problemoms spręsti. Tačiau, 

šiandien dar stokojama informacijos apie traktorių variklių darbo režimus, degalų 

naudojimo efektyvumą bei deginių kenksmingumą ir emisiją konkrečiuose 

darbuose realiomis sąlygomis konkretaus traktoriaus eksploatacijoje.  

Darbo tikslas – ištirti gamybinėse sąlygose dirbančio traktoriaus variklio 

darbo ir degalų naudojimo efektyvumą bei deginių emisiją. 

 

Tyrimų metodika 

 

Variklio darbo efektyvumo bei deginių kenksmingumo ir emisijos 

tyrimams pasirinktas traktorius „Massey Ferguson MF 6499“. Traktorių Massey 

Ferguson variklių valdymo mikroprocesoriaus histogramoje „ECU Load Profile“ 

kaupiami eksploataciniai parametrai: darbo laikas variklio sūkių ir ciklinio degalų 

įpurškimo kiekio režimuose [4, 7, 18, 19]. Histogramoje bei jos lentelėje 

pateikiamas suminis traktoriaus darbo eksploataciniu periodu laikas, sekundėmis, 

variklio darbo režimuose. Darbo režimai suskirstyti pagal variklio sūkius ir ciklinį 
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degalų įpurškimo kiekį. Histogramoje ir jos lentelėje matyti, kiek laiko traktoriaus 

variklis dirbo 700–900, 900–1100, 1100–1300 min
-1

 ir t.t. sūkiais. Joje taip pat 

matyti, kiek laiko traktoriaus variklis dirbo 0–10, 10–20, 20–30 mg ir t.t. ciklinio 

degalų įpurškimo kiekio režimais. 

Iš tokių histogramų, užrašytų tiriamo arimo proceso laikotarpio pradžioje ir 

pabaigoje, naudojant skaičiavimo metodikas [4, 7, 19], apskaičiuojamas variklio 

sukimo momentas, galia, apkrovos koeficientas ir degalų sąnaudos visiems 

histogramoje analizuojamiems variklio darbo režimams. Deginių emisijos 

nustatymas buvo atliekamas remiantis metodikomis [20, 21, 22].  CO2, CO ir NOX 

emisija per tiriamą arimo procesą buvo apskaičiuojama naudojant sekančias 

priklausomybes.  

 

    AEE EEPPMxx   , , (1) 

 

čia   xE  - variklio išmetamų dujų komponento (x, t.y, CO2, CO ar NOx) emisija, 

gkW
-1

h
-1

;  PPMxE ,  - variklio darbo režimo išmetamų dujų komponento (x, t.y, 

CO2, CO ar NOx) emisija, ppm;   - koeficientas įvertinantis variklio apkrovos 

kitimą; E  - dujų srautas, m
3
h

-1
; E  - dujų tankis, kg/kmol; A  - atliktas darbas, 

kJ. 
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čia  O  - paduodamo oro srautas, m
3
/h; ET  - išmetamųjų dujų temperatūra, (

o
F) 

Bostic ir kt. [20] yra pasiūlęs išmetamųjų dujų temperatūros skaičiavimo 

matematinį modelį.  
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čia  e  - variklio darbinis tūris, cm
-3

; n - variklio sukimosi dažnis, min
-1

; 
O  - 

paduodamo oro srauto tūrinio efektyvumo koeficientas.  

 

tPA , (4) 

 

čia  P  - variklio darbo režimo galia, kW; t  - darbo trukmė, h. 

 

Galima užrašyti galutinę variklio išmetamų dujų komponentų (CO2, CO ar 

NOx) emisijos apskaičiavimo lygtį: 
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Variklio konkretaus darbo režimo, išmetamų dujų atskirų komponentų 

(CO2, CO, NOx ar kt.) emisiją galima nustatyti iš „ECU Load Profile“ histogramų 

ir to variklio charakteristikų  nfCOCONObBM xcd 2,,,,, . Šios traktoriaus MF 

6499 charakteristikos buvo sudarytos naudojant traktorių apkrovos per darbinį 

veleną stendą (AW 400) ir standartinę bandymo metodiką (OECD Standard Code 2. 

2011) [23]. Skirtumas, mūsų atveju, buvo tame, kad buvo matuojama daugiau 

rodiklių ir žymai didesniame taškų skaičiuje. Be to, variklio darbo rodiklių 

nustatymui, kurių negalima išmatuoti AW 400 stendu, kiekvieno bandymo metu, 

buvo užrašomos oscilogramos (2 pav.). 

 

 

 
2 pav. Variklio darbo režimo rodiklių nustatymo osilograma (pavyzdys) 

Fig. 2. Oscillogram of engine mode indicators (sample) 

 

Tyrimų rezultatai 

 

Variklio darbo efektyvumo ir deginių emisijos tyrimai buvo atlikti vykdant 

arimo darbus. Tyrimams buvo naudojamas agregatas sudarytas iš traktoriaus 

Massey Ferguson MF6499 ir Kverneland firmos, EG 100 modelio plūgo. 6 korpusų 

plūgas buvo nustatytas 2,40 m darbiniam pločiui ir 0,20 m arimo gyliui. Tyrimams 

parinktas lygus vienodos struktūros, 467±6 m ilgio, kviečių ražienos laukas. 5cm 

gylyje drėgnis 18,5±0,6%, kietis 1,01 MPa, 15 cm gylyje drėgnis – 19,1±0,5%, 

kietis – 1,0 MPa.  Tyrimų metu traktoriaus buksavimas neviršijo 12 ir buvo 

išlaikomas 2,780,11 m/s teorinis važiavimo greitis. Parinktas greitis buvo 

realizuojamas keturiuose variklio sukimosi dažnio ir transmisijos perdavimo 

skaičiaus deriniuose: I - 2a pavara prie 1600 min
-1 

variklio sūkių; II - 1d pavara prie 

1800 min
-1 

variklio sūkių; III - 1c pavara prie 2000 min
-1

 variklio sūkių ir IV - 1b 

pavara prie 2200 min
-1

 variklio sūkių. Arimo technologinio proceso trukmė visuose 

keturiuose tirtuose režimuose (variklio sukimosi dažnio ir transmisijos perdavimo 
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skaičiaus deriniuose) vidutiniškai (iš keturių pakartojimų) sudarė - po 1408 s. Tirto 

arimo technologinio proceso ir apsisukimo galulaukėse laiko pasiskirstymas 

pateiktas 3 pav. Agregato darbo laiko naudingumo koeficientas  = 0,741. 

 

1408 1405 1410 1407
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0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000   t , s .   Arimo technologinis procesas

Darbas galulaukėse

I    II    III    IV    

 
3 pav. Tirto arimo proceso laiko pasiskirstymas darbo režimuose; I, II, III ir IV – 

traktoriaus darbo režimai 

Fig. 3. Distribution of ploughing process time in tractor operating modes; I, II, III 

and IV – tractor‘s operating modes  

 
4 pav. pateiktas agregato bandymo laiko (7594 s) pasiskirstymas variklio 

sūkių ir ciklinio degalų įpurškimo kiekio režimuose. Šiame paveiksle išskirti 

agregato technologinio darbo bei darbo galulaukėse (atliekant posūkius) režimai ir 

jų trukmės. Galulaukių darbo procese apie 70 laiko traktoriaus variklis dirbo 

mažų sūkių (900-1100 min
-1

) režime. Didžiausia šio laiko dalis koncentruojasi 

mažo ciklinio degalų įpurškimo kiekio (10–20 mg) režime. Šis režimas (900-

1100min-1
, 10–20 mg) užima apie 24 visos darbo trukmės galulaukėse, kuri 

sudarė 25,9  viso arimo proceso bandymo laiko. Atliekant arimo technologinį 

procesą traktoriaus variklio darbas kito 1500–2200 min
-1 

variklio sūkių bei 60120 

mg ciklinio degalų įpurškimo kiekio režimuose. Mažinant variklio sūkius ir 

atitinkamai keičiant transmisijos perdavimo skaičių, kad gauti nustatytą darbinį 

greitį, ciklinis degalų įpurškimo kiekis didėjo nežymiai. Tirtas IV traktoriaus darbo 

režimas (1b pavara, variklio sūkiai – apie 2200 min
-1

) vyko 60–100 mg ciklinio 

degalų įpurškimo kiekio diapazone. Vyravo 80-90 mg degalų įpurškimo kiekis. III 

darbo režimas (1c pavara, variklio sūkiai -2000 min
-1

) vyko 60-120 mg ciklinio 

degalų įpurškimo kiekio diapazone. Vyravo 80–90 mg degalų įpurškimas. II darbo 

režimas (1d pavara, variklio sūkiai -1800 min
-1

) vyko 70-110 mg ciklinio degalų 

įpurškimo kiekio diapazone. Vyravo 90-100 mg degalų įpurškimas. I režimas (2a 

pavara, variklio sūkių -1600 min
-1

) vyko 60-120 mg ciklinio degalų įpurškimo 

kiekio diapazone. Vyravo 80–90 mg degalų įpurškimas. Ciklinio degalų įpurškimo 

kiekis atspindi variklio sukimo momentą [4, 10, 18]. Jo kitimas dideliame 
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intervale, rodo didelį traukos jėgos kitimą arimo technologiniame procese. 

Padidėjus traukos jėgai, variklis dirba didesnio sukimo momento diapazone ir taip 

užtikrina didesnę traukos jėgą prie nustatytų variklio sūkių (neperjungus pavaros).  
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4 pav. Agregato darbo trukmes (7594 s) pasiskirstymas variklio sūkių (n) ir 

ciklinio degalų įpurškimo kiekio (bc) režimuose  

Fig. 4. Distribution of unit’s working time period (7594 s) in the modes of engine 

speed (n) and cyclic fuel injection quantity (bc)  

 

Degalų sąnaudos, bandymo laikotarpiu, arimo proceso režimuose, 

pateiktos 5 pav. Arimo bandymo metu (per 7594 sekundes) buvo sunaudota 50,43 

kg degalų. Iš jų 46,32 kg (91,8 ) degalų sunaudota arimo technologiniam 

procesui vykdyti ir 4,12 kg (8,16 ) – darbui galulaukėse. Atliekant arimo 

technologinį procesą vidutinės valandinės degalų sąnaudos − 29,6 kg/h, o 

galulaukių darbo procese − 7,54 kg/h. 

6 pav. pateiktas traktoriaus, sunaudotų per arimo bandymą (per 7594 s), 

degalų pasiskirstymas variklio sukimosi dažnio ir ciklinio degalų įpurškimo kiekio 

režimuose. 
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5 pav. Degalų sąnaudų, arimo proceso tyrimų (7594 s) metu, pasiskirstymas darbo 

režimuose; I, II, III ir IV – traktoriaus darbo režimai  

Fig. 5. Distribution of fuel consumption during the ploughing test process (7594 s) 
in the operating modes; I, II, III and IV – tractor‘s operating modes 
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6 pav. Degalų sunaudotų per tyrimą (7594 s) arimo procese pasiskirstymas 

variklio sūkių (n) ir ciklinio degalų įpurškimo kiekio (bc) režimuose 

Fig. 6. Distribution of unit’s fuel consumption during the ploughing test period 

(7594 s) in the modes of engine speed (n) and cyclic fuel injection quantity (bc)  

 

Degalų sąnaudos santykinai atspindi variklio galią ir darbo trukmę tame 

režime [7, 17, 19] I-jame traktoriaus darbo režimo (2a pavara, 1600 min
-1

 variklio 
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sūkiais) arimo technologiniame procese per 1408 s sunaudota 10,01 kg degalų. Šio 

režimo valandinės degalų sąnaudos − 25,6 kg/h. Atliekant analogišką arimo 

technologinį procesą II traktoriaus darbo režime (1d pavara, 1800 min
-1

variklio 

sūkiais) per 1405 s sunaudota 11,50 kg degalų. Šio režimo valandinės degalų 

sąnaudos − 29,5 kg/h. Atliekant arimo technologinį procesą (1c pavara, 2000 min
-

1
variklio sūkiais) per 1410 s sunaudota 11,90 kg degalų. Šio režimo (III) valandinės 

degalų sąnaudos − 30,4 kg/h. IV-jame traktoriaus darbo režimo (1b pavara, 2200 

min
-1

 variklio sūkiais) arimo technologiniame procese per 1407 s sunaudota 12,91 

kg degalų. Šio režimo valandinės degalų sąnaudos − 33,0 kg/h. Mažinant variklio 

sūkius ir atitinkamai transmisijos perdavimo skaičių, kad gauti nustatytą darbinį 

greitį, valandinės degalų sąnaudos mažėjo. Analogiški degalų sąnaudų kitimo 

dėsningumai gauti ir kitų mokslininkų moksliniuose tyrimuose [6, 7, 17]. 

Galulaukių darbo procese per 1966 s sunaudota 4,12 kg degalų. Galulaukių darbo 

režimo valandinės degalų sąnaudos – 7,54 kg/h.  

Arimo proceso bandymų laikotarpio (7594 s) deginių komponentų CO, 

CO2 ir NOx emisijos pateiktos 7, 8, 9 ir 10 pav. Per arimo bandymą (7594 s) CO 

emisija sudarė apie 1148 g, CO2 – 255,9 10
3
 g ir NOx – 1339 g. Iš jų arimo 

technologiniame procese CO emisija sudarė 184,4 g (16,06 ), CO2 – 215,4 10
3
 g 

(84,2 ) ir NOx – 919,8 g (68,7 ). Galulaukėse dirbant CO emisija sudarė 963,2g 

(83,9 ), CO2 – 40,6 10
3 
g (15,8 ) ir NOx – 419,2 g (31,3). 
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7 pav. Deginių komponentų CO, CO2 ir NOx emisiją arimo proceso režimuose  

Fig. 7. Combustion product components CO, CO2 and NOx emissions in the 

ploughing process in operating modes  

 
CO, CO2 ir NOx emisija variklio sūkių ir ciklinio degalų įpurškimo kiekio 

režimuose arimo procese per bandymų laikotarpį (7594 s) pateikta, atitinkamai, 8, 

9, ir 10 paveiksluose. 
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8 pav. CO emisija variklio sūkių (n) ir ciklinio degalų įpurškimo kiekio (bc) 

režimuose 

Fig. 8. CO emission in the modes of engine speed (n) and cyclic fuel injection 

quantity (bc) 
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9 pav. CO2 emisija variklio sūkių (n) ir ciklinio degalų įpurškimo kiekio (bc) 

režimuose 

Fig. 9. CO2 emission in the modes of engine speed (n) and cyclic fuel injection 

quantity (bc) 
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10 pav. NOx emisija variklio sūkių (n) ir ciklinio degalų įpurškimo kiekio (bc) 

režimuose  

Fig. 10. NOx emission in the modes of engine speed (n) and cyclic fuel injection 

quantity (bc) 

 
Arimo technologiniame procese, mažinant traktoriaus variklio sūkius ir 

atitinkamai pasirenkant transmisijos perdavimo skaičių, kad gauti nustatytą darbinį 

greitį, CO ir CO2 emisija kito nežymiai, tačiau NOx – didėjo ženkliai. IV-jame 

traktoriaus darbo režimo (1b pavara, 2200 min
-1 

variklio sūkiais) arimo 

technologiniame procese per 1407 s NOx emisija sudarė 177 g. Šio režimo 

valandinė NOx emisija − 452 g/h. Atliekant analogišką arimo technologinį procesą 

III traktoriaus darbo režimu (1c pavara, 2000 min
-1

variklio sūkiais) per 1410 s NOx 

emisija sudarė 200 g. Šio režimo valandinė NOx emisija - 512 g/h. Atliekant arimo 

technologinį procesą (1d pavara, 1800 min
-1

 variklio sūkiais) per 1405 s NOx 

emisija sudarė 263 g. Šio režimo valandinė NOx emisija - 674 g/h. Ir atliekant 

arimo technologinį procesą I traktoriaus darbo režimu (2a pavara, 1600 min
-1

 

variklio sūkiais) per 1408 s NOx emisija sudarė 280 g. Šio (I) režimo valandinė 

NOx emisija – 716 g/h. Mažinant variklio sūkius ir atitinkamai pasirenkant 

transmisijos perdavimo skaičių, kad gauti nustatytą darbinį greitį, valandinė NOx 

emisija didėja. Sumažinus variklio sūkius nuo 2200 min
-1 

iki 1600 min
-1

 NOx 

emisija padidėja nuo 452 g/h iki 716 g/h. Sumažinus variklio sūkius iki 1000 min
-1 

ir atitinkamai pasirenkant transmisijos perdavimo skaičių, kad gauti nustatytą 

darbinį greitį, NOx emisija padidėja, vidutiniškai, 44 g/h. Galulaukių darbo režimo 

valandinė NOx emisija sudarė apie 768 g/h, CO2 – 74,3 kg/h ir CO 1764 g/h. Arimo 

technologiniuose procesuose CO valandinė emisija kito tarp 112-121 g/h, o CO2 – 



207 

 

134–141 kg/h. Didžiausia CO emisija buvo galulaukių darbo procese. Jose CO 

valandinė emisija siekė 1764 g/h. Mažų sūkių ir mažo ciklinio degalų įpurškimo 

kiekio srityje daugiausia laiko (466 s) traktorius dirbo 900-1100 min
-1

 ir 10–20 mg 

režime. Šis režimas atitinka variklio tuščiąją eigą [24]. Iš 4 ir 8 pav. galima 

nustatyti, kad arimo procese 900–1100 min
-1

 sūkių ir 10–20 mg ciklinio degalų 

įpurškimo režime CO vidutinė valandinė emisija sudarė 2712 g/h.
 
 

 

Išvados 

 

Tirto arimo technologinio proceso darbo laikas sudarė 74,1 %, o darbas 

galulaukėse 25,9% visos darbo laiko trukmės. Arimo procese valandinės degalų 

sąnaudos buvo 23,9 kg h
-1

. Iš jų 91,84% – technologiniame darbe ir 8,16 % – 

galulaukių darbe. Deginių komponentų emisija arimo technologiniame ir 

galulaukių darbuose pasiskirstė sekančiai: NOx – 68,7 % ir 31,3 %; CO – 16,1 % ir 

83,9 %; CO2 – 84,2 % ir 15,8 %. 

Arimo technologiniame procese mažinant traktoriaus variklio sūkius ir 

atitinkamai pasirenkant transmisijos perdavimo skaičių, kad gauti nustatytą darbinį 

greitį, degalų sąnaudos mažėjo, CO ir CO2 emisija kito nežymiai, o NOx – didėjo 

ženkliai. Sumažinus variklio sūkius nuo 2200 min
-1 

iki 1600 min
-1

 valandinės 

degalų sąnaudos arimo technologiniame procese sumažėjo nuo 33,0 kg h
-1

 iki 26,5 

kg h
-1

, o NOx emisija padidėjo nuo 452 g h
-1

 iki 716 g h
-1

. 

Arimo procese, reikšminga deginių emisijos dalis susidarė galulaukių 

darbe. Galulaukių darbo režimo valandinė NOx emisija sudarė apie 768 g/h, CO2 – 

74,3 kg/h ir CO 1764 g/h. 

Degalų sąnaudas ir deginių kenksmingų komponentų emisiją galima 

mažinti tik kompleksiškai optimizuojant technologinius procesus ir traktoriaus 

darbo režimus. 
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Antanas Juostas, Algirdas Janulevičius 

 

TRACTOR’S OPERATING MODES, FUEL CONSUMPTION AND 

EXHAUST EMISSIONS’ RESEARCH IN PLOUGHING WORK 

 

Abstract 

 

The paper provides an overview of tractor’s engine load, fuel consumption 

and exhaust emissions evaluation possibility by using database accumulated in 

tractor’s electronic control modules. Analyzed fuel consumption and exhaust gas 

emission measurement possibility in real engine operating conditions.  

Paper presents fuel consumption and exhaust gas emission test in the 

ploughing operating process. Studies were carried out on using database 

accumulated in the engine’s electronic control modules. Ploughing process time, 

fuel consumption and exhaust emission components distribution in different engine 

speed and cyclic injection quantity modes are presented. Separately, technological 

ploughing process and work processes at the headland, tests results are analyzed. 

The conclusion is that fuel consumption and exhaust emission, including harmful 

components, can be reduced by complex optimization of technological processes 

and tractor operating modes only. 

Tractor, engine, load, fuel consumption, engine speed, cyclic fuel injection, 

exhaust emissions, ploughing. 
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Антанас Юостас, Алгирдас Янулявичюс 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАКТОРА, РАСХОДА 

ТОПЛИВА И ЭМИССИЙ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ПРИ ВСПАШКЕ 

 

Резюме 

 

Статья обозревает возможность оценки нагрузки тракторного 

двигателя, расхода топлива и выбросов выхлопных газов, на основе базовых 

данных накопленных в электронном блоке управления двигателя. 

Анализируется потенциал произведения анализа расхода топлива и 

выхлопных газов в реальных рабочих условиях. 

Статья представляет исследования расхода топлива и выбросов 

выхлопных газов тракторного двигателя при вспашке. Исследования, 

проведенные на базе данных накопленных электронными блоками 

управления двигателя.  

Представлено распределение рабочего времени, расхода топлива и 

компонентов выхлопных газов в режимах оборотов двигателя и содержания 

циклического впрыска топлива  в процессе вспашки.  

Отдельно проанализированы результаты технологического процесса 

вспашки и процесса на окраинах поля. В заключение, расход топлива и 

выбросы выхлопных газов может быть уменьшены только с помощью 

оптимизаций технологических процессов и режимов тракторов. 

Трактор, двигатель, нагрузка, расход топлива, обороты двигателя, 

циклический расход топлива, эмиссия выхлопных газов, вспашка. 




