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Straipsnyje nagrinėjamas eksperimento planavimo metodo taikymas. Pagal 
eksperimento planavimo metodą sudaryti matematiniai modeliai adekvačiai aprašantys 
sėklų daigumo stimuliavimo procesą vainikinio išlydžio ir elektrostatiniame lauke nuo 
veikiančių faktorių: elektrinio lauko stiprio, transporterio juostos greičio ir juostos 
medžiagos. Nustatyta, kad didžiausią įtaką sėklų daigumo stimuliavimui turi elektros lauko 
stipris. Esant 67,27±0,95 % pradiniam grikių sėklos daigumui, vidutinis daigumo 
padidėjimas po elektros lauko poveikio yra apie 20 %. 

Eksperimento planavimo metodas, grikių sėkla, daigumas, elektriniai laukai. 
 

Įvadas 
 

Tiriant žemės ūkio technologinius procesus atliekami eksperimentai, kurie 
reikalauja daug išlaidų ir laiko. Atliekami tyrimai dažniausiai yra priklausomi nuo 
daug veiksnių (faktorių) susijusių su jų optimalių reikšmių suradimu 
technologiniuose procesuose, medžiagų kokybės optimizavimu ir kt. Tai pasiekti 
mažesnėm darbo ir laiko sąnaudom galima, taikant eksperimento planavimo 
metodą.Šis metodas taikytas, nustatant optimalius parametrus arachisų 
išlukštenimo įrenginiui [1, 2]. Nustatyta išlukštenimo koeficiento [1] ir branduolių 
sveikumo [2] priklausomybė nuo disko sukimosi dažnio, tarpo tarp diskų ir slėgio 
kameroje. 

Pirminio grūdų valymo mašinų pneumosistemos optimizavimui pasirinktas 
antros eilės planas su keturiais faktoriais [3, 4]. Faktoriais pasirinktas grūdų 
tiekimo į pneumokanalą kampas, krovimo angos aukštis, kanalo gylis ir santykinė 
apkrova. Optimizavimo kriterijumi pasirinktas išvalymo efektyvumas. Taikant 
eksperimento planavimą gautas pneumatinio separavimo proceso matematinis 
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modelis ir nustatytos optimalios minėtų faktorių reikšmės. Šiuo atveju naudotas 
Bokso – Benkino antros eilės planas [4]. 

Dideliuose plotuose auginamų aviečių stiebams trumpinti naudojamas 
diskinis pjaunamasis aparatas, kurio pagrindiniams parametrams nustatyti atliktas 
trijų faktorių eksperimentas [5], įvertinantis pjovimo greitį, stiebo skersmenį ir 
peilio ašmenų palinkimo kampą. Optimizavimo kriterijumi pasirinkta tenzodavikliu 
matuojama pjovimo įtampa. 

Liucernos sėklos subręsta nevienu laiku, todėl nuimant patiriami dideli 
nuostoliai. Siekiant sumažinti sėklų nuostolius buvo panaudota šukuotuvė, kurios 
parametrai nustatyti eksperimento planavimo metodu [6]. Sudarytos lygtys, 
įvertinančios sėklų išbyrėjimo į dirvą nuostolius ir nenušukuotų ankščių kiekį nuo 
šukuotuvės būgno sukimosi dažnio, šukų pastatymo kampo ir agregato judėjimo 
greičio. 

Valymo mašinose, kuriant uždaro tipo aspiracinę sistemą ir nustatant 
optimalius geometrinius kanalų parametrus, buvo naudotas trijų lygių antros eilės 
planas [7]. Veikiančiais faktoriais buvo pasirinkta grūdų apkrova, pirmo ir 
papildomo oro kanalų gyliai. Buvo sudarytos regresinės lygtys, įvertinančios 
valymo efekto ir grūdų nuostolių priklausomybę nuo veikiančių faktorių. Nustatyti 
optimalūs parametrai. 

Vienas iš būdų saulėgrąžų aliejui išvalyti yra išcentrinis separavimas [8]. 
Naudojantis eksperimento planavimo metodu, sudaryta regresinė lygtis, įvertinanti 
skirtumą tarp nevalyto ir išvalyto aliejaus tankio, priklausomai nuo separatoriaus 
rotoriaus sukimosi dažnio, dangčio angų ploto ir filtruojančios pertvaros ceolito 
dalelių ekvivalentinio skersmens. Analizuojant gautas lygtis, nustatyti optimalūs 
parametrai. 

Nuo smulkintos masės pasiskirstymo, kraunant ją į transporto priemonių 
kėbulus, priklauso jų nominalios keliamosios galios išnaudojimas ir pervežimų 
savikaina. Pakrovimo proceso efektyvumas buvo įvertinamas: smulkintos masės 
nuostoliais, masės aukščio ir jos tankio kėbule netolygumais. Taikant trijų faktorių 
eksperimento planavimo metodą, sudarytos regresijos lygtys, įvertinančios 
pakrovimo proceso efektyvumo priklausomybę nuo susmulkintos medžiagos 
drėgmės, jos pakrovimo greičio ir pjaustinio ilgio [9, 10]. Nustatyti minėtų dydžių 
optimalūs parametrai. 

Taikant eksperimento planavimo metodą, buvo pagrįsti optimalūs bulvių 
rūšiuotuvo parametrai [11]. Sudarytos lygtys, įvertinančios rūšiavimo koeficiento 
(smulkios ir vidutinės frakcijos) priklausomybę nuo: atitinkamų sektorių ilgių, 
tiekiamos bulvių masės ir rūšiuojančių juostų judėjimo greičio. 

Eksperimento planavimo metodas taikytas: nagrinėjant sėklų skyrimo 
pagal drėgnį elektros lauke galimybę [12]; nustatant rūšiavimo įtaką sėklų 
daigumui [13, 14] ir rūšiavimo rodiklio priklausomybę nuo veikiančių faktorių 
[15]. Atliekant bandymus buvo naudotos rapsų, miežių ir grikių sėklos, o vienu iš 
veikiančių faktorių buvo elektros lauko stipris. 

Elektrostimuliacijos efektą mokslininkai aiškina fiziniais-cheminiais 
ląstelės citoplazmos būvio pakitimais, kai sėklai suteikiamas papildomas energijos 
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kiekis [16]. Veikiant sėklas elektromagnetiniu lauku, sėklų citoplazminėje 
membranoje atsiranda elektrinio lauko stipris, viršijantis stiprį ląstelėje. Atsiradęs 
stipris padidina natrio ir kalio kanalų elektrinį laidumą ir iššaukia bioelektrinį 
membranos pramušimą. Ląstelių membranų laidumo padidėjimas išveda sėklą iš 
ramybės būsenos ir stimuliuoja jos daigumą [17]. 

Tyrimų tikslas – nustatyti elektros lauko įtaką grikių sėklų daigumui ir jo 
priklausomybę nuo veikiančių faktorių. 
 

Tyrimų metodika 
 

Tyrimai atlikti naudojant transporterinį elektroseparatorių dviem 
skirtingais variantais: kai veikia vien vainikinio išlydžio laukas; kai veikia ir 
elektrostatinis laukas. Antruoju atveju sėklos įgauna vainikinio išlydžio krūvį, o 
atsiskiria nuo cilindro elektrostatiniame lauke. Grikių sėklos paimtos iš įprastinio 
ūkio, jų pradinis daigumas 67,27±0,95 %. Bandymai atlikti pagal antros eilės 
aktyvaus eksperimento planą [18, 19]. Skaičiavimo schema pateikta 1 pav. 

Veikiančių faktorių viršutinio lygio pasirinkimą apsprendžia: 
tarpelektrodinės erdvės pramušimo įtampa, konstrukciniai separatoriaus 
parametrai, anksčiau nustatyti [20] vidutiniai trinties kampai. 

Pasirinkti veikiantys faktoriai, jų lygiai ir kitimo intervalai pateikti  
1 lentelėje. 

 
1 lentelė. Veikiantys faktoriai, lygiai, kitimo intervalai 
Table 1. Acting factors, levels and ranges of variation 

 
Eil.  Koduota Lygiai Kitimo 
Nr. 

i 
Faktoriai 

zi

reikšmė Viršutini
s (+1) 

Pagrindinis 
(0), zoi

Apatinis 
(-1) 

Intervalas 
∆zi

1 Elektrinio lauko 
stipris E, 105 

V/m 

x1 4 3 2 1 

2 Transporterio 
juostos greitis v, 

m/s 

x2 0,9 0,6 0,3 0,3 

3 Trinties kampas 
ϕ, laips. 

x3 50 42 34 8 

 
Elektroseparatoriaus konstrukcija leidžia sėkloms pasiskirstyti į keturias 

frakcijas. Neapdorotų (kontrolinių) ir elektros lauku paveiktų kiekvienos frakcijos 
sėklų daigumas nustatomas iš keturių mėginių po 100 sėklų. Taip pat nustatoma 
sėklų išeiga į atskiras frakcijas ir apskaičiuojamas svertinis bandymo daigumas. 
Įvertinimo parametru pasirenkamas skirtumas tarp bandymo ir kontrolinio 
daigumo. 
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Dispersijų įvertinimas pagal 
Kochrano kriterijų [18]: 
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Koeficientų reikšmingumo 
įvertinimas (Stjudento kriterijus): 

{ } ( )mV/sbs b
22 = ; { }bs/bt .sk = , 

laisvės laipsnių skaičius bν  

 
 
 
 
 
 Lygties adekvatiškumo dispersija: 

( )∑ −
−

=
=

N

g
gad ŷy

dN
ms

1

22 ,  

d – reikšmingų koeficientų skaičius;  
laisvės laipsnių skaičius dNad −=ν

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Eksperimento planavimo metodo skaičiavimo schema 

G
1

22 , 

N – bandymų skaičius; laisvės 
laipsnių skaičius 1ν =m-1, 2ν =N 

Bandymų dispersija: 

N/ss
N

g
gb ∑=

=1

22 , laisvės laipsnių 

skaičius: )m(Nb 1−=ν  

Lygties adekvatiškumo 
įvertinimas (Fišerio 
kriterijus): 

22
bad.sk s/sF = , laisvės 

l i i k iči i

Lygties atkodavimas: 
ioiii z/)zz(x ∆−= ,i=1-3 

Optimalių parametrų 

nustatymas: 0=
∂
∂

iz
ŷ , i=1-3 

Nereikšmingų koeficientų 
atmetimas, skaičiavimas ,  ŷ 2

bs

Fig. 1. Calculation scheme of the experiment planning method 
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1 pav. naudotų pažymėjimų paaiškinimas: - įvertinimo parametras; bŷ o, bi 

j, bii –  lygties koeficientai;  i,j=0, 1, ... n, i<j ; xi – koduotos faktorių reikšmės, g – 
eksperimento plano g bandymas, g =1, 2,... N; zi – i –jo faktoriaus reikšmė 
(1 lentelė). 

Tyrimo rezultatai 
 
Atlikus tyrimus pagal pilną aktyvaus eksperimento planą, gauti rezultatai 

vainikinio išlydžio lauke pateikti 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Bandymų sąlygos ir rezultatai vainikinio išlydžio lauke 
Table 2. Test conditions and results of the corona discharge field 

Ban- Bandymo sąlygos Frak- Vainikinio išlydžio laukas 
dymo x1 x2 x3 cija Išeiga, Daigumas, Svertinas Skirtumas 
Nr.     proc. proc. vidurkis Dsk.v.

1 1 1 -1 I-II 9 94,25±0,75 88,03 20,78 
    III 12 91,75±0,63   
    IV 79 86,75±1,31   

2 1 1 1 I 100 80,0±1,32 80,0 12,75 
3 1 -1 -1 I 100 93,67±1,04 93,67 26,42 
4 1 -1 1 I 55 84,75±2,02 84,86 17,61 
    II 45 85,0±2,65   

5 -1 1 -1 I-II 18 92,75±1,31 89,47 22,22 
    III-IV 82 88,75±2,56   

6 -1 1 1 I 100 85,5±1,65 85,5 18,25 
7 -1 -1 -1 I 100 93,25±0,48 93,25 26,0 
8 -1 -1 1 I 92 87,50±1,85 87,3 20,05 
    II 8 85,0±1,08   

9 1 0 0 I 36 89,33±2,36 84,8 17,55 
    II 64 82,25±2,46   

10 -1 0 0 I 100 89,75±1,03 89,75 22,5 
11 0 1 0 I 57 87,75±2,39 84,63 17,38 

    II 43 80,50±2,84   
12 0 -1 0 I 62 88,0±2,04 87,87 20,62 

    II 38 87,67±1,04   
13 0 0 -1 I-II 40 92,5±0,65 91,21 23,96 

    III 38 93,0±1,01   
    IV 22 85,75±2,78   

14 0 0 1 I 100 82,50±1,15 82,5 15,5 
15 0 0 0 I 31 89,67±0,76 86,03 18,78 

    II 69 84,69±0,65   

 9 



Gauti rezultatai, kai sėklos atsiskiria elektrostatiniame lauke, pateikti  
3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Bandymų sąlygos ir rezultatai elektrostatiniame lauke 
Table 3. Test conditions and results of the electrostatic field 

 
Ban- Bandymo sąlygos Frak-  
dymo x1 x2 x3 cija Išeiga, Daigumas, Svertinas Skirtumas 
Nr.     proc. proc. vidurkis Dsk.e.

1 1 1 -1 I-II 18 94,75±1,76 90,45 23,2 
    III-IV 82 89,5±2,66   

2 1 1 1 I 100 83,0±2,53 83,0 15,75 
3 1 -1 -1 I 85 91,5±1,55 91,01 23,76 
    II 15 88,25±2,38   

4 1 -1 1 I 100 90,25±1,32 90,25 23,0 
5 -1 1 -1 I-II 33 94,25±0,71 90,75 23,5 
    III 8 89,25±0,71   
    IV 59 89,0±1,8   

6 -1 1 1 I 100 84,5±2,63 84,5 17,25 
7 -1 -1 -1 I 100 94,5±2,29 94,5 27,25 
8 -1 -1 1 I 100 88,25±2,35 88,25 21,0 
9 1 0 0 I 100 87,25±0,71 87,25 20,0 

10 -1 0 0 I 100 89,0±2,49 89 21,75 
11 0 1 0 I 100 87,5±2,25 87,5 20,25 
12 0 -1 0 I 100 83,75±2,53 83,75 16,5 
13 0 0 -1 I-II 48 91,25±0,71 86,96 19,71 

    III-IV 52 83,0±1,37   
14 0 0 1 I 100 80,5±1,38 80,5 13,25 
15 0 0 0 I 100 86,25±1,08 86,25 19,0 

 
Pagal eksperimento planavimo metodiką apskaičiavus lygčių koeficientus, 

juos įvertinus pagal Stjudento kriterijų ir nereikšmingus atmetus, gautos lygtys 
įvertinančios bandymo ir kontrolės daigumo skirtumą nuo lauko stiprio, 
transporterio juostos greičio ir trinties kampo, t.y. juostos medžiagos vainikinio 
išlydžio 

2
1321 71710302331364173451752719 x,x,x,x,,D .v.sk +−−−= ,  (1) 

 
ir elektrostatiniams lauke 

 
. (2) x,x,x,x,,D .e.sk

2
1321 695173812031151930344720 +−−−=
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(1) ir (2) lygtyse perėję prie tikrųjų reikšmių, gauname: 
 

27170440302473037685151 E,,v,E,,D .v.sk +−−−= ϕ , (3) 
 

26951365094626891025854 E,,v,E,,D .e.sk +−−−= ϕ . (4) 
 

Skaičiavimo metu gauti parametrai pateikti 4 lentelėje. 
 
4 lentelė. (1–2) lygčių įvertinimo parametrai 
Table 4. Evaluation parameters of equations (1–2) 

 
Lauko Dispersija Fišerio kriterijus 

charakteristika bandymų  2
bs adekvatumo  2

ads skaičiuotas teorinis 

Vainikinio 
išlydžio 

11,27 6,55 0,58 2,1 

Elektrostatinis 12,34 18,76 1,52  
Pastaba:  – bandymų dispersija;  –adekvatumo dispersija, charakterizuojanti 
nuokrypį tarp eksperimentinių ir pagal matematinį modelį gautų duomenų; teorinis Fišerio 
kriterijus surandamas prie υ

2
bs 2

ads

1 = 10, υ2= 45 laisvės laipsnių. 
 

Iš pateiktų 4 lentelės duomenų matome, kad skaičiuotos Fišerio kriterijaus 
reikšmės yra mažesnės už teorinę Fišerio reikšmę, kai υ1 = 10, υ2= 45 laisvės 
laipsniai, esant patikimumui p=0,95, t.y. abiem variantams gautos (1–2) lygtys 
patikimai aprašo bandymo ir kontrolės daigumo skirtumą nuo lauko stiprio, 
transporterio juostos greičio ir juostos medžiagos. 

Eksperimentiniai ir teoriniai pagal (3–4) lygtis rezultatai pateikti 2 pav. ir  
3 pav. Apskaičiavus koreliacijos koeficientą 2 pav. gauname r=0,92, o 3 pav. 
gauname r=0,81. 

Iš (3–4) lygčių nustatome optimalią lauko stiprio reikšmę vainikinio 
išlydžio laukui E=4⋅105 V/m ir elektrostatiniam laukui E=3⋅105 V/m. 

Atlikti bandymai rodo, kad nežiūrint į kiek frakcijų pasiskirsto sėklos 
separatoriuje, jų daigumas yra didesnis už kontrolinį. Pastebėjome, kad nerūšiavus, 
t.y., kai visos sėklos patenka į vieną frakciją, vidutinis daigumo padidėjimas sudaro 
20,2 % (vainikinio išlydžio) ir 19,5 % (elektrostatiniame lauke). Iš gautų lygčių  
(3, 4) matome, kad didžiausią įtaką sėklų daigumo stimuliavimui turi elektros 
lauko stipris. Trinties kampu charakterizuojama juostos medžiaga turi nežymią 
įtaką stimuliavimui, bet veikia rūšiavimo procesą. Esant pastoviam lauko stipriui ir 
juostos greičiui, juostos medžiagos kitimas turi įtakos sėklų išeigai į frakcijas, pvz.  
2 ir 3 lentelių 1 – 2 , 13 – 14 bandymai. 
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2 pav. Eksperimentinis ir teorinis daigumo skirtumas vainikinio išlydžio lauke 
Fig. 2. Experimental and theoretical difference between the germination in the 
corona discharge field 
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3 pav. Eksperimentinis ir teorinis daigumo skirtumas elektrostatiniame lauke 
Fig. 3. Experimental and theoretical difference between the germination in the 
electrostatic field 
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Išvados 
 

1. Pagal eksperimento planavimo metodą sudaryti matematiniai modeliai, 
adekvačiai aprašantys sėklų daigumo stimuliavimo procesą vainikinio išlydžio 
ir elektrostatiniame lauke. 

2. Gautos lygtys rodo, kad didžiausią įtaką sėklų daigumo stimuliavimui turi 
elektros lauko stipris. 

3. Esant 67,27±0,95 % pradiniam grikių sėklos daigumui, vidutinis daigumo 
padidėjimas po elektros lauko poveikio yra apie 20 %. 
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Stefa Lynikienė, Aušra Požėlienė, Indrė Šapailaitė 

 
METHOD OF EXPERIMENT PLANNING FOR ESTIMATION OF 

BUCKWHEAT SEEDS GERMINATION 
 

Abstract 
 

The article deals with the experimental planning method. Mathematical 
models, according to a method of experiment planning, adequate to describe the 
process of seed germination stimulation of the corona discharge and electrostatic 
field. Acting factors: the electric field strength, conveyor belt speed and belt 
material. It was found that the greatest influence on seed germination stimulation 
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have the electric field strength. With 67.27±0.95% initial germination of 
buckwheat seeds, the average increase in germination after the electric field effect 
is about 20%. 
Experiment planning method, buckwheat seed germination, electric fields. 

 
С. Линикене, А. Пожелене, И. Шапаилаите 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ГРЕЧИХИ 
 

Резюме 
 
В статье представлено применения метода планирования 

эксперимента. Следуя этому методу составлены математические модели 
адекватно описывающие процесс стимулирования всхожести семян под 
вздействием электростатического поля и поля коронного разряда. 
Действующими факторами при планировании эксперимента приняты: 
напряженность электрического поля, скорость движения и материал 
танспортерной ленты. Установленно, что при исходной всхожести семян 
гречихи равной 67,27±0,95 % повышение всхожести под воздействием 
электрического поля в среднем составяет около 20 %. 

Метод планирования эксперимента, семена гречихи, всхожесть, 
электрические поля. 
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 Nagrinėjamas į kieto biokuro katilo kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio 
temperatūros automatinis reguliavimas. Toks reguliavimas reikalingas ir naudojamas tiriant 
procesus, vykstančius kondensaciniame šilumokaityje. Sudaromas reguliavimo sistemos 
Simulink modelis. Modeliuojama sistema, kurią sudaro kondensacinis šilumokaitis, 
ketureigis vožtuvas su elektros pavara, kaloriferis vanduo-oras (šilumos vartotojas), 
cirkuliaciniai siurbliai, ketureigio vožtuvo automatinis reguliatorius. Kondensacinis 
šilumokaitis modeliuojamas apibendrintai pirmojo laipsnio inercine grandimi su vėlinimu. 
Kaloriferis vaizduojamas lygiagrečiai sujungtomis beinercine ir pirmojo laipsnio inercine 
grandimis, turinčiomis abiem grandims bendrą uždelsimą. Ketureigis vožtuvas 
modeliuojamas riboto greičio proporcine grandimi. Reguliatorius modeliuojamas jo 
perdavimo funkcija. Pateikiamos matematinės išraiškos modelio rodikliams apskaičiuoti. 
 Modeliavimu nustatyta, kad nedidelės (1–2) kW galios kondensacinio 
šilumokaičio temperatūrai reguliuoti taikytinas proporcinis integralinis reguliatorius, kurio 
proporcingumo koeficientas (0,003–0,006) K-1 ir integravimo pastovioji (10–15) s. 
Reguliuojamos į šilumokaitį tiekiamos šilumnešio temperatūros nuokrypą pereinamojo 
proceso metu be minėtų reguliatoriaus rodiklių turi įtakos kondensacinio šilumokaičio 
galios kitimo greitis, o pereinamojo proceso trukmę lemia uždelsimai sistemoje. 
 Modeliavimas, temperatūros reguliavimas, šilumokaitis. 
 

Įvadas 
 
 Vienas iš būdų realizuoti Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje 
[1] numatytą uždavinį didinti įmonių, įstaigų ir namų ūkio įrenginių energetinį 
efektyvumą yra mažos galios decentralizuotų šildymo įrenginių, vartojančių 
augalinės biomasės kurą, efektyvumo didinimas. Tuo tikslu Lietuvos žemės ūkio 
universiteto Agroinžinerijos institute tiriamos galimybės įrengti kondensacinius 
šilumokaičius esant  mažai kieto biokuro katilų galiai. Šiems tyrimams Institute 
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įrengta biokuro deginimo laboratorija [2]. Ankstesniuose laboratorijos įrenginių 
automatizavimo tyrimuose buvo nagrinėjamas degimo proceso kieto kuro katile 
reguliavimo kontūras [2]. Šiame darbe analizuojamas kondensacinio šilumokaičio 
temperatūros reguliavimo kontūras. Šio kontūro uždavinys – palaikyti pastovią 
pasirinktą į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūrą 
nepriklausomai nuo kintančios katilo temperatūros ir apkrovos. 
 Praktiškai tiriant ir modeliuojant esamą [2] šilumokaičio temperatūros 
reguliavimo sistemą paaiškėjo, kad tokia sistema yra sunkiai reguliuojama, netiksli 
ir kai kuriuose režimuose nestabili. To priežastis yra ta, kad į šilumokaitį per 
papildomą šilumos vartotoją – kaloriferį Volcano VR1 (firma Euroheat) – 
tiekiamas iš katilo apkrovos galios reguliavimo kontūro grįžtantis šilumnešis. 
Tokioje schemoje katilo galios reguliavimo kontūro reguliuojantis poveikis yra 
trikdis šilumokaičio kontūrui ir atvirkščiai – šilumokaičio temperatūros 
reguliavimas yra trikdis katilo apkrovos galios reguliavimo kontūrui. Mažėja abiejų 
kontūrų reguliavimo tikslumas ir blogėja jų stabilumas. Todėl šiame darbe tiriama 
nepriklausomos šilumnešio cirkuliacijos šilumokaičio temperatūros reguliavimo 
sistema, kurios funkcinė schema parodyta 1 pav. Tokią sistemą siūloma įrengti 
rekonstruojant biokuro deginimo laboratoriją. 
 

 
1 pav. Šilumokaičio temperatūros reguliavimo funkcinė schema. KS – 
kondensacinis šilumokaitis; OK – kaloriferis (šilumos vartotojas); S – 
cirkuliaciniai siurbliai; V1, M – ketureigis vožtuvas su pavara; RG – reguliatorius; 
Q – šilumnešio debitai; Θ – šilumnešio temperatūros; P – šilumokaičiui suteikiama 
šiluminė galia. 
Fig. 1. Functional scheme of heat exchanger temperature control. KS – condensing 
heat exchanger; OK – unit heater (heat user); S – circulating  pumps; V1, M – 
four way valve with actuator; RG – controller; Q – heat carrier  flow rates; 
Θ – heat carrier temperatures; P – power supplied to the heat exchanger. 

 
 Šioje sistemoje kondensacinis šilumokaitis KS yra šilumos šaltinis, o 
kaloriferis vanduo-oras OK – šilumos vartotojas. Šilumos vartotojams tiekiamos 
šilumnešio temperatūros (Θ3 1 pav.) reguliavimas panaudojant automatizuotą 
ketureigį vožtuvą yra žinomas ir plačiai taikomas šildymo ir vėdinimo technikoje 
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[3, 4]. Tačiau mūsų uždavinys kitoks – reguliuoti (stabilizuoti) į kondensacinį 
šilumokaitį grįžtančio šilumnešio temperatūrą Θ2. Toks reguliavimas reikalingas 
tiriant procesus kondensaciniame šilumokaityje ir jų įtaką katilo energiniams ir 
aplinkosauginiams rodikliams. 
 Tiriant šiluminius procesus ir jų automatinį reguliavimą šildymo sistemose 
plačiai taikomas šių procesų modeliavimas [5, 6]. Labiausiai neapibrėžti ir turintys 
didžiausią rodiklių įvairovę nagrinėjamos sistemos (1 pav.) elementai yra 
kondensacinis šilumokaitis KS ir kaloriferis OK. Kaloriferio modeliavimui, jo 
perdavimo funkcijos sudarymui paskirtas ankstesnis darbas [7]. Modeliuojant 
šilumokaičius oras-skystis be kondensacijos [8] ir su kondensacija [9] dažniausiai 
sudaromi detalūs, sudėtingi modeliai, kuriuose stengiamasi įvertinti šiluminius 
procesus, vykstančius šilumokaičių viduje, tarp atskirų segmentų, į kuriuos 
sudalinamas modeliuojamas šilumokaitis. Toks detalus modeliavimas, sprendžiant 
automatinio reguliavimo uždavinius, daugeliu atvejų nėra reikalingas. Yra siūlymų 
skysčio šilimą modeliuoti supaprastintai, apibendrintai, tačiau toks būdas 
dažniausiai taikomas modeliuojant gerai maišomų skysčių šilimą [10]. Mūsų atveju 
šilumnešio maišymo prielaida nepriimtina, kadangi šilumokaičio viduje 
(vamzdeliuose, kuriais teka šilumnešis) yra tolygus temperatūros kitimas nuo 
įtekančio šilumnešio temperatūros iki ištekančio šilumnešio temperatūros. 
 Darbo tikslas – sudaryti į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio 
temperatūros reguliavimo sistemos modelį ir modeliavimu ištirti šios sistemos 
veikimą. 
 Nors nagrinėjamasis šilumokaičio temperatūros reguliavimas naudojamas 
kaip pagalbinė priemonė tiriant procesus kondensaciniame šilumokaityje, tačiau šio 
darbo rezultatai bei metodikos principai gali būti pritaikyti modeliuojant ir tiriant 
kitas reguliavimo sistemas su šilumokaičiais oras-vanduo ir vanduo-oras. 
 

Metodika 
 

 Į šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūros reguliavimas tiriamas jį 
modeliuojant Matlab/Simulink kompiuterine programa. Modeliuojama 1 pav. 
parodyta reguliavimo sistema. 
 Sistemą sudaro du šilumokaičio cirkuliaciniai kontūrai: šilumos šaltinio – 
kondensacinio šilumokaičio KS – kontūras, kuriame šilumnešio debitą Q1 sukuria 
siurblys S1, ir šilumos vartotojo – kaloriferio OK – kontūras, kuriame šilumnešio 
debitą Q2 sukuria siurblys S2. Reguliatoriaus RG išėjimo signalas Y tiesiogiai 
apsprendžia vožtuvo V1 padėtį. Kai Y = 0, srautai Q1 ir Q2 atskirti, tarpusavyje 
nesimaišo. Debitas Q1 nustatomas ventiliu V2. Siekiant sudaryti apčiuopiamą iš 
šilumokaičio ištekančio ir į šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūrų skirtumą, 
nedidelės galios šilumokaičiams nustatomas nedidelis debitas Q1. Pavyzdžiui, kai 
šilumokaičio galia apie 1 kW, pasirenkamas debitas apie 0,1 m3h-1. 
 Debitą Q2 lemia pasirinktas siurblio S2 greitis bei kaloriferio ir vamzdyno 
hidraulinis pasipriešinimas. Nustatomas naudojamam kaloriferiui 
rekomenduojamas debitas: kaloriferiui Volcano VR1 rekomenduojamas  
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(0,5 – 1) m3h-1 vandens debitas. Debitai Q1 ir Q2 laikomi pastoviais, 
nepriklausančiais nuo vožtuvo V1 padėties. Tokia prielaida priimtina, kai 
reguliatoriaus RG išėjimo signalas Y ≤ Q1/Q2. Kai Y = Q1/Q2, visas kondensacinio 
šilumokaičio kontūro šilumnešio srautas Q1 per vožtuvą V1 prateka į kaloriferio 
kontūrą ir iš jo grįžta į šilumokaitį. 
 Kondensacinis šilumokaitis KS modeliuojamas kaip „juoda dėžė“, 
nedetalizuojant jo vidinės sandaros (2 pav.). Toks pasirinkimas padidina modelio 
universalumą ir supaprastina jo sudarymą. 
 

Θ2 Θ1 

P

 
 

2 pav. Kondensacinio šilumokaičio modelio schema. Θ1, Θ2 – atitinkamai iš 
šilumokaičio ištekančio ir į šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūros, ˚C; P 
– šilumokaičiui suteikiama galia, W. 
Fig.2. Scheme of the condensing heat exchanger model. Θ1, Θ2 – heat carrier 
temperatures respectively in outlet and inlet of the heat exchanger, ˚C; P – power 
supplied to the heat exchanger, W. 

 
 Temperatūros kitimą šilumokaityje nuo įtekančio šilumnešio temperatūros 
Θ2 iki ištekančio šilumnešio temperatūros Θ1 laikant tiesiniu (šis kitimas nėra 
tiksliai tiesinis, tačiau artimas tokiam [11]) ir laikant, kad šilumnešio ir 
šilumokaičio vidinių vamzdelių ir ant jų užpresuotų plokštelių temperatūros 
pokyčiai, pasikeitus šilumokaičiui suteikiamai galiai P, yra vienodi, šilumokaičio 
galios balansas gali būti aprašomas lygtimi: 
 

 1
1 2( ) 0.5( )V V V V S S

d
P m c M c M c

dt
Θ

− Θ −Θ = +  ,    (1) 

 
čia: mV – šilumnešio (vandens) debitas, kgs-1; 
 cV – šilumnešio specifinė šiluma, Jkg-1K-1; 
 MV – šilumnešio kiekis šilumokaityje, kg; 
 MS – šilumokaičio metalo (vamzdelių ir užpresuotų plokštelių) masė, kg; 
 cS – šilumokaičio metalo specifinė šiluma, Jkg-1K-1; 
 t – laikas, s. 
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 Išsprendus (1) lygtį, kai Θ2 = const, gaunama temperatūros Θ1 pereinamojo 
proceso lygtis nuo galios P pokyčio: 
 

 
2

1 (1 )
V V

V V S S

m c t
M c M c

V V

P e
m c

−
+Θ = −  .     (2) 

 Išsprendus (1) lygtį, kai P = const, gaunama temperatūros Θ1 pereinamojo 
proceso lygtis nuo temperatūros Θ2 pokyčio (neįvertinant vėlavimo): 

 
2

1 2 (1 )
V V

V V S S

m c t
M c M ce

−
+Θ = Θ −  .     (3) 

 
 Temperatūros Θ1 kitimas temperatūros Θ2 pokyčio atžvilgiu vėluoja laiku 
τKS, s (laikoma, kad šilumnešis šilumokaityje nesimaišo): 
 

 V
KS

V

M
m

τ =  .       (4) 

 
 Iš (2) lygties gaunama šilumokaičio reguliavimo kanalo Θ1 = f(P) 
perdavimo funkcija Θ1P(s): 
 

 1
1( ) ; ;

1 2
KS V

P KS KS
KS V V V V

V S SK M c M c
s K T

T s m c m c
+

Θ = = =
+

 ,  (5) 

 
čia: KKS – kondensacinio šilumokaičio reguliavimo kanalo „tiekiama galia – 
 ištekančio šilumnešio temperatūra“ perdavimo koeficientas, KW-1; 
 TKS – šilumokaičio laiko pastovioji, s; 
 s – Laplaso operatorius. 
 
 Iš (3) ir (4) lygčių gaunama šilumokaičio reguliavimo kanalo Θ1 = f(Θ2) 
perdavimo funkcija Θ1Θ(s): 
 

 1
1( )

1
KS s

KS
s e

T s
τ−

ΘΘ =
+

 .     (6) 

 
 Perdavimo funkcijomis (5) ir (6) modeliuojamas kondensacinis 
šilumokaitis atitinkamai reguliavimo kanalu „galia P – ištekančio šilumnešio 
temperatūra Θ1“ ir reguliavimo kanalu „įtekančio šilumnešio temperatūra Θ2 – 
ištekančio šilumnešio temperatūra Θ1“. Konkrečiam modeliavimui pasirinktas 
šilumokaitis, kurį sudaro vienos vijos 1,5 m ilgio, 10 mm vidinio skersmens ir 1 
mm sienelės storio varinis vamzdelis su užpresuotomis aliuminio plokštelėmis, 
kurių bendras plotas 0,6 m2 (paviršiaus plotas 1,2 m2). Tokio šilumokaičio vario 
masė mCu = 0,46 kg, vario specifinė šiluma cCu =390 Jkg-1K-1 [11], aliuminio masė 

 20 



mAl = 0,32 kg, aliuminio specifinė šiluma cAl =880 Jkg-1K-1 [11], šilumokaityje 
esančio vandens masė MV = 0,12 kg, 40 ˚C vandens specifinė šiluma  
cV = 4175 Jkg-1K-1 [11]. Šilumokaičio laiko pastovioji pagal (5) lygtį, kai vandens 
debitas  
Q1 = 0,1 m3h-1, TKS = 4,2 s, perdavimo koeficientas KKS = 0,0088 KW-1 ir 
uždelsimas τKS = 4,4 s. Programoje Simulink šilumokaitis modeliuojamas 
atitinkamais perdavimo funkcijų ir transportinio uždelsimo blokais. 
 Kaloriferis OK šilumokaičio temperatūros automatinio reguliavimo 
sistemoje (ARS) modeliuojamas lygiagrečiai sujungtomis beinercine ir pirmojo 
laipsnio inercine grandimis, turinčiomis abiem grandims bendrą uždelsimą (3pav.) 
[7]. 
 

 
  OK se τ−     prK

1
OK pr

OK

K K
T s
−

+

+
+

Θ3 Θ4 

 
 

 3 pav. Kaloriferio modelio schema šilumokaičio temperatūros ARS.  Θ3, Θ4 –  
 šilumnešio temperatūra atitinkamai kaloriferio įėjime ir išėjime, ˚C; τOK – 
šilumnešio uždelsimas kaloriferyje, s; Kpr – kaloriferio perdavimo 
 koeficientas, nusakantis pradinį ištekančio šilumnešio temperatūros šuolį;
 KOK – perdavimo  koeficientas, nusakantis nusistovėjusią ištekančio šilumnešio 
 temperatūrą; TOK – kaloriferio laiko pastovioji, s; s – Laplaso operatorius. 

 Fig. 3. Scheme of the unit heater model in heat exchanger temperature ACS. 
 Θ3, Θ4 – heat carrier temperatures respectively in inlet and outlet of the unit heater, 
 ˚C; τOK – heat carrier deadtime in the unit heater, s; Kpr – unit heater transfer 
 coefficient which determines initial temperature jump of outlet heat carrier; 
 KOK – unit heater transfer coefficient which determines steady temperature of 
 outlet heat carrier; TOK – time constant of the unit heater, s; s – Laplace  operator. 
 
 Atstojamoji kaloriferio perdavimo funkcija ΘOK(s) [7]: 
 

 ( )
1

OKpr OK OK s
OK

OK

K T s K
s

T s
τ−+

Θ =
+

e  .    (7) 

 
 Perdavimo funkcijos rodikliai apskaičiuojami pagal [7] metodiką. 
Modeliuojamo kaloriferio Volcano VR1 perdavimo funkcija, kai šilumnešio 
(vandens) debitas Q2 = 0,5 m3h-1 ir vardinis kaloriferio ventiliatoriaus sukimosi 
greitis: 
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 Ketureigis vožtuvas V1 su pavara M modeliuojami kaip riboto greičio 
proporcinė grandis, kurios įėjimas yra reguliatoriaus RG išėjimo signalas Y. 
Kadangi modeliavimo prototipu pasirinktoje sistemoje sumontuotos vožtuvo 
pavaros SM4 (firma WITA) visos eigos trukmė 150 s, modelyje įvedamas vožtuvo 
padėties kitimo greičio ribojimas 1/150 s-1. Siekiant išlaikyti anksčiau minėtą 
debitų Q1 ir Q2 pastovumą modelyje numatomas reguliatoriaus RG išėjimo signalo 
ribojimas Y ≤ Q1/Q2.  
 Vožtuvo V1 padėties koeficientas kV1 modeliuojamas lygtimis: 
 

 1 1

1

/

/ 1 /15
V

V

k Y Q Q

dk dt

= ≤⎧⎪
⎨ ≤⎪⎩

2

0
 .      (9) 

 
 Šilumnešio temperatūros Θ2 ir Θ3 priklauso nuo vožtuvo V1 padėties 
koeficiento kV1: 
 

 1 1 2 1 1 2 4
2

1

( )V VQ k Q k Q
Q

− Θ + Θ
Θ =  ,     (10) 

 
  .     (11) 3 1 1 1(1 )V Vk kΘ = Θ + − Θ4
 
 Temperatūrų Θ2 ir Θ3 signalai modelyje per uždelsimo grandis siunčiami 
atitinkamai į kondensacinio šilumokaičio ir kaloriferio perdavimo funkcijų blokų 
įėjimus. Uždelsimo laikus apsprendžia šilumnešio debitai ir atitinkamų vamzdynų 
ilgiai. 
 Temperatūros Θ1 ir Θ4 modelyje gaunamos kaip atitinkamų perdavimo 
funkcijų blokų išėjimo signalai. 
 Temperatūros Θ2 jutiklis modeliuojamas kaip pirmojo laipsnio inercinė 
grandis su vėlinimu. Modeliavimo prototipo sistemoje naudojamo jutiklio EGT311 
(firma Sauter) [12] perdavimo funkcija Θ2J(s): 
 

 2
1( )

9 1
s

J s e
s

−Θ =
+

 .      (12) 

 
 Reguliatorius RG modeliuojamas kaip proporcinis-integralinis (PI) 
reguliatorius. Tokio reguliatoriaus perdavimo funkcija WRG(s): 
 

 1( ) (1 )RG RG
RG

W s K
T s

= +  ,     (13) 
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čia: KRG – reguliatoriaus proporcingumo koeficientas, K-1; 
 TRG – reguliatoriaus integravimo laiko pastovioji, s. 
 
 Modeliavimo metu parenkant reguliatoriaus rodiklius KRG ir TRG siekiama 
sudaryti stabilų ir maksimaliai kokybišką sistemos veikimą. Reguliavimo kokybei 
vertinti taikomi „klasikiniai“ automatinio reguliavimo kokybės rodikliai: 
reguliavimo stabilumas, perreguliavimas, pereinamojo proceso trukmė. 
 

Modeliavimo rezultatai ir jų aptarimas 
 
 Į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio temperatūros reguliavimo 
sistemos Simulink modelio schema parodyta 4 pav. 
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 4 pav. Kondensacinio šilumokaičio temperatūros reguliavimo sistemos Simulink 
 modelio schema. 
 Fig. 4. Simulink model scheme of condensing heat exchanger temperature control 
 system. 
 
 Sistemos pereinamieji procesai modeliuojami sudarant kondensaciniam 
šilumokaičiui suteikiamos galios P pokytį. 5 pav. parodyti modeliavimo rezultatai, 
kai sudaromas šuolinis galios P pokytis nuo 1000 W iki 1500 W, pasirinkta 
temperatūros Θ2 reikšmė Θ20 = 20 ˚C, reguliatoriaus rodikliai KRG = 0,004 K-1 ir  
TRG = 12 s. 
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5 pav. Modeliavimo rezultatai, esant šuoliniam šilumokaičio galios pokyčiui. 1 
– temperatūra Θ1, ˚C; 2 – reguliuojama temperatūra Θ2, ˚C; 3 – šilumokaičio galia 
P, 100 W; 4 – vožtuvo V1 atidarymo laipsnis, proc. 
Fig. 5. Modeling results in the step change of heat exchanger power.   
1 – temperature Θ1, ˚C; 2 – controlled  temperature Θ2, ˚C; 3 – heat exchanger 
power P, 100 W; 4 – valve V1 opening degree, %. 

 
 Kaip matyti iš 5 pav., reguliuojančio poveikio (4 kreivė) kitimas vėluoja 
galios šuolio atžvilgiu ir susidaro iki 2,5 ˚C reguliuojamos į šilumokaitį tiekiamos 
temperatūros Θ2 nuokrypa. Temperatūros Θ2 pereinamojo proceso trukmė apie  
50 s. Perreguliavimo, kai reguliatoriaus proporcingumo koeficientas KRG = 0,004 
K-1 beveik nėra. Didinant proporcingumo koeficientą tik nežymiai sumažėja 
pereinamojo proceso trukmė, tačiau atsiranda perreguliavimas ir blogėja sistemos 
stabilumas. 
 Realioje sistemoje galimas didesnis reguliatoriaus proporcingumo 
koeficientas, kadangi šilumokaičio galia realiai šuoliu nekinta. Modelyje apribojus 
galios kitimo greitį žymiai mažėja reguliuojamos temperatūros nuokrypa 
pereinamojo proceso metu ir didėja sistemos stabilumas. Tą iliustruoja 6 pav., 
kuriame parodytos pereinamųjų procesų kreivės, kai galios P kitimo greitis 
apribotas 10 Ws-1 (pasirinktasis galios kitimo greitis yra gana didelis ir mažai 
tikėtinas realiame kieto biokuro katile). 
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 6 pav. Modeliavimo rezultatai, esant 10 Ws-1 šilumokaičio galios kitimui 
 (žymėjimai tokie pat, kaip 5 pav.). 
 Fig. 6. Modeling results in the heat exchanger power change rate 10 Ws-1 
 (notations same as in Fig. 5). 
 
 Palyginus 5 ir 6 pav. matyti, kad apribojus galios kitimo greitį, sumažėja 
reguliuojamos temperatūros nuokrypa ir pagerėja sistemos stabilumas. Nuokrypą 
dar labiau sumažinti galima padidinus reguliatoriaus proporcingumo koeficientą. 
Sistema išlieka stabili proporcingumo koeficientą padidinus iki KRG = 0,006 K-1. 
Reguliuojamos temperatūros pereinamojo proceso trukmė mažai priklauso nuo 
galios P kitimo pobūdžio ir reguliatoriaus proporcingumo koeficiento. Pereinamojo 
proceso trukmę lemia uždelsimai sistemoje. 
 Pažymėtina, kad anksčiau minėtas ir modelyje pritaikytas reguliatoriaus 
išėjimo signalo ribojimas Y ≤ Q1/Q2 realioje sistemoje nėra būtinas: esant 
pasirinktiems šilumnešio debitams reguliatoriaus išėjimo signalas nepasiekia 
ribojimo, kai šilumokaičio galia iki 5 kW. Jei reikia reguliuoti didesnės galios 
šilumokaičio temperatūrą, galima ir rekomenduotina didinti pirminio kontūro 
šilumnešio debitą Q1. 
 

Išvados 
 
 1. Kieto biokuro katilo kondensacinio šilumokaičio temperatūrai reguliuoti 
taikytina dviejų šilumnešio cirkuliacijos kontūrų sistema su automatiniu 
reguliatoriumi valdomu ketureigiu vožtuvu. Reguliatoriaus rodikliams nustatyti 
taikytinas sistemos Simulink modeliavimas. 
 2. Kondensacinis šilumokaitis jo temperatūros reguliavimo sistemos 
modelyje vaizduojamas kaip pirmojo laipsnio inercinė grandis su vėlavimu; 
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kaloriferis šioje sistemoje modeliuojamas lygiagrečiai sujungtomis beinercine ir 
pirmojo laipsnio inercine grandimis, turinčiomis abiem grandims bendrą 
uždelsimą. 
 3. Nedidelės (1-2) kW galios kondensacinio šilumokaičio temperatūrai 
reguliuoti taikytinas PI reguliatorius, kurio proporcingumo koeficientas (0,003–
0,006) K-1 ir integravimo laiko pastovioji (10–15) s. Kuo lėtesnis kondensacinio 
šilumokaičio galios kitimas, tuo stabilesnė reguliavimo sistema ir didesnis gali būti 
reguliatoriaus proporcingumo koeficientas. 
 4. Reguliuojamos į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio 
temperatūros nuokrypa pereinamojo proceso metu tuo didesnė, kuo greitesnis 
šilumokaičio galios kitimas ir mažesnis reguliatoriaus proporcingumo koeficientas. 
Didžiausią įtaką pereinamojo proceso trukmei turi uždelsimai sistemoje, kurie 
priklauso nuo šilumnešio tekėjimo greičio ir vamzdynų ilgio. 
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Liudas Brazdeikis 
 

MODELING OF CONDENSING HEAT EXCHANGER TEMPERATURE 
CONTROL 

 
Abstract 

 
 Temperature control of heat carrier, supplied to condensing heat exchanger 
of solid biofuel boiler, is investigated in this paper. Such control is required and is 
used when investigating processes in condensing heat exchanger. The Simulink 
model of control system is developed and tested. Modeling system consists of 
condensing heat exchanger, motorized four way valve, unit heater (heat user), 
circulating pumps, automatic controller of four way valve. Condensing heat 
exchanger is modeled in overall manner as first order lag block with deadtime. Unit 
heater is modeled as parallel connection of proportional and first order lag blocks 
with common to both chains deadtime. Four way valve is represented as finite 
speed proportional term. Controller is modeled its transfer function. The 
mathematical expressions for calculation of model parameters are presented. 
 Simulation revealed that proportional integral controller is applicable for 
temperature control of small (1-2) kW condensing heat exchanger. Proportional 
gain of this controller may be of (0,003-0,006) K-1 and integration time may be of 
(10-15) s. Transient deviation of controlled temperature in addition to the above 
mentioned parameters is influenced by change rate of power, supplied to heat 
exchanger. Duration of transient process is also highly influenced by deadtimes, 
existing in the system. 
 Modeling, temperature control, heat exchanger. 
 

Л. Браздейкис 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
КОНДЕНСАЦИОННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

 
Резюме 

 
Исследуется автоматическое регулирование температуры 

теплоносителя, подаваемого в конденсационный теплообменник котла 
твердого биотоплива. Такое регулирование требуется и используется при 
исследовании процессов, проходящих в конденсационном теплообменнике. 
Составляют и исследуют Simulink модель системы регулирования. 
Моделируют систему, которая содержит конденсационный теплообменник, 
моторизованный четырехходовой вентиль, калорифер (в качестве 
потребителя тепла), циркуляционные насосы, автоматический регулятор 
четырехходового вентиля. Конденсационный теплообменник моделируют 
обобщено в качестве инерционного звена первого порядка с запаздыванием. 
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Калорифер моделируют параллельным соединением безинерционного звена и 
инерционного звена первого порядка с общим для обоих звеньев 
запаздыванием. Четырехходовой вентиль моделируют в качестве 
пропорционального звена с ограниченной скоростью хода. Регулятор 
моделируют его передаточной функцией. Приводятся математические 
выражения для расчета параметров модели. 

Моделированием установлено, что для регулирования температуры 
теплоносителя конденсационного теплообменника небольшой (1-2) кВт 
мощности пригоден пропорционально интегральный регулятор с 
коэффициентом пропорциональности (0,003-0,006) К-1 и постоянной 
интегрирования (10-15) с. На отклонение регулируемой температуры во 
время переходного процесса кроме указанных параметров также влияет 
скорость изменения мощности, подводимой к конденсационному 
теплообменнику, а на продолжительность переходного процесса 
существенное влияние имеет наличие в системе запаздываний. 

Моделирование, регулирование температуры, теплообменник. 
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 Tirta grikių atskirtinio nuėmimo būdo, tradicinės (bazinės) ir nušukavimo 
technologijų energetiniai – ekonominiai rodikliai, apskaičiuota vieno hektaro grikių 
nuėmimo kaina įvairiomis technologijomis. Nustatyta produkcijoje sukaupta 
energija (įvertinant faktinius produkcijos nuostolius kiekvienoje technologijoje), 
degalų sunaudojimas, energetinio efektyvumo koeficientai. Energetiniu požiūriu, 
efektyviausia iš tirtų, yra grikių nušukavimo-kūlimo technologija, kuri, lyginant su 
bazine, yra beveik dvigubai našesnė, sutaupanti apie 40 % degalų, 1 ha grikių 
nuėmimo savikaina yra 138 Lt (apie 39,5 EUR) mažesnė už tradicinės 
technologijos. Šios grikių nuėmimo technologijos energetinio efektyvumo 
koeficientas vienai tonai grikių grūdų yra 5,04, t.y. įdėjus 1 MJ energijos, gauname 
per 5MJ energijos. 
 Grikiai, javų kombainas, nušukavimas, našumas, energijos sąnaudos, 
energetinė vertė, degalų sąnaudos, energetinio efektyvumo koeficientas. 
 

Įvadas 
 
 Grikių derlių galima nuimti dviem būdais: atskirtiniu ir tiesiog kombainu. 
Kanadoje, JAV, Rusijoje, Baltarusijoje ir kai kuriose kitose valstybėse pagrindinis 
derliaus dorojimo būdas yra atskirtinis. Pjaunant atskirtiniu būdu, reikia turėti 
javapjoves, agreguojamas su kombainais bei traktoriais arba savaeigėmis 
mašinomis. Naudojamos NVS šalių bei Vakarų valstybių pjaunamosios, tačiau jų 
šalyje tėra labai mažai.Grikius į pradalges pjauna, kai 70 – 75 % sėklų yra visiškai 
subrendę, jeigu augalai bręsta tolygiai, į pradalges juos galima pjauti subrendus 80 
– 90 % grūdų [1, 2]. Jeigu grikių aukštis tik apie 60 cm, pjaunant paliekama 15 – 
20 cm aukščio ražiena, kai augalai aukštesni ir nepagulę, ražiena paliekama apie  
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25 cm aukščio. Pradalgės džiovinamos 7 – 10 dienų [3], nes, esant grikių grūdams 
20 – 25 % drėgnio, jų vegetatyvinės masės drėgnis siekia 70 – 85 % [4]. Esant 
sausiems orams, per šį laikotarpį sunoksta dar ne visiškai pribrendę grūdai, jų 
drėgnis sumažėja iki 16 % [5], o šiaudų – iki 25 – 30 % [4, 5,]. Tokio drėgnio masė 
tinkama rinkti ir kulti. Grikiai iš pradalgių renkami būgniniais arba juostiniais- 
transporteriniais rinktuvais. SK-5 tipo kombainams naudojami 54-102A būgniniai ir 
PPT-3A juostiniai-transporteriniai rinktuvai. Kombainai Don-1500 
komplektuojami su RSM-10.08.07 rinktuvais, kurie montuojami ant specialios 
platformos arba 6 m darbinio pločio kombaino pjaunamosios. JAV grikiai iš 
pradalgių renkami ir kuliami John Deer tipo kombainais su specialiais rinktuvais, 
kurie tvirtinami ne ant kombaino pjaunamosios, bet jungiami tiesiai prie 
nuožulniosios kameros [3].  
 Atskirais metais derlius lengviau nuimamas, kai grikius pakanda 
ankstyvosios šalnos (rugsėjo mėn.), tačiau tai būna retai. Po pirmųjų šalnų grikių 
derlių reikia nuimti kuo greičiau – per savaitę laiko [3], nes po šalnų dažnai 
prasideda lietūs, be to šalnų pakąsti augalai gali išgulti. Atskirtinio grikių derliaus 
nuėmimo būdo privalumai – dėl papildomai subrendusių grūdų padidėja derlius, 
nubyra lapai, išdžiūsta stiebai (sumažėja jų drėgnis), nėra didelio pavojaus 
pradalgėms rinkti ir kulti, kai oras vėjuotas ar dėl nedidelio lietaus drėgnas [3]. Šio 
derliaus nuėmimo būdo trūkumai – didesnės darbo sąnaudos ir rizika patirti grūdų 
nuostolius dėl galimo ilgalaikio lietaus. 
  Grikių derliaus nuėmimą kombainais ir ypač kūlimą tyrė LŽŪU 
mokslininkai [6,7]. Grikių derliaus nuėmimas tiesiog kombainais, nenaudojant 
desikantų, taikomas tik esant sausam orui, kai stiebai paruduoja, o sėklos tolygiai 
subręsta. Tuo atveju net 90 – 100 % [8] grikių grūdų turi būti juodos arba rudos 
spalvos, tai duoda net 13 – 31 % (0,14 – 0,28 t ha-1) derliaus priedą, maždaug 1/3 
sumažėja grūdų nuostoliai ir 10 % energijos sąnaudos [9]. Šiam derliaus nuėmimo 
būdui naudojami visų tipų turimi javų kombainai. Grikiams kulti kombainų kūlimo 
būgnų sukimosi dažnis apie 30 % mažesnis negu reikalingas kuliant kviečius ir 
avižas, ir, priklausomai nuo būgno skersmens, nustatomas 600 – 800 min-1 ribose 
[8, 9, 10]. Tarpai tarp būgno ir pobūgnio lysčių 18 – 4 mm kai grikiai drėgni ir 24 – 
10 mm – kai sausi. Tarpai tarp sietų žvynų (arba skylučių skersmuo) 10 – 20 ir  
3 – 10 cm [9]. Ašiniais kombainais su standartiniais rotoriais grikių derliaus nuimti 
negalima, todėl naudojami rotoriai, skirti sojoms kulti. Jeigu kuliami grikiai su 
žaliais lapais, šio tipo kombainuose pobūgniai šiek tiek nuleidžiami žemyn (negu 
kuliant varpinius javus), o rotorių sukimosi dažnis sumažinamas iki 550 min-1 [3]. 
 Atskirtinę derliaus nuėmimo technologiją ( kai oro sąlygos palankios ) 
galima pakeisti priešpjūtine desikacija ir po jos grikius nuimti tiesiog kombainu. 
Tačiau vien desikantų kaina padidins grikių auginimo išlaidas per 100 Lt ha-1 [11]. 
Be to, grikiai dažnai auginami kaip ekologinis maisto produktas, todėl jokių 
cheminių preparatų tuo atveju naudoti negalima. 
 Žemės ūkio augalų grūdinės arba sėklinės dalies nušukavimo – kūlimo 
tyrimai pradėti praeito šimtmečio devintajame dešimtmetyje [12], tebetęsiami iki 
šiol [13, 14, 15]. LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institute tirtos kviečių, miežių, 
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žirnių, sėmeninių linų, raudonųjų dobilų ir grikių nušukavimo  tecnologijos, pagal 
gautus rezultatus paruoštos rekomendacijos gamybai. Tačiau grikių nušukavimo – 
kūlimo tyrimų rezultatų mokslinėje- techninėje literatūroje nerasta. Todėl šį grikių 
derliaus nuėmimo būdą reikėjo tirti [16], nes nuo 1990 metų Lietuvoje grikių plotai 
kasmet padvigubėja [4,17]. Grikių plotų didėjimą lemia ir pastoviai didėjančios jų 
supirkimo kainos. Pasaulinės grikių kainos nuo 210 USD 1999 metais pakilo iki 
300 USD 2005 metais, o 2008 metais kai kur (Kinija, Japonija, Australija, Naujoji 
Zelandija, JAV ir kt.) siekė per 400 USD už 1 toną . Lietuvoje iki šiol už grikius 
buvo mokama 700-950 Lt t-1, o šiais metais dėl grikių stokos supirkimo kaina 
padidėjo beveik dvigubai. Materialinė bazė minėtai technologijai diegti gamyboje 
yra, nes kai kurie Kauno, Kėdainių, Pakruojo, Biržų, Kupiškio rajonų ūkininkai turi 
įsigiję Didžiosios Britanijos Shelbourne Reynolds Engineering Ltd arba Argentinos 
Mainero firmų naujas arba naudotas šukuotuves. 
 Tyrimų tikslas – nustatyti grikių atskirtinės ir nušukavimo technologijų 
energetinį-ekonominį efektyvumą, palyginant su bazinės (įprastinės) grikių 
nuėmimo technologijos rodikliais. Tikslui pasiekti spręsti visoms tirtoms 
technologijoms uždaviniai: 
 - nustatyti mašinų energoimlumą, produkcijoje sukauptą energiją ir 
energetinio efektyvumo koeficientą; 

- nustatyti degalų sąnaudas; 
- apskaičiuoti vieno hektaro grikių auginimo bei nuėmimo savikainą ir 

minimalią grikių supirkimo kainą.  
 

Tyrimų metodika 
 
 Tyrimai atlikti Instituto bandymų lauke, Biotechnologijų inžinerijos 
skyriaus ir Chemijos laboratorijose pagal standartinę metodiką [18]. Tirtos 
atskirtinio nuėmimo [19], nušukavimo ir bazinės grikių nuėmimo technologijos. 
Pastarosios tirti du variantai: kai grikių pasėlis desikuotas glifosu [20] ir kai 
nedesikuotas. Tyrimams naudoti „ Smuglianka“ veislės [21, 22] grikiai.   
 Atskirtinėje nuėmimo technologijoje grikiams į pradalges pjauti naudotas 
traktorius MTZ – 80 ir žoliapjovė KS – 2,1 [19]. Grikiams kulti naudotas javų 
kombainas SR – 500 su serijinės gamybos pjaunamąja arba su eksperimentine 
šukuotuve, kurios techninė charakteristika pateikta lentelėje [15].  
 Kombaino SR 500 pagrindinių darbinių dalių reguliavimo rodikliai pateikti 
1 lentelėje. Kombaino našumui įvertinti nustatytas jo vidutinis darbinis greitis, 
matuojant užuoganos ilgį ir kombaino važiavimo trukmę. Degalų sąnaudos 
nustatytos savos gamybos prietaisu, veikiančiu susisiekiančių indų principu, 
matavimo tikslumas ± 5 ml. 
 Energijos sąnaudos ir produkcijoje sukaupta energija apskaičiuota vienam 
hektarui. Energetiniam įvertinimui nustatyti vidutinis grūdų derlingumas, jų 
nuostoliai, faktinis įprastinės, atskirtinės ir naudojant šukuotuvę technologijos 
našumas, degalų sąnaudos ir kiti duomenys paimti iš mūsų tyrimų rezultatų. 
Mašinų energoimlumas ir technologijų energetinis efektyvumas apskaičiuotas 
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pagal metodinio leidinio rekomendacijas [23]. Apskaičiuojant tiesiogines energijos 
sąnaudas, imtos tik degalų sąnaudos (elektros ir šiluminė energija nereikalinga). 
 
 1 lentelė. Kombaino SR 500 darbinių dalių reguliavimo rodikliai 
 Table 1. The adjusment of combine SR 500 working parts 
 

Reguliuotės pavadinimas Įvertis 
Kūlimo būgno sukimosi dažnis, min-1 650 
Tarpai tarp būgno ir pobūgnio (priekyje/ gale), mm 16/8 
Ventiliatoriaus sparnuotės sukimosi dažnis, min-1 2500 
Tarpai tarp viršutinio sieto žvynų, mm 18 
Tarpai tarp viršutinio sieto ilgintuvo plokštelių, mm 14 
Apatinio sieto skylučių skersmuo, mm 10 
Ventiliatoriaus sklendžių trauklė, padėtis 6 
Ventiliatoriaus oro srauto nukreipimo skydelių trauklė, padėtis 6 
 
 Energijos efektyvumo koeficientas αe, energijos sąnaudos Me, tiesioginės 
degalų energijos sąnaudos, žmogaus darbo sąnaudos, mašinų ir įrengimų 
energoimlumas, produkcijos sukaupta energija Pe apskaičiuoti anksčiau aprašyta 
metodika [24].Energetinio efektyvumo koeficientas αe apskaičiuotas pagal lygtį: 
 

 αe
e

e

P
M

= ,       (1) 

 
čia:  Pe – produkcijoje sukaupta energija, MJ ha-1; 
 Me – produkcijai gauti sunaudota visa energija, MJ ha-1.   
  

 Ekonominiai rodikliai apskaičiuoti vidutinėms šalies sąlygoms, įvertinant 
išlaidas amortizacijai, remontui, techniniam aptarnavimui, saugojimui, degalams 
bei tepalams, darbo užmokesčiui. [25, 26]. Pastoviosios išlaidos skaičiuotos taip: 

 
 drlkapnp IIIII +++= , Lt metus-1,   (2)   
čia: In – traktoriaus, mašinos arba padargo nusidėvėjimo išlaidos, Lt metus-1; 
 Ikap – kapitalo išlaidos, Lt metus-1; 
 Il – technikos laikymo išlaidos, Lt metus-1; 
 Idr – technikos draudimo išlaidos, Lt metus-1. 

Kintamosios žemės ūkio technikos eksploatavimo išlaidos 
apskaičiuotos taip: 

 
 umrtdk IIIIII ++++= , Lt ha-1 ,  (3)   
čia: Id – išlaidos degalams, Lt ha-1; 
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 It – išlaidos tepalams, Lt ha-1; 
 Ir – remonto išlaidos, Lt ha-1; 
 Im – išlaidos darbo medžiagoms, Lt ha-1 ; 
 Iu – traktorininko darbo užmokestis su socialinio draudimo 
įmokomis, Lt ha-1. 

Darbų savikaina apskaičiuota taip: 

 k
p I

A
I

S +=  , Lt ha-1,    (4)   

čia:  A – metinė darbų apimtis, ha (mūsų atveju A = 1); 
 Ip – pastoviosios išlaidos, Lt metus-1; 
 Ik – kintamosios išlaidos, Lt ha-1. 

  
Eksperimentinių tyrimų duomenys apdoroti statistiniais metodais [27, 28]. 

Rezultatuose pateikiamos vidutinės duomenų reikšmės bei jų pasikliautinas 
intervalas ( xStx ×± 05 ). 
 

Rezultatai ir jų analizė 
  

 Meteorologinių sąlygų grikių desikacijos (džiovinimo) bei jų nuėmimo 
metu grafinis vaizdas parodytas 1 ir 2 paveiksluose. Iš jų matome, kad grikių 
džiovinimo metu oro sąlygos buvo nepalankios. Nes, jeigu, pavyzdžiui, imtume 
desikacijai pakankamą laiko tarpą iki rugsėjo 15 dienos (2 pav.), matytume, kad net 
7 dienos buvo lietingos, o kritulių kiekis buvo 12,5 mm. Tuo pačiu laikotarpiu, 
ypač džiovinimo pabaigoje vidutinė paros oro temperatūra buvo žemiau +10 oC 
(1pav.), o santykinis oro drėgnis dažnai viršydavo 80 %. Esant tokioms sąlygoms, 
grikių branda (ir džiovinimas glifosu) užsitęsia. 
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 1 pav. Vidutinė paros oro temperatūra (1) ir santykinis oro drėgnis (2) 
 Fig. 1. Average air temperature (1) and relative humidity (2) by day 
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 2 pav. Paros bendrasis kritulių kiekis 
 Fig. 2. Total rainfall by day 
  
  ‘Smuglianka‘ veislės grikių technologinės savybės, betarpiškai lemiančios 
kombaino darbo rodiklius, parodytos 2 lentelėje. Grikių pjovimo į pradalges dieną 
pilnoji branda buvo 86,09 ± 0,52%, grūdų drėgnis – 31,80 ± 0,13%, bendrosios 
masės drėgnis – 74,13 ± 0,53%. Jeigu pagal 2 lentelės duomenis palyginsime 
augančių ir į pradalges nupjautų grikių grūdų drėgnį, matysime, kad pastarasis 
sumažėjo beveik dvigubai, t.y. 15 % absoliutiniu dydžiu. Tai didžiulis šiluminės ar 
elektros energijos efektas, kuris būtų reikalingas drėgniems grikių grūdams 
išdžiovinti. 
 Apskaičiuojant grikių auginimo ir nuėmimo technologijų tiesiogines 
energijos sąnaudas, imtos tokios technologinės operacijos: pavasarinis dirvos 
lyginimas, dirvos kultivavimas, trąšų išbarstymas, vėl kultivavimas, sėja, pesticidų 
išpurškimas, priešpjūtinė desikacija (tik vienam technologiniam variantui),derliaus 
nuėmimas, ražienos skutimas (po derliaus nuėmimo) ir rudeninis arimas (3 lentelė). 
  Minėtiems darbams atlikt naudota technika traktoriai T – 25A (trąšų 
barstymui ir purškimui), MTZ – 80 (dirvos lyginimui, kultivavimui, sėjai ir ražienų 
skutimui), MTZ – 82 (rudeniniam arimui), kultivatorius KL – 3,5, trąšų barstytuvas 
TB – 0,5, sėjamoji Hassia purkštuvas Hardi, lėkštinės akėčios BDT – 3, plūgas 
PLN – 3 – 35. Visi energetiniai rodikliai skaičiuoti vienam hektarui. 
 Tiesioginių energijos sąnaudų dalis sėklai, trąšoms, pesticidams ir 
desikantui glifosui pateikta 4 lentelėje.  

Grikių nuėmimo technologijų energijos sąnaudos. Grikių nuėmimo visi 
technologiniai variantai sąlyginai pažymėti raidėmis (5 lentelė): A – desikuotų 
(skirtų sėklai) grikių nuėmimas tiesiog kombainu SR 500; B – nedesikuotų grikių 
nuėmimas tiesiog kombainu SR 500; C – atskirtinis grikių nuėmimo būdas; D – 
grikių nušukavimas-kūlimas kombainu SR 500 su eksperimentine šukuotuve.  
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 2 lentelė. ‘Smuglianka‘  veislės grikių technologinės savybės  
 Table 2. The technological characteristics of ‘Smuglianka’ variety 
buckwheat 

 
Rodikliai ir jų matavimo vienetai Įvertis 

Pasėlių tankis, vnt.m-2 224,36±0,77 
Augalo aukštis, cm 118,45±0,30 
Grūdų ir visų grikių masės santykis 1:7,94 
1000 grūdų masė, g 26,68±0,03 
Grūdų derlius, t ha-1 2,438±0,020 
Augalų pagulimas (pasvirimas), proc. 7,01±0,23 
Piktžolėtumas, proc.:  
 nuo dirvos paviršiaus  4,71±0,18 
 nuo pjovimo linijos 5,51±0,24 
Drėgnis, proc.: ( kuliant pradalges)  
 grūdų 16,65±0,30 
 šiaudų 42,94±0,05 
 pelų 30,06±0,12 
Drėgnis augančių (kontrolė), proc.:  
 grūdų 31,73±0,93 
 piktžolių 63,93±0,12 
 bendrosios masės 73,18±0,02 

  
 3 lentelė. Grikių auginimo energijos sąnaudos degalams  
 Table 3. Energy consumption of buckwheat growing 
 

Darbų 
pavadinimas 

Faktinis agregato 
našumas, ha h-1

Degalų sąnaudos, 
l ha-1/ kg ha-1

Energijos 
sąnaudos 

degalams, MJ ha-1

Dirvos lyginimas 6,3 1,8/1,44 75,89 
Kultivavimas  
(2 k.) 

1,5 4,5/3,60 379,44 

Trąšų barstymas 3,8 0,7/0,56 59,02 
Sėja 1,8 5,3/4,24 223,45 
Purškimas (2k.) 6,9 0,3/0,24 25,30 
Ražienų skutimas 1,5 6,7/5,36 564,94 
Rudeninis arimas 0,7 18,6/14,88 784,18 

      ∑ = 2112,22  
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 4 lentelė. Energijos sąnaudos sėklai, trąšoms ir chemikalams  
Table 4. Energy consumption for seeds, fertilisers and chemicals 

 
Medžiagų pavadinimas Kiekis (norma),  

kg ha-1, l ha-1
Energijos sąnaudos, 

 MJ ha-1

Sėkla 90 1788,9 
Trąšos: Arvi (NPK 15 – 15 – 
15) 

350 2870,0 

Pesticidai : MCPA – 750 
Super 

1,0 138,5 

Fostakas (2 k. purkšta) 0,2 70,5 
Desikantas : glifosas 3,5 600,6 

     ∑ = 5468,5 (4867,5 be desikanto) 
 

5 lentelė. Grikių nuėmimo technologijų energijos sąnaudos  
Table 5. Energy consumption of buckwheat harvesting technologies 

 
Technologijos 

žymėjimas 
Našumas, 

ha h-1
Degalų 

sąnaudos, 
l ha-1/ MJ ha-1

Mašinų 
energoimlumas, 

MJ/ha 

A 0,53 (3,45 
desikavimo) 

19,65 / 1020,82 1464,24 

B 0,53 19,50 / 1013,03 1417,29 
C 0,44 25,30 / 1314,34 1606,47 
D 1,00 11,00 / 571,45 1181,93 

 
Apskaičiuojant produkcijoje sukauptą energiją, imtas faktinis vidutinis 

grikių grūdų derlius 2,02 t ha-1, šiaudų (jie smulkinti arba „augantys“ po 
nušukavimo įterpiami į dirvą rudeninio arimo metu – čia grikiai kaip sideraliniai 
augalai) vidutinis derlius – 17,55 t ha-1. Įterpti grikių šiaudai prilyginti organinei 
trąšai – mėšlui, kurio energetinis ekvivalentas yra 0,4 MJ ha-1 [23]. Iš viso 
vidutinio grūdų derliaus atimti kiekvieno grikių nuėmimo technologinio varianto 
(mūsų tirtų) faktiniai visuminiai grūdų nuostoliai. Apskaičiuojant žmonių darbo 
energijos sąnaudas, visi atliekami darbai prilyginti vidutinio sunkumo laipsniui, 
kurio energetinis ekvivalentas yra 1,26 MJ (žm. d. h)-1 [23].  
 Energetinių rodiklių suvestinė pateikta 6 lentelėje. Lentelės duomenys 
rodo, kad pagal energijos sąnaudas  efektyviausia yra grikių nušukavimo-kūlimo 
technologija, kurios energetinio efektyvumo koeficientas yra 10,18 , t.y. įdėjus  
1 MJ energetinių sąnaudų, gauname 10 MJ energijos. 
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 6 lentelė. Grikių auginimo ir derliaus nuėmimo technologijų energetinių 
rodiklių suvestinė  
 Table 6. Summary of energetic indices of buckwheat growing and 
harvesting 

 
Technologijų variantai Rodikliai ir jų matavimo vienetai 

A B C D 
Mašinų energoimlumas, MJ ha-1 2009,7 1934,0 2123,2 1698,7 
Našumas nuimant derlių, ha h-1 0,53 0,53 0,44 1,00 
Degalų sąnaudos: 
l ha-1

MJ ha-1

 
57,55 

2989,7 

 
57,25 

2974,1 

 
63,05 

3275,4 

 
48,75 

2532,5 
Darbo sąnaudos: 
(žm. d. h) ha-1 

MJ ha-1

 
6,87 
8,65 

 
6,58
8,29

 
6,98 
8,79 

 
5,71 
7,19 

Visuminės energijos sąnaudos, MJ 
ha-1

5008,05 4916,3
9 

5407,3
9 

4238,39 

Produkcijoje sukaupta energija, MJ 
ha-1

45422 45422 43232 43156 

Energetinio efektyvumo koeficientas 
αe

9,07 9,24 7,99 10,18 

αe vienai tonai grikių grūdų  
 

4,49 4,57 3,96 5,04 
 

 
 Atsižvelgiant į grikių grūdų derlių (kuris kinta ir priklauso nuo daugelio 
faktorių) ir perskaičiavus energetinio efektyvumo koeficientą vienai tonai grikių 
grūdų, gauname, kad jis nušukavimo technologijoje yra 5,04. Kiek mažiau efektyvi 
yra grikių nuėmimo technologija tiesiog kombainu SR 500. Mažiausiai efektyvi iš 
mūsų tirtų grikių nuėmimo technologijų yra atskirtinė, kurios energetinio 
efektyvumo koeficientas yra 21,5 % mažesnis už nušukavimo technologijos ir yra 8 
(įdėtas 1 MJ duoda 8 MJ energijos). Tačiau šiuo atveju neįvertintas grikių 
popjūtinis dorojimas, konkrečiai – džiovinimas, kuris atskirtinėje technologijoje 
dažnai gali būti nereikalingas.  
 Ekonominiai rodikliai skaičiuoti vidutinėms šalies sąlygoms, įvertinant 
visas išlaidas – amortizaciją, remontą, techninį aptarnavimą, saugojimą, degalus 
bei tepalus, darbo užmokestį su soc. draudimu, kuris lygus 13,51 Lt h-1. Šios 
išlaidos apskaičiuotos vadovaujantis Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ir 
Žemės ūkio ministerijos Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybos 
parengtomis metodikomis, vidutinėmis mašinų rinkos kainomis bei vidutiniais 
atskaitymų normatyvais. Išlaidos dyzeliniams degalams apskaičiuotos taikant 
kompleksinę degalų kainą – 2,30 Lt l-1 [29]. Apskaičiuojant įkainius, prie 
tiesioginių išlaidų pridėta 20 % valdymo, patalpų ir įrengimų išlaikymo išlaidoms. 
Valandinis įkainis apskaičiuotas prie savikainos pridėjus 20 % pelno. Pridėtinės 
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vertės mokestis neįskaičiuotas. Grikių nuėmimo vieno hektaro kainos skaičiuotė 
pateikta 7 lentelėje.  
 
 7 lentelė. Grikių 1 ha nuėmimo kainos skaičiuotė  
 Table 7. The costs of one hectare buckwheat harvesting 
 

Technologijų variantai Rodikliai ir jų 
matavimo vienetai  

 A B C D 

Kaina, Lt 135000 130000 134000 145000 
Metinis naudojimas, 
h 

140 140 140 140 

Našumas, ha h-1 0,53 0,53 0,44 1,00 
Pastoviosios išlaidos, 
Lt h-1 ,  
tarp jų:  
amortizacija; 
laikymas; 
draudimas. 

 
92,19 

 
80,33 
1,45 
10,41 

 
89,15 

 
77,35 
1,39 

10,41 

 
92,30 

 
79,73 
1,44 

11,13 

 
95,26 

 
82,71 
1,55 
11,00 

Netiesioginės 
išlaidos, Lt h-1 
(20 %) 

 
18,44 

 
17,83 

 
18,46 

 
19,05 

Kintamosios išlaidos, 
Lt h-1, 
tarp jų: 
remontas, Lt h-1; 
darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas, 
Lt h-1 ; 
degalai,tepal.,Lt h-1

 
52,78 

 
15,32 

 
 

13,51 
23,95 

 
52,14 

 
14,86 

 
 

13,51 
23,77 

 
54,32 

 
15,21 

 
 

13,51 
25,60 

 
55,38 

 
16,57 

 
 

13,51 
25,30 

Iš viso pastoviųjų, 
kintamųjų ir netiesioginių 
išlaidų (1 ha grikių derliaus 
nuėmimo savikaina): 
Lt h-1  
Lt ha-1

 
 
 
 
 

163,41 
308,32 

 
 
 
 
 

159,12 
300,23 

 
 
 
 
 

165,08 
375,18 

 
 
 
 
 

169,69 
169,69 

Pelnas, Lt ha-1 
(20 %) 

61,66 60,05 75,04 33,94 

Grikių 1 ha nuėmimo 
įkainis, Lt ha-1

 
369,98 

 
360,28 

 
450,22 

 
203,63 

 

 38 



 7 lentelės duomenys rodo, kad didžiausia grikių nuėmimo savikaina yra 
atskirtinėje technologijoje. Ji 2,21 karto didesnė už nušukavimo-kūlimo 
technologijos ir apie 18 % didesnė už grikių nuėmimo 1 ha savikainą tiesiog 
kombainu SR 500. 
 Grikių auginimo (dirvos dirbimo, sėjos, tręšimo, pasėlių priežiūros, 
desikacijos), derliaus nuėmimo, ražienų skutimo ir rudeninio arimo savikainos 
struktūra parodyta 9 lentelėje. Žemės dirbimo darbų vidutiniai įkainiai parinkti 
pagal 8 lentelės duomenis. 
 8 lentelė. Žemės ūkio darbų įkainiai, Lt ha-1 [29] 
 Table 8. The costs of žemės dirbimo, Lt ha-1 

Darbų įkainiai Darbų pavadinimas 
mažiausi didžiausi vidutiniai 

Arimas 50 200 126 
Skutimas 40 150 82 
Dirvos ruošimas sėjai 25 150 80 
Lėkščiavimas 40 180 83 
Volavimas 12 80 35 
 
 9 lentelė. Grikių auginimo ir derliaus nuėmimo kainos struktūra  
 Table 9. The structure of costs of buckwheat growing and harvesting 
Darbų, medžiagų kaina, Lt ha-1 Grikiai 
Dirvos lyginimas 35 
Kultivavimas (2 k.) 160 
Trąšų barstymas 30 
Sėja 55 
Purškimas 40 
Desikacija (purškimas) 40 
Ražienų skutimas 82 
Arimas 126 
Medžiagos:  
               sėkla ir trąšos 254 
               glifosas ir kiti pesticidai 272 
Derliaus nuėmimo technologijos variantas:  
              A 308,32 
              B  300,23 
              C 375,18 
              D 169,69 
Iš viso: (vienam ha / vienai tonai grikių grūdų)  
     grikiai desikuoti, tiesiog kombainu SR 500 1402,32/ 694,22 
     grikiai nedesikuoti, tiesiog kombainu SR 500 1194,23/ 591,20 
     atskirtinė 1269,18/ 628,31 
     nušukavimo-kūlimo, grikiai nedesikuoti 1063,69/ 526,60 
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 9 lentelės duomenys rodo, kad auginant grikius didžiausią dalį piniginių 
lėšų sudaro trąšos ir pesticidai. Desikantas glifosas ir pati desikacija kainuoja per  
200 Lt ha-1. Pažymėtina, kad grikių galima ir netręšti, ypač tai net būtina ekologinei 
produkcijai. Be to, galima nenaudoti ir desikacijos. Jeigu oro sąlygos palankios, 
pigiau už desikaciją yra atskirtinė grikių nuėmimo technologija. Šios lentelės 
duomenys taip pat įrodo, kad grikių supirkimo kaina turėtų būti ne mažesnė kaip 
700 Lt už 1 toną (tuomet žemdirbys gautų ir pelno), priešingu atveju grikių 
auginimas būtų nuostolingas. Grikių auginimo ir derliaus nuėmimo 1 ha savikaina 
su šukuotuve yra apie 11 % mažesnė negu grikius nuimant tiesiog kombainu  
SR 500, ir 12 % mažesnė už 1 ha atskirtinės technologijos savikainą. 
  

Išvados  
  
 1. Energetiniu požiūriu, pagal našumą, degalų ir darbo energijos sąnaudas, 
efektyviausia iš mūsų tirtų yra grikių nušukavimo-kūlimo technologija, kurios 
energetinio efektyvumo koeficientas yra 10,18, t.y. įdėjus 1 MJ energetinių 
sąnaudų, gauname 10 MJ energijos. Kiek mažiau efektyvi yra grikių nuėmimo 
technologija tiesiog kombainu SR 500. Mažiausiai efektyvi iš mūsų tirtų grikių 
nuėmimo technologijų yra atskirtinė, kurios energetinio efektyvumo koeficientas 
yra 21,5 % mažesnis už nušukavimo technologijos ir yra 8.  
 2. Pagal ekonominius rodiklius grikių auginimo ir derliaus nuėmimo javu 
kombainu SR 500 su šukuotuve 1 ha savikaina yra apie 11 % mažesnė negu grikių 
nuimant tiesiog kombainu, ir 12 % mažesnė už 1 ha atskirtinės technologijos 
savikainą (vien tik nuėmimo atžvilgiu, nušukavimo technologija yra 43 % pigesnė 
už tiesioginį grikių kombainavimą ir net 2,21 karto pigesnė už atskirtinę 
technologiją). 
 3. Ekonominiai skaičiavimai rodo, kad dabarties ekonominėmis sąlygomis,  
grikių supirkimo kaina turėtų būti ne mažesnė kaip 700 Lt už 1 toną (tuomet 
žemdirbys gautų ir pelno), priešingu atveju grikių auginimas yra nuostolingas.  
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ANALYSIS OF ENERGETIC AND ECONOMICS INDEXES OF 
BUCKWHEAT HARVESTING TECHNOLOGIES 

 
Abstract 

 
 This article presents energetic and economics parameters, the costs of 
harvesting one hectare, the actual fuel consumption, total energy of buckwheat 
yield and coefficient of the energetic efficiency while windrow harvesting, 
stripping-threshing and direct combining (conventional technology) the crop of 
buckwheat. 
 From the energetic point the stripping-threshing technology of buckwheat 
harvesting has the following coefficient of energy efficiency for one ton of 
buckwheat grain is 5.04, i.e. 1 MJ energy input generates over 5 MJ of energy. 
Compared with traditional buckwheat harvesting technology, the output of a 
combine SR 500 in the stripping-threshing technology increases twice, fuel 
consumption decreases round 40 %, harvesting costs declines 39.5 EUR per 
hectare (138 Lt).  

Buckwheat, combine harvester, output , energy costs, energy value, fuel 
consumption, cofficient of energy efficiency.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 42 



А. Стракшас, В. Кучинскас 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ УБОРКИ ГРЕЧИХИ 

 
Резюме 

 
 В статье приведены энергетические и экономические параметры 
раздельной уборки, очесывающей технологии и прямого комбайнирования 
гречихи. Определена себестоймость уборки одного гектара гречихи 
комбайном SR 500. Определен фактический расход дизельного топлива 
упомянутого зернового комбайна при уборке гречихи обычной (базовой) 
технологией, также методом очеса и раздельным способом уборки. 
 Определены энергетические затраты технологий выращивания и 
уборки гречихи , также коэффицент энергетической эффективности. 
 По сравнению с базовой, в очесывающей технологии 
производительность зерноуборочного комбайна SR 500 увеличивается в  
2 раза, расход горючего снижается около 40%, себестоимость уборки одного 
гектара  гречихи снижается на 39,5 ЭВР. (на 138 литов), а коэффициент 
энергетической эффективности на одну тонну зерна гречихи составляет 5,04 
(или 1 MJ энергии генерируют 5 MJ энергии). 
 Гречиха, зерноуборочный комбайн, технология очеса, 
производительность, энергетические затраты, энергосодержание, расход 
горючего, коэффицент энергетической эффективности. 
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Straipsnyje pateikta Lietuvoje ir užsienio šalyse naudojamų energetinių augalų – 
gluosninių žilvičių charakteristika, jų auginimo ir naudojimo energetinėms reikmėms 
ypatumai. Pateikta gluosninių žilvičių stiebų fizikinių-mechaninių savybių nustatymo 
metodika, aptarti eksperimentinių tyrimų rezultatai. Eksperimentiniams tyrimams atlikti 
naudoti Instituto bandymų laukuose užauginti, pašarų kombaino Maral-125 būgniniu 
smulkintuvu susmulkinti 1-ų ir 2-jų metų augimo skirtingo pjaustinio ilgio gluosninių 
žilvičių stiebai.  

Nustatytos gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio fizikinės-mechaninės savybės: 
drėgnis, tankis, natūralaus byrėjimo ir griūties kampai, įvertinta pjaustinio smulkinimo 
kokybė. Taip pat ištirtos biokurui skirtų gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio trinties 
savybės, nustatytas dinaminės trinties koeficientas pjaustiniui slystant valcuoto plieno ir 
plastmasės paviršiais, nustatyti laikymo ir transportavimo įrenginių sienelių ribiniai 
nuolydžio kampai. Įvertinta dinaminės trinties koeficiento ir ribinio sienelės nuolydžio 
kampo priklausomybė nuo normalinio slėgio jėgos ir pjaustinio judėjimo greičio.  

Gluosniniai žilvičiai, stiebai, pjaustinys, fizikinės–mechaninės savybės, 
smulkumas, dinaminės trinties koeficientas, nuolydžio kampas.  

 
 

Įvadas 
 

Pastaruoju metu energetikoje vis plačiau naudojami įvairūs alternatyvūs 
atsinaujinantys energijos šaltiniai. Labai perspektyvi Lietuvoje yra mediena ir jos 
perdirbimo atliekos, nes Lietuva yra miškingas kraštas, kur miškai užima trečdalį 
šalies ploto [1]. Didelį potencialą Lietuvoje turi ir trumpos rotacijos energetiniai 
augalai, kuriuos galima tiesiogiai naudoti šilumai  gaminti deginant. Bendras 
metinis energetinių augalų potencialas Lietuvoje sudaro 5,3 TWh [2, 3].  
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Kaip biokuras gali būti naudojami ir įvairūs stambiastiebiai žoliniai 
augalai. Lietuvoje atlikti tyrimai augalinės biomasės auginimo, nuėmimo ir 
ruošimo kurui srityse, įvertintos stambiastiebių žolinių augalų fizikinės-mechaninės 
savybės, turinčias įtakos jų deginimui. LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institute bei 
Lietuvos žemdirbystės institute buvo tirti įvairūs stambiastiebiai žoliniai augalai – 
topinambai, saulėgrąžos, kanapės, kukurūzai, nustatytos augalų stiebų fizikinės–
mechaninės savybės, turinčios įtakos jų auginimui, paruošimui ir naudojimui 
energetinėms reikmėms [3, 4]. Nustatyta, kad Lietuvoje topinambų stiebai  
derlingoje dirvoje užauga iki 4 m aukščio ir užaugina iki 10-15 t⋅ha-1 sausųjų 
medžiagų masę [4–6]. Juos galima naudoti kaip biokurą šilumos energijai gaminti. 

 Vieni iš perspektyviausių ir daugiausiai masės užauginančių energetinių 
augalų yra gluosniniai žilvičiai (Salix viminalis), kurie gali būti naudojami šilumai 
ar elektros energijai gaminti. Šie augalai nėra reiklūs gerai žemei, jie pakankamai 
gerai auga įvairiausiuose dirvožemiuose, juos galima auginti nederlingose dirvose, 
pakelėse, šlaituose, dirvonuojančiose žemėse ir t.t. [7, 8]. Vienas hektaras gerai 
prižiūrėtos šių augalų plantacijos gali duoti iki 20 tonų sausos masės derliaus per 
metus, kurios energijos ekvivalentas yra apie 5 000 litrų naftos. Iš vieno kilogramo 
gluosnių galima gauti apie 1 kWh elektros energijos [9]. 

Daugelyje Šiaurės Europos šalių gluosniai daugiausia auginami ir 
naudojami šilumos energijai gaminti. Padidėjus medienos biokuro paklausai 
Švedijos ūkininkai jau prieš 18–20 metų pradėjo auginti specialiai energetikos 
ūkiui skirtus gluosninius žilvičius. Šiuo verslu Švedijoje verčiasi apie 
1 200 augintojų. Ateityje tikimasi, kad tokios plantacijos išsiplės iki 100 000 ha 
ploto [10,11]. Švedijos patirtis tinka ir Lietuvai, nes vyrauja panašios klimatinės 
sąlygos. Greitai augantys gluosniniai žilvičiai, tuopos, drebulės naudojamos 
energetinėms reikmėms taip pat ir Vokietijoje, Danijoje, Anglijoje, Čekijoje, 
Lenkijoje ir kitose šalyse [12–17]. 

Lietuvoje greitai augančių energetinių augalų plotai vis didėja. Šiuo metu 
įveistos gluosninių žilvičių plantacijos didesniame kaip 500 ha plote, tačiau augalai 
kurui dar tik pradedami naudoti. Dažniausiai gluosniniai žilvičiai auginami ir 
realizuojami kaip sodinamoji medžiaga [18].  

Lietuvoje šildymo sezonas vidutiniškai trunka iki balandžio vidurio, dėl to 
didesnė dalis kurui skirto pjaustinio turi būti laikoma saugykloje iki kito šildymo 
sezono pradžios. Tam reikia saugyklų, dozatorių, transporterių, tarpinių bunkerių. 
Projektuojant šiuos įrengimus, tobulinant jų darbines dalis bei nustatant jų 
optimalius parametrus, būtina žinoti energetinių augalų pjaustinio fizikines-
mechanines savybes, turinčias įtakos pjaustinio laikymui, tiekimui į kūryklas bei 
deginimui: drėgnį, tankį, natūralaus byrėjimo ir griūties kampus taip pat nustatyti 
trinties savybes [19, 20]. 

 Laikant pjaustinį vertikalaus tipo saugykloje, jam užpildyti ir pjaustiniui 
išleisti iš jos didelę įtaką turi pjaustinio birumas. Todėl bokšto skersmenį ir aukštį 
reikia parinkti atsižvelgiant į pjaustinio birumą ir apskaičiuotus saugyklų sienelių 
nuolydžio kampus [5, 6].  
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Kietam kurui naudojamų energetinių augalų stiebų pjaustinio (skiedrų) 
sudėtis turi tenkinti katilinių degimo kamerų, transporterių bei saugyklų 
reikalavimus [21]. Kūryklose naudojant tinkamo smulkumo pjaustinį, nekelia 
problemų pjaustinio tiekimas iš saugyklų ir jo transportavimas į kūryklas, 
pasiekiamas didelis kuro degimo efektyvumas [19]. Tam svarbu žinoti energetinių 
augalų pjaustinio fizikines-mechanines savybes, turinčias įtakos jų naudojimui 
energetinėms reikmėms: drėgnį, piltinį tankį, smulkumą, birumo kampus ir 
dinaminę trintį. Tyrimai šioje srityje su subrendusiais gluosniais (3-ų ir 4-ų metų 
augimo) jau atlikti, tikslinga ištirti nepilnai subrendusių gluosnių (1-ų ir 2-ų metų 
augimo), kuriuos taip pat galima naudoti deginimui, pjaustinio smulkinimo kokybę 
ir trinties savybes [1, 15, 19, 20]. Tolygiam pjaustinio tiekimui į laikymo patalpas 
arba kūryklas turi įtakos pjaustinio rišlumas ir jo dalelių tarpusavio ir į 
transporterių paviršius trintis [22, 23]. Dėl to svarbu įvertinti pjaustinio dinaminę 
trintį, nustatyti trinties koeficientą ir pasipriešinimą trinčiai.  

Tyrimų tikslas – nustatyti biokurui naudojamų gluosnių stiebų pjaustinio 
fizikines–mechanines savybes, turinčias įtakos jų paruošimui, laikymui, 
transportavimui bei deginimui.  

 
Tyrimų metodika 

 
Tyrimų objektas – susmulkinti 1-ų ir 2-ų metų gluosnių stiebai, auginti 

Instituto bandymų lauke 2006 – 2008 m. Nupjautiems gluosnių stiebams smulkinti 
stacionariomis sąlygomis naudojamas pašarų kombaino “Maral-125” būgninis 
smulkintuvas, pavaizduotas 1 paveiksle.  

 
 
1 pav. Pašarų kombaino Maral-125 smulkintuvo schema: 
1 – smulkinimo būgnas; 2 – susmulkintos masės pneumatinis transporteris; 3 – 
diržinė pavara; 4 – elektros variklis; 5 – elektros variklio sukimosi dažnio keitiklis; 
6 – augalų prispaudimo būgnas; 7 – transporteris; 8 – transporterio varantysis 
būgnas; 9 – peiliai; 10 – priešpjaunanti plokštelė 
Fig. 1. The scheme of forage harvester Maral – 125 
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Smulkintuvo smulkinimo būgno 1 sūkių dažnis 1060 min-1, transporterio 7 
varančiojo būgno 8 sūkių dažniai – 54 min-1, 162 min-1 ir 270 min-1, peilių skaičius 
8 vnt., pjaustinio ilgis kintamas, priklausomai nuo varančiojo būgno 8 sūkių 
dažnio. Smulkintuvo pavaras suka elektros variklis 4, kurio sūkių dažnis keičiamas 
elektros srovės dažnio keitikliu 5.  

Smulkinti pavieniai gluosnių stiebai. Susmulkinta masė tiekiama į maišus, 
iš kurių imami pjaustinio pavyzdžiai fizikinėms-mechaninėms savybėms nustatyti. 
Gluosnių stiebams smulkinti, pavyzdžiams paimti, drėgniui bei tankiui nustatyti 
naudotos tyrimų atlikimo metodikos, nurodytos [13, 24, 25, 26]. 

Augalų stiebų pjaustinio smulkinimo kokybei įvertinti tirti skirtingo 
pjaustinio ilgio gluosnių stiebai. Pjaustinio smulkinimo kokybei nustatyti naudota 
Danijoje taikoma metodika [13]. Tam naudojamas sietų komplektas su įvairiomis 
skylutėm: apvaliom 45 mm, 7 mm ir 5 mm skersmens ir pailgom 20 mm ilgio ir 
8 mm pločio. 3 kg 25±5 % drėgnio masės smulkinto pjaustinio pavyzdys 
prasijojamas per sietų komplektą, ant atskirų sietų likusi masė pasveriama nustatant 
įvairių smulkumo frakcijų masę.  

Griūties ir natūralaus byrėjimo kampai nustatyti prietaisu [5], kurio 
priekinė dalis permatoma, pagaminta iš organinio stiklo. Į prietaisą pripilama 
pjaustinio, atidaroma sklendė, leidžiama jam natūraliai išbyrėti ir pamatuojami 
kampai. Bandymas kartojamas tris kartus. 
 Stiebų pjaustinio trinties koeficiento įvertinimas. Nustatyta, kad birių 
medžiagų dozatorių, kaupimo bunkerių sienelių, perpylimo latakų pasvirimo 
kampas parenkamas atsižvelgiant į šių medžiagų fizikines-mechanines savybes. 
Energetinių augalų pjaustinio dinaminei trinčiai įvertinti remtasi rusų mokslininkų 
tyrimais, kur nustatyta, kad ribinis (optimalus) nuolydžio kampas priklauso tik nuo 
birios medžiagos trinties koeficiento su bunkerio sienelėmis ir išreiškiamas formule 
[27]: 

 

 cosα1 = 24 214 tt ff −+  ,    (1) 

 
čia: α1 – sienelės pasvirimo kampas, laips.; 

ft  – trinties koeficientas.     
  
Trinties koeficientas nustatomas pagal formulę: 
 

t

t
t N

Pf =  ,       (2) 

 
čia:  Pt – pasipriešinimo trinčiai jėga, N; 

Nt – normalinio slėgio jėga, N. 
 

  Šiems tyrimams atlikti naudotas stendas, pavaizduotas 2 pav. 
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5Nt 
6

 
 
2 pav. Stendas įvairių medžiagų trinties koeficientui nustatyti: 1 – reguliuojamo 
aukščio atramos; 2 – vežimėlio traukimo mechanizmas; 
3 – tenzometrinis žiedas; 4 – tyrimų rezultatų registravimo prietaisas; 
5 – papildomas svoris; 6 – 16,5 cm skersmens cilindras; 7 – kreipiamosios; 
8 – tiriamas paviršius; 9 – vežimėlis; 10 – rėmas 
Fig 2. The stand for determination of different materials frictional coefficients  
 

 Trinties jėga nustatoma tenzometriniu plieniniu žiedu (skersmuo – 60 mm, 
sienelių storis – 1 mm), bandymų rezultatai fiksuojami tyrimų rezultatų 
registravimo prietaisu, kuriame jutiklio funkciją atlieka speciali tenzograndis 
(2 pav.). Tyrimų duomenys registruojami kompiuteryje, kur užrašomi grafiniu 
pavidalu ir užfiksuojamos skaitmeninės reikšmės (nuo 100 iki 1500 taškų 
kiekviename bandyme). 

 
 

  
  
 
 3 pav. Tyrimų rezultatų registravimo prietaiso schema 
 Fig 3. The scheme of device for experimental results registration 
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 Trinties koeficientas nustatomas slystant valcuoto plieno (šiurkštumas 
12,5 µ) ir plastmasės (šiurkštumas 12,5 µ) paviršiais. Slydimo greitis kinta 0,022–
0,081 m·s-1 ribose. Bandymai kartojami po 3 kartus.  

Atlikus šiuos tyrimus palyginamos 1-ų ir 2-ų metų augimo, naudojant 
skirtingas apkrovas ir pjaustinio judėjimo greitį, gluosnių stiebų pjaustinio trinties 
savybės, apskaičiuojami (remiantis 1 lygtimi) ribiniai laikymo ir transportavimo 
įrenginių sienelių nuolydžio kampai, apskaičiuojamos paklaidos, apibendrinami 
tyrimų rezultatai.  

 
Tyrimų rezultatai 

 
Nustatytos pašarų kombainu Maral-125 susmulkintų gluosnių stiebų 

pjaustinio fizikinės-mechaninės savybės: drėgnis, tankis, griūties ir natūralaus 
byrėjimo kampai, pjaustinio smulkumas. Šių tyrimų rezultatai pateikti 1 ir 
2 lentelėse.  

Įvertinus gluosnių stiebų pjaustinio smulkinimo kokybę pagal Danijoje 
taikomą metodiką, naudojant sietų komplektą su skirtingų dydžių skylutėm 
nustatyta, kad didžiausia pjaustinio frakcija susikaupė ant sieto su pailgom 8 mm 
pločio ir 20 mm ilgio skylutėm, kai pjaustinio ilgis 5 mm (transporterio sūkių 
dažnis 54 min-1) – 29,5–47,8 %  masės, kai pjaustinio ilgis 14 mm (transporterio 
sūkių dažnis  162 min-1) – 69,3–75,5 %, ir daugiausia masės susikaupė, kai 
pjaustinio ilgis 24 mm (transporterio sūkių dažnis 270 min-1) – 83,2–86,3 %. 
Dulkių buvo: kai pjaustinio ilgis 5 mm –10,4–17,5 %, kai pjaustinio ilgis 14 mm – 
0,5–0,9 %, ir kai pjaustinio ilgis 24 mm – 0,4–0,8 %, (reikalavimuose stambioms 
skiedroms jų turi būti < 7 %). Todėl galima teigti, kad, kai gluosnių pjaustinio ilgis 
5 mm, gluosnių stiebai per daug susmulkinami, dulkių susidaro daugiau negu 7 %. 
 
 
 1 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio smulkumo įvertinimas 

Table 1. Estimation of chopping quality of willow stems chaff  
 

Ant sieto likusios frakcijos dalis, proc. Augalo 
rūšis 

Pjaust. 
teorinis 

ilgis, mm 
skersm. 
45 mm 

pailga,  
8 mm 

skersm. 
7 mm 

skersm. 
3 mm dulkės 

5±1 0,0±0,0 29,5±1,5 28±3,7 24,9±2,9 17,5±1,8 
14±2 0,0±0,0 75,5±1,2 21,9±2,3 8,8±0,8 0,5±0,04 Gluosniai 

1-ų metų 
24±2 6,4±2,3 83,2±4,9 7,1±0,3 2,1±0,6 0,8±0,6 
5±1 0,0±0,0 47,8±1,0 21,7±1,5 20,1±4,4 10,4±1,5 
14±2 0,0±0,0 69,3±1,7 23,8±1,5 6,0±1,1 0,9±0,1 Gluosniai 

2-ų metų 
24±2 2,0±1,0 86,3±2,4 9,5±3,2 1,7±0,6 0,4±0,2 
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Vertinant smulkintuvu Maral-125 susmulkintų gluosninių stiebų 
smulkinimo kokybę galima daryti išvadą, kad tirtas smulkintuvas tinka smulkinti  
1-ų ir 2-ų metų augimo gluosninių stiebus, kai gaminamas vidutinio smulkumo 
pjaustinys – 14–24 mm ilgio. 

Gluosninių stiebų pjaustinio tankis ir birumo kampai. Pašarų 
smulkintuvu Maral-125 susmulkintų 1-ų ir 2-ų metų augimo gluosnių stiebų 
fizikinių-mechaninių savybių (drėgnio, tankio, griūties αgr ir natūralaus byrėjimo 
αn kampų) tyrimų rezultatai pateikti 2 lentelėje.  
 
 2 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio fizikinės-mechaninės savybės 
 Table 2. Physical-mechanical properties of willow stems chaff  
  

 

Piltinis tankis, kg.m-3 Birumo kampai, 
laipsn. Augalo 

rūšis 

Pjaustinio
teorinis 

ilgis, mm

Drėgnis, 
proc. Masė, g Tūris,

m3
Tankis, 
kg.m-3 αn, αgr, 

21,9±0,8 1049,6±21,1 0,00585 179,4±4,6 41,3±2,7 72,0±0,8 
5±1  818,6 SM  140 SM   

21,9±0,8 943,9±27,9 0,00585 161,3±5,3 39,3±1,3 67,3±2,2 14±2  737,2 SM  125 SM   
21,9±0,8 780,8±18,8 0,00585 133,4±3,9 38,0±0,8 66,0±0,8 

Gluosniai 
1-ų metų 

24±2  609,8 SM  104 SM   
25,1±2,9 969,3±7,8 0,00585 165,7±3,6 46,6±1,4 73,3±1,3 5±1  756,0 SM  122 SM   
25,1±2,9 904,3±31,6 0,00585 154,5±6,6 44,6±2,2 69,6±1,4 14±2  677,3 SM  115 SM   
25,1±2,9 721,7±3,8 0,00585 123,4±7,5 45,6±1,9 67,0±0,8 

Gluosniai 
2-ų metų 

24±2  540,8 SM  96 SM   

Iš 2 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 1-ų ir 2-ų metų augimo 
gluosnių pjaustinio piltinis tankis kito esant skirtingam pjaustinio ilgiui (tiekimo 
transporterio greičiui): kai pjaustinio ilgis 5 mm, tankis buvo 140 – 122 kg⋅m-3 SM; 
esant pjaustinio ilgiui 14 mm, tankis buvo 125 – 115 kg.m-3 SM; o esant pjaustinio 
ilgiui 24 mm, tankis buvo mažiausias – 104 – 96 kg⋅m-3 SM. Didėjant pjaustinio 
ilgiui, piltinis tankis mažėja. 

Nustatytas gluosninių stiebų pjaustinio natūralaus byrėjimo kampas αn 
esant pjaustinio ilgiui 5 mm kito nuo 41,3 iki 46,6 laipsn., o griūties kampas αgr – 
nuo 72,0 iki 73,3 laipsn.; kai pjaustinio ilgis 14 mm, natūralaus byrėjimo kampas 
kito 39,3–44,6 laipsn., o griūties kampas – 67,3–69,6 laipsn. ribose; kai pjaustinio 
ilgis 24 mm, natūralaus byrėjimo kampas kito 38,0–45,6 laipsn., o griūties kampas 
–66,0–67,0 laipsn. ribose. Nustatyta, kad pjaustinio ilgiui didėjant, natūralaus 
byrėjimo ir griūties kampai turi bendrą tendenciją nežymiai mažėti. 

Remiantis šių atliktų tyrimų rezultatais galima apskaičiuoti reikiamą 
gluosnių pjaustinio saugyklų, aikštelių dydį (pagal natūralaus byrėjimo kampą 
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nustatoma kaip pasiskleis išpilamas iš transporto priemonės, bunkerio pjaustinys). 
Pagal gluosnių pjaustinio griūties kampą nustatomi saugyklų (bunkerių), tiekimo 
kūryklas mechanizmų sienelių (sienelių posvyrio kampai turi būti didesni už 
nustatytus ribinius) konstruktyviniai parametrai. 
  Gluosnių stiebų pjaustinio trinties savybių nustatymas. Šiame skyrelyje 
įvertinti ir tyrimais pagrįsti 1-ų ir 2-ų metų augimo skirtingo pjaustinio ilgio 
gluosnių trinties koeficientai slystant valcuoto plieno ir plastmasiniu paviršiais bei 
nustatyti įrenginių sienelių nuolydžio kampai. Tyrimų rezultatai pateikti 3 – 
6 lentelėse. Naudojantis lentelėse pateiktais tyrimų rezultatais galima nustatyti 
dinaminio trinties koeficiento ir ribinio sienelės nuolydžio kampo priklausomybę 
nuo pjaustinio smulkumo, pjaustinio judėjimo greičio ir normalinio slėgio jėgos Nt, 
kurią sudaro papildomos apkrovos ir pjaustinio sunkio jėgų suma.  
 Apibendrinant 3 – 6 lentelėse pateiktus duomenis galima teigti, kad 
didinant papildomos apkrovos jėgą nuo 10 iki 30 N (ši jėga lentelėse pažymėta 
skliaustuose), trinties koeficientas turi tendenciją mažėti. Didinant pjaustinio 
judėjimo greitį nuo 0,022 iki 0,081 m⋅s-1, esant vienodam normaliniam slėgiui, 
dinaminės trinties koeficientas taip pat mažėja. Išimčių pasitaiko esant didžiausiam 
pjaustinio ilgiui (24 mm) ir didžiausiam pjaustinio judėjimo greičiui (0,081 m⋅s-1).  
 Nustatyta, kad gautos didesnės dinaminės trinties koeficiento reikšmės 
pjaustiniui slystant metaliniu paviršiumi – didžiausias trinties koeficientas lygus 
0,938 (kai 2-ų metų augimo 24 mm ilgio gluosnių pjaustinio judėjimo greitis lygus 
0,022 m⋅s-1), o slystant plastmasiniu paviršiumi didžiausias trinties koeficientas yra 
0,680 (kai 1-ų metų augimo 14 mm ilgio pjaustinio judėjimo greitis yra  
0,022 m⋅s-1). 

Remiantis atliktų tyrimų duomenimis apskaičiuoti ribiniai laikymo ir 
transportavimo įrenginių sienelių nuolydžio kampai, kai pjaustinio judėjimo greitis 
(0,022-0,081 m⋅s-1): susmulkintam pjaustiniui, kai pjaustinio ilgis 5 mm pirmų 
metų gluosniams, kai sienelė pagaminta iš plastmasės – 19–27 laipsn., plieno – 30–
47 laipsn., antrų metų gluosniams: plastmasės – 22–42 laipsn., plieno – 48–
58 laipsn. Kai pjaustinio ilgis 14 mm pirmų metų gluosniams, kai sienelė 
pagaminta iš plastmasės – 18–48 laipsn., plieno – 17–35 laipsn., antrų metų 
gluosniams: plastmasės – 21–35 laipsn., plieno – 37–52 laipsn. Kai pjaustinio ilgis 
24 mm ir sienelė pagaminta iš plastmasės, pirmų metų gluosniams – 22–37 laipsn., 
kai sienelė pagaminta iš plieno – 42–55 laipsn., antrų metų gluosniams: plastmasės 
– 23–30 laipsn., plieno – 34–59 laipsn. 
  Apibendrinant šių tyrimų rezultatus galima teigti, kad gluosnių stiebų 
pjaustinio laikymo ir transportavimo mechanizmų plieninių sienelių nuolydžio 
kampai kai kuriais atvejais didesni už plastmasinių, tačiau daugeliu atvejų žymaus 
skirtumo nepastebėta. Dėl to sieneles ir pertvaras rekomenduotina gaminti iš plieno 
ir plastmasės.  
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3 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio dinaminės trinties koeficiento ft (ft = Pt /Nt) 
nustatymas (gluosniai 1-ų augimo metų, slydimo paviršius – plienas)  
Table 3. Determination of dynamic frictional coefficient ft (ft = Pt /Nt) of willow 
stems chaff (willows are of 1-st year growth, surface of slide – metal)  

Pjaustinio ilgis, 
mm 

Pjaustinio 
judėjimo 
greitis, 

m/s 

Normalinio 
slėgio jėga, 

Nt , N 

Pasiprie- 
šinimo  
trinčiai  

jėga, Pt , N 

Trinties 
koeficientas 

ft

Nuolydžio 
kampas 

α1 (laipsn) 

4,0(0) 2,63 0,657 47 
14,0(10) 8,27 0,590 43 
24,0(20) 13,61 0,567 42 0,022 

34,0(30) 16,73 0,492 37 
4,0(0) 1,82 0,455 35 

14,0(10) 7,95 0,567 42 
24,0(20) 12,85 0,535 40 0,054 

34,0(30) 17,19 0,505 38 
4,0(0) 1,67 0,418 32 

14,0(10) 6,30 0,450 34 
24,0(20) 9,66 0,402 31 

5±1 

0,081 

34,0(30) 13,26 0,389 30 
      

4,5(0) 10,19 0,709 34 
14,5(10) 4,29 0,395 35 
24,5(20) 10,95 0,446 34 0,022 

34,5(30) 14,65 0,425 33 
4,5(0) 1,58 0,352 27 

14,5(10) 5,05 0,348 27 
24,5(20) 3,10 0,208 17 0,054 

34,5(30) 12,31 0,357 28 
4,5(0) 1,88 0,417 32 

14,5(10) 6,70 0,462 35 
24,5(20) 8,94 0,365 28 

14±2 

0,081 

34,5(30) 11,88 0,344 27 
      

5,0(0) 3,53 0,706 49 
15,0(10) 9,05 0,603 44 
25,0(20) 14,65 0,586 43 0,022 

35,0(30) 20,79 0,594 44 
5,0(0) 2,96 0,592 43 

15,0(10) 8,63 0,576 42 
25,0(20) 14,98 0,599 44 0,054 

35,0(30) 19,82 0,567 42 
5,0(0) 2,861 0,572 55 

15,0(10) 8,61 0,574 42 
25,0(20) 14,47 0,578 43 

24±2 

0,081 

35,0(30) 20,26 0,579 43 
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4 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio dinaminės trinties koeficiento ft (ft = Pt /Nt) 
nustatymas (gluosniai 2-ų augimo metų, slydimo paviršius – plienas)  
Table 4. Determination of dynamic frictional coefficient ft (ft = Pt /Nt) of willow 
stems chaff (willows are of 2-ond year growth, surface of slide – metal)  

Pjaustinio ilgis, 
mm 

Pjaustinio 
judėjimo 
greitis, 

m/s 

Normalinio 
slėgio jėga, 

Nt , N 

Pasiprie- 
šinimo  
trinčiai  

jėga, Pt , N 

Trinties 
koeficientas 

ft  

Nuolydžio 
kampas 

α1 (laipsn) 

4,0(0) 3,67 0,918 58 
14,0(10) 11,37 0,812 54 
24,0(20) 20,74 0,864 56 0,022 

34,0(30) 24,21 0,712 51 
4,0(0) 3,62 0,904 57 

14,0(10) 10,06 0,718 50 
24,0(20) 21,13 0,880 57 0,054 

34,0(30) 21, 13 0,880 57 
4,0(0) 3,42 0,855 56 

14,0(10) 13,09 0,935 59 
24,0(20) 16,18 0,674 48 

5±1 

0,081 

34,0(30) 23,31 0,686 48 
      

4,5(0) 3,37 0,748 52 
14,5(10) 8,72 0,601 44 
24,5(20) 12,38 0,505 38 0,022 

34,5(30) 16,88 0,489 37 
4,5(0) 2,61 0,580 43 

14,5(10) 9,29 0,641 47 
24,5(20) 14,99 0,612 45 0,054 

34,5(30) 17,05 0,494 38 
4,5(0) 3,73 0,829 41 

14,5(10) 9,45 0,651 47 
24,5(20) 14,61 0,596 44 

14±2 

0,081 

34,5(30) 21,33 0,618 45 
      

5,0(0) 4,69 0,938 59 
15,0(10) 8,29 0,553 56 
25,0(20) 14,80 0,592 53 0,022 

35,0(30) 16,97 0,513 40 
5,0(0) 2,66 0,532 40 

15,0(10) 8,32 0,554 56 
25,0(20) 13,01 0,520 39 0,054 

35,0(30) 16,34 0,466 36 
5,0(0) 2,18 0,436 34 

15,0(10) 6,73 0,448 34 
25,0(20) 12,02 0,481 36 

24±2 

0,081 

35,0(30) 15,73 0,449 34 
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5 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio dinaminės trinties koeficiento ft (ft = Pt /Nt) 
nustatymas (gluosniai 1-ų augimo metų, slydimo paviršius – plastmasė)  
Table 5. Determination of dynamic frictional coefficient ft (ft = Pt /Nt) of willow 
stems chaff (willows are of 1-st year growth, surface of slide – plastic)  

Pjaustinio ilgis, 
mm 

Pjaustinio 
judėjimo 
greitis, 

m/s 

Normalinio 
slėgio jėga, 

Nt , N 

Pasiprie- 
šinimo  
trinčiai  

jėga, Pt , N 

Trinties 
koeficientas 

ft  

Nuolydžio 
kampas 

α1 (laipsn) 

4,0(0) 1,54 0,385 27 
14,0(10) 5,35 0,382 27 
24,0(20) 6,98 0,291 23 0,022 

34,0(30) 9,29 0,273 21 
4,0(0) 1,21 0,455 24 

14,0(10) 4,75 0,567 26 
24,0(20) 7,29 0,535 24 0,054 

34,0(30) 9,47 0,505 22 
4,0(0) 1,11 0,277 22 

14,0(10) 3,67 0,262 21 
24,0(20) 6,46 0,269 21 

5±1 

0,081 

34,0(30) 0,35 0,245 19 
      

4,5(0) 3,06 0,680 48 
14,5(10) 6,61 0,456 35 
24,5(20) 10,02 0,409 32 0,022 

34,5(30) 12,41 0,359 28 
4,5(0) 1,68 0,374 29 

14,5(10) 6,05 0,417 32 
24,5(20) 9,60 0,392 30 0,054 

34,5(30) 12,27 0,356 28 
4,5(0) 1,13 0,250 19 

14,5(10) 3,24 0,223 18 
24,5(20) 5,66 0,231 18 

14±2 

0,081 

34,5(30) 8,86 0,257 20 
      

5,0(0) 2,47 0,494 37 
15,0(10) 6,55 0,436 34 
25,0(20) 8,74 0,349 27 0,022 

35,0(30) 11,73 0,335 26 
5,0(0) 1,85 0,370 29 

15,0(10) 5,42 0,361 28 
25,0(20) 8,41 0,336 25 0,054 

35,0(30) 13,65 0,390 30 
5,0(0) 1,85 0,370 29 

15,0(10) 5,63 0,375 29 
25,0(20) 9,50 0,380 29 

24±2 

0,081 

35,0(30) 9,93 0,284 22 
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6 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio dinaminės trinties koeficiento ft (ft = Pt /Nt) 
nustatymas (gluosniai 2-ų augimo metų, slydimo paviršius – plastmasė)  
Table 6. Determination of dynamic frictional coefficient ft (ft = Pt /Nt) of willow 
stems chaff (willows are of 2-ond year growth, surface of slide – plastic)  

Pjaustinio ilgis, 
mm 

Pjaustinio 
judėjimo 
greitis, 

m/s 

Normalinio 
slėgio jėga, 

Nt , N 

Pasiprie- 
šinimo  
trinčiai  

jėga, Pt , N 

Trinties 
koeficientas 

ft  

Nuolydžio 
kampas 

α1 (laipsn) 

4,0(0) 2,29 0,572 42 
14,0(10) 5,91 0,422 33 
24,0(20) 8,00 0,333 26 0,022 

34,0(30) 11,00 0,323 25 
4,0(0) 1,43 0,358 28 

14,0(10) 5,46 0,390 30 
24,0(20) 6,78 0,282 22 0,054 

34,0(30) 10,78 0,316 25 
4,0(0) 1,41 0,352 27 

14,0(10) 4,74 0,338 26 
24,0(20) 7,16 0,298 23 

5±1 

0,081 

34,0(30) 10,89 0,320 25 
      

4,5(0) 2,09 0,464 35 
14,5(10) 4,99 0,344 27 
24,5(20) 8,39 0,342 27 0,022 

34,5(30) 11,01 0,319 25 
4,5(0) 1,55 0,344 27 

14,5(10) 6,11 0,352 28 
24,5(20) 9,64 0,393 30 0,054 

34,5(30) 11,78 0,341 27 
4,5(0) 1,19 0,265 21 

14,5(10) 5,44 0,375 29 
24,5(20) 9,35 0,382 30 

14±2 

0,081 

34,5(30) 12,05 0,349 27 
      

5,0(0) 1,91 0,382 30 
15,0(10) 5,43 0,362 28 
25,0(20) 7,72 0,309 24 0,022 

35,0(30) 10,23 0,292 23 
5,0(0) 1,58 0,316 25 

15,0(10) 4,93 0,330 26 
25,0(20) 7,56 0,302 24 0,054 

35,0(30) 10,68 0,305 24 
5,0(0) 1, 45 0,290 24 

15,0(10) 4,53 0,302 24 
25,0(20) 7,58 0,303 24 

24±2 

0,081 

35,0(30) 10,42 0,297 23 
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Išvados 
 

1. Vertinant smulkintuvu Maral-125 susmulkintų gluosninių stiebų 
pjaustinio smulkumo kokybę nustatyta, kad tirtas smulkintuvas tinka smulkinti 1-ų 
ir 2-ų metų augimo gluosninių stiebus, kai gaminamas vidutinio smulkumo 
pjaustinys – 14–24 mm ilgio. Kai gluosnių pjaustinio ilgis 5 mm, gluosnių stiebai 
per daug susmulkinami, dulkių susidaro daugiau nei 7 %. 

2. Nustatyta, kad 1-ų ir 2-ų metų augimo gluosnių pjaustinio piltinis tankis 
kito priklausomai nuo pjaustinio ilgio: kai pjaustinio ilgis 5 mm, tankis buvo 140–
122 kg⋅m-3 SM; esant pjaustinio ilgiui 14 mm, tankis buvo 125–115 kg⋅m-3 SM; o 
esant pjaustinio ilgiui 24 mm, tankis buvo mažiausias – 104–96 kg⋅m-3 SM. 
Didėjant pjaustinio ilgiui, piltinis tankis mažėja. 

3. Nustatytas 1-ų ir 2-ų metų augimo gluosnių stiebų pjaustinio natūralaus 
byrėjimo kampas esant pjaustinio ilgiui 5 mm kito nuo 41,3 iki 46,6 laipsn., o 
griūties kampas – nuo 72,0 iki 73,3 laipsn.; kai pjaustinio ilgis 14 mm, birumo 
kampai kito atitinkamai 39,3–44,6 laipsn. ir 67,3–69,6 laipsn. ribose; kai pjaustinio 
ilgis 24 mm, birumo kampai kito atitinkamai 38,0–45,6 laipsn. ir 66,0–67,0 laipsn. 
ribose. Nustatyta, kad pjaustiniui ilgėjant, birumo kampai mažėja. 

4. Nustatyta, kad didinant papildomos apkrovos jėgą nuo 10 iki 30 N ir 
pjaustinio judėjimo greitį nuo 0,022 iki 0,081 m⋅s-1, dinaminės trinties koeficientas, 
atitinkamai ir sienelės nuolydžio kampas, turi tendenciją mažėti. Išimčių pasitaiko 
esant didžiausiam pjaustinio ilgiui (24 mm) ir didžiausiam pjaustinio judėjimo 
greičiui (0,081 m⋅s-1). 

5. Nustatyta, kad 1-ų ir 2-ų metų augimo gluosnių pjaustiniui, kurio ilgis 
5–24 mm, slystant valcuoto plieno paviršiumi (šiurkštumas 12,5 µ) gautos didesnės 
dinaminės trinties koeficiento reikšmės – didžiausias trinties koeficientas yra 
0,938, o slystant plastmasiniu paviršiumi (šiurkštumas 12,5 µ) didžiausias trinties 
koeficientas yra 0,680 (pjaustinio slydimo greitis kinta 0,022–0,081 m·s-1 ribose). 
  6. Apibendrinant tyrimų rezultatus galima teigti, kad 1-ų ir 2-ų metų 
augimo gluosnių stiebų pjaustinio laikymo ir transportavimo įrenginių plieninių 
sienelių nuolydžio kampai kai kuriais atvejais didesni už plastmasinių, tačiau 
daugeliu atvejų žymaus skirtumo nepastebėta. Dėl to sieneles ir pertvaras 
rekomenduotina gaminti iš plieno ir plastmasės.  
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Algirdas Jasinskas 
 

DETERMINATION OF PHYSICAL–MECHANICAL PROPERTIES OF 
WILLOWS STEMS CHAFF  

 
Abstract 

 
In the article are presented characteristics of willows, which are usable for 

energy purposes in Lithuania and in foreign countries, their specifics of growing 
and usage for energy purposes. As well you will find methodology of evaluation of 
willows stems chaff physical-mechanical properties, there are presented and 
discussed results of experimental tests. Experiments were made on manual way 
cut, in experimental fields of Institute grown up, 1-st and 2-ond year vegetation 
willows stems, which were chopped to different lenth of chaff by forage harvester 
Maral-125.  

There were determinated the physical-mechanical properties of willows 
stems chaff: moisture content, density, natural crumble and fall angles and were 
evaluated thinness of chaff. It were estimated frictional properties of willows stems 
chaff, which was prepared for biofuel, it was determined the dynamic frictional 
coefficient while the chaff slides on the metallic and plastic surfaces, and was 
determined optimal slope angles of walls for storage and transportation 
implements. It were determined the load of chaff and movement speed influence to 
the dynamic frictional coefficient and optimal slope angle of a wall.  

Willows,  stems, chaff, physical-mechanical properties, thinness, dynamic 
frictional coefficient, slope angle.  
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Аִ Ясинскас 
 

ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
СЕЧКИ СТЕБЛЕЙ ИВЫ 

 
Резюме 

 
 В статье представлена характеристика ивы, которая используется как 
энергетическое растение в Литве и зарубежных странах, а также 
представлены особенности используется этих растений для энергетических 
нуждю. Изложена методика определения физико – механических свойств 
сечки стеблей ивы, представлены результаты экспериментальных 
исследований и проведена их оценка. Экспериментальные исследования 
проведены с выращенными в экспериментных полях Института и вручную 
убранными стеблями ивы 1-ого и 2-ого года роста, которые были измельчены 
с использованием барабанного измельчителя кормового комбайна “Марал-
125” и была изготовлена сечка разной длины. 
 Определены физико – механические свойства сечки стеблей ивы: 
влажность, плотность, углы натурального откоса и обрушения, оценено 
качество измельчения. А также исследованы свойства трения 
изготавливаемой в виде биотоплива сечки стеблей ивы, определены значения 
коэффициента динамического трения при скольжении сечки разными 
поверхностями – металлической пластины и пластины из пластика, 
определены оптимальные углы наклона стенок приспособлений для 
транспортировки и хранения сечки. Оценены зависимости коэффициента 
динамического трения и оптимального угла наклона стенки от силы 
вертикального давления и скорости движения сечки. 
 Ива, стебли, сечка, физико-механические свойства, качество 
измельчения, коэффициент динамического трения, угол наклона. 
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The possibility to achieve a stimulating effect on the development of vegetable 
seeds of two tomato varieties (‘Rio Fuego’ and ‘Rio Grande’), after subjecting them to a 
pre-sowing treatment in an electrostatic field and in the field of AC corona discharge, has 
been confirmed. 

The initial values of the controllable factors (field intensity, duration of impact and 
rest period from the treatment to sowing) in the pre-sowing treatment of tomato seeds have 
been determined. They help to stimulate the monitored parameters: germination power, 
germination capacity and length of roots and germs.  

A hypothesis is raised that, in addition to the stimulating effect on plants, the pre-
sowing treatment of tomato seeds helps to equalize the parameters of their growth and 
suggests simultaneous ripening of the fruits.  

Confirmation is given of the statement that, generally, after a long period of rest 
(T=13 and T=365 days) of tomato seeds, the pre-sowing electrical treatment has a 
suppressive effect on the monitored parameters.  

Seeds of tomato, electrical field, germination power, germination.  
 

INTRODUCTION 
 

The use of chemical fertilizers for yields increase poses a serious threat to 
the animal and human health. Therefore new means for stimulation of plant 
growing are investigated. As an example the pre-sowing treatments with magnetic 
field are used in research of wheat [1], barley [5] and grass seeds [2]. The corona 
discharge field [4] is also used for pre-sowing treatment. Another way for seed 
processing is by use of electromagnetic field, with high voltages, for treatment of 
vegetable seeds [3], maize [7] and plants with high level of oil content as cotton [6] 
and rape seeds [8] – in electrical field. 
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In the experiments, the most frequently reported parameters are: 
germination power, germination capacity, root length and germ length, which are 
compared to the untreated (the control) batch of seeds.  
Seed treatment is carried out at different intensities of the electrical or magnetic 
field, variable duration of impact and different time intervals between treatment 
and sowing.  

This paper provides a systematization of the research results for the 
influence of these fields on tomato seeds sowing quality, over a period of two 
years.  
 

SUBJECT AND METHODOLOGY 
 

The subjects of this research are tomato seeds from the similar type 
varieties ‘Rio Fuego’ and ‘Rio Grande’. For the pre-sowing treatment of seeds, an 
electrostatic field (ESF) [3] is created between two parallel conducting plates, as 
well as an AC corona discharge field (AC CDF) in a point-to-plane electrode 
system, as in [3].  

The following controllable impact factors are adopted: voltage U, kV 
between the treating electrodes (electric field intensity E kV/m), duration of impact 
τ, s, and rest period from the treatment of the seeds to the sowing T - days [7] . 

The pre-sowing treatment of the seeds was done in May when vegetable 
seeds are normally sown, with controllable factors values given in Table 1 [3].  
 

Table 1. Values of the controllable factors for the pre-sowing electric 
treatments of tomato variety ‘Rio Fuego’ – 2009 year  
 

Number of treatment variant in: 
electrostatic 

field 
AC corona 

discharge field 

Field intensity 
E, kV/m 

Duration of 
impact τ, s 

1 11 400 5 
2 12 300 20 
3 13 200 35 

Control batch - - 
 

Following the pre-sowing treatment, the seeds were left to rest respectively 
for T1 = 6 days, or T2 = 13 days, or T3 = 365 days (i.e. one year). After that they 
were sown in Petri dishes in three iterations, each containing 100 seeds. The 
number of germinated seeds in all the variants was calculated after six (germination 
power) and ten (germination capacity) days. The process of germination took place 
in a thermostat by a standard methodology. The germination power, germination 
capacity, root length and germ length of each seed were reported.  

In the spring of 2010, pre-sowing treatment was performed on tomato 
seeds of the similar variety ‘Rio Grande’. As treatment media, ESF and an AC 
CDF were once again used. The values of controllable factors were selected as 
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follows: field intensity E = 400 kV/m, duration of impact τ = 5 s (according to 
Table 2), since the best results in 2009 were obtained with these values [3]. On the 
other hand, the number of rest day options T from the treatment to the sowing of 
seeds was increased.  

Table 2. Values of the controllable factors for the pre-sowing electric 
treatments of tomato variety ‘Rio Grande’ - 2010 year  

Number of treatment variant in 
an: 

Field intensity 
E, kV/m 

Duration of impact τ, 
s 

electrostatic field 1 400 5 
AC corona discharge 
field 2 400 5 

control batch 3 -  - 
Following the pre-sowing treatment (in an ESF or in an AC corona discharge 
field), the seeds were left to rest for Т1I=4, Т2I=6, T3I=8 or T4I=13 days. The 
experiments were performed by the same methodology as in 2009, which is the one 
described above.  

RESEARCH RESULTS 
 

The results from the research carried out on the germination power (g.p.,%) 
and germination capacity (g.c., %) of the seeds treated in 2009 and sown in 2009 
(for T1 = 6 days and T2 = 13 days), as well as for those sown in 2010 (for T3 = 
365 days) are shown in Table 3 [3].  

Table 3. Results from the research on germination power (g.p,%) and 
germination capacity (g.c.,%) of tomato seeds (‘Rio Fuego’) after T1, T2 (year 
2009) and T3 (year 2010 ) day rest from the treatment to sowing  

After treatment in an: 

electrostatic field AC corona discharge 
field 

Treatment variants according to Table 1.  

 
Rest 
until 
sowing, 
days 

Parameter 
researched 

Control 
batch 

1 2 3 11 12 13 
g.p.,% 62.0 93.3 76.6 80.0 89.9 83.3 86.6 T1 g.c.,% 67.5 96.6 76.6 86.5 93.3 86.6 90.0 
g.p.,% 62.5 60 62.5 67.5 67.5 60.0 52.5 T2 g.c.,% 67.5 67.5 65.0 72.5 67.5 65.0 55.0 
g.p.,% 61.5 70 80 60 85 90 85 T3 g.c.,% 67.0 80 80 62.5 87.5 80 80.5 

A conclusion can be made from Table 3 that, regardless of the duration of 
the seed rest after treatment with different sources of energy and at different 
exposure (field intensity and duration of impact), the results in terms of 
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germination power and germination capacity are generally better for the treated 
seeds compared to the control batch seeds. An exception occurred in the following 
variants:  

- T2/1, T2/12 and T2/13, where the germination power (g.p.,%) of the 
control batch is 62.5% and exceeds that of the treatment variants by 2.5%, 2.5 % 
and 10% respectively;  

- T2/2, T2/12 and T2/13, where the germination capacity (g.c.,%) of the 
control batch is 67.5% and exceeds that obtained in the respective treated seeds.  
As a whole, the best results for the parameters germination power and germination 
capacity were observed in variants T1/1 (ESF) and T1/11 (AC CDF), i.e. for the 
shorter rest period T1 = 6 days, at a greater field intensity E = 400 kV/m and at the 
shortest duration of impact t = 5 s. 

From Table 3 it is evident also that, for all treatment variants in an AC 
corona discharge field, the seeds that rested for T3 = 365 days show higher values 
(compared to the control batch) of germination power: up to 90% for treatment 
variant T3/12, and germination capacity up to 87.5 % for variant T3/11. Similar, 
although to a smaller extent (up to 80%), is the increase of the monitored 
parameters after treatment in an electrostatic field and one-year rest. In this respect, 
an examination is necessary to be made on how the prolonged rest T3 from 
treatment to sowing affects the length of roots and germs. 

Figure 1 shows the research results for the roots length of the seeds treated 
in 2009, and sown respectively: in 2009 (for the T1 and T2 rest periods), and in 
2010 (for T3 rest period). All results are shown in percentage of the control batch 
values, i.e. of the untreated seeds.  
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Fig. 1. Results from the research on the roots length of tomato seed variety  
’Rio Fuego’, treated in 2009, in variants 1,2,3 - seeds are treated in an electrostatic 
field, and in variants 11,12,13 – treatment is performed in an AC corona discharge 
field 

 Figure 1 shows that a shorter rest period (T1 = 6 days) from sowing to 
treatment has boosted the growth of roots to a greater length of 138.1% after 
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treatment in ESF (in variant 3, at: E = 200kV/m and τ = 35s) and 129.2% (in 
variant 2, at E = 300kV/m and τ=20s).  

The significantly longer rest period (T3 = 365 days) has exerted a 
suppressive effect after both types of treatment. The roots have reached lengths of 
only 47.9% (in variant 13) to 76.1% (in variant 2) compared to those of the control 
batch.  

The shorter rest period (T1 = 6 days) from the treatment (in the 
electromagnetic field of an AC corona discharge) to the sowing has boosted the 
growth of roots to a greater length of 154.35% (in variant 11, at: E = 400kV/m and 
τ= 5s) and 122.05% (in variant 13, at E = 200kV/m and τ = 35s). 

The germs research results show, for the same rest period (T1 = 6 days), a 
slower rate of growth in their length, yet faster compared to the control batch, with 
values from 109.25% to 112.3%.  

The analysis of the given results indicates that the spreading of roots length 
and germs length around their average value, i.e. the dispersion s2, remains in 
almost all trials less than that of the control batch.  

The above fact is very important because it indicates certain uniformity in 
the development of roots and germs. This suggests a possible simultaneous 
ripening of the fruits, which is of essential economic advantage. At this stage of 
research, the logical explanation for the observed effect is the higher energy level 
absorbed by the bio-energetically weaker seeds during their energy treatment with 
an electromagnetic field applied for this purpose in both its forms (ESF and AC 
CDF).  

The analysis of the results given in Table 3, Figure 1 and in previous 
studies [3] shows that most stimulating effect is achieved by a pre-sowing 
treatment under field intensity E = 400 kV/m and duration of impact τ = 5s. 
Therefore, these values are adopted for the pre-sowing treatment in 2010, only with 
a different rest period T until the sowing - Table 2.  

In subsequent studies these values of E and τ can be used as central values 
of the plan used to find a mathematical model of the process and search for a 
general extreme point  (solving an optimization problem with respect to E and τ 
aimed at achieving the highest results for the tomato seed properties being studied).  
The comparison of the results from ESF treatment and AC CDF treatment in most 
cases shows better results after treatment of tomato seeds in the electromagnetic 
field of an AC corona discharge than in an electrostatic field.  

This can be explained by the higher charge density affecting the seeds 
which fall into the electrical corona impact area compared to that of the 
electrostatic field, at an equal intensity of the two fields. On the other hand, from a 
constructive point of view, the uniform electrostatic field allows for the securing of 
a higher treatment yield. Further research on electrical stimulation of seed material 
will continue using both types of electric fields and focusing on a more detailed 
study of the processes.  
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Table 4 represents the results from the treatment of seed variety ‘Rio 
Grande’ in 2010 in accordance with Table 2. With a view of identifying the best 
time for rest before sowing (in one season), the period of rest after treatment T 
varies somewhat more here. In subsequent studies, this parameter should be 
included in the controllable factors used for determining the center of the plan in 
the mathematical modeling of the process. In this case, the rest periods after 
treatment are those specified under Table 2, i.e.: T1I = 4 days, T2I = 6 days, T3I = 
8 days and T4I = 13 days.  

Table 4. Results from the research of germination power (g.p.,%) and 
germination capacity (g.c.,%) of tomato seeds (‘Rio Grande’) after T1I, T2I, T3I 
and T4I –days of rest from the treatment to sowing – year 2010 

After treatment in an: 
Control batch electrostatic field AC corona 

discharge field 

 
Period of rest 

after 
treatment  g.p.,% g.c.,% g.p.,% g.c.,% g.p.,% g.c.,% 

 
T1I – 4 days 67,0 80,0 75,0 80,0 80,0 85,0 

 
Т2I – 6 days 67,5 80,5 80,0 92,5 80,0 87,5 

 
T3I – 8 days 67,5 80,5 83,0 87,5 82,5 82,5 

 
T4I – 13 days 67,5 80,0 60,0 70,0 75,0 75,0 

 
Table 4 points to a much more pronounced positive effect of the treatment 

on the germination power of seeds. For the periods of rest: T1I, T2I, T3I and T4I it 
is much higher both after treatment in an AC CDF and in an ESF.  

Concerning the germination capacity, the best result is obtained for a rest 
period after treatment T3I = 8 days (ESF) and T2I = 6 days (AC CDF), and that is 
87.5% against 80.5% of the control batch. The comparison between germination 
capacity values of the studied variants indicates that much better germination is 
achieved with the short rest periods T2I and T1I after treatment both in ESF and 
AC CDF. This confirms the results obtained in 2009 [3] and the data available 
from Table 3.  

The longest period of rest T4I = 13 days exerts an adverse effect as much 
as to suppress the germination power and capacity of seeds. An explanation to this 
could be the fact that the time for sowing the seeds during the spring has already 
elapsed therefore the influence of the Earth’s electromagnetic field is no longer the 
same as at the proper time of sowing.  

The good results for the germination power and germination capacity of 
seeds after a rest of T3 = 365 days following treatment (Table 3) suggest that 
tomato seeds store the energy they have accumulated during treatment. Thus, after 
sowing them a year later, and at an appropriate time so as to benefit from the 
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Earth’s electromagnetic field, a positive effect is obtained on the germination 
power and germination capacity. Whether this stored energy would be sufficient to 
secure the growing of seedlings and longer roots is to be established by future 
experiments.  

Fig.2a and Fig.2b represent the results (expressed as a percentage of the 
control batch values) for roots and germs length of tomato seed variety ‘Rio 
Grande’, treated in accordance with table 2 and sown after T1I, T2I, T3I or T4I 
days following exposure, in 2010.  
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Fig. 2a. Results from the research of roots length of tomato seed variety ‘Rio 
Grande’, after treatment in 2010,rest periods from the treatment to sowing:T1I = 4 
days, T2I = 6 days, T3I = 8 days and T4I = 13 days 
 
Fig.2.a and Fig.2.b lead to the conclusion that a shorter rest period (T1I = 4 

days) after treating tomato seed variety ‘Rio Grande’ in an AC corona discharge 
field has a favorable effect both on the germination power and germination 
capacity (according to Table 4) and on the length of roots and germs. These are 
respectively 156.5% and 109.1% compared to the control batch values.  

Similar results are obtained after treatment of the seeds in an electrostatic 
field but with duration of the rest period T3I = 8 days.  
It is confirmed once more [3], with the test results in 2010 showing it again, that 
the longer rest period (T4I = 13 days) after the treatment of the seeds (in an ESF 
and in an AC CDF) to their sowing has a suppressive effect on the length of tomato 
seed roots and germs. Hence, the results from the research on germination power 
and germination capacity, as shown in Table 4, are confirmed.  
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Fig. 2b. Results from the research of germs length of tomato seed variety ‘Rio 
Grande’, after treatment in 2010,rest periods from the treatment to sowing:T1I = 4 
days, T2I = 6 days, T3I = 8 days and T4I = 13 days 

 
The analysis so far reveals that unlike maize seeds [7], which require a 14 

to 21-day rest time from the treatment to sowing, tomato seeds need less time to 
rest (T=4 days after treatment in the field of an AC corona discharge and T=8 days 
after ESF exposure). Same as with maize seeds, tomato seeds need a certain time of 
rest in order to undergo those internal changes, which at a next stage activate the 
process of development of the seeds.  

The fact that shorter rest duration from the treatment to sowing is needed 
for tomato seeds finds an explanation in their significantly lower mass compared to 
the mass of maize seeds.  

Another fact to note is that after treatment in the field of an AC corona 
discharge a shorter rest period is required, T=4 days, to intensify growth, while 
treatment in an ESF requires a longer period of T=8 days of rest. This can be 
explained by the greater charge density of the field of AC corona discharge.  
The study on the tomato seed roots and germs length also shows that, as a whole, 
the dispersion (s2) of a significant number of tests performed with treated seeds is 
less than the dispersion value of the control batch. This comes in support of the 
hypotheses raised above, that different seeds absorb different amount of energy, 
which at a later stage of the plant development leads to equalization of parameters.  
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CONCLUSIONS 
 

1. The possibility to achieve a stimulating effect on the development of 
vegetable seeds of different tomato varieties (‘Rio Fuego’ and ‘Rio Grande’), after 
subjecting them to a pre-sowing treatment in an electrostatic field and in the field 
of AC corona discharge, has been confirmed. 

2. The initial values of the controllable factors (field intensity E = 400 
kV/m, duration of impact τ=5 s and rest period T from the treatment to sowing) in 
the pre-sowing treatment of tomato seeds in an electrostatic field (T=8 days) and in 
the field of AC corona discharge (T=4 days), have been determined. They help to 
stimulate the monitored parameters: germination power, germination capacity and 
length of roots and germs. These values of the controllable factors can be used as a 
base (center of the plan) in the mathematical modeling of the process (obtaining a 
regression equation and finding the optimum for these factors).  

3. A hypothesis is raised that, in addition to the stimulating effect on plants, 
the pre-sowing treatment of tomato seeds helps to equalize the parameters of their 
growth and suggests simultaneous ripening of the fruits.  

4. The conclusion made in item 3 must be confirmed by monitoring the 
development of the plants to their full maturation, and by experimenting with seeds 
of other crops.  

5. It has been found that, after treatment of tomato seeds in the 
electromagnetic field of AC corona discharge, the obtained results for the 
monitored parameters are usually better than after treatment in an electrostatic 
field.  

6. Confirmation is given of the statement that, generally, after a long period 
of rest (T=13 and T=365 days) for tomato seeds, the pre-sowing electrical 
treatment has a suppressive effect on the germination power and germination 
capacity, and on the lengths of the roots and germs.  
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PRIEŠSĖJINIO ELEKTROS POVEIKIO POMIDORŲ SĖKLAI 
LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ 

 
Reziumė 

 
 Nustatytas stimuliuojantis sėklų daigumą ir tolimesnį augalų vystymąsi 
elektros lauko poveikis.Tiriant naudotas elektrostatinis arba kintamos srovės 
vainikinio išlydžio laukas. Elektros laukais veikta veislių ‘Rio Fuego‘ ir ‘Rio 
Grande‘ pomidorų sėkla. 
 Nustatytos pradinės valdomų faktorių (elektros lauko stiprio, poveikio 
trukmės ir laiko nuo poveikio iki sėjos) reikšmės. Minėti faktoriai turi įtakos sėklų 
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dygimo energijos ir daigumo stimuliavimui bei jų išaugusių šaknų ir daigų ilgiui. 
Iškelta hipotezė, kad priešsėjinis elektros lauko poveikis padeda išlyginti augalų 
vystymosi parametrus ir turi įtakos vaisių subrendimo tolygumui. 
 Bandymai parodė, kad ilgėjant atsigulėjimo laikui nuo apdorojimo iki sėjos 
(T=13, T=365 dienos), stimuliuojantis lauko efektas žymiai sumažėja. 

Elektros laukas, pomidorų sėklos, dygimo energija, daigumas.  
 

Е. Кузманов, И. Палов, Н. Армянов, К. Сираков 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПОМИДОРОВ 
 

Резюме 
 

Установлена возможность стимулирующего воздействия предпосевной 
электрической обработки семян помидоров сорта Rio Fuego и Rio Grande на 
их всхожесть и дальнейшее развитие. Электрическая обработка проводится в 
электростатическом поле, или в поле коронного разряда переменного тока. 

Определены начальные величины управляемых факторов 
предпосевной обработки семян помидоров: напряженности полей, 
длительности воздействия и срока отлежки от обработки до посева. Эти 
факторы оказывают влияние на стимулирование энергии прорастания и 
всхожести семян, а также на длину корней и ростков.Выдвинута гипотеза, 
что кроме стимулирующего эффекта на развитие растений, предпосевная 
обработка семян способствует выравниванию параметров их развития и 
предполагаемому одновременному созреванию плодов.Результаты опытов 
показали, что с увеличением срока отлежки (Т=13, Т=365 дней) 
стимулирующий эффект предпосевной обработки семян помидоров, 
значительно снижается. 

Электрическое поле, семянa  помидоров, энергия прорастания, всхожесть. 
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Straipsnyje pateikiami gluosninių žilvičių (Salix viminalis) medienos skiedrų, skirtų 
kurui, džiovinimo nejudančiame sluoksnyje tyrimai.  

Mediena – higroskopinė medžiaga, kuri sugeria arba netenka drėgmės kintant aplinkos 
oro drėgniui ir temperatūrai. Kai aplinkos oro parametrai pastovūs, ilgą laiką laikomos 
medienos drėgnis pasiekia pusiausvyrą. Tyrimų tikslas – nustatyti medienos drėgnio kitimo 
ir džiūvimo dėsningumus šiltuoju ir šaltuoju periodais; pagrįsti gluosninio žilvičio skiedrų, 
skirtų biokurui, džiovinimo aplinkos oru technologiją; nustatyti lyginamąsias energijos 
sąnaudas džiovinant skiedras. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų 
inžinerijos katedros laboratorijoje atlikti gluosninio žilvičio džiovinimo aplinkos oru 
eksperimentiniai tyrimai šaltuoju ir šiltuoju metų periodais, nustatytos medienos skiedrų 
lyginamosios energijos sąnaudos džiovinimui.  

Nustatyta, jog šiltuoju metų periodu džiovinant laikytos atviroje aikštelėje medienos 
skiedras 1 metro storio nejudančiame sluoksnyje, kai lyginamasis per sluoksnį pereinančio 
oro srautas 2280m3/(t·h), jų drėgnis po 80 valandų džiovinimo vidutiniškai sumažėjo nuo 
33,1 % iki 15,4 %, o ventiliavimo lyginamosios energijos sąnaudos sudarė 1,1 kWh/t. 

Mediena, biokuras, džiovinimas, aplinkos oras, drėgmės mainai. 
 

Įvadas 
 
 Medžiagų higroskopinės savybės charakterizuoja jų galimybes drėgti, džiūti ir 
yra priskiriamos prie svarbiausių medžiagų savybių. Džiovinant medieną reikia 
įveikti vandens ryšį su sausąja medžiaga tam naudojant energiją. 

Mediena – higroskopinė medžiaga, kuri sugeria arba netenka drėgmės kintant 
santykiniam aplinkos oro drėgniui ir temperatūrai [1]. Bet kurios rūšies mediena 
adsorbuoja ir desorbuoja drėgmę supančios aplinkos ore, kol pasiekia pusiausvyrąjį 
drėgnį. Labai dažnai lauko sąlygomis laikomos medienos pusiausvyrasis drėgnis 
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yra sąlyginai didelis 25–30 % [2]. Siekiant išvengti ir apsaugoti medieną nuo 
mikrobiologinių veiksnių ir savaiminio medienos kaitimo, laikymo procesas turi 
būti valdomas (kontroliuojamas).  

Praktikoje ruošiant biokurą galimi du technologiniai variantai: nukirsta 
mediena arba miško ruošos atliekos džiovinamos miško sandėlių aikštelėse iki 
pusiausvyrojo drėgnio ir smulkinamos prieš naudojimą arba nukirsta mediena 
smulkinama iš karto ir džiovinamos skiedros. 

Aukštą katilų naudingumo koeficientą sąlygoja ne tik katilo konstrukcija, bet 
ir kuro kokybė. Naudojant drėgną medieną didelė šilumos dalis sunaudojama 
vandeniui išgarinti, tai labai blogina katilų technines charakteristikas.  
Efektyvus drėgnos medienos deginimas galimas tik kondensacinėse katilinėse. 
Kitose katilinėse tai daryti neracionalu, taigi aktualu nukirstą medieną džiovinti iki 
pusiausvyrojo drėgnio. 

Nustatyta, kad stambesnės frakcijos mediena natūraliomis sąlygomis išdžiūsta 
iki pusiausvyrojo drėgnio [3, 4, 5, 6]. Panaudojant vėjo energiją buvo džiovinamos 
skirtingos frakcijos medienos šakos ir skiedros. Priverstinio konvekcinio 
džiovinimo metu stambesnių skiedrų sampile gaunami mažesni oro slėgio 
nuostoliai, o džiovinimui sunaudojama mažiau energijos [5].  

Termodinaminiu požiūriu pateisinamas tik medienos džiovinimas aplinkos oro 
cirkuliacija iki pusiausvyrojo drėgnio, apsaugant medieną nuo tiesioginių lietaus 
kritulių. Laikymo metu vyksta natūralus džiovinimo procesas su mažiausiomis 
darbo ir energijos sąnaudomis [7].  

Natūraliomis aplinkos oro sąlygomis laikomos nukirstos medienos drėgnis per 
metus sumažėja iki pusiausvyrojo drėgnio 15–25 % [7].  

Lapkričio–balandžio mėnesiais sulėtėjus vegetacijai gluosninio žilvičio 
drėgnis yra apie 50 % [8]. Hall teigia, kad tik nukirstos medienos drėgnis yra apie 
55–60 % [9, 27].  

Pavasario laikotarpiu nukirstą medieną 3–4 mėnesius laikant atvirame ore, 
drėgnis sumažėja iki 20 % [10]. Esant pakankamam aplinkos oro judėjimo 
intensyvumui, per 4–5 mėnesius medienos drėgnis sumažėja iki 20–30 %. Tai 
būdinga tuopoms, kurių kamieno skersmuo iki 40 mm, ir gluosniniams žilvičiams, 
kurių kamieno skersmuo iki 18 mm [11]. 

Medienos šakos, surištos į ryšulius, taip pat gali būti laikomos atviroje 
aikštelėje ant žemės keletą mėnesių patiriant nedidelių nuostolių. Drėgnis 
sumažėja, o sausųjų medžiagų nuostoliai kinta nuo 6 iki 10 % [12, 13]. Aplinkos 
sąlygomis laikoma mediena netenka drėgmės, vyksta natūralus džiūvimas 
panaudojant vėjo ir saulės energiją. Sausųjų medžiagų nuostoliai neviršija 1 % per 
mėnesį. Išimtis – didelės medienos rietuvės aukštesnės nei 6 metrų, kur atskilusi 
medienos žievė ir mažesnio skersmens medienos šakos sudaro vientisą sampilo 
sluoksnį. Šiose rietuvėse gali vykti mikrobiologiniai procesai, savaiminis kaitimas 
[9].  

Pari L. ir kt. ištyrė, kad medieną (tuopą) laikant rietuvėse lauko sąlygomis nuo 
kovo iki lapkričio mėnesio, drėgnis sumažėjo 41,4 procentais ir pasiekė 
pusiausvyrąjį drėgnį 18,3 %. Išdžiūvusios medienos sausųjų medžiagų nuostoliai 
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sudarė 8,5 %. Po kirtimo tuopų laikymas krūvose (rietuvėse) buvo geriausias 
medienos džiovinimo aplinkos ore būdas, energetiniu požiūriu išlaikant aukščiausią 
kuro kokybę [28]. Medienos, laikomos prapučiamoje pastogėje rietuvėse, drėgnis 
per 6 mėnesius gali sumažėti nuo 45 %  iki 25 %. Kai medienos rietuvė uždengta 
drėgmei nepralaidžia medžiaga, pvz.; brezentu, drėgmė iš rietuvės centro persikelia 
į viršutinius rietuvės sluoksnius [14]. 

Medieną, kaip biokurą, laikant nesmulkintą rietuvėse nekyla problemų dėl 
savaiminio kaitimo, drėgnio padidėjimo ir sausųjų medžiagų nuostolių. Dažniausiai 
mediena kurui ruošiama žiemą (šaltuoju periodu), smulkinama ir gali būti 
džiovinama iki šešių mėnesių. 

Mokslininkas Meza teigia, kad medienos skiedrų džiovinimas natūraliomis 
aplinkos oro sąlygomis turi ekonominių privalumų, tačiau praktikoje neįmanoma 
medienos skiedrų drėgnį sumažinti mažiau nei 20 %. Perdirbant žaliavą ir 
džiovinant natūraliomis aplinkos oro sąlygomis medienos skiedrų drėgnio 
sumažinimas dažnai neatitinka technologinių reikalavimų [15]. 

Priklausomai nuo džiūvimo sąlygų, medienos drėgnumas pasiekia įsotinimo 
tašką – pusiausvyrąjį drėgnį. Lauko sąlygomis mediena džiūsta, kol drėgnis 
pasiekia 20–25 %. Patalpose medieną galima išdžiovinti tiek, kad jos drėgnis būtų 
8–15% [10]. 

Parinkti optimalią džiovinimo technologiją galime tik ištyrę medienos skiedrų 
džiūvimo nejudančiame sluoksnyje procesą. Tarp atskirų autorių prieštaringų 
teiginių galima įžvelgti bendrą nuomonę, kad tai priklauso nuo metų laiko, 
aplinkos gamtinių sąlygų, charakteringų kiekvienam regionui.  
 Tyrimų tikslas – nustatyti medienos drėgnio kitimo ir džiūvimo dėsningumus 
šiltuoju ir šaltuoju periodais. Pagrįsti gluosninio žilvičio skiedrų, skirtų biokurui, 
džiovinimo aplinkos oru technologiją, nustatyti lyginamąsias energijos sąnaudas 
džiovinant skiedras.  
 

Drėgmės kitimo modelis 
 

Medienos, laikomos atviroje aikštelėje, drėgnis priklauso nuo aplinkos oro 
parametrų (oro santykinis drėgnis ir temperatūra). Kai aplinkos oro parametrai 
pastovūs ilgą laiką, laikomos medienos drėgnis pasiekia pusiausvyrą.  

Džiūvimo procesą charakterizuojantys parametrai yra oro ir džiūstančios 
medžiagos temperatūra, oro santykinis drėgnis, oro judėjimo greitis bei medžiagos 
pradinis ir pusiausvyrinis drėgnis. 

Mokslinėje literatūroje daugeliu atvejų ištirta drėgmės migracija medienoje 
izoterminėmis sąlygomis. Medienoje skiriamos difuzijos formos: laisva garavimo 
(kapiliarinė) difuzija ir sujungto vandens (higroskopinė) difuzija [16]. Medienos 
difuzijos koeficientas išreiškiamas medienos poringumu, medienos sujungto 
vandens difuzijos koeficientu ir medienos laisvos garavimo difuzijos koeficientu 
induose [1, 16, 17, 18, 19, 20]. 

Laisva garavimo difuzija vyksta kartu su aplinkos oru patenkant ar išgarinant 
vandens garus kapiliarinėse medienos indų ląstelėse (1 pav.). 
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1 pav. Medienos (indų) ląstelės struktūra ir drėgmės mainai 

W – vandens indas “lumen” (tuščias vidus); M – tarpląstelinė terpė, pripildyta 
lignino; P – pirminė ląstelės sienelė; S1, S2, S3 – antrinių sienelių sluoksniai 
(brūkšneliai – mikrofibrilės) [21] 

Fig. 1. Vessel of wood and cells structure 

W – water vessel “a lumen” (empty inside); M – intercellular medium filled with 
lignin; P – the primary cell wall; S1, S2, S3 – layers of the secondary walls 
(dashes–microfibrils) [21] 

Sujungto vandens difuzija vyksta per medienos indų ląstelių sienelėse esančias 
poras. 

Realioje natūralioje aplinkoje vykstanti nuolatinė džiūvimo procesus 
sąlygojančių veiksnių kaita lemia ne tik drėgmės mainų intensyvumą, bet ir kryptį, 
todėl  džiovinimo procesus aplinkos oru tiksliau prognozuoti gana sunku, galima 
numatyti tik medienos džiovinimo proceso kitimo tendencijas. Norint nustatyti 
medienos skiedrų džiovinimo kinetiką ir energijos poreikį priverstinės konvekcijos 
atveju, regionui būdingomis besikeičiančios aplinkos sąlygomis būtina atlikti 
eksperimentą.  
 

Darbo metodika 
 

Tyrimai pradėti 2009 metų lapkričio mėn. džiovinant medienos skiedras 
aplinkos oru nejudančiame sluoksnyje šaltuoju periodu ir baigti gruodžio mėn. 
Medienos skiedrų džiovinimo aplinkos oru nejudančiame sluoksnyje tyrimai 
pakartoti šiltuoju periodu – 2010 m. birželio-liepos mėnesiais. Tyrimų objektas – 
Lietuvoje augantis gluosninis žilvitis (Salix viminalis). Nukirsta mediena, kurios 
drėgnis šaltuoju ir šiltuoju periodais atitinkamai (48,8 %) ir (46,5 %), buvo 
susmulkinta būgniniu smulkintuvu AL-KO SILENT POWER 4000, o likusi 
nesmulkinta mediena laikyta tris savaites atviroje aikštelėje. Šaltuoju ir šiltuoju 
periodais laikytos atviroje aikštelėje medienos drėgnis vidutiniškai sumažėjo iki 
40,4 % ir 33,1 %. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų 
inžinerijos katedros laboratorijoje atlikti džiovinimo aplinkos oru tyrimai šaltuoju 
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ir šiltuoju periodais, įvertintos atskirų  medienos skiedrų sluoksnių ventiliavimo 
lyginamosios energijos sąnaudos ir nustatytas vidutinis drėgnis. 
 

Medienos drėgnio ir drėgmės deficito ore nustatymo metodika 
 
Medienos drėgnis nustatytas taikant Europos Sąjungos metodiką [10], pagal 

standartą CEN/TS 14774-1 [26] džiovinimo metodu MEMMERT SFP600 
krosnelėje esant 105±2°C temperatūrai, iki pastovaus svorio laikant 24 h. Paprastai 
užtenka džiovinimo metodu mėginį (medieną) krosnelėje laikyti 16 h. [22]. 

Mėginių svėrimo tikslumas 0,1 mg  sveriant analitinėmis svarstyklėmis KERN 
ABJ-120-4M. Po džiovinimo mėginiai nebuvo aušinami eksikatoriuje, tik ką iš 
krosnelės išimti buvo sveriami karšti. Šiuo atveju duomenų tikslumo paklaida 
neviršija 0,1 %.  

Drėgmės išgarinimas iš poringos medžiagos natūraliai prapučiant aplinkos oru 
priklauso nuo vieno iš drėgnojo oro parametrų – drėgmės kiekio deficito ore ddef, 
g/kgs.o.

.  
 
2 pav. Medienos sorbcinė histerezė, adsorbcijos ir įvairios desorbcijos kreivės [25]  
Fig. 2. Wood sorption hysteresis and curves of sorption and various desorption 
[25] 

 
Drėgmei iš medienos išgarinti būtina žinoti šilumos srautą, kuris patenka su 

pučiamu aplinkos oru. Džiūvimo metu didėja drėgmės kiekis ore, o temperatūra 
krenta, kadangi šiluma eikvojama vandeniui išgarinti. Drėgnojo oro entalpija  
i, kJ/kgs.o. pagrindinis parametras vertinant šiluminius džiūvimo procesus, o 
absoliutinis drėgmės kiekio pokytis ore apskaičiuojamas: 

 

p

po

pp
p

6620d
−

⋅
=

ϕ
, ,       (1) 

 
čia φo – oro santykinis drėgnis vieneto dalimis; 
 p – barometrinis slėgis Pa; 

 75 



 pp – prisotintų vandens garų dalinis slėgis ore Pa, apskaičiuotas pagal 
Filonenko‘s formulę [23]: 

 

 t238
t576220

p 104133p +
+

⋅=
,,

, ,      (2) 
 
 čia t – aplinkos oro vidutinė temperatūra °C. 
 
Džiovinimo metu intensyvaus garavimo zonoje temperatūra neišlieka pastovi. 

Jei santykinis per sluoksnį pučiamo oro drėgnis pasiekia 100 %, ore adsorbuojamas 
maksimalus drėgmės kiekis d100%. Nagrinėjant aplinkos oro parametrų pokyčio 
įtaką drėgnio šalinimui iš medienos skiedrų sluoksnio buvo pasirinkta, kad 
procesas vyksta adiabatiškai (i=const.). Tokiu atveju į (1) lygtį įrašome pp išraišką 
(2) , kai (φ=1): 

 

t

t

p
d

+
−

+
−

⋅−

⋅
=

238
1785122,8

238
1785122,8

%100

104,133

1031,88
.      (3) 

 
Drėgmės deficitas ore – skirtumas tarp sočiųjų vandens garų ir esamo vandens 

garų slėgio: 
 

ddddef −= %100 .         (4) 
 
Pusiausvyrasis medienos drėgnis priklauso nuo aplinkos oro drėgnio ir 

temperatūros. Oras, turintis tą patį drėgmės kiekį, priklausomai nuo temperatūros 
gali būti laikomas sąlyginai sausu ir drėgnu. 

Visų rūšių medienos pusiausvyrasis drėgnis yra panašus ir priklauso nuo 
proceso krypties. Vykstant adsorbcijai (medienai sugeriant iš aplinkos drėgmę), 
pusiausvyrasis drėgnis būna mažesnis, nei vykstant desorbcijai (medienai 
džiūstant). Šis skirtumas vadinamas sorbcine histereze, o jos dydis siekia 2,5 %  
(2 pav.).  

 
Gluosninio žilvičio skiedrų džiovinimo nejudančiame sluoksnyje tyrimo 

metodika 
 

Tiriant medienos džiovinimo procesą specialiame stende, siekiant išvengti 
aplinkos oro pašildymo pereinant ventiliatorių ir oro skirstymo sistemoje, buvo 
pasirinktas oro siurbimo variantas, t. y. aplinkos oras buvo siurbiamas per stende 
sukrautą vieno metro storio medienos skiedrų sluoksnį. 

Rekomenduojamas per medienos skiedrų sluoksnį pučiamo oro srautas 
džiovinant aplinkos oru 1600–2000 m3/(t·h), kai džiovinamo nejudančiame 
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sluoksnyje medienos skiedrų storis kinta nuo 0,8 m iki 1,5 m [9]. Mūsų tyrimuose 
lyginamasis traukiamo oro srautas buvo 2280 m3/(t·h). 

Gluosninių žilvičių skiedrų džiovinimo nejudančiame sluoksnyje tyrimai 
atlikti specialiame džiovinimo stende (3 pav.).  

 

 
 

3 pav. Medienos Salix viminalis  skiedrų džiovinimo aplinkos oru principinė stendo 
schema 
1 – ventiliuojamas cilindras su gluosninių žilvičių skiedromis; 2 – temperatūros ir 
drėgnio jutikliai AMR® FH A646-E1C; 3 – pastovaus slėgio kamera; 4 – antrinis 
ALMEMO® 5690-2CPU TG8 matavimo prietaisas (duomenų kaupiklis); 5 – 
ventiliatorius SYSTEMAIR® KVKE 250 LTV; 6 – svarstyklės RP-200Š13; 7 – lanksti 
jungtis; 8 – anemometras SCHILTKNECHT®  MINI AIR 64 MACRO 
Fig. 3. The (draft) scheme of a test stand for drying properties research of the wood 
chips Salix Viminalis mound under environmental conditions 
1 – ventilated cylinder with the osier willow chips mound, 2 – sensors of temperature 
and humidity AMR® FH A646-E1C, 3 – chamber with constant static pressure, 4 – 
secondary ALMEMO® 5690-2CPU TG8 measuring instrument, 5 – centrifugal fan 
SYSTEMAIR® KVKE 250 LTV , 6 – scale RP-200Š13, 7 – flexible arm, 8 – 
anemometer SCHILTKNECHT® MINI AIR 64 MACRO  
 
Ventiliatorius 5 SYSTEMAIR® KVKE 250 LTV traukia orą per skiedrų 

nejudantį sluoksnį (cilindras 2) į statinio slėgio kamerą 3 ir džioviklį, prisotintą 
vandens garų, 80 mm skersmens ortakiu per anemometrą 8 SCHILTKNECHT® 
MINI AIR 64 MACRO išmeta į aplinką. Lyginamasis oro srautas kontroliuojamas 
anemometru, užtikrinant pastovų aplinkos oro lyginamąjį srautą 2280 m3/(t·h) 
tyrimo metu. Džiovinimo metu kintant džiovinamų skiedrų sluoksnio 
pasipriešinimui oro srautui, per sluoksnį pereinančio oro srautas buvo tikslinamas 
kas 8 h, keičiant ventiliatoriaus 5 rotoriaus sukimosi dažnį.  
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Tyrimas atliekamas medienos skiedras džiovinant aplinkos oru, matuojant 
temperatūrą ir santykinį drėgnį penkiuose ventiliuojamo cilindro su skiedromis 
sluoksniuose. Per visą ventiliuojamo cilindro aukštį kas 220 mm išdėstytais 
jutikliais 2 AMR® FH A646-E1C. Taip pat buvo fiksuota į džiovinamos medienos 
sluoksnį įeinančio džioviklio (aplinkos oro) ir išeinančio iš džiovinimo sluoksnio 
temperatūra ir santykinis drėgnis. Visi tyrimo duomenys kas 15 min fiksuojami 
antriniame duomenų kaupimo ir matavimo prietaise 4 ALMEMO® 5690-2CPU 
TG8.  

Skiedrų sampilo sluoksnio tankis nustatytas tame pačiame 0,0963 m³ talpos 
džiovinimo tyrimų stende (3 pav.). Ventiliuojamas cilindras buvo užpildomas 
laisvai beriant medienos skiedras. Visa pripildyta džiovinimo stendo talpa 
pasveriama ir įvertinus gluosninio žilvičio drėgnį apskaičiuojamas skiedrų 
sluoksnio tankis ρsl. 

Vidutines lyginamąsias energijos sąnaudas skiedrų sluoksnio džiovinimui 
aplinkos oru, apskaičiavome įvertindami sluoksnio aerodinaminį pasipriešinimą 
oro srautui ir sluoksnio džiūvimo iki pusiausvyrojo drėgnio trukmę τ. Šiluma, 
reikalinga skiedrų džiūvimui, tiesiogiai paimama iš per sluoksnį pereinančio 
aplinkos oro srauto, t. y. naudojama ore sukaupta energija. 

 

Tyrimų rezultatai ir diskusija  
 

Oro temperatūra ir drėgnis, kritulių kiekis, sezoniškumas, medienos saugojimo 
būdas yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys sandėliuojamos medienos drėgnio 
kitimą, bei susidarančius medienos nuostolius. 

Mūsų tyrimo atveju nukirstos žalios medienos vidutinis drėgnis šiltuoju 
periodu (t0=16,4 °C; φ0=62,3 %) buvo 46,5 %, o tris savaites laikytos atviroje 
aikštelėje (tvid=15,5±1,1 °C; φvid=81,8±13,2 %) drėgnis vidutiniškai sumažėjo iki 
33,1 %. Šaltuoju periodu (t0=8,7 °C; φ0=85,4 %) nukirstos medienos drėgnis buvo 
48,8 %, o tris savaites (tvid=7,7±0,9 °C; φvid=83,8±4,4 %) laikytos atviroje aikštelėje 
drėgnis vidutiniškai sumažėjo iki 40,4 %.  
 

 
Gluosninio žilvičio skiedrų, džiovinamų aplinkos oru nejudančiame 

sluoksnyje, drėgnio kitimo dėsningumai 
 

Tyrimais siekėme modeliuoti džiovinimo natūraliomis aplinkos oro sąlygomis 
skiedrų drėgnio kitimą. Vidutinė į sluoksnį patenkančio aplinkos oro srauto 
temperatūra džiovinant žalią medieną, laikytą atviroje aikštelėje šaltuoju periodu 
(4 pav.) siekė 3,6±2,4 °C, o vidutinis santykinis oro drėgnis sudarė 73,5±10,1 %. 
Vidutinis drėgmės deficitas aplinkos ore buvo 1,13±0,26 g/kgs.o..  
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4 pav. Per žalios medienos, laikytos atviroje aikštelėje, skiedrų sluoksnį pereinančio 
oro drėgnio kitimo dėsningumai džiovinant nepašildytu aplinkos oru (šaltuoju 
periodu) 

Fig. 4. Air moisture variation through stored on the open area chips mound during 
drying with not preheated ambient air (in cold period) 

Viršutiniame, 1-ame, medienos skiedrų sluoksnyje intensyvus vandens 
išgarinimas ir jo pašalinimas traukiamu aplinkos oro srautu dėl besikeičiančių 
hidrometeorologinių sąlygų truko iki 100 valandų, kol buvo pasiektas 
pusiausvyrasis drėgnis 15,8 %. Žemesniuose, 2, 3, 4, 5-ame, skiedrų sluoksniuose 
intensyvus praeinančio džioviklio prisotinimas vandens garų ir sluoksnio 
džiūvimas iki pusiausvyrojo drėgnio 14,0 %; 14,2 %; 14,5 %; 15,3 %; 21,1 % 
atitinkamai truko 200, 240, 280 ir 280 valandų (4 pav.). 

Šaltuoju periodu džiovinant tik ką nukirstą žalią medieną, vidutinė per skiedrų 
sluoksnį traukiamo pastovaus aplinkos oro srauto 2280 m3/(t·h) temperatūra  
(5 pav.) buvo 7,7±0,94 °C ir vidutinis santykinis oro drėgnis 83,8±4,4 %. Vidutinis 
drėgmės deficitas aplinkos ore 0,96±0,21 g/kgs.o.. Viršutiniuose, 1, 2, 3-ame, 
medienos skiedrų sluoksniuose intensyvus vandens išgarinimas ir jo pašalinimas 
pereinančio oro srautu dėl pakitusių aplinkos oro veiksnių atitinkamai truko iki 
230, 270, 350 valandų, kol buvo pasiektas pusiausvyrasis skiedrų drėgnis 17,5 %; 
18,1 %; 20,1 %. Žemesniuose, 4, 5-ame, medienos skiedrų sluoksniuose drėgmės 
deficitas buvo artimas nuliui ir intensyvus džiūvimas per 350 džiovinimo valandų 
neprasidėjo, tyrimas buvo nutrauktas po 375 valandų. Skiedrų drėgnis, 4, 5-ame, 
sluoksniuose vidutiniškai sumažėjo iki 33,9 % ir 37,6 %. Kuo didesnis į sluoksnį 
pučiamo aplinkos oro drėgmės deficitas, tuo intensyvesnis vandens išgarinimas ir 
jo pašalinimas iš džiovinamo skiedrų sluoksnio, trumpesnis skiedrų džiovinimo iki 
pusiausvyrojo drėgnio laikas.  
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5 pav. Per nukirstos žalios medienos skiedrų sluoksnį pereinančio oro drėgnio 
kitimo dėsningumai džiovinant nepašildytu aplinkos oru (šaltuoju periodu) 

Fig. 5 Air moisture variation through just felled chips mound during drying with 
not preheated ambient air (in cold period) 

Modeliuojant džiovinimą aplinkos oro sąlygomis šiltuoju periodu, 
susisteminus tyrimo duomenis, pateikiamas lyginamojo drėgmės pašalinimo ∆d 
atskiruose medienos skiedrų sluoksniuose kitimas džiovinimo metu (6 pav.).  
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6 pav. Per žalios medienos, laikytos atviroje aikštelėje, skiedrų sluoksnį 
pereinančio oro drėgnio kitimo dėsningumai džiovinant nepašildytu aplinkos oru 
(šiltuoju periodu) 
Fig. 6 Air moisture variation through stored on the open area chips mound during 
drying with not preheated ambient air (in warm period) 
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Vidutinė į sluoksnį patenkančio aplinkos oro srauto (2280 m3/(t·h)) 
temperatūra džiovinant laikytą atviroje aikštelėje medieną šiltuoju periodu (6 pav.) 
buvo 19,3±1,3 °C, o vidutinis santykinis oro drėgnis sudarė 82,2±7,9 %. 
Viršutiniame, 1-ame, medienos skiedrų sluoksnyje intensyvus oro prisotinimas 
vandens garų ir džiūvimas iki pusiausvyrojo drėgnio 15,4 % truko tik 30 valandų. 
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7 pav. Per nukirstos žalios medienos skiedrų sluoksnį pereinančio oro drėgnio 
kitimo dėsningumai džiovinant nepašildytu aplinkos oru (šiltuoju periodu) 
Fig. 7. Air moisture variation through just felled chips mound during drying with 
not preheated ambient air (in warm period) 
 

Žemesniuose, 2, 3, 4, 5-ame, skiedrų sluoksniuose intensyvus praeinančio oro 
srauto prisotinimas vandens garais atitinkamai prasidėjo po 20, 45, 50, 50 valandų 
ir kartu su džiūvimu iki pusiausvyrojo drėgnio 15,1 %; 15,4 %; 15,5 %; 15,6 % 
atitinkamai truko iki 80 valandų. 

Šiltuoju periodu tik ką nukirstos žalios medienos viršutiniame, 1-ame, skiedrų 
sluoksnyje intensyvus oro prisotinimas vandens garais ir džiūvimas iki 
pusiausvyrojo drėgnio 16,30 % truko iki 50 valandų (7 pav.). Žemesniuose, 2, 3, 4, 
5-ame, tik ką nukirstos žalios medienos skiedrų sluoksniuose intensyvus 
praeinančio oro srauto prisotinimas vandens garais atitinkamai prasidėjo tik po 40, 
60, 90, 130 valandų ir kartu su džiūvimu iki pusiausvyrojo drėgnio 15,6 %; 15,8 %; 
16,2 %; 17,4% atitinkamai truko 85, 100, 200 ir 230 valandų. Džiovinant tik ką 
nukirstos žalios medienos skiedras nejudančiame sluoksnyje šiltuoju periodu  
(7 pav.), vidutinė per sluoksnį pereinančio oro srauto (2280 m3/(t·h)) temperatūra 
buvo 15,5±1,1 °C, o vidutinis santykinis oro drėgnis – 81,8±13,2 %. 
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Išvados 
 

1. Džiovinant žalios medienos, 3 savaites laikytos atviroje aikštelėje, skiedras 
vieno metro storio nejudančiame sluoksnyje drėgnis prieš džiovinimą  w0=33, 
1 %, šiltuoju periodu – nepašildytu aplinkos oru (t0 vid.=19,3±1,3 °C;  
φ0 vid.=82,2±7,9 %) lyginamasis per sluoksnį pereinančio oro srautas  
2280 m3/(t·h) po 80 h džiovinimo sluoksnis vidutiniškai pradžiūvo iki 15,4 %, o 
tokiu pat oro srautu džiovinant tik ką nukirstos žalios medienos skiedras 
(w0=46,5 %) tik po 230 h sluoksnis vidutiniškai pradžiūvo iki 16,3 %, 
lyginamosios energijos sąnaudos oro srautui sukurti atitinkamai sudarė 1,1 ir 3,1 
kWh/t. 

2. Džiovinant žalios medienos, 3 savaites laikytos atviroje aikštelėje (w0=40,4 %), 
skiedras šaltuoju periodu aplinkos oru (t0 vid.=3,6±2,4 °C; φ0 vid.=73,5±10,1 %) 
drėgnis tik po 280 h džiovinimo pasiekė 15,8 %, o lyginamosios energijos 
sąnaudos oro srautui sukurti atitinkamai sudarė 3,9 kWh/t. Džiovinant, tik ką 
nukirstos žalios medienos skiedras (w0=48,8 %), sunaudojus 5,1 kWh/t 
energijos, tik po 375 h džiovinimo skiedrų drėgnis vidutiniškai sumažėjo iki 
25,4 %. Nukirstos žalios medienos laikymas aikštelėje turėjo teigiamos įtakos 
tolesniam medienos skiedrų džiovinimo procesui.  
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Nerijus Ciganas, Algirdas Raila  

 
INFLUENCE OF AMBIENT AIR OF THE STORED WOOD CHIPS ON THE 

DRYING PROCESS 
 

Abstract 
 

This paper presents (Salix Viminalis) osier willow chips drying in the 
stationary layer research.  

Wood is hygroscopic material which adsorbs or desorbs moisture depending 
on ambient air moisture and temperature. Moisture of wood stored for long time 
period achieves equilibrium when ambient air parameters are steady. Purpose of 
the study is to analyse variations of moisture content and drying schedules in warm 
and cold periods. To justify drying technology with natural ambient air osier 
willow chips that can be used for bio-fuel. To determine comparative energy 
consumption of wood chips during drying with not preheated ambient air. An 
experimental trial of drying osier willow with not preheated ambient air in cold and 
warm periods had been conducted at the Department of Heat and Biotechnological 
Engineering, Lithuanian University of Agriculture and was determined 
comparative energy consumption on the drying of wood chips. 

It was determined that moisture content in warm period during drying of wood 
chips stored on the open area in the thickness of one meter stationary layer, when 
comparative energy consumption of the air flow was 2280 m3/(t·h), moisture 
content of wood chips after 80 hours approximately decreased from 33,1 % to 15,4 
% and comparative energy consumption of ventilation totalled 1,1 kWh/t. 

Wood, bio-fuel, drying, ambient air, moisture metathesis. 
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Н. Циганac, А. Райла 
 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
ПРОЦЕСС СУШКИ ЩЕПОВ ДРЕВЕСИНЫ

 
Резюме

 
В статье представлены результаты исследования сушки 

неподвижного слоя щепов древесины (Salix viminalis) для топлива.  
Древесина - гигроскопическое вещество, которое поглощает или теряет влагу 
при изменении влажности и температуры окружающего воздуха. Когда 
параметры окружающей среды в течение длительного времени постоянные, 
влажность древесины достигает уравновесься. Цель исследования– 
определить закономерность изменения влажности  неподвижного слоя щепов 
древесины при его сушке атмосферным воздухом как в теплом, так и 
холодном периоде года.  Обосновать технологию сушки щепов древесины и 
определить удельные затраты энергии их сушки.  
В лабораторий департамента Тепла и биотехнологии Литовского 
сельскохозяйственного университета проведены экспериментальные 
исследования  сушки щепов древесины атмосферным воздухом  в холодном и 
теплом периодах года и определены удельные затраты энергии их сушки.  
Установлено, что при сушке метрового неподвижного слоя щепов древесины 
в открытой площадке потоком воздуха 2280 m3/(т час.),  проходящим через 
слой и когда период теплый, уровень влаги щепов после 80 часов их сушки в 
среднем снизился с 33,1 % до 15,4 %. При этом удельные затраты энергии  
для создание воздушного потока в вентиляционной системе установки 
составили, 1,1 кВтч / т.  

Древесина, биотопливо, сушка, атмосферный воздух, тепло 
ссообмен. 
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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 
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- struktūrinių straipsnio dalių pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis 11 punktų 
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- 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 pt 
šriftu lietuvių ir anglų kalbomis; 
- lentelių antraštės spausdinamos lietuvių ir anglų kalbomis; 
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Straipsnyje nagrinėjamas eksperimento planavimo metodo taikymas. Pagal 
eksperimento planavimo metodą sudaryti matematiniai modeliai adekvačiai aprašantys 
sėklų daigumo stimuliavimo procesą vainikinio išlydžio ir elektrostatiniame lauke nuo 
veikiančių faktorių: elektrinio lauko stiprio, transporterio juostos greičio ir juostos 
medžiagos. Nustatyta, kad didžiausią įtaką sėklų daigumo stimuliavimui turi elektros lauko 
stipris. Esant 67,27±0,95 % pradiniam grikių sėklos daigumui, vidutinis daigumo 
padidėjimas po elektros lauko poveikio yra apie 20 %. 


Eksperimento planavimo metodas, grikių sėkla, daigumas, elektriniai laukai. 
 


Įvadas 
 


Tiriant žemės ūkio technologinius procesus atliekami eksperimentai, kurie 
reikalauja daug išlaidų ir laiko. Atliekami tyrimai dažniausiai yra priklausomi nuo 
daug veiksnių (faktorių) susijusių su jų optimalių reikšmių suradimu 
technologiniuose procesuose, medžiagų kokybės optimizavimu ir kt. Tai pasiekti 
mažesnėm darbo ir laiko sąnaudom galima, taikant eksperimento planavimo 
metodą.Šis metodas taikytas, nustatant optimalius parametrus arachisų 
išlukštenimo įrenginiui [1, 2]. Nustatyta išlukštenimo koeficiento [1] ir branduolių 
sveikumo [2] priklausomybė nuo disko sukimosi dažnio, tarpo tarp diskų ir slėgio 
kameroje. 


Pirminio grūdų valymo mašinų pneumosistemos optimizavimui pasirinktas 
antros eilės planas su keturiais faktoriais [3, 4]. Faktoriais pasirinktas grūdų 
tiekimo į pneumokanalą kampas, krovimo angos aukštis, kanalo gylis ir santykinė 
apkrova. Optimizavimo kriterijumi pasirinktas išvalymo efektyvumas. Taikant 
eksperimento planavimą gautas pneumatinio separavimo proceso matematinis 
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modelis ir nustatytos optimalios minėtų faktorių reikšmės. Šiuo atveju naudotas 
Bokso – Benkino antros eilės planas [4]. 


Dideliuose plotuose auginamų aviečių stiebams trumpinti naudojamas 
diskinis pjaunamasis aparatas, kurio pagrindiniams parametrams nustatyti atliktas 
trijų faktorių eksperimentas [5], įvertinantis pjovimo greitį, stiebo skersmenį ir 
peilio ašmenų palinkimo kampą. Optimizavimo kriterijumi pasirinkta tenzodavikliu 
matuojama pjovimo įtampa. 


Liucernos sėklos subręsta nevienu laiku, todėl nuimant patiriami dideli 
nuostoliai. Siekiant sumažinti sėklų nuostolius buvo panaudota šukuotuvė, kurios 
parametrai nustatyti eksperimento planavimo metodu [6]. Sudarytos lygtys, 
įvertinančios sėklų išbyrėjimo į dirvą nuostolius ir nenušukuotų ankščių kiekį nuo 
šukuotuvės būgno sukimosi dažnio, šukų pastatymo kampo ir agregato judėjimo 
greičio. 


Valymo mašinose, kuriant uždaro tipo aspiracinę sistemą ir nustatant 
optimalius geometrinius kanalų parametrus, buvo naudotas trijų lygių antros eilės 
planas [7]. Veikiančiais faktoriais buvo pasirinkta grūdų apkrova, pirmo ir 
papildomo oro kanalų gyliai. Buvo sudarytos regresinės lygtys, įvertinančios 
valymo efekto ir grūdų nuostolių priklausomybę nuo veikiančių faktorių. Nustatyti 
optimalūs parametrai. 


Vienas iš būdų saulėgrąžų aliejui išvalyti yra išcentrinis separavimas [8]. 
Naudojantis eksperimento planavimo metodu, sudaryta regresinė lygtis, įvertinanti 
skirtumą tarp nevalyto ir išvalyto aliejaus tankio, priklausomai nuo separatoriaus 
rotoriaus sukimosi dažnio, dangčio angų ploto ir filtruojančios pertvaros ceolito 
dalelių ekvivalentinio skersmens. Analizuojant gautas lygtis, nustatyti optimalūs 
parametrai. 


Nuo smulkintos masės pasiskirstymo, kraunant ją į transporto priemonių 
kėbulus, priklauso jų nominalios keliamosios galios išnaudojimas ir pervežimų 
savikaina. Pakrovimo proceso efektyvumas buvo įvertinamas: smulkintos masės 
nuostoliais, masės aukščio ir jos tankio kėbule netolygumais. Taikant trijų faktorių 
eksperimento planavimo metodą, sudarytos regresijos lygtys, įvertinančios 
pakrovimo proceso efektyvumo priklausomybę nuo susmulkintos medžiagos 
drėgmės, jos pakrovimo greičio ir pjaustinio ilgio [9, 10]. Nustatyti minėtų dydžių 
optimalūs parametrai. 


Taikant eksperimento planavimo metodą, buvo pagrįsti optimalūs bulvių 
rūšiuotuvo parametrai [11]. Sudarytos lygtys, įvertinančios rūšiavimo koeficiento 
(smulkios ir vidutinės frakcijos) priklausomybę nuo: atitinkamų sektorių ilgių, 
tiekiamos bulvių masės ir rūšiuojančių juostų judėjimo greičio. 


Eksperimento planavimo metodas taikytas: nagrinėjant sėklų skyrimo 
pagal drėgnį elektros lauke galimybę [12]; nustatant rūšiavimo įtaką sėklų 
daigumui [13, 14] ir rūšiavimo rodiklio priklausomybę nuo veikiančių faktorių 
[15]. Atliekant bandymus buvo naudotos rapsų, miežių ir grikių sėklos, o vienu iš 
veikiančių faktorių buvo elektros lauko stipris. 


Elektrostimuliacijos efektą mokslininkai aiškina fiziniais-cheminiais 
ląstelės citoplazmos būvio pakitimais, kai sėklai suteikiamas papildomas energijos 
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kiekis [16]. Veikiant sėklas elektromagnetiniu lauku, sėklų citoplazminėje 
membranoje atsiranda elektrinio lauko stipris, viršijantis stiprį ląstelėje. Atsiradęs 
stipris padidina natrio ir kalio kanalų elektrinį laidumą ir iššaukia bioelektrinį 
membranos pramušimą. Ląstelių membranų laidumo padidėjimas išveda sėklą iš 
ramybės būsenos ir stimuliuoja jos daigumą [17]. 


Tyrimų tikslas – nustatyti elektros lauko įtaką grikių sėklų daigumui ir jo 
priklausomybę nuo veikiančių faktorių. 
 


Tyrimų metodika 
 


Tyrimai atlikti naudojant transporterinį elektroseparatorių dviem 
skirtingais variantais: kai veikia vien vainikinio išlydžio laukas; kai veikia ir 
elektrostatinis laukas. Antruoju atveju sėklos įgauna vainikinio išlydžio krūvį, o 
atsiskiria nuo cilindro elektrostatiniame lauke. Grikių sėklos paimtos iš įprastinio 
ūkio, jų pradinis daigumas 67,27±0,95 %. Bandymai atlikti pagal antros eilės 
aktyvaus eksperimento planą [18, 19]. Skaičiavimo schema pateikta 1 pav. 


Veikiančių faktorių viršutinio lygio pasirinkimą apsprendžia: 
tarpelektrodinės erdvės pramušimo įtampa, konstrukciniai separatoriaus 
parametrai, anksčiau nustatyti [20] vidutiniai trinties kampai. 


Pasirinkti veikiantys faktoriai, jų lygiai ir kitimo intervalai pateikti  
1 lentelėje. 


 
1 lentelė. Veikiantys faktoriai, lygiai, kitimo intervalai 
Table 1. Acting factors, levels and ranges of variation 


 
Eil.  Koduota Lygiai Kitimo 
Nr. 


i 
Faktoriai 


zi


reikšmė Viršutini
s (+1) 


Pagrindinis 
(0), zoi


Apatinis 
(-1) 


Intervalas 
∆zi


1 Elektrinio lauko 
stipris E, 105 


V/m 


x1 4 3 2 1 


2 Transporterio 
juostos greitis v, 


m/s 


x2 0,9 0,6 0,3 0,3 


3 Trinties kampas 
ϕ, laips. 


x3 50 42 34 8 


 
Elektroseparatoriaus konstrukcija leidžia sėkloms pasiskirstyti į keturias 


frakcijas. Neapdorotų (kontrolinių) ir elektros lauku paveiktų kiekvienos frakcijos 
sėklų daigumas nustatomas iš keturių mėginių po 100 sėklų. Taip pat nustatoma 
sėklų išeiga į atskiras frakcijas ir apskaičiuojamas svertinis bandymo daigumas. 
Įvertinimo parametru pasirenkamas skirtumas tarp bandymo ir kontrolinio 
daigumo. 
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Koeficientų reikšmingumo 
įvertinimas (Stjudento kriterijus): 
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1 pav. Eksperimento planavimo metodo skaičiavimo schema 


G
1


22 , 


N – bandymų skaičius; laisvės 
laipsnių skaičius 1ν =m-1, 2ν =N 


Bandymų dispersija: 


N/ss
N


g
gb ∑=


=1


22 , laisvės laipsnių 


skaičius: )m(Nb 1−=ν  


Lygties adekvatiškumo 
įvertinimas (Fišerio 
kriterijus): 


22
bad.sk s/sF = , laisvės 


l i i k iči i


Lygties atkodavimas: 
ioiii z/)zz(x ∆−= ,i=1-3 


Optimalių parametrų 


nustatymas: 0=
∂
∂


iz
ŷ , i=1-3 


Nereikšmingų koeficientų 
atmetimas, skaičiavimas ,  ŷ 2


bs


Fig. 1. Calculation scheme of the experiment planning method 
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1 pav. naudotų pažymėjimų paaiškinimas: - įvertinimo parametras; bŷ o, bi 


j, bii –  lygties koeficientai;  i,j=0, 1, ... n, i<j ; xi – koduotos faktorių reikšmės, g – 
eksperimento plano g bandymas, g =1, 2,... N; zi – i –jo faktoriaus reikšmė 
(1 lentelė). 


Tyrimo rezultatai 
 
Atlikus tyrimus pagal pilną aktyvaus eksperimento planą, gauti rezultatai 


vainikinio išlydžio lauke pateikti 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Bandymų sąlygos ir rezultatai vainikinio išlydžio lauke 
Table 2. Test conditions and results of the corona discharge field 


Ban- Bandymo sąlygos Frak- Vainikinio išlydžio laukas 
dymo x1 x2 x3 cija Išeiga, Daigumas, Svertinas Skirtumas 
Nr.     proc. proc. vidurkis Dsk.v.


1 1 1 -1 I-II 9 94,25±0,75 88,03 20,78 
    III 12 91,75±0,63   
    IV 79 86,75±1,31   


2 1 1 1 I 100 80,0±1,32 80,0 12,75 
3 1 -1 -1 I 100 93,67±1,04 93,67 26,42 
4 1 -1 1 I 55 84,75±2,02 84,86 17,61 
    II 45 85,0±2,65   


5 -1 1 -1 I-II 18 92,75±1,31 89,47 22,22 
    III-IV 82 88,75±2,56   


6 -1 1 1 I 100 85,5±1,65 85,5 18,25 
7 -1 -1 -1 I 100 93,25±0,48 93,25 26,0 
8 -1 -1 1 I 92 87,50±1,85 87,3 20,05 
    II 8 85,0±1,08   


9 1 0 0 I 36 89,33±2,36 84,8 17,55 
    II 64 82,25±2,46   


10 -1 0 0 I 100 89,75±1,03 89,75 22,5 
11 0 1 0 I 57 87,75±2,39 84,63 17,38 


    II 43 80,50±2,84   
12 0 -1 0 I 62 88,0±2,04 87,87 20,62 


    II 38 87,67±1,04   
13 0 0 -1 I-II 40 92,5±0,65 91,21 23,96 


    III 38 93,0±1,01   
    IV 22 85,75±2,78   


14 0 0 1 I 100 82,50±1,15 82,5 15,5 
15 0 0 0 I 31 89,67±0,76 86,03 18,78 


    II 69 84,69±0,65   
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Gauti rezultatai, kai sėklos atsiskiria elektrostatiniame lauke, pateikti  
3 lentelėje. 


 
3 lentelė. Bandymų sąlygos ir rezultatai elektrostatiniame lauke 
Table 3. Test conditions and results of the electrostatic field 


 
Ban- Bandymo sąlygos Frak-  
dymo x1 x2 x3 cija Išeiga, Daigumas, Svertinas Skirtumas 
Nr.     proc. proc. vidurkis Dsk.e.


1 1 1 -1 I-II 18 94,75±1,76 90,45 23,2 
    III-IV 82 89,5±2,66   


2 1 1 1 I 100 83,0±2,53 83,0 15,75 
3 1 -1 -1 I 85 91,5±1,55 91,01 23,76 
    II 15 88,25±2,38   


4 1 -1 1 I 100 90,25±1,32 90,25 23,0 
5 -1 1 -1 I-II 33 94,25±0,71 90,75 23,5 
    III 8 89,25±0,71   
    IV 59 89,0±1,8   


6 -1 1 1 I 100 84,5±2,63 84,5 17,25 
7 -1 -1 -1 I 100 94,5±2,29 94,5 27,25 
8 -1 -1 1 I 100 88,25±2,35 88,25 21,0 
9 1 0 0 I 100 87,25±0,71 87,25 20,0 


10 -1 0 0 I 100 89,0±2,49 89 21,75 
11 0 1 0 I 100 87,5±2,25 87,5 20,25 
12 0 -1 0 I 100 83,75±2,53 83,75 16,5 
13 0 0 -1 I-II 48 91,25±0,71 86,96 19,71 


    III-IV 52 83,0±1,37   
14 0 0 1 I 100 80,5±1,38 80,5 13,25 
15 0 0 0 I 100 86,25±1,08 86,25 19,0 


 
Pagal eksperimento planavimo metodiką apskaičiavus lygčių koeficientus, 


juos įvertinus pagal Stjudento kriterijų ir nereikšmingus atmetus, gautos lygtys 
įvertinančios bandymo ir kontrolės daigumo skirtumą nuo lauko stiprio, 
transporterio juostos greičio ir trinties kampo, t.y. juostos medžiagos vainikinio 
išlydžio 


2
1321 71710302331364173451752719 x,x,x,x,,D .v.sk +−−−= ,  (1) 


 
ir elektrostatiniams lauke 


 
. (2) x,x,x,x,,D .e.sk


2
1321 695173812031151930344720 +−−−=
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(1) ir (2) lygtyse perėję prie tikrųjų reikšmių, gauname: 
 


27170440302473037685151 E,,v,E,,D .v.sk +−−−= ϕ , (3) 
 


26951365094626891025854 E,,v,E,,D .e.sk +−−−= ϕ . (4) 
 


Skaičiavimo metu gauti parametrai pateikti 4 lentelėje. 
 
4 lentelė. (1–2) lygčių įvertinimo parametrai 
Table 4. Evaluation parameters of equations (1–2) 


 
Lauko Dispersija Fišerio kriterijus 


charakteristika bandymų  2
bs adekvatumo  2


ads skaičiuotas teorinis 


Vainikinio 
išlydžio 


11,27 6,55 0,58 2,1 


Elektrostatinis 12,34 18,76 1,52  
Pastaba:  – bandymų dispersija;  –adekvatumo dispersija, charakterizuojanti 
nuokrypį tarp eksperimentinių ir pagal matematinį modelį gautų duomenų; teorinis Fišerio 
kriterijus surandamas prie υ


2
bs 2


ads


1 = 10, υ2= 45 laisvės laipsnių. 
 


Iš pateiktų 4 lentelės duomenų matome, kad skaičiuotos Fišerio kriterijaus 
reikšmės yra mažesnės už teorinę Fišerio reikšmę, kai υ1 = 10, υ2= 45 laisvės 
laipsniai, esant patikimumui p=0,95, t.y. abiem variantams gautos (1–2) lygtys 
patikimai aprašo bandymo ir kontrolės daigumo skirtumą nuo lauko stiprio, 
transporterio juostos greičio ir juostos medžiagos. 


Eksperimentiniai ir teoriniai pagal (3–4) lygtis rezultatai pateikti 2 pav. ir  
3 pav. Apskaičiavus koreliacijos koeficientą 2 pav. gauname r=0,92, o 3 pav. 
gauname r=0,81. 


Iš (3–4) lygčių nustatome optimalią lauko stiprio reikšmę vainikinio 
išlydžio laukui E=4⋅105 V/m ir elektrostatiniam laukui E=3⋅105 V/m. 


Atlikti bandymai rodo, kad nežiūrint į kiek frakcijų pasiskirsto sėklos 
separatoriuje, jų daigumas yra didesnis už kontrolinį. Pastebėjome, kad nerūšiavus, 
t.y., kai visos sėklos patenka į vieną frakciją, vidutinis daigumo padidėjimas sudaro 
20,2 % (vainikinio išlydžio) ir 19,5 % (elektrostatiniame lauke). Iš gautų lygčių  
(3, 4) matome, kad didžiausią įtaką sėklų daigumo stimuliavimui turi elektros 
lauko stipris. Trinties kampu charakterizuojama juostos medžiaga turi nežymią 
įtaką stimuliavimui, bet veikia rūšiavimo procesą. Esant pastoviam lauko stipriui ir 
juostos greičiui, juostos medžiagos kitimas turi įtakos sėklų išeigai į frakcijas, pvz.  
2 ir 3 lentelių 1 – 2 , 13 – 14 bandymai. 
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2 pav. Eksperimentinis ir teorinis daigumo skirtumas vainikinio išlydžio lauke 
Fig. 2. Experimental and theoretical difference between the germination in the 
corona discharge field 
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3 pav. Eksperimentinis ir teorinis daigumo skirtumas elektrostatiniame lauke 
Fig. 3. Experimental and theoretical difference between the germination in the 
electrostatic field 
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Išvados 
 


1. Pagal eksperimento planavimo metodą sudaryti matematiniai modeliai, 
adekvačiai aprašantys sėklų daigumo stimuliavimo procesą vainikinio išlydžio 
ir elektrostatiniame lauke. 


2. Gautos lygtys rodo, kad didžiausią įtaką sėklų daigumo stimuliavimui turi 
elektros lauko stipris. 


3. Esant 67,27±0,95 % pradiniam grikių sėklos daigumui, vidutinis daigumo 
padidėjimas po elektros lauko poveikio yra apie 20 %. 
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Stefa Lynikienė, Aušra Požėlienė, Indrė Šapailaitė 


 
METHOD OF EXPERIMENT PLANNING FOR ESTIMATION OF 


BUCKWHEAT SEEDS GERMINATION 
 


Abstract 
 


The article deals with the experimental planning method. Mathematical 
models, according to a method of experiment planning, adequate to describe the 
process of seed germination stimulation of the corona discharge and electrostatic 
field. Acting factors: the electric field strength, conveyor belt speed and belt 
material. It was found that the greatest influence on seed germination stimulation 
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have the electric field strength. With 67.27±0.95% initial germination of 
buckwheat seeds, the average increase in germination after the electric field effect 
is about 20%. 
Experiment planning method, buckwheat seed germination, electric fields. 


 
С. Линикене, А. Пожелене, И. Шапаилаите 


 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 


ДЛЯ ОЦЕНКИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ГРЕЧИХИ 
 


Резюме 
 
В статье представлено применения метода планирования 


эксперимента. Следуя этому методу составлены математические модели 
адекватно описывающие процесс стимулирования всхожести семян под 
вздействием электростатического поля и поля коронного разряда. 
Действующими факторами при планировании эксперимента приняты: 
напряженность электрического поля, скорость движения и материал 
танспортерной ленты. Установленно, что при исходной всхожести семян 
гречихи равной 67,27±0,95 % повышение всхожести под воздействием 
электрического поля в среднем составяет около 20 %. 


Метод планирования эксперимента, семена гречихи, всхожесть, 
электрические поля. 
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