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Gauta 2011-04-15, pateikta spaudai 2011-06-01 

 
Siekiant suskaidyti sunkiau yrančias medžiagas – celiuliozę ir ligniną svarbu 

išlaikyti biomasę reaktoriuje kuo ilgesnį laiką. Taip sumažinamas ir šviežios biomasės 
išplovimas iš bioreaktoriaus. Šio darbo tikslas – ištirti tūrinės organinės reaktoriaus 
apkrovos įtaką daugiamečių žolių siloso perdirbimo į biodujas energiniams rodikliams. 
Tirtos trys daugiamečių žolių rūšys – paprastoji šunažolė (Dactylis glomerata), nendrinis 
eraičinas (Festuca arundinacea) ir nendrinis dryžutis (Phalaris arundinacea).  

Nustatyta, kad didinant organinę apkrovą nuo 1,0 iki 2,0 kg m-3 d-1, biodujų išeiga 
iš daugiamečių žolių siloso turi tendenciją mažėti. Didžiausias kitimas pastebėtas 
paprastosios šunažolės atveju, kai biodujų išeiga sumažėjo nuo 550 iki 365 litrų iš 
kilogramo sausosios medžiagos. Geriausi energetiniai rodikliai yra gauti taikant  
1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą. Didžiausia metano koncentracija gauta esant 1,0 kg m-3 d-1 
organinei apkrovai – 57,1 %, mažiausia – esant 1,5 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 49,7 %. 
Didžiausia energinė vertė gauta taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą – 12,5 MJ iš 
kilogramo sausosios organinės medžiagos. 

Augalinė biomasė, anaerobinis perdirbimas, organinė apkrova, biodujos, 
energetiniai rodikliai 
 

Įvadas 
 

Vietinių atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas yra aktualus dėl 
energijos poreikių augimo ir atmosferos taršos mažinimo. Augalų biomasės ir iš jos 
gaminamų biodujų gamyba tampa patrauklia atsinaujinančios energetikos 
technologija [1, 2]. Biodujų gamyba iš organinių atliekų ir specialiai auginamų 
augalų yra perspektyvi Lietuvoje [3, 4, 5]. Ypač intensyviai žalioji biomasė 
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biodujoms gaminti naudojama Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje [6]. Biodujų 
gamyba yra sudėtingas mikrobiologinis procesas, priklausantis nuo temperatūros ir 
žaliavos cheminių – fizinių savybių, substrato išlaikymo trukmės, terpės 
rūgštingumo, maisto medžiagų kiekio ir kt. Perdirbant į biodujas augalų biomasę 
ypač svarbus rodiklis yra anaerobinio reaktoriaus tūrinė organinė apkrova [7]. 
Remiantis daugelio biodujų jėgainių patirtimi, tūrinė organinė apkrova svyruoja 
nuo 1,2 iki 3,1 kg m-3d-1 [8]. Comino ir kt. [9] tyrė organinės apkrovos įtaką 
biodujų gamybos intensyvumui maišant galvijų mėšlą ir augalų biomasę. 
Nustatyta, kad didinant organinę apkrovą iki 7,8 kg m-3d-1, žymiai sumažėja 
biodujų gamybos intensyvumas ir metano koncentracija biodujose [9]. Taip pat 
pernelyg didelė organinė apkrova sudaro sąlygas šviežiai biomasei ištekėti iš 
reaktoriaus kartu išnešant ir mikroorganizmų kultūras. Antra vertus, gaminant 
biodujas iš augalų biomasės, svarbu išlaikyti biomasę reaktoriuje kuo ilgesnį laiką, 
t.y. didinti išlaikymo trukmę siekiant suskaidyti sunkiau yrančias medžiagas – 
celiuliozę ir ligniną [10, 11]. 

Tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba. 
 
Tyrimų tikslas – ištirti daugiamečių žolių siloso perdirbimo į biodujas 

galimybes, nustatyti organinės apkrovos įtaką anaerobinio perdirbimo 
energetiniams rodikliams ir rasti optimalią organinę apkrovą reaktoriui dirbant 
periodinės įkrovos režimu. 
 

Tyrimų objektas ir metodika 
 

Šiame darbe buvo tiriamas paprastosios šunažolės, nendrinio eraičino ir 
nendrinio dryžučio silosas, taikant anaerobinį perdirbimą periodinės įkrovos režime 
prie skirtingų organinių apkrovų. 

Daugiametės žolės, užaugintos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
Lietuvos žemdirbystės instituto bandymų laukuose. Po pjūties daugiametės žolės 
buvo susmulkintos iki 3 – 8 mm ilgio gabalėlių ir silosuojamos. Silosuojant 
nenaudoti jokie konservantai. Susmulkinta žolė dėta į 2 ir 3 litrų talpos užsukamus 
stiklainius ir juose suslėgta vizualiai stebint sutankinimo lygį. 

Sukrautos masės tankis kito nuo 530 kg m-3 iki 630 kg m-3. Siloso masė 
laikyta neatidarant indų 60 – 90 parų 14 – 18 °C temperatūroje. Po to paimti 
mėginiai siloso kokybei įvertinti. 

LŽI Cheminių tyrimų laboratorijoje žolių siloso masės kokybei ištirti 
taikytas artimosios srities infraraudonųjų spindulių spektroskopijos metodas. Šis 
metodas yra vienas iš įteisintų metodų žalių baltymų, rūgštyse išplautos ląstelienos 
– ADF bei drėgmės kiekiui pašaruose nustatyti. Tirta sausosios medžiagos (SM), 
sausosios organinės medžiagos (SOM), azoto (N), sieros (S) ir organinės anglies 
(C) koncentracija žolių silose. Taip pat nustatytas vandenyje tirpių angliavandenių 
(VTA) kiekis sausoje masėje. VTA perdirbimas prasideda jau nuo pirmųjų biodujų 
gamybos proceso etapų – nesunkiai vykstančios tirpių oligosaharidų hidrolizės bei 
monosacharidų acidogenezės, susidarant iš jų organinėms rūgštims ir alkoholiui. 
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Tūrinė organinė reaktoriaus apkrova (D) išreiškiama lygtimi: 

%100
=

⋅
⋅

r

įk

V
SOMM

D ,    (1)

čia: Mįk – įkrovos masė, kg d-1; SOM – sausosios organinės medžiagos 
koncentracija, proc.; Vr – biodujų darbinis reaktoriaus tūris, m3. 
 

Biodujų gamybos iš daugiamečių žolių perdirbimo procesui optimizuoti 
buvo atlikti tyrimai, naudojant periodines biomasės įkrovas ir taikant skirtingas 
tūrines organinės medžiagos apkrovas – 1,0, 1,5 ir 2,0 kg m-3 d-1. Šios tūrinės 
organinės apkrovos pasirinktos remiantis veikiančių biodujų jėgainių praktine 
patirtimi [8]. Eksperimentiniai tyrimai atlikti laboratoriniuose 20 litrų talpos 
biodujų reaktoriuose. Tyrimams atlikti buvo naudotas vertikalaus tipo laboratorinis 
biodujų reaktorius bei jo valdymo ir parametrų matavimo sistema [12]. 

Pagrindinis eksperimentinių tyrimų su nuolatine įkrova tikslas buvo 
nustatyti augalinės biomasės energetinės konversijos faktorius [13, 14]. Šiems 
rodikliams nustatyti augalinės biomasės įkrova kas parą buvo atliekama tol, kol 
anaerobinis procesas laboratoriniame biodujų reaktoriuje nusistovėdavo, t.y. buvo 
gaunama stabili biodujų išeiga kiekvieną parą. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Daugiamečių žolių siloso cheminės analizės rezultatai rodo gana didelę 

sausųjų medžiagų koncentraciją – 22,0 – 36,5 % (1 lentelė). Azoto kiekis priklauso 
nuo žolių rūšies ir didžiausia N koncentracija pastebima nendrinio dryžučio silose 
– 2,51 %, tuo tarpu žymiai mažesnė (1,41 – 1,69) – paprastosios šunažolės ir 
nendrinio eraičino silose.  

 
1 lentelė. Daugiamečių žolių siloso cheminės analizės rezultatai 
Table 1. Results of chemical analysis of perennial grass silage 
 

Daugiamečių 
žolių rūšis 

Organinė apkrova,
kg m-3d-1

SM, 
proc. 

SOM, 
proc. 

N, 
proc. 
SM 

S, 
proc. 
SM 

C, 
proc. 
SM 

pH 
VTA, 
proc. 
SM 

1,0 36,5 32,3 1,54 0,383 44,1 4,40 0 
1,5 22,0 20,1 1,41 0,082 45,8 4,50 4,90 Paprastoji 

šunažolė 2,0 22,3 20,1 1,41 0,082 45,8 4,50 4,90 
1,0 23,2 21,5 1,72 0,080 46,4 5,60 3,05 
1,5 22,5 20,7 1,69 0,082 45,8 5,50 3,17 Nendrinis 

eraičinas 2,0 22,5 20,7 1,69 0,082 45,8 5,50 3,17 
1,0 22,5 20,8 2,51 0,084 46,6 4,60 5,87 
1,5 22,5 20,8 2,51 0,084 46,6 4,60 5,87 Nendrinis 

dryžutis 2,0 22,5 20,8 2,51 0,084 46,6 4,60 5,87 
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Svarbiu biodujų gamybai rodikliu yra anglies (C) ir azoto (N) santykis 
(C:N) biomasėje. C:N vertės visų tirtųjų žolių biomasėje buvo 18,6 – 32,5. 

Tiriant paprastosios šunažolės silosą nustatyta, kad didžiausia biodujų 
išeiga gauta taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą. Šios apkrovos metu biodujų 
išeiga nusistovėjusiame režime siekė 200 litrų iš biomasės kilogramo (Bm), 550 
litrų iš sausosios medžiagos kilogramo (BSM) ir 620 litrų iš sausosios organinės 
medžiagos kilogramo (BSOM) (2 lentelė). Padidinus organinę apkrovą iki  
1,5 kg m-3 d-1, biodujų išeiga iš biomasės kilogramo sumažėjo iki 81,4 litro. Tai iš 
dalies paaiškinama sumažėjusia sausosios ir sausosios organinės medžiagos 
koncentracija įkrovoje (1 lentelė).  
 

2 lentelė. Daugiamečių žolių siloso perdirbimo į biodujas energetiniai 
rodikliai 
Table 2. Energy ratios of anarobic digestion of perennial grass silage 
 

Biomasė 
Organinė 
apkrova, 
kg m-3d-1

SM, 
proc.

SOM, 
proc. 

Bm, 
l/kg

BSM, 
l/kg

BSOM, 
l/kg 

CM, 
proc.

EM, 
MJ/kg

ESM, 
MJ/kg 

ESOM, 
MJ/kg 

1,0 36,5 32,3 201 551 622 57,1 4,05 11,1 12,5 
1,5 22,3 20,1 81,4 365 405 49,7 1,43 6,40 7,10 Paprastoji 

šunažolė 2,0 22,3 20,1 81,3 365 404 53,4 1,53 6,87 7,62 
1,0 23,2 21,5 111 478 516 59,4 2,33 10,0 10,8 
1,5 22,5 20,7 107 476 517 58,5 2,21 9,82 10,7 Nendrinis 

eraičinas 2,0 22,5 20,7 94,5 420 457 59,1 1,97 8,76 9,52 
1,0 22,5 20,8 136 604 654 59,6 2,86 12,7 13,8 
1,5 22,5 20,8 120 533 577 59,7 2,53 11,2 12,2 Nendrinis 

dryžutis 2,0 22,5 20,8 110 489 529 59,2 2,30 10,2 11,1 
 

Didžiausia metano koncentracija (CM) biodujose taip pat gauta esant  
1,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 57,1 %. Taikant 1,5 kg m-3 d-1 organinę 
apkrovą, metano koncentracija sumažėjo iki 49,7 %, o esant 2,0 kg m-3 d-1 
organinei apkrovai pastebimas metano koncentracijos padidėjimas – 53,4 %  
(1 pav.). Tai turėjo įtakos ir paprastosios šunažolės siloso energetinės konversijos 
rodikliams. Didžiausia energinė vertė gauta taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą 
– 4,05 MJ iš kilogramo biomasės (EM), 11,1 MJ iš kilogramo sausosios medžiagos 
(ESM) ir 12,5 MJ iš kilogramo sausosios organinės medžiagos (ESOM). Mažiausia 
energinė vertė gauta esant 1,5 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 1,43 MJ iš kilogramo 
biomasės, 6,40 MJ iš kilogramo SM ir 7,10 MJ iš kilogramo SOM (2 lentelė). 

Nendrinių eraičinų siloso tyrimo metu nustatyta, kad didžiausia biodujų 
išeiga gauta taip pat taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą. Biodujų išeiga 
nusistovėjusiame režime siekė 111 litrų iš biomasės kilogramo, 478 litrų iš 
sausosios medžiagos kilogramo ir 516 litrų iš sausosios organinės medžiagos 
kilogramo (2 lentelė). 
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Biodujų išeiga iš sausosios medžiagos kilogramo siekė 365 litrus, o iš 
sausosios organinės medžiagos kilogramo – 405 litrus. Padidinus organinę apkrovą 
iki 2,0 kg m-3 d-1, biodujų išeiga praktiškai nepakito (1 pav.). 

 

Organinė
apkrova
1,5 kg/m3

Organinė apkrova 
1 kg/m3

Organinė
apkrova
2 kg/m3

40

44
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600

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85

CM, %bSM, l kg-1

Laikas, d

Biodujų išeiga Metano koncentracija

 
 

1 pav. Biodujų išeiga iš paprastosios šunažolės siloso sausosios medžiagos ir 
metano koncentracija biodujose 
Fig 1. Biogas yield from dry matter of cocksfoot grass silage and methane 
concentration in biogas 

 
Palaipsniui didinant organinę apkrovą iki 2,0 kg m-3 d-1, biodujų išeiga 

nežymiai sumažėjo (2 pav.). Esant 1,5 kg m-3 d-1 organinei apkrovai biodujų iš 
biomasės kilogramo siekė 107 litrus, iš sausosios medžiagos kilogramo – 476 
litrus, o iš sausosios organinės medžiagos kilogramo – 516 litrų. Esant  
2,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai gauta mažiausia biodujų išeiga. Iš biomasės 
kilogramo biodujų išeiga siekė 94,5 litro, iš SM kilogramo – 420 litrų, o iš SOM 
kilogramo – 517 litrų (2 lentelė). 

Metano koncentracija biodujose taikant skirtingas organines apkrovas 
gauta panaši ir kito – 58,5 – 59,4 %. Didžiausia energinė vertė gauta taikant  
1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą – 2,33 MJ iš kilogramo biomasės, 10 MJ iš 
kilogramo sausosios medžiagos ir 10,8 MJ iš kilogramo sausosios organinės 
medžiagos. Mažiausia energinė vertė gauta esant 2,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai 
– 1,97 MJ iš kilogramo biomasės, 8,76 MJ iš kilogramo sausosios medžiagos ir 
9,52 MJ iš kilogramo sausosios organinės medžiagos (2 lentelė). 

Tiriant nendrinių dryžučių silosą nustatyta, kad didžiausia biodujų išeiga, 
kaip ir paprastosios šunažolės bei nendrinio eraičino atvejais, gauta taip pat taikant 
1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą. Biodujų išeiga nusistovėjusiame režime siekė 136 
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litrus iš biomasės kilogramo, 604 litrus iš sausosios medžiagos kilogramo ir 654 
litrus iš sausosios organinės medžiagos kilogramo (2 lentelė). 
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2 pav. Biodujų išeiga iš nendrinio eraičino siloso sausosios medžiagos ir metano 
koncentracija biodujose 
Fig 2. Biogas yield from dry matter of tall fescue silage and methane concentration 
in biogas 

 
Palaipsniui didinant organinę apkrovą iki 2,0 kg m-3 d-1, pastebimas 

biodujų išeigos sumažėjimas (3 pav.). Esant 1,5 kg m-3 d-1 organinei apkrovai 
biodujų iš biomasės kilogramo siekė 120 litrų, iš sausosios medžiagos kilogramo – 
533 litrai, o iš sausosios organinės medžiagos kilogramo – 577 litrai. Esant 2,0 kg 
m-3 d-1 organinei apkrovai gauta mažiausia biodujų išeiga. Iš biomasės kilogramo 
biodujų išeiga siekė 110 litrų, iš sausosios medžiagos kilogramo – 489 litrus, o iš 
sausosios organinės medžiagos kilogramo – 529 litrus (2 lentelė). 

Kaip ir nendrinio eraičino atveju, metano koncentracija biodujose taikant 
skirtingas organines apkrovas gauta panaši ir kito – 59,2 – 59,7 % ribose. 
Didžiausia energinė vertė gauta taikant 1,0 kg m-3 d-1 organinę apkrovą – 2,86 MJ 
iš kilogramo biomasės, 12,7 MJ iš kilogramo sausosios medžiagos ir 13,8 MJ iš 
kilogramo sausosios organinės medžiagos. Mažiausia energinė vertė gauta esant 
2,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 2,30 MJ iš kilogramo biomasės, 10,2 MJ iš 
kilogramo sausosios medžiagos ir 11,1 MJ iš kilogramo sausosios organinės 
medžiagos (2 lentelė). 
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3 pav. Biodujų išeiga iš nendrinio dryžučio siloso sausosios medžiagos ir metano 
koncentracija biodujose 
Fig 3. Biogas yield from dry matter of reed canary grass silage and methane 
concentration in biogas 

Organinės apkrovos įtaką anaerobinio proceso parametrams parodo 
perdirbtos biomasės cheminė sudėtis (3 lentelė). Nustatyta, kad mažiausia sausųjų 
medžiagų koncentracija gaunama perdirbant paprastosios šunažolės fermentuotą 
biomasę – 6,74 – 7,51 %. Nendrinio eraičino anaerobinio perdirbimo metu 
biomasėje pastebima ir organinės anglies (C) koncentracijos priklausomybė nuo 
organinės reaktoriaus apkrovos. Esant mažiausiai organinei apkrovai 1,0 kg m-3 d-1 
organinė anglies koncentracija yra 39,7 %, o esant 2,0 kg m-3 d-1 tūrinei reaktoriaus 
apkrovai – 51,3 %. Gautas pokytis tarp skirtingų apkrovų siekia 29,2 %. Mažiau šis 
rodiklis nuo apkrovos priklausė perdirbant nendrinio dryžučio biomasę. Azoto 
koncentracijos perdirbtame substrate priklausomybė nuo apkrovos turi atvirkščią 
tendenciją negu anglies koncentracijos kaita. 

 
3 lentelė. Daugiamečių žolių siloso perdirbtos biomasės cheminė sudėtis 
Table 3. Results of chemical analysis of digested perennial grass 

Daugiamečių 
žolių rūšis 

Organinė apkrova, 
kg m-3 d-1

SM, 
proc. 

SOM, 
proc. 

N, 
proc. 
SM 

C, 
proc. 
SM 

VTA, 
proc. 
SM 

1,0 6,74 6,60 2,79 40,9 1,12 
1,5 7,10 6,94 3,10 40,4 1,11 Paprastoji 

šunažolė 2,0 7,51 7,35 2,68 41,4 2,28 
1,0 8,80 8,63 5,74 39,7 – 
1,5 8,98 8,88 1,79 48,9 0,76 Nendrinis 

eraičinas 2,0 9,27 9,21 1,95 51,3 0,85 
1,0 7,79 7,71 2,31 49,6 0,75 
1,5 7,41 7,36 2,10 49,1 0,64 Nendrinis 

dryžutis 2,0 7,15 7,04 2,39 45,4 1,08 
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Pastebėta tendencija, kad esant mažiausiai 1,0 kg m-3 d-1 tūrinei biodujų 
reaktoriaus apkrovai, SM koncentracija šios žolės antriniame produkte yra mažesnė 
(6,74 %), o taikant 2,0 kg m-3 d-1 tūrinę biodujų reaktoriaus apkrovą ji siekia  
7,51 % arba 11,4 % didesnė. Tai rodo geresnį biomasės medžiagų įsisavinimo 
laipsnį esant mažesnėms reaktoriaus apkrovoms. Toks pat dėsningumas pastebimas 
ir su nendriniu eraičinu – esant mažiausiai 1,0 kg m-3 d-1 tūrinei biodujų reaktoriaus 
apkrovai, SM koncentracija yra 8,80 %, o taikant 2,0 kg m-3 d-1 tūrinę biodujų 
reaktoriaus apkrovą ji siekia 9,27 % arba 5,3 % didesnė. 
 

Išvados 
 

1. Nustatyta, kad didinant organinę apkrovą nuo 1,0 iki 2,0 kg m-3 d-1, 
biodujų išeiga iš daugiamečių žolių siloso mažėja. Didžiausias kitimas pastebėtas 
paprastosios šunažolės atveju, kai biodujų išeiga sumažėjo nuo 550 iki 365 litrų iš 
kilogramo sausosios medžiagos. Mažiausią įtaką biodujų išeigai organinė apkrova 
turėjo anaerobiniu būdu perdirbant nendrinio eraičino silosą. Šiuo atveju biodujų 
išeiga iš sausosios medžiagos kilogramo sumažėjo nuo 478 iki 420 litrų. 

2. Metano koncentracija iš nendrinio eraičino ir nendrinio dryžučio siloso 
gautose biodujose mažai priklausė nuo organinės apkrovos ir kito nuo 58,5 iki  
59,7 %. Tiriant paprastosios šunažolės silosą pastebėta metano koncentracijos 
priklausomybė nuo organinės apkrovos. Didžiausia metano koncentracija gauta 
esant 1,0 kg m-3 d-1 organinei apkrovai – 57,1 %, mažiausia – esant 1,5 kg m-3 d-1 
organinei apkrovai – 49,7 %. 

3. Energetinės konversijos faktoriai taip pat priklausė nuo organinės 
apkrovos. Didžiausią įtaką organinė apkrova turėjo paprastosios šunažolės siloso 
atveju – didinant apkrovą energinė vertė iš sausosios medžiagos kilogramo 
sumažėjo nuo 11,1 iki 6,4 MJ. Mažiausia įtaka nustatyta tiriant nendrinio eraičino 
silosą – energinė vertė iš sausosios medžiagos kilogramo sumažėjo nuo 10,0 iki  
8,8 MJ. 

4. Paprastosios šunažolės siloso perdirbtoje biomasėje gauta mažiausia 
sausosios medžiagos koncentracija – 6,74 – 7,51 %. Didinat organinę apkrovą 
sausosios medžiagos koncentracija perdirbtoje biomasėje turi tendenciją didėti. 

5. Organinė apkrova mažai turėjo įtakos perdirbto substrato rūgštingumo 
rodikliui, kuris kito nuo 7,32 iki 7,82 pH. Šiuo požiūriu daugiamečių žolių silosas 
yra tinkamas biodujų gamybai. 
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ORGANIC LOAD INFLUENCE ON ENERGY RATES OF HERBACEOUS 

BIOMASS ANAEORBIC DIGESTION 
 

Abstract 
 

Cellulose and lignin are heavily degrading materials therefore biomass 
retention time in the digester has to be prolonged. At the same time the raw 
substrate outflow from the digester is reduced. The purpose of the paper is to 
analyse volumetric organic load influence on energetic ratios of anaerobic 
digestion of perennial grass silage. Three different perennial grasses - cocksfoot 
grass (Dactylis glomerata), tall fescue (Festuca arundinacea) ir reed canary grass 
(Phalaris arundinacea) have been analysed. 

It is determined that increasing the organic load from 1,0 up to 2,0 kg m-3 
d-1 the biogas yield from perennial grasses has a tendency to decrease. The highest 
variation was for cocksfoot grass case when biogas yield decreased from 550 liters 
down to 365 liters from kilogram dry matter. The best energy ratios is at 1,0 kg m-3 
d-1 organic load and the highest methane concentration as well. The lowest methane 
concentration – 49,7 % was at 1,5 kg m-3 d-1 organic load. The energetic value at 
1,0 kg m-3 d-1 organic load was the highest – 12,5 MJ from kilogram dry organic 
material. 

Plant biomass, anaerobic digesting, volumetric organic load, biogas, 
energetic ratio. 
 

К. Навицкас, К. Венслаускас, В. Жуперка, А. Некрошюс,  
Т. Куликаускас, Б. Буткуте 

 
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ АНАЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТРАВЯНОЙ БИОМАССЫ 
 

Резюме 
 

Целлюлоза и лигнин являются трудно разлагающимся структурными 
частями биомассы и требует длительного пребывания в анаеробном реакторе 
для переработки на биогаз. Тем самым уменьшается, сплыв органического 
вещества с биогазового реактора. Целью настоящей работы было установить 
влияние органической нагрузки биогазового реактора на энергетические 
показатели переработки биомассы травяного силоса на биогаз. Были 
исследованы три разные сорта многолетних трав (Ежа сборная - Dactylis 
glomerata, Овсяница тростниковидная - Festuca arundinacea и Двукисточник 
тростниковый - Phalaris arundinacea). 
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Было установлено, что при увеличении органической нагрузки с 1,0 
кг м-3 д-1 до 2,0 кг м-3 д-1, выработка биогаза с биомассы многолетних трав 
снизилась. Самые большие изменения по выработке биогаза установлены при 
переработки силоса травы  Dactylis glomerata, которая снизилась с 550 литров 
до 365 литров с килограмма сухого вещества. Самые большие выработки 
энергии (до 12,5 МДж с 1 килограмма органического материала) и 
концентрации метана установлены при органических нагрузках 1,0 кг м-3 д-1. 
Наименьшие концентрации метана в биогазе установлены при органических 
нагрузках 1,5 кг м-3 д-1. 

Растительная биомасса, анаэробная переработка, органическая 
нагрузка, биогаз, энергетический потенциал. 
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DETERMINATION OF CHOPPING QUALITY WHILE BIOFUEL 
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Straipsnyje apžvelgti energetinių augalų smulkinimo ir ruošimo biokurui 

įrenginiai, aptarti naudojami smulkinimo kokybės vertinimo metodai. Pateikta 
energetinėms reikmėms naudojamų nesubrendusių (1–2 metų augimo) gluosninių žilvičių 
pjaustinio kokybės nustatymo metodika, aptarti eksperimentinių tyrimų rezultatai. 
Nesubrendusiems gluosniams smulkinti naudotas pašarų kombaino Maral-125 būgninis 
smulkintuvas.  

Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta nesubrendusių gluosninių žilvičių 
stiebų pjaustinio smulkinimo kokybė, įvertinant būgniniu smulkintuvu paruošto pjaustinio 
frakcinę sudėtį. Pjaustinio frakcinė sudėtis nustatyta dviem metodais – pagal plačiausiai 
naudojamą ES šalyse patvirtintą metodiką ir pagal Danijoje taikomą metodiką. Taip pat 
nustatytas gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio drėgnis, piltinis tankis, apskaičiuotas 
nesubrendusių (1–2 metų augimo) gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio teorinis ilgis 
keičiant būgninio smulkintuvo darbo režimus.  

Gluosniniai žilvičiai, stiebai, smulkintuvai, pjaustinys, drėgnis, piltinis tankis, 
smulkinimo kokybė, frakcinė sudėtis.  

 
Įvadas 

 
 Pramonės revoliucija 18-ajame amžiuje prasidėjo nuo medienos kuro 
pakeitimo į iškastinį kurą – anglį bei naftą. Anglis plačiai išplito kaip kuro šaltinis 
garo varikliams, o 19-jame amžiuje paplito naftos naudojimas įvairiose srityse – ji 
buvo naudojama kaip kuro šaltinis, skirtas lempoms, šilumos gamybai ir mašinoms 
[1]. Tai padidino iškastinio kuro vartojimą įvairiose technologijose ir tas lėmė vis 
didesnę žmonijos priklausomybę nuo iškastinio kuro. 
 Iškastinio kuro pagrindą sudaro anglis, tačiau degimo proceso metu į 
aplinką išskiriama kur kas daugiau produktų nei vien tik CO2. Pavyzdžiui anglis, 
nafta ir gamtinės dujos turi 80, 65 ir 45 % anglies (C), atitinkamai likusią dalį 
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sudaro vandenilis ir kiti aplinkos teršalai, tokie kaip siera, sunkieji metalai bei 
kancerogenai [2]. Kadangi iškastinis kuras yra deginamas, tai CO2 ir kiti teršalai 
patenka į atmosferą, taip prisidėdami prie šiltnamio efekto ir klimato kaitos. 

Žemės paviršius sugeria spinduliuotę, sklindančią nuo saulės paviršiaus. 
Tada ši energija paskirstoma tarp atmosferos, hidrosferos ir litosferos, o vėliau 
sugrįžta atgal į kosmosą [3]. Įeinanti saulės spinduliuotė yra subalansuota 
tarpusavyje su išeinančia spinduliuote ir jeigu kažkas įsiterpia į jų tarpusavio ryšius 
arba veikia jų paskirstymą Žemėje, tai gali sukelti klimato kaitą, gali turėti įtakos  
Žemės temperatūrai [3]. Dėl savo unikalios molekulinės struktūros natūraliai 
šiltnamio efektą sukeliančios dujos, tokios kaip anglies dioksidas (CO2), vandens 
garai (H2O), ozonas (O3) bei metanas (CH4), užkerta kelią šilumos sugrįžimui į 
kosmosą netoli Žemės paviršiaus [1]. Šis procesas ir yra vadinamas šiltnamio 
efektu. Kai šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija atmosferoje padidėja, 
tai išeinančioji spinduliuotė yra sugeriama atmosferos ir šildo ją bei Žemės 
paviršių. Kuo mažiau šilumos pasišalina iš Žemės į kosmosą, tuo ryškesnis tampa 
šiltnamio efektas, kuris įtakoja ir klimato kaitą [3]. 

Energetika – ūkio sritis, apimanti energijos išteklius, įvairių energijos rūšių 
gamybą, transformaciją, perdavimą ir vartojimą. Šiuolaikiniam žmogui sunku 
įsivaizduoti kasdieninį gyvenimą be dabartinių energijos išteklių. Tik racionalus 
energijos išteklių, gaunamų iš Žemės gelmių, panaudojimas gali užtikrinti 
visuomenės ateitį ir gyvenimo kokybę, tačiau iškastinio kuro klodai sparčiai senka, 
energijos paskirstymo principai sąlygoja žmonių skurdinimą ir grėsmę nacionalinei 
nepriklausomybei, didėja klimato kaita. Būtina rasti naujus energijos gavimo 
būdus, saugančius mūsų planetą ir visatą.  

Atsinaujinantys energijos šaltiniai išskiria mažiau CO2 dujų į aplinką 
lyginant su iškastiniu kuru. Todėl atsinaujinančios energijos naudojimas yra 
palankiai vertinamas ir prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
mažinimo. Apsisprendimas dėl atsinaujinančios energijos vartojimo priklauso nuo 
turimų išteklių atitinkamoje srityje. 
 Vienas iš svarbiausių atsinaujinančios energijos šaltinių yra energetinėms 
reikmėms naudojama augalinė biomasė. Europos Sąjungos šalyse augalinė 
biomasė sudaro apie pusę alternatyvios energijos. Lietuvoje iš augalinės biomasės 
gaunama energija sudaro apie 90 % visos atsinaujinančios energijos [4, 5]. 
 Galimybės plėtoti kai kuriuos atsinaujinančios energijos šaltinius Lietuvoje 
yra ribotos: ištekliai iš hidroelektrinių yra kuklūs dėl krašto geografinių savybių, o 
vėjo jėgaines yra ekonomiška eksploatuoti tik tose zonose, kur pakankamas vėjo 
greitis ir yra išspręstos energijos perdavimo į elektros tinklus problemos. Rapsų 
auginimas kurui yra susijęs su nemažomis auginimo ir gamybos išlaidomis. Be to, 
rapsams reikia derlingų žemių, kai tuo tarpu gluosniai prisitaiko prie pačių 
įvairiausių dirvožemių. Todėl manome, kad geriausios galimybės plėtoti  biokurą 
yra susijusios su greitai augančių gluosnių auginimu, ypač dirvonuojančiose 
žemėse, kurių Lietuvoje tikrai yra daug. Kaip atsinaujinančios energijos šaltinis, 
energetinėms reikmėms gali būti naudojami ir kiti trumpos rotacijos energetiniai 
augalai – tuopos, greitai augančios drebulės [4]. Plačiausiai naudojami ir didelę 
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perspektyvą turi gluosniai, kurie gali sudaryti didelį potencialą energetinių augalų, 
neprisidedančių prie šiltnamio efektą skatinančių dujų gamybos ar rūgštaus lietaus.  

Gluosniniai žilvičiai (Salix viminalis) auga įvairiausiuose dirvožemiuose, 
juos galima auginti nederlingose dirvose, pakelėse, šlaituose ir t.t. Gluosninio 
žilvičio auginimas atveria naujas galimybes turėti alternatyvų šaltinį šilumai 
gaminti, juolab, kad Lietuvoje dirvonuoja apie 500 000 ha dirvų [5, 6]. 

Vienas hektaras gerai prižiūrėtos gluosnių plantacijos gali duoti 8–10 tonų 
sausos masės derliaus per metus, kurios energijos ekvivalentas yra apie 5 000 litrų 
naftos. Apytikriai iš vieno kilogramo gluosnių gaunama 1 kWh elektros energijos. 
Rajonui su 100 namų šildymo sistema reikia apie 25 hektarų gluosnių giraitės. 
Kombinuotoji šilumos ir elektros energijos sistema su 100 kW galingumo jėgaine 
sunaudotų 50 ha gluosnių giraitės medienos, kuri būtų kertama kas 3 metai. 
Elektrinei, generuojančiai 5 MW, reikėtų apie 2 500 ha gluosnių [6]. 

Lietuvoje veikia daugiau kaip 70 stambesnių medžio atliekomis kūrenamų 
katilinių, kurios be esminių techninių pertvarkymų galėtų naudoti ir gluosnių 
kapojus. Pagal savo energetines savybes nedžiovinti 50 % drėgmės gluosnių 
kapojai nesiskiria nuo susmulkintų medžio atliekų, kurios jau dabar naudojamos 
rajoninėse katilinėse šilumai gaminti. Išreiškiant šilumine verte, viena tona 40–
50 % drėgnio gluosnių kapojų duoda apie 9 GJ. Nustatyta, kad norint aprūpinti 
kuru 10 MW galingumo biokatilinę, reiktų 6 mėnesiams, tai yra vienam šildymo 
sezonui, paruošti 18 720 tonų gluosnių kapojų. Tokiam kuro kiekiui pagaminti 
kasmet tektų apsodinti gluosniniais žilvičiais apie 930 ha [7]. 
 Gluosnių ir kitų energetinių augalų smulkinimo įrenginiuose dažniausiai 
naudojami trijų tipų smulkintuvai: a) būgniniai, b) diskiniai ir c) sraigtiniai 
(1 pav.). Jie skiriasi tiktai pačia smulkinimo mechanizmo konstrukcija, o tiekimo 
mechanizmai juose panašūs [8–11].  

Būgninis smulkintuvas sudarytas iš besisukančio būgno, kuriame per visą 
plotį išpjautuose grioveliuose įtaisyti 2–4 peiliai. Pjaunamos drožlės storis 
reguliuojamas keičiant tarpelį tarp peiliukų ir priešpeilio ir keičiant būgno sūkių 
dažnį. Būgninio smulkintuvo pjaunamos drožlės storis mažiau pastovus už diskinio 
smulkintuvo pjaunamą drožlę [8]. Šie smulkintuvai dažniausiai naudojami 
medienai smulkinti, jie geriausiai tinka ir gluosnių stiebams smulkinti. 

Diskinis smulkintuvas sudarytas iš besisukančio sunkaus disko, kuriame 
išpjautuose pailguose plyšiuose įtaisyti 2–4 peiliai, išdėstyti radialiai nuo disko 
veleno ašies. Pjaunamos drožlės storis reguliuojamas taip pat kaip būgniniuose 
smulkintuvuose. Šie smulkintuvai gluosniams smulkinti naudojami retai, 
dažniausiai nedideliems kiekiams smulkinti. 

Sraigtiniame smulkintuve skiedrą pjauna kūginis sraigtas su užgaląsta 
išorine briauna. Keičiant šio smulkintuvo kūgio formą, keičiamas pjaunamų 
skiedrų dydis. Sraigtiniai smulkintuvai, lyginant su diskiniais ir būgniniais 
smulkintuvais, gali pjauti ilgesnes skiedras. Kai kurie sraigtiniai smulkintuvai 
pjauna net iki 150 mm ilgio drožlę. Taip pat šiais smulkintuvais pjaunama ir 
platesnė skiedra. Tačiau tokias ilgas ir plačias skiedras sudėtinga automatizuotai 
tiekti į pakuras. Šie smulkintuvai tinka storoms šakoms smulkinti, juos geriausia 
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naudoti peraugusiems (5–6 metų) gluosnių stiebams smulkinti. Dėl to tikslinga 
įvertinti visų trijų tipų smulkinimo mechanizmus, nustatyti jų darbo parametrus 
smulkinant gluosnius, įvertinti pjaustinio kokybę. 
 

 

a) būgninis  b) diskinis c) sraigtinis 
 

1 pav. Energetinių augalų smulkinimo mechanizmai 
 Fig. 1. The energy plants chopping mechanisms 
  

Kodėl yra svarbu įvertinti pjaustinio kokybę? Yra kelios priežastys, tačiau 
svarbiausia ir pagrindinė: tenkinti pirkėjo – užsakovo reikalavimus. Užsakovas 
gamintojui dažniausia nurodo, koks turi būti pjaustinio stambumas. Dažniausia 
apibrėžiama, kad didesnių kaip 15–16 mm dalelių kiekis sudarytų apie 70–80 % 
bendros pjaustinio masės, o dulkių (dalelių, mažesnių kaip 3 mm) kiekis neturi 
viršyti 3–5 %. Kitos nemažiau svarbios priežastys yra efektyvi aukštos pjaustinio 
kokybės gamyba atsižvelgiant į katilų gamintojų rekomendacijas; katilo 
eksploatacijos be sutrikimų užtikrinimas (pjaustinys turi būti be priemaišų, tokių 
kaip metalas, akmenys ar tiesiog per stambios pjaustinio dalelės it kt.); kiek 
įmanoma retesnis katilo aptarnavimas (mažiau pelenų, dulkių ir kt.). 

Užtikrinant pjaustinio kokybę susiduriama su keletu problemų: 
- pjaustinio kokybė bei jo kilmė (drėgnis, pelenų kiekis, priemaišų kiekis 

ir kt.) 
- pjaustinio laikymas gamybos bei prekybos metu (priemaišos, grybai, 

džiūvimas ir kt.) 
- pjaustinio tiekimas į degimo kamerą (užsikimšę mechanizmai ir kt.) 
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- kuro degimo kokybė (didelis kenksmingų degimo produktų kiekis dėl 
didelio dulkių kiekio, didelis peleningumas it kt.). 

Todėl iškyla klausimas, kaip turėtume užtikrinti kokybiško kuro gamybą? 
Atsakymas būtų ganėtinai paprastas: pjaustinio gamybos kontrolė turėtų egzistuoti 
jau nuo pirmųjų gamybos žingsnių iki kuro tiekimo į degimo kamerą. Tūrėtų būti 
įdiegta kontrolė bei gamybos proceso patikrinimas atsižvelgiant į galiojančius 
standartus [12]. Ir investuojama į nuolatinį gamybos proceso tobulinimą. Visa tai 
turėtų užtikrinti efektyvų kokybiško ir ekologiško kuro gamybos procesą. Todėl 
yra labai svarbu nustatyti bei išanalizuoti pagrindinius kokybiško kuro rodiklius: 

-  priemaišų kiekį; 
-  dalelių pasiskirstymą pagal dydį; 
-  drėgnį; 
-  kaloringumą;  
-  piltinį (tūrinį) tankį. 
Pastaruoju metu Lietuvoje susidomėjimas gluosnių auginimu kurui didėja. 

Stambių katilinių savininkai tvirtina, kad gluosnių kuras tinkamas plačiam 
vartojimui ir jie gali jį supirkinėti neribotais kiekiais. Tad Lietuvos ūkininkams 
tikslinga plėsti gluosninio žilvičių auginimą.  

Atsižvelgiant į gluosnių auginimo ir naudojimo kurui privalumus, tikslinga 
giliau išanalizuoti ir įvertinti šių augalų nuėmimo ir paruošimo kurui technologijas 
bei perspektyvią techniką, kurią būtų galima taikyti ir Lietuvos klimato sąlygomis. 
Tikslinga įvertinti ne tik subrendusių (3–4 metų augimo) gluosnių, bet ištirti ir 
nesubrendusių (1–2 metų augimo) gluosnių ruošimo biokurui – smulkinimo 
galimybes, bei nustatyti smulkinimo kokybinius veiksnius. 

Tyrimų tikslas – įvertinti nesubrendusių (1–2 metų augimo) gluosnių 
smulkinimo būgniniu smulkintuvu procesą ir nustatyti gluosnių pjaustinio 
smulkinimo kokybę charakterizuojančius veiksnius. 

 
Tyrimų metodika 

 
1. Masės slinkimo greičio įtakos stiebų smulkinimo ilgiui analitinis 

įvertinimas. 
Nupjautas ir sutankintas augalų stiebų masės sluoksnis greičiu v0 tiekiamas 

į smulkinimo būgną, kuris smulkina masę. Masės slinkimo greitis tiesiogiai 
priklauso nuo tiekimo būgnų linijinių greičių. Nustatyta, kad viršutinio masės 
sluoksnio slinkimo greitis turi būti didesnis už apatinio sluoksnio v01 > v02, tuomet 
masė labiau prispaudžiama prie priešpeilio plokštumos (2 pav.) [13]. 

Smulkinimo būgno 1 sūkių  dažnis 913 min-1, transporterio 7 varančiojo 
būgno 8 sūkių dažnis keičiamas elektros srovės dažnio keitikliu 5, peilių skaičius 
8 vnt. Teorinis pjaustinio ilgis priklauso nuo varančiojo būgno 8 sūkių dažnio 
(didžiausias teorinis pjaustinio ilgis lteor = 61 mm). Smulkintuvo pavaras suka 
elektros variklis 4 (2 pav.).  
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2 pav. Pašarų kombaino Maral-125 būgninio smulkintuvo schema: 
1 – smulkinimo būgnas; 2 – susmulkintos masės pneumatinis transporteris;  
3 – diržinė pavara; 4 – smulkinimo būgno elektros variklis; 5 – varančiojo masės 
tiekimo būgno elektros variklio sukimosi dažnio keitiklis; 6 – viršutinis augalų 
prispaudimo būgnas; 7 – transporteris; 8 – apatinis transporterio varantysis būgnas; 
9 – peiliai; 10 – priešpeilio plokštelė 
Fig. 2. The scheme of forage harvester Maral – 125 drum chopper 

 
 
Analizuojant būgninio smulkintuvo darbo procesą galima teigti, kad 

viršutinio masės sluoksnio judėjimo greitis lygus viršutinio tiekimo būgno greičiui 
v01 = v1, tuomet v01, ms-1: 

 

v01 = 
30

1rnπ
,    (1) 

 
čia:  n1 – viršutinio būgno sūkių dažnis, min-1, 

 r – būgno spindulys, m. 
 
Analogiškai apskaičiuojamas ir apatinio masės sluoksnio slinkimo greitis, 

kuris lygus apatinio tiekimo būgno greičiui v02 = v2.  
 

A. V. Krasničenka (A. B. Красниченко) ir kiti mokslininkai tyrinėjo 
nesumedėjusių augalų stiebų smulkinimo procesą naudojant būgninį smulkinimo 
aparatą, analitiškai įvertino svarbiausius smulkinamos masės rodiklius [13, 14]. 
Vienas iš šių rodiklių – teorinis smulkinimo ilgis (mm) priklauso nuo masės 
sluoksnio slinkimo greičio vsl, peilių skaičiaus z ir būgno sūkių dažnio n: 
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lteor = nz
vsl 60000⋅

   (2) 

 
čia: lteor – teorinis smulkinimo ilgis, mm; 
 vsl – masės sluoksnio slinkimo greitis, m s-1; 

n – smulkinimo būgno sūkių dažnis, min-1; 
 z – peilių skaičius ant būgno, vnt. 
 

Remiantis šia priklausomybe nustatoma tiekiamos masės slinkimo greičio 
įtaka smulkinimo ilgiui, t. y. apskaičiuojamas teorinis pjaustinio ilgis keičiant 
Maral-125 būgninio smulkintuvo darbo režimus (smulkinimo būgno sūkių dažnį). 

 
2. Augalų stiebų pjaustinio fizikinių-mechaninių savybių nustatymas. 
 

 Stiebams smulkinti, pavyzdžiams paimti taikytos tyrimų atlikimo 
metodikos nurodytos [8, 15]. Smulkinti šviežiai nupjauti (43,2 % drėgnio) 1–
2 metų augimo gluosninių žilvičių stiebai. Susmulkinta masė kraunama į maišus, iš 
kurių imami pjaustinio pavyzdžiai fizikinėms-mechaninėms savybėms nustatyti. 

Pjaustinio smulkumo nustatymo metodika. Kurui naudojamų augalų 
stiebų pjaustinio (skiedrų) smulkinimo kokybė turi atitikti katilinėse naudojamų 
degimo kamerų, pjaustinio transportavimo įrenginių bei saugyklų keliamus 
reikalavimus. Kūryklose naudojant reikiamo smulkumo skiedras, gaunamas didelis 
degimo efektyvumas, nekelia problemų pjaustinio transportavimas į kūryklas ir 
tiekimas iš saugyklų.  

Atliekant šį bandymą nupjautiems nesubrendusiems 1–2 metų augimo 
gluosnių stiebams smulkinti stacionariomis sąlygomis naudotas stendas – pašarų 
kombaino Maral-125 būgninis smulkintuvas (1 pav.).  

Augalų stiebų pjaustinio bei skiedrų smulkinimo kokybei įvertinti taikytos 
dvi skirtingos metodikos: 

- Danijoje taikoma pjaustinio frakcinės sudėties nustatymo metodika [10]; 
- Vokietijoje ir kitose ES šalyse taikoma pjaustinio frakcinės sudėties 
  nustatymo metodika [12, 16]. 
Taikant pirmąją frakcinės sudėties nustatymo metodiką naudojamas sietų 

komplektas, kur vienas ant kito sudėti sietai su įvairiom skylutėm (eilės tvarka nuo 
viršutinio sieto): apvaliom 45 mm skersmens, pailgom 20 mm ilgio ir 8 mm 
pločio,apvaliom 7 mm ir 3,0 mm skersmens. 2–3 kg masės smulkinto pjaustinio 
pavyzdys prasijojamas per sietų komplektą, sukant sietus horizontaliai į vieną ir į 
kitą pusę (po 10 kartų). Ant atskirų sietų likusi masė pasveriama nustatant įvairaus 
smulkumo frakcijų masę, ši masė apskaičiuojama procentais. 

Atskirų pjaustinio (skiedrų) frakcijų leistinos reikšmės pateiktos 1 lentelėje 
(pagal Danijoje taikomą metodiką, apibrėžiančią kurui naudojamų skiedrų 
smulkumą) [10]. 
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Taikant antrąją frakcinės sudėties nustatymo metodiką remiamasi Europos 
standartu DD CEN/TS 15149-1:2006 [12]. 

 
1 lentelė. Skiedrų smulkinimo kokybės įvertinimas 
Table 1. Estimation of chaff chopping quality  

 
Stiebų smulkinimo kokybė (ant sieto likusios frakcijos dalis), 

proc. 
Rodiklis, 
skiedros 

 skersmuo 
45 mm 

 

pailga,  
8 mm 

 

skersmuo 
 7 mm 

 

skersmuo 
 3 mm 

 

Dulkės 
 
 

Smulkios < 5 % < 25 % > 40 % < 20 % < 10 % 

Stambios < 15 % < 40 % > 23 % < 15 % < 7 % 

 
Atsižvelgiant į užsakovų pageidavimus, atliekant tyrimus pjaustinio 

smulkumas vertinamas pagal pjaustinio frakcijos masę, kuri susikaupia ant sieto su 
16 mm skersmens skylutėmis ir pagal dulkių (dalelių, mažesnių kaip 3,15 mm) 
kiekį. 

Apie 5 kg masės pjaustinio ėminys sijojamas 400 mm skersmens sietų 
komplektu su apvaliomis skylutėmis (eilės tvarka nuo viršutinio sieto): 63 mm, 
45 mm, 16 mm, 8 mm ir 3,15 mm skersmens. Sijojant kiekvieną ėminį sietų 
komplektas horizontalioje plokštumoje sukiojamas 30 kartų pusapskritimiu. Ant 
sietų likusi masė atskirai pasveriama. Apskaičiuojama ėminio kiekvienos frakcijos 
dalis proc. Kiekvienas bandymas kartojamas 3 kartus.  

Pjaustinio tankis. Matuotas 200 mm skersmens 5,34 dm3 talpos 
cilindriniame inde trimis pakartojimais. Indas pjaustiniu užpildomas juos laisvai 
beriant, neslegiant. Pripildžius indą iki jo viršutinės briaunos, pjaustinys 
pasveriamas ir, įvertinus jo drėgnį, apskaičiuojamas pjaustinio tankis sausosiomis 
medžiagomis (s.m.). 

 
Tyrimų rezultatai 

 
1. Masės slinkimo greičio įtaka augalų stiebų smulkinimo ilgiui.  

 
Atlikus masės slinkimo greičio įtakos augalų stiebų smulkinimo ilgiui 

analitinį įvertinimą, remiantis (2) lygtimi apskaičiuotas teorinis pjaustinio ilgis 
keičiant Maral-125 būgninio smulkintuvo darbo režimus (masės tiekimo būgno 
sūkių dažnį). Taip pat apskaičiuotas ir vidutinis masės slinkimo greitis esant 
skirtingoms masės tiekimo būgno sūkių dažnių reikšmėms (2 lentelė). 

Analizuojant atliktų skaičiavimų rezultatus matome, kad teorinis pjaustinio 
ilgis lteor didėja proporcingai didėjant masės tiekimo būgno sūkių dažniui. Teorinis 
pjaustinio ilgis kinta (didėja) nuo 11,8 mm (esant mažiausiam masės tiekimo būgno 
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sūkių dažniui 98,0 min-1) iki 61,31 mm (esant didžiausiam masės tiekimo būgno 
sūkių dažniui 509,33 min-1). 

2 lentelė. Maral-125 būgninio smulkintuvo teorinis pjaustinio ilgis  
Table 2. Theoretical length of the chaff of drum chopper Maral-125  

 
Apatinio masės 
tiekimo būgno 
variklio sūkių 

dažnio keitiklio  
parodymai, Hz 

Apatinio masės 
tiekimo būgno 
vidutinis sūkių 
dažnis n2, min-1

Masės slinkimo 
vidutinis greitis 

Vsl, m s-1

Teorinis 
pjaustinio ilgis 

lteor, mm 

10 98,00 1,44 11,80 
20 203,67 2,98 24,52 
30 305,33 4,47 36,75 
40 408,67 5,99 49,19 
50 509,33 7,46 61,31 

   
2. Nesubrendusių gluosninių žilvičių pjaustinio fizikinių-mechaninių 

savybių nustatymas. 
 

Nesubrendusių gluosninių žilvičių pjaustinio smulkumas.  
Gluosninių žilvičių (1–2 metų augimo) pjaustinio smulkumo (frakcinės 

sudėties) tyrimo rezultatai pagal ES šalyse ir Danijoje naudojamas metodikas 
pateikti 3 ir 4 lentelėse.  

Įvertinus gluosnių stiebų pjaustinio frakcinę sudėtį pagal Danijoje taikomą 
metodiką naudojant sietų komplektą su skirtingų dydžių skylutėmis (reikalavimai 
pateikti 1 lentelėje) nustatyta, kad didžiausia pjaustinio frakcija susikaupė ant sieto 
su pailgom 8 mm pločio ir 20 mm ilgio skylutėm (išskyrus atvejį, kai pjaustinio 
teorinis ilgis didžiausias, lteor = 61,3 mm, didžiausia pjaustinio frakcija susikaupė 
ant sieto su apvaliom 45 mm skersmens skylutėm – 77,53 %). Daugiausia dulkių 
buvo, kai pjaustinio teorinis ilgis buvo mažiausias lteor = 11,8 mm – 15,87 % 
(reikalavimuose stambioms skiedroms jų turi būti < 7 %), o esant vidutiniam 
pjaustinio teoriniam ilgiui lteor = 36,7 % dulkių buvo mažiausia – 1,07 %. Todėl 
galima teigti, kad, kai gluosnių pjaustinio teorinis ilgis mažiausias lteor = 11,8 mm, 
gluosnių stiebai per daug susmulkinami, dulkių susidaro daugiau nei 7 % 
(3 lentelė). 

Įvertinus gluosnių stiebų pjaustinio smulkinimo kokybę pagal ES šalyse 
taikomą metodiką, naudojant sietų komplektą su skirtingo skersmens apvaliomis 
skylutėmis nustatyta, kad panašiai kaip ir taikant Danijoje taikomą metodiką, 
didėjant pjaustinio teoriniam ilgiui lteor jo frakcinė sudėtis gaunama vis stambesnė. 
Remiantis atliekamų tyrimų metodika, pjaustinio smulkumą charakterizuojantys 
pagrindiniai rodikliai yra ant sieto su 16 mm skersmens skylutėmis susikaupusios 
pjaustinio frakcijos dalis ir dulkių kiekis.  
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Nustatyta, kad kai pjaustinio teorinis ilgis kinta nuo 11,8 mm iki 49,2 mm, 
didžiausia pjaustinio frakcija susikaupia ant sieto su apvaliomis 16 mm skersmens 
skylutėmis ir atitinkamai didėja nuo 47,50 % iki 62,97 %. 

 
3 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio frakcinė sudėtis (pagal Danijoje 
naudojamą metodiką) 
Table 3. Estimation of fractional composition of willow stems chaff 
(acording to the Danish methodology) 

 

 

Ant sieto likusios frakcijos dalis, proc. 

Eil.Nr. Pjaustinio teorinis 
ilgis lteor, mm  

 skersmuo
45 mm 
 

pailga  
8 mm 

 

skersmuo
 7 mm 

 

skersmuo
3 mm 

 
Dulkės 

4,1 33,1 18,7 24,9 19,2 
11,8 34,5 16,5 22,1 15,1 

 
11,8  

 10 42,5 16,1 18,1 13,3 1 

vidurkis 8,63 36,70 17,10 21,70 15,87 
7,6 29,1 34,2 22,1 7 
7,1 37,7 27,4 20,4 7,4 24,5  
7,9 39,3 30 18,1 4,7 2 

vidurkis 7,53 35,37 30,53 20,20 6,37 
31,6 43,5 19,5 4,7 0,7 
28,7 49,5 15,8 4,9 1,1 36,7 mm 
16,1 50,3 24 8,2 1,4 3 

vidurkis 25,47 47,77 19,77 5,93 1,07 
38,2 30,9 18,9 7,4 4,6 
24,9 51,9 17,9 4,1 1,2 49,2  
32,6 47,5 14,9 3,2 1,8 4 

vidurkis 31,90 43,43 17,23 4,90 2,53 
82,4 46,8 14 3,6 3,2 
74,6 59,2 12,1 2,5 1,6 61,3  
75,6 60,2 8,6 3,5 2,1 5 

vidurkis 77,53 55,40 11,57 3,20 2,30 

Esant didžiausiam pjaustinio teoriniam ilgiui lteor = 61,3 mm ant šio sieto 
susikaupia mažiau pjaustinio – 44,80 %, tačiau daug pjaustinio masės susikaupia 
ant sieto su didžiausio 63 mm skersmens skylutėmis – 35,10 %. Daugiausia dulkių 
buvo kai pjaustinio teorinis ilgis buvo mažiausias lteor = 11,8 mm – 4,90 %, o 
mažiausia dulkių buvo, kai  pjaustinio teorinis ilgis buvo lteor = 36,7–61,3 mm – 
nuo 0,44 iki 0,17 %. Todėl taip pat galima teigti, kad esant mažiausiam gluosnių 
pjaustinio teoriniam ilgiui lteor = 11,8 mm, gluosnių stiebai per daug susmulkinami. 
Ruošiant biokurą gluosnių stiebus tikslinga susmulkinti į stambesnį pjaustinį, kurio 
teorinis ilgis lteor = 24,5 – 61,3 mm (4 lentelė). 
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4 lentelė. Gluosnių stiebų pjaustinio frakcinė sudėtis (pagal ES šalyse 
naudojamą metodiką) 
Table 4. Estimation of fractional composition of willow stems chaff 
(acording to EU countries methodology) 

 
Ant sieto likusios frakcijos dalis, proc. 

Skylučių skersmuo, mm Eil.Nr. 
Pjaustinio 

teorinis ilgis lteor, 
mm 63  45  16  8  3,15  Dulkės 

0,6 8,3 51,5 15,5 19,5 4,6 
0,8 6,9 43,3 19,6 24,0 5,4 11,8  
0,7 8,0 47,7 18,3 20,6 4,7 1 

vidurkis 0,70 7,73 47,50 17,80 21,37 4,90 
0,2 2,3 51,9 30,5 13,7 1,4 
0,2 2,4 54,6 27,9 13,8 1,1 24,5  
0,3 5,0 57,8 25,5 10,4 1,0 2 

vidurkis 0,23 3,23 54,77 27,97 12,63 1,17 
1,6 9,0 63,9 19,8 5,3 0,4 
0,9 12,2 58,6 23,6 4,3 0,4 36,7  
1,3 10,1 59,7 23,2 5,2 0,5 3 

vidurkis 1,27 10,43 60,73 22,20 4,93 0,44 
6,2 9,4 65,4 16,9 2,0 0,1 
6,4 12,6 60,7 17,6 2,5 0,2 49,2  
8,2 12,3 62,8 14,5 2,0 0,2 4 

vidurkis 6,93 11,43 62,97 16,33 2,17 0,17 
25,7 12,1 52,3 9,1 0,5 0,3 
49,8 8,2 33,6 7,2 1,0 0,2 61,3  
29,8 11,5 48,5 8,7 1,0 0,5 5 

vidurkis 35,10 10,60 44,80 8,34 0,83 0,33 
 
Vertinant smulkintuvu Maral-125 susmulkintų nesubrendusių 1–2 metų 

gluosninių stiebų smulkinimo kokybę galima teigti, kad šis smulkintuvas tinka 
smulkinti  1-ų ir 2-ų metų augimo gluosninių stiebus, kai gaminamo pjaustinio 
teorinis ilgis 24,5–61,3 mm. 

 
Nesubrendusių gluosninių žilvičių pjaustinio piltinis tankis pateiktas 

5 lentelėje.  
Iš 5 lentelėje pateiktų tyrimų rezultatų matyti, kad esant gluosnių pjaustinio 
teoriniam ilgiui lteor = 11,8–61,3 mm, pjaustinio piltinis tankis svyruoja nuo 117,3 
iki 144,8 kg m-3 s.m. Mažiausias pjaustinio piltinis tankis buvo esant mažiausiam 
pjaustinio teoriniam ilgiui – 117,3 kg m-3 s.m., o didžiausias –  esant didžiausiam 
pjaustinio teoriniam ilgiui –144,8 kg m-3 s.m. Remiantis šiais tyrimų rezultatais 
galima apskaičiuoti reikiamus gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio saugyklų, 
aikštelių dydžius. 
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5 lentelė. Gluosninių stiebų pjaustinio piltinis tankis  
Table 5. Willows stems chaff bulk density 

 

Eil.Nr. Pjaustinio teorinis ilgis 
lteor, mm 

Pjaustinio  
drėgnis, proc. 

Tankis, 
kg m-³ 

1 11,8  43,2±0,7 206,5±15,1 
(117,3 s.m.) 

2 24,5  43,2±0,7 233,4±15,7 
(132,6 s.m.) 

3 36,7  43,2±0,7 211,2±16,9 
(119,9 s.m.) 

4 49,2  43,2±0,7 216,4±19,2 
(122,9 s.m.) 

5 61,3  43,2±0,7 254,9±21,3 
(144,8 s.m.) 

  
Išvados 

 
1. Remiantis augalų smulkinimo analitiniais tyrimais galima teigti, kad 

teorinis pjaustinio ilgis lteor didėja proporcingai nuo 11,8 mm (esant mažiausiam 
masės tiekimo būgno sūkių dažniui 98,0 min-1) iki 61,31 mm (esant didžiausiam 
masės tiekimo būgno sūkių dažniui 509,33 min-1). 

 2. Įvertinus skirtingo smulkumo nesubrendusių gluosnių (1–2 metų 
augimo) pjaustinio smulkumą pagal Danijoje taikomą metodiką, naudojant sietų 
komplektą su skirtingų dydžių skylutėmis nustatyta, kad didžiausia pjaustinio 
frakcija susikaupė ant sieto su pailgom 8 mm pločio ir 20 mm ilgio skylutėm, o kai 
gluosnių pjaustinio teorinis ilgis mažiausias, gluosnių stiebai per daug 
susmulkinami, dulkių susidaro daugiau nei 7 %. 
 3. Įvertinus gluosnių stiebų pjaustinio smulkumą pagal ES šalyse taikomą 
metodiką nustatyta, kad kai pjaustinio teorinis ilgis kinta nuo 11,8 mm iki 
49,2 mm, didžiausia pjaustinio frakcija susikaupia ant sieto su apvaliomis 16 mm 
skersmens skylutėmis ir atitinkamai didėja nuo 47,50 % iki 62,97 %. Daugiausia 
dulkių buvo, kai pjaustinio teorinis ilgis buvo mažiausias lteor = 11,8 mm – 4,90 %, 
o mažiausia, kai  pjaustinio teorinis ilgis buvo lteor = 36,7–61,3 mm – nuo 0,44 % 
iki 0,17 %. 

4. Vertinant smulkintuvu Maral-125 susmulkintų nesubrendusių 1–2 metų 
gluosninių stiebų smulkinimo kokybę galima teigti, kad šis smulkintuvas tinka 
smulkinti nesubrendusių gluosninių stiebus, kai biokurui ruošiamo pjaustinio 
teorinis ilgis 24,5–61,3 mm. 
 5. Nustatyta, kad esant gluosnių pjaustinio teoriniam ilgiui lteor = 11,8–
61,3 mm, pjaustinio piltinis tankis svyruoja nuo 117,3 iki 144,8 kg m-3 s.m. 
Remiantis šiais tyrimų rezultatais galima nustatyti reikiamus gluosninių žilvičių 
stiebų pjaustinio saugyklų, aikštelių dydžius. 
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DETERMINATION OF CHOPPING QUALITY WHILE BIOFUEL 
PREPARATION  

 
Abstract 

 
In this paper there are presented the energy crop chopping and preparation 

for biofuel equipment. As well you will find applied evaluation methods of 
determination chopping quality. Approved methodology for energy needs 
immature (1-2 years of growth) willow chopping technique for determining the 
quality of chaff. There are presented results of the experimental research. For 
chopping immature willows were chopped by drum chopper of Maral-125 
combine. 

There were observed of immature willow stem chaff chopping quality after 
the experimental study, in justice of use the drum chopping equipment prepared 
chaff fractional composition. The quality of stem chaff and chaff fineness was 
defined by two methods - according to the most widely used methodology 
approved by the EU and methodology approved by the Denmark. There were 
determinate willows stems chaff moisture content, density and calculated immature 
(1-2 years of growth) willow stem chaff theoretical length while changing work 
duty of the drum chopper. 

Willows, stems, chopper, chaff, moisture, density, chopping quality, 
fractional composition. 

 
 

А. Ясинскас, М. Накчюнас, И. Улозявичюте, М. Пускунигис 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЛЕЙ ИВЫ ПРИ  
ПОДГОТОВКЕ БИОТОПЛИВА 

 
Резюме 

 
 В статье рассмотрено оборудование для измельчения энергетических 
растений и подготовки биотоплива, а также изложены методы оценки 
качества измельчения. Представлена методика оценки качества сечки стеблей 
незрелой (1-2 года вегетации) ивы, изпользуемой в энергетических целях и 
проведена оценка экспериментальных исследований. Для измельчения 
стеблей незрелой ивы применен барабанный  измельчитель кормоуборочного 
комбайна «Марал-125». 
 Экспериментальными исследованиями определено качество сечки 
измельченных стеблей незрелой ивы, оценен фракционный состав сечки. 
Фракционный состав сечки определен по двум методикам: в странах ЕС 
широко используемой утвержденной методике и по методике применяемой в 
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Дании. Определены влажность сечки и насыпная плотность, рассчитана 
теоретическая длина сечки незрелой ивы в зависимости от изменения 
рабочих режимов барабанного измельчителя. 
 Ива, стебли, измельчитель, сечка, влажность, насыпная плотность, 
качество измельчения, фракционный состав. 
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 Biomasės kuro naudojimui mažos galios decentralizuotuose šildymo įrenginiuose 
tirti Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroinžinerijos institute įrengta biokuro deginimo 
laboratorija. Laboratorijos įrenginių automatizavime išskiriami trys pagrindiniai 
automatinio reguliavimo kontūrai: degimo proceso katile, kondensacinio šilumokaičio 
temperatūros ir katilo apkrovos galios. 
 Šiame straipsnyje detaliai nagrinėjamas katilo apkrovos galios reguliavimo 
kontūras. Katilo šilumai suvartoti įrengtas kaloriferis Volcano VR1 (firma Euroheat), kurio 
šiluminė galia reguliuojama dažnio keitikliu keičiant kaloriferio ventiliatoriaus sūkių dažnį. 
Dažnio keitikliui valdyti projektuojamas proporcinis integralinis (PI) reguliatorius. 
Reguliatoriaus rodikliams nustatyti sudaromas reguliavimo sistemos Simulink modelis. 
 Straipsnyje pateikiamas kaloriferio ir katilo galios reguliavimo dinamikos 
matematinis aprašymas bei pateikiama sudarytojo modelio schema. 
 Modeliavimu nustatyta, kad katilo apkrovos galiai reguliuoti taikytinas nuoseklaus 
informacijos apdorojimo PI reguliatorius, kurio integravimo konstanta 20 s, o 
proporcingumo koeficientas keičiamas adaptyviai, priklausomai nuo pasirinktos katilo 
apkrovos galios ir iš katilo ištekančio šilumnešio temperatūros. Apkrovos galios 
reguliavimo sumodeliuoto pereinamojo proceso trukmė (50 ± 20) s, o perreguliavimas 
sudaro (0 – 10) % katilo vardinės galios. 
 Modeliavimas, šildymas,  galios reguliavimas, kaloriferis. 
 

Įvadas 
 

Siekiant didinti biokuro ir kitų vietinių išteklių naudojimą bei mažinti 
importuojamo kuro poreikį, Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje 
numatoma iki 2025 m. atsinaujinančių energijos išteklių dalį pirminės energijos 
balanse padidinti ne mažiau kaip iki 20 % [1]. Strategijoje įsipareigojama didinti 
įmonių, įstaigų ir namų ūkio įrenginių energetinį efektyvumą, mažinti kenksmingas 
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emisijas. Šilumai gaminti naudojant biomasės kurą, CO2 emisija lyginant su 
iškastiniu organiniu kuru sumažėja apie 0,265 kgkWh-1 [2]. 

Biomasės kuro naudojimui mažos galios decentralizuotuose šildymo 
įrenginiuose tirti Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroinžinerijos institute įrengta 
biokuro deginimo laboratorija, kurios funkcinė technologinė schema parodyta  
1 pav. 

 
1 pav. Biokuro deginimo laboratorijos funkcinė technologinė schema. KKK – 
kieto kuro katilas; KS – kondensacinis šilumokaitis; OK –  kaloriferiai (šilumos 
vartotojai); S – cirkuliaciniai siurbliai; V1, M – ketureigis vožtuvas su elektros 
pavara; V2 – rankinis trieigis vožtuvas; QS – šilumos skaitikliai;  QV – vandens 
skaitikliai su impulsiniais davikliais; VL – kūryklos ventiliatorius; IP – išsiplėtimo 
indas 
Fig. 1. Functional technological scheme of biofuel burning laboratory.  KKK – 
solid fuel boiler; KS – condensing heat exchanger; OK – unit heaters (heat users); 
S – circulation pumps; V1, M – four-way valve with actuator; V2 – manual three-
way valve; QS – heat meters; QV – water flow meters with pulse transducers; VL 
– furnace fan; IP – expansion vessel 

 
Numatoma galimybė laboratorijoje atlikti tyrimus biomasės kurą deginant 

įprastu režimu bei panaudojant papildomą degimo produktų kondensacinį 
šilumokaitį. Įrengus kondensacinius šilumokaičius esant didesnei galiai mediena 
kūrenamų katilų, padidėja šildymo energinis efektyvumas, galima naudoti didesnio 
drėgnio kurą, sumažėja kenksmingos, ypač kietųjų dalelių, emisijos [3,4]. Panašaus 
efekto tikimasi ir kondensacinį šilumokaitį įrengus prie mažos galios biomasės 
kuru kūrenamo katilo, nors konkrečių duomenų apie tokio šilumokaičio energinį 
bei aplinkosauginį efektą neaptikta. Yra informacija apie tai, kad pradėta serijinė 
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gamyba medienos granulėmis kūrenamo mažos galios (32 kW) katilo su 
kondensaciniu šilumokaičiu [5]. 

Tiriant biomasės kuro deginimo režimus, procesus kondensaciniame 
šilumokaityje bei katilo emisijas, svarbu ilgesnį laiką palaikyti pastovius 
pasirinktus darbo režimus bei užtikrinti bandymų pakartojamumą. Tam reikalingas 
laboratorijos įrenginių automatizavimas. Išskiriami trys pagrindiniai automatinio 
reguliavimo kontūrai: degimo proceso katile, kondensacinio šilumokaičio 
temperatūros ir katilo apkrovos galios. Degimo proceso reguliavimo kontūre 
keičiant į kūryklą tiekiamo oro kiekį palaikoma pastovi nustatyta katilo šilumnešio 
(vandens) temperatūra. Šis reguliavimo kontūras tirtas ir aprašytas anksčiau [6]. 
Šilumokaičio temperatūros reguliavimo kontūre keičiant ketureigio vožtuvo V1 
padėtį palaikoma pastovi nustatyta į kondensacinį šilumokaitį tiekiamo šilumnešio 
temperatūra. Šis kontūras aprašytas [7]. 
 Šiame straipsnyje nagrinėjamas katilo apkrovos galios reguliavimo 
kontūras, kurio užduotis – palaikyti pastovią nustatytą katilo apkrovos galią. Šio 
kontūro funkcinė schema parodyta 2 pav. 
 

 
 

2 pav. Katilo apkrovos galios reguliavimo funkcinė schema. RG – reguliatorius; 
DK – dažnio keitiklis; P0 – parinkta katilo apkrovos galia; P1 – kaloriferio į 
aplinką atiduodama šiluminė galia; Y – reguliatoriaus išėjimo signalas;  f– 
santykinis dažnis; t, q – šilumnešio temperatūros ir debitas. 
Fig. 2. Functional scheme of boiler load capacity control. RG – controller; DK – 
frequency converter; P0 – target boiler load capacity; P1 – thermal capacity  of 
the unit heater, transferred to surrounding; Y – controller output signal;  f – relative 
frequency; t, q – temperatures and flow of heat carrier. 

 
 Katilo šilumos vartotojas yra kaloriferis OK1 Volcano VR1 (firma 
Euroheat). Kaloriferio galia reguliuojama dažnio keitikliu keičiant kaloriferio 
ventiliatoriaus sūkius. Katilo apkrovos galiai valdyti numatomas šiluminiams 
procesams reguliuoti plačiai taikomas proporcinis integralinis (PI) reguliatorius RG 
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[8,9]. Literatūroje aprašytose sistemose reguliatorius dažniausiai valdo dvieigį, 
trieigį arba ketureigį vožtuvą su elektros pavara, o šilumą vartoja grupė lygiagrečiai 
sujungtų radiatorių arba radiatorių ir kaloriferių [8,9]. Nagrinėjamoje sistemoje  
(2 pav.) šilumą vartoja vienintelis kaloriferis OK1, o reguliatorius per dažnio 
keitiklį valdo šio kaloriferio ventiliatorių. Šiluminiai procesai ir jų valdymas 
tokioje sistemoje skiriasi nuo plačiai naudojamų sistemų su reguliuojančiais 
vožtuvais. 
 Tiriant šiluminius procesus ir jų automatinį reguliavimą dažnai taikomas 
šių procesų modeliavimas [10, 11]. Labiausiai neapibrėžtas ir sunkiausiai 
modeliuojamas nagrinėjamos sistemos elementas yra kaloriferis OK1. Kaloriferio 
modeliavimas, jo reguliavimo kanalo „tiekiamo šilumnešio temperatūra – 
ištekančio šilumnešio temperatūra“ perdavimo funkcijos sudarymas, esant 
pastoviai kaloriferio galiai, buvo nagrinėtas anksčiau [12]. Literatūroje randamuose 
darbuose, kuriuose nagrinėjama šiluminių procesų dinamika kaloriferiuose, 
didžiausias dėmesys dažniausiai skiriamas reguliavimo kanalui „tiekiamo 
šilumnešio temperatūra – pučiamo oro temperatūra“ [13,14]. Nagrinėjamoje 
sistemoje pagrindinis rodiklis, lemiantis sistemos veikimą,  yra kaloriferio 
atiduodama galia P1. 
 Darbo tikslas – sudaryti kieto kuro katilo apkrovos galios automatinio 
reguliavimo sistemos modelį ir modeliavimu ištirti sistemos veikimą. 
 Nors nagrinėjamoji sistema naudojama kaip laboratorinis stendas, tačiau 
šio darbo rezultatai gali būti naudingi automatizuojant kitus šildymo-vėdinimo 
įrenginius, ypač turinčius keičiamo oro debito kaloriferius. 
  

Metodika 
 

 Kieto kuro katilo apkrovos galios reguliavimas tiriamas jį modeliuojant  
Matlab/Simulink kompiuterine programa. Modeliuojama 2 pav. parodytoji 
reguliavimo sistema. 
 Laikoma, kad katilo apkrovos galia automatiškai reguliuojama katilui 
pasiekus nustatytą darbo režimą. Katilo įšildymo metu trieigis vožtuvas V2 (1 pav.) 
atidarytas šilumnešio recirkuliacijos kryptimi. Katilui įšilus vožtuvas visiškai 
atidaromas kaloriferio kryptimi ir uždaromas recirkuliacijos kryptimi. Tokioje 
padėtyje vožtuvas neturi įtakos procesams nagrinėjamame kontūre ir 2 pav. 
schemoje šis vožtuvas iš vis neparodytas. 
 Katilui įšilus iki nustatyto darbo režimo iš jo ištekančio šilumnešio 
temperatūra t1 laikoma pastovia. Tą užtikrina degimo proceso katile reguliavimo 
kontūras [6]. Šilumnešio cirkuliaciją nagrinėjamame kontūre užtikrina siurblys S1. 
Šilumnešio debitas keičiamas perjungiant siurblio greičius bei reguliuojant prie 
siurblio sumontuotus ventilius. Laikoma, kad šilumnešio debitas kontūre 
nagrinėjamą laikotarpį yra pastovus. 
 Laikoma, kad vamzdžiai, jungiantys katilą su kaloriferiu, yra termiškai 
izoliuoti ir juose nėra šilumos nuostolių, t.y., kad į kaloriferį įtekančio šilumnešio 
temperatūra t11 po tam tikro uždelsimo atkartoja iš katilo ištekančio šilumnešio 
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temperatūros t1 kitimą, o į katilą grįžtančio šilumnešio temperatūra t2 su uždelsimu 
atkartoja iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūrą t21. Uždelsimo laikus 
apsprendžia vamzdžių ilgiai ir šilumnešio tekėjimo greičiai. Prireikus tiksliai 
įvertinti šilumnešio temperatūros dinamiką vamzdžiuose, tą galima padaryti pagal 
[15] metodiką. 
 Modeliuojant kaloriferius (šilumokaičius vanduo-oras) dažniausiai 
sudaromi detalūs, sudėtingi modeliai, kuriuose stengiamasi įvertinti šiluminius 
procesus, vykstančius šilumokaičio viduje, tarp atskirų segmentų, į kuriuos 
sudalinamas modeliuojamas šilumokaitis [16]. Sprendžiant automatinio 
reguliavimo uždavinius toks detalus modeliavimas daugeliu atvejų nėra 
reikalingas. Kaloriferis OK1 modeliuojamas kaip „juoda dėžė“, nedetalizuojant jo 
vidinės sandaros ir nenagrinėjant vidinių šiluminių procesų. Toks pasirinkimas 
padidina modelio universalumą ir supaprastina jo sudarymą. 
 Temperatūros kitimą kaloriferyje nuo įtekančio šilumnešio temperatūros t11 
iki ištekančio šilumnešio temperatūros t21 laikant tiesiniu (šis kitimas nėra tiksliai 
tiesinis, tačiau artimas tokiam [17]) ir laikant, kad šilumnešio ir kaloriferio vidinių 
vamzdelių ir ant jų užpresuotų plokštelių temperatūros pokyčiai pasikeitus 
kaloriferio galiai P1 yra vienodi, kaloriferio galios balansas gali būti aprašomas 
lygtimi: 
 

 ( ) ( ) 21
11 21 1 0.5V V V V S S

dt
m c t t P M c M c

dτ
− − = +  ,    (1) 

 
čia: mV – šilumnešio (vandens) debitas, kgs-1; 
 cV – šilumnešio specifinė šiluma, Jkg-1K-1; 
 t11, t21 – į kaloriferį įtekančio ir iš jo ištekančio šilumnešio temperatūros, 
 ˚C; 
 P1 – kaloriferio į aplinką atiduodama galia, W; 
 MV – šilumnešio kiekis kaloriferyje, kg; 
 MS – kaloriferio metalo (vamzdelių ir užpresuotų plokštelių) masė, kg; 
 cS – šilumokaičio metalo specifinė šiluma, Jkg-1K-1; 
 τ – laikas, s. 
 
 Kaloriferio į aplinką atiduodama galia P1: 
 

 11 21
1 2S

t t
P k t

+⎛= ⎜
⎝ ⎠

A
⎞− ⎟ ,      (2) 

 
čia: tA – aplinkos oro temperatūra, ˚C; 
 kS – kaloriferio apibendrintas šilumos perdavimo koeficientas, WK-1. 
 
 Nagrinėjamoje sistemoje naudojamo kaloriferio Volcano VR1 
apibendrintas šilumos perdavimo koeficientas [12]: 

 35 



 
 ,      (3) ( )0.36300Sk qf=

 
čia: q – šilumnešio debitas per kaloriferį, m3h-1; 
 f – kaloriferio ventiliatorių maitinančio įtampos santykinis dažnis. 
 
 Aplinkos temperatūra per nagrinėjamą laikotarpį laikoma pastovia. 
Skaičiavimams ir modeliavimui supaprastinti nagrinėjamos sistemos visos 
temperatūros laikomos virštemperatūromis (skirtumu tarp realios temperatūros ir 
aplinkos temperatūros). Įvertinant šią prielaidą ir (2) lygtį kaloriferio galios balanso 
lygtį perrašome: 
 

 ( ) ( ) ( ) 21
11 21 11 212 V V S V V S S

dt
m c t t k t t M c M c

dτ
− − + = + .  (4) 

 
 Dažnio keitiklis DK modeliuojamas kaip beinersinė vienetinio perdavimo 
grandis, t.y. laikoma, kad reguliatoriaus RG išėjimo signalas Y = f. 
 Reguliatorius RG modeliuojamas kaip nuoseklaus informacijos apdorojimo 
PI reguliatorius, kurio veikimas aprašomas lygtimi: 
 

 ( )0 0
0

1
RG

RG
f K P P P P d

T

τ
τ

⎛ ⎞
= − + −⎜⎜

⎝ ⎠
∫ ⎟⎟ ,    (5) 

 
čia: KRG – reguliatoriaus proporcingumo koeficientas, kW-1; 
 P0 – parinkta katilo apkrovos galia, kW; 
 P – reali katilo apkrovos galia, kW; 
 TRG – reguliatoriaus integravimo laiko konstanta, s. 
 
 Reali katilo apkrovos galia, kai šilumnešis yra 70 ˚C vanduo, 
apskaičiuojama [17]: 
 
 ( ) ( )1 2 1 20,001 1,14V VP m c t t q t t= − = − ,    (6) 
 
čia t1, t2 – iš katilo ištekančio ir į jį grįžtančio šilumnešio temperatūros. 
 
 Modeliuojama sistemos reakcija į nustatytos galios P0 pokytį. Parenkant 
reguliatoriaus rodiklius KRG ir TRG siekiama sudaryti stabilų ir labiausiai kokybišką 
sistemos veikimą. Reguliavimo kokybei vertinti taikomi „klasikiniai“ automatinio 
reguliavimo kokybės rodikliai: reguliavimo stabilumas, perreguliavimas, 
pereinamojo proceso trukmė. Reguliatorius turi stabiliai ir kokybiškai veikti, kai 
nustatyta katilo apkrovos galia P0 sudaro (50 – 100)% vardinės katilo galios 
(nagrinėjamame stende sumontuotas 10 kW vardinės galios LUMO firmos katilas), 
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iš katilo ištekančio šilumnešio temperatūra (virštemperatūra) t1 = (40 – 70) ˚C ir 
šilumnešio debitas q = (0,4 – 1,0) m3h-1. 
 

Reguliavimo sistemos modelis 
 

 Išsprendę kaloriferio galios balanso lygtį (4), kai įtekančio šilumnešio 
temperatūra t11 pastovi, gauname lygtį, aprašančią iš kaloriferio ištekančio 
šilumnešio temperatūros t21 kitimą, pasikeitus kaloriferio šilumos perdavimo 
koeficientui kS. Esant pastoviam šilumnešio debitui q, koeficientą kS 
vienareikšmiškai lemia reguliatoriaus RG išėjimo signalas f (žiūr. (3) lygtį). Galios 
balanso lygtis sprendžiama esant kaloriferio šilumos perdavimo koeficiento 
pokyčiui nuo pradinės vertės kS0 iki naujos vertės kS. (4) lygties sprendinys: 
 

 ( )21 21 21 21 1 Tpr N prt t t t e
τ−⎛

= + − −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟ ,    (7) 

 
čia: t21pr – pradinė iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūra, ˚C: 
 

 0
21 1

0

2
2

V V S
pr

V V S

m c k
t

m c k
−

=
+

t ;      (8) 

 
 t21N – nusistovėjusi iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūra, ˚C: 
 

 21 1
2
2

V V S
N

V V S

m c k
t

m c k
−

=
+

t ;      (9) 

 
 T – kaloriferio galios reguliavimo kanalo laiko pastovioji, s: 
 

 
2
V V S S

V V S

M c M c
T

m c k
+

=
+

.      (10) 

 
 Kaip matyti iš (7) lygties, iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūros 
reakcija į kaloriferio šilumos perdavimo koeficiento pokytį yra eksponentinis 
procesas. Taikant intervalinį eksponentės skaičiavimą, (7) lygtį galima pakeisti 
lengviau modeliuojama lygtimi: 
 

 ( )21 21 21 21 1
i

Ti N it t t t e
τ τ−

−⎛ ⎞
⎜= + − −
⎜
⎝ ⎠

⎟
⎟

,    (11) 

 
čia: t21i – iš kaloriferio ištekančio šilumnešio temperatūra modeliavimo i-tuoju
 momentu, ˚C; 
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 τi – modeliavimo i-tojo momento laikas, s. 
 Ši (11) lygtis nesunkiai modeliuojama funkciniais ir matematiniais 
Simulink blokais. Nagrinėjamoje sistemoje naudojamo kaloriferio Volcano VR1 
rodikliai, reikalingi (11) lygties rodikliams apskaičiuoti, kai šilumnešis yra 70 ˚C 
vanduo [17, 18]: mVcV = 1140q (žiūr. (6) lygtį); MVcV = 6966 JK-1 (vandens tūris 
kaloriferyje 1,7 dm3 [18]); MScS = 2667 JK-1 (kaloriferio vamzdeliuose yra 4,1 kg 
vario ir kaloriferio plokštelėse yra 1,2 kg aliuminio [18]). 
 Reguliatorius RG modeliuojamas kaip perdavimo funkcija WRG(s), kuri 
gaunama kaip (5) lygties Laplaso transformacija, įėjimo signalu laikant galios 
nuokrypą ∆P = P0 - P: 
 

 ( ) 11RG RG
RG

W s K
T s

⎛
= +⎜

⎝ ⎠

⎞
⎟ ,     (12) 

čia s – Laplaso operatorius. 
 
 Temperatūrų t1 ir t2 jutikliai modeliuojami kaip pirmojo laipsnio inercinės 
grandys su vėlinimu. Nagrinėjamoje sistemoje naudojamo jutiklio EGT311 (firma 
Sauter) [19] perdavimo funkcija t(s): 
 

 ( ) 1
9 1

st s e
s

−=
+

.       (13) 

 
 Nagrinėjamos sistemos Simulink modelio schema parodyta 3 pav. 
 

Modeliavimo rezultatai ir jų aptarimas 
 
 Nagrinėjamos sistemos pereinamieji procesai modeliuojami sudarant 
nustatytos katilo apkrovos galios P0 pokytį. Iš katilo ištekančio šilumnešio 
temperatūra t1 ir debitas q yra sistemos darbo režimą apibrėžiantys rodikliai. 
Modeliuojant įvairią  nustatytą galią P0 iš pasirinkto intervalo (50 – 100)% 
vardinės katilo galios ir įvairią temperatūrą t1 iš pasirinkto intervalo (40 – 70) ˚C 
(šis virštemperatūros t1 intervalas atitinka realų iš katilo ištekančio šilumnešio 
temperatūros intervalą (60 – 90) ˚C, kai aplinkos oro temperatūra tA = 20 ˚C), 
pastebėta, kad nepavyksta parinkti tokių reguliatoriaus RG pastovių rodiklių, kurie 
užtikrintų priimtinai kokybišką sistemos veikimą visuose pasirinktuose anksčiau 
minėtų rodiklių intervaluose. Labiausiai kritiškas rodikliams P0 ir t1 yra 
reguliatoriaus proporcingumo koeficientas KRG. Todėl nuspręsta modelyje 
pritaikyti adaptyvų reguliatoriaus proporcingumo koeficientą. Nustatyta, kad 
modeliujama sistema pakankamai kokybiškai veikia, kai reguliatoriaus 
proporcingumo koeficientas apskaičiuojamas pagal tokią priklausomybę: 
 
 ( ) ( )00,01 0,015 5 0,004 70RG 1K P= + − + − t .   (14) 
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 Modelyje ši priklausomybė realizuota subsistemoje „Perdavimo 
koeficientas“ (žiūr. 3 pav.). Optimalia reguliatoriaus integravimo konstanta 
laikytina TRG = 20 s. 
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 3 pav. Katilo apkrovos galios reguliavimo sistemos Simulink modelio schema. 
 Fig. 3. Simulink model scheme of boiler load capacity control system. 
 
 4 pav. parodytas modeliavimo rezultatų pavyzdys, kai t1 = 60 ˚C, q =  
0,5 m3h-1 ir sudaromas nustatytos galios P0 pokytis nuo 5 kW iki 8 kW. 
 Iš pateikto pavyzdžio matyti, kad reguliavimas yra stabilus, 
perreguliavimas sudaro apie 3% katilo vardinės galios, o pereinamojo proceso 
trukmė yra apie 50s. Apibendrinant atliktų modeliavimų rezultatus galima 
konstatuoti, kad pereinamojo proceso trukmė įvairiuose režimuose iš pasirinktų 
intervalų yra (50±20) s, perreguliavimas kinta nuo 0 iki 10% katilo vardinės galios 
ir reguliavimas išlieka stabilus. Šilumnešio debito q didinimas nors ir mažina 
sistemos uždelsimus, tačiau viso pereinamojo proceso dažniausiai nepagreitina, 
kadangi didina perreguliavimą ir kai kuriuose režimuose sukuria gęstančius 
pašvytavimus. Turėtų būti nustatomas debitas, užtikrinantis reikiamą kaloriferio 
šilumos perdavimo koeficientą: kuo didesnė užduotoji katilo apkrovos galia P0 ir 
mažesnė temperatūra t1, tuo didesnis reikalingas šilumnešio debitas. 
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4 pav. Modeliavimo rezultatų pavyzdys. P0 – parinkta katilo galia, vardinės katilo 
galios procentais; P – reali katilo galia, vardinės katilo galios procentais; f – 
kaloriferio ventiliatorių maitinančios įtampos dažnis, vardinio dažnio  procentais. 
Fig. 4. Modeling results example. P0 – target boiler capacity, in percents of rated 
boiler capacity; P – real boiler capacity, in percents of rated boiler capacity; f – 
frequency of current, supplied to the unit heater fan, in percents of rated 
frequency. 

 
Išvados 

 
 1. Katilo apkrovos galiai reguliuoti taikytinas nuoseklaus informacijos  
apdorojimo proporcinis integralinis reguliatorius, kurio integravimo konstanta apie 
20 s, o proporcingumo koeficientas keičiamas adaptyviai (0,01 – 0,2) kW-1 
intervale: kuo didesnė parinkta katilo apkrovos galia ir mažesnė iš katilo ištekančio 
šilumnešio temperatūra, to didesnis gali būti reguliatoriaus proporcingumo 
koeficientas. 
 2. Katilo apkrovos galios sumodeliuoto pereinamojo proceso trukmė 
(50±20) s, o perreguliavimas sudaro (0 – 10)% katilo vardinės galios; šie rodikliai 
priklauso nuo parinktos katilo galios bei iš katilo ištekančio šilumnešio 
temperatūros ir debito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40 



Literatūra 
 

1. Nacionalinė energetikos strategija. Valstybės žinios, 2007, Nr. 11–430. 
2. Šateikis, I. Augalinės biomasės auginimo ir naudojimo kietajam kurui 

energetinis potencialas ir mokslinės problemos. Žemės ūkio inžinerija. 
Mokslo darbai, 2006, 38 (3), p. 5–21. 

3. Gudzinskas, J., Lukoševičius, V., Ramanauskas, V. Drėgnų dūmų šiluminės 
energijos išnaudojimo galimybės. Konferencijos pranešimų medžiaga 
„Šilumos energetika ir technologijos”, Kaunas, LEI, 2002, p. 353–356. 

4. Yrjola, J., Paavilainen, J. Modelling and analysis of heat exchangers in a 
biomass boiler plant. International journal of energy research, 2004, 28, 
p.473–494. 

5. European wood heating technology survey. HYSERDA, Final report, 2010, 
157 p. 

6. Brazdeikis, L. Biokurą deginančio kondensacinio katilo valdymas. Žemės 
ūkio inžinerija. Mokslo darbai, 2008, t. 40 (2), p. 39–51. 

7. Brazdeikis, L. Kondensacinio šilumokaičio temperatūros reguliavimo 
modeliavimas. Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai, 2010, 42(4) p. 16–28. 

8. Montgomery, R., McDowall, R. Fundamentals of HVAC control systems. 
Atlanta, ASHRAE, 2008, 365p. 

9. Engineering manual of automatic control for commercial buildings. 
Honeywell, 1997, 507 p. 

10. Kveselis, V., Masaitis, S., Urbonas, P. Quality assurance for hot water supply 
from DH system: simulation tool and application. Journal of Civil 
Engineering and Management. Vilnius: Technika, 2006, t. 12, Nr. 1 ,  
p. 15-19. 

11. Komareji, M. et al. Optimal Model-Based Control in HVAC Systems. 
American Control Conference. Seattle, Washington, 2008, p. 1443-1448. 

12. Brazdeikis, L. Šilumokaičio vanduo-oras perdavimo funkcija. Žemės ūkio 
inžinerija. Mokslo darbai, 2010, t. 42 (1), p. 5-14. 

13. Efficient water supply in HVAC systems. Aalborg University, 2008, 155 p. 
14. Anderson, M.L. MIMO robust control for heating ventilating and air 

conditioning (HVAC) systems. Colorado State University, 2001, 293 p. 
15. Brazdeikis, L. Modeling and estimation of temperature transient process of 

heat carrier in heating system. Electronics and electrical engineering, Kaunas: 
Technologija, 2010, No 7(103), p.21-24. 

16. Chow, T.T. Air conditioning plant component taxonomy by primitive parts: 
PhD thesis. – Glasgow: University of Strathclyde, 1995. – 264 p. 

17. Крейт, Ф., Блэк, У. Основы теплопередачи: Пер. с англ., М., Мир, 1983, 
512 с. 

18. Ekonomiczne ogrzewanie powietrzne: aparaty grewczo-wentylacyjne 
Volcano VR. Kosakowo, Euroheat, 2003, 15s. 

19. EGT 311: Clamp-on temperature detector. www.sauter-
controls.com/pdm/docs/en_ds_en525903.pdf. (2010.10). 

 41 

http://www.sauter-controls.com/pdm/docs/en_ds_en525903.pdf
http://www.sauter-controls.com/pdm/docs/en_ds_en525903.pdf


Liudas Brazdeikis 
 

MODELING OF LOAD CAPACITY CONTROL OF BIOMASS COMBUSTION 
LABORATORY BOILER  

 
Abstract 

 
 The biofuel combustion laboratory for investigation of biomass usage in 
individual small capacity heating systems was equipped in the Agroengineering 
Institute of Lithuanian University of Agriculture. Three main loops of automatic 
control are picked out in the automation of laboratory equipment: boiler burning 
process control loop, condensing heat exchanger temperature control loop and 
boiler load capacity control loop. 
 Boiler load capacity control loop is thoroughly analysed in this article. Unit 
heater Volcano VR1 (firm Euroheat) was fitted for boiler heat consumption. 
Thermal capacity of the unit heater is varied by heater fan revolution control. by 
Proportional integral (PI) controller is projected for frequency converter  control. 
The Simulink model of control system is developed for controller parameters 
determination. 
 Mathematical equations of dynamic thermal behaviour of the unit heater 
and boiler in control system are presented, followed by the scheme of developed 
model. 
 Simulation revealed that series data processing PI controller is applicable 
for boiler load capacity control. Integration time of this controller is of about 20 s 
and proportional gain is changed adaptively depending on target boiler load 
capacity and supply heat carrier temperature. Simulated duration of transient 
process of boiler load capacity control is of (50±20) s and overshoot of (0-10)% of 
boiler rated capacity. 
 Modelling, heating, capacity control, unit heater. 
 
 
 

Л. Браздейкис 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ 
ЛАБОРАТОРНОГО БИОТОПЛИВНОГО КОТЛА 

 
Резюме 

 
В институте Агроинжинерии Литовского сельскохозяйственного 

университета оборудована лаборатория сжиганя биомассы для исследований 
применения биомассы в децентрализованных системах отопления малой 
мощности. В автоматизации оборудования лаборатории выделяют три 
основных контура автоматического регулирования: контур регулирования 
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процесса горения в котле, контур регулирования температуры 
конденсационного теплообменника и контур регулирования мощности 
нагрузки котла. 

В настоящей статье детально анализируют контур регулирования 
мощности нагрузки котла. В качестве теплопотребителя в этом контуре 
используют калорифер Volcano VR1 (фирма Euroheat). Тепловую мощность 
калорифера регулируют изменением частоты вращения его вентилятора. 
Преобразователь частоты управляют пропорционально-интегральным 
регулятором. Для определения параметров регулятора в среде Simulink 
составляют модель системы регулирования. 

В статье приводятся математические выражения, описывающие 
динамику тепловой мощности калорифера и котла, а также представлена 
схема модели системы регулирования. 

Моделированием установлено, что для регулирования мощности 
нагрузки котла пригоден пропорционально-интегральный регулятор с 
постоянной интегрирования около 20 с и адаптивным выбором коэффициента 
пропорциональности. Коэффициент пропорциональности  зависит от 
заданной мощности нагрузки котла и температуры выходящего из котла 
теплоносителя. Моделированием определенная продолжительность 
переходного процесса регулирования мощности нагрузки котла составляет  
(50±20) с, а величина перерегулированния составляет (0-10)% номинальной 
мощности котла. 

Моделирование, отопление, регулирование мощности, калорифер. 
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 The investigation has been done in experimental field of IAgEng LUA institute 
when harvesting the buckwheat variety ‘Smuglianka’ yield using different technologies and 
machinery: direct combining of desiccated and not desiccated buckwheat, windrow 
harvesting and stripping-threshing. For this purpose there have been used  follow 
machinery: the mower KS – 2.1 modular with tractor MTZ – 80 , combine SR 500 with the 
stripper header and without it. The biometrical buckwheat indexes and technological 
characteristics were examined. The agritechnical, 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 were determined while harvesting the crop 
of buckwheat by all tested technologies. According energy susceptibility of machines, 
diesel and labour input also coefficient of energetic efficiency criteria the less effective 
technology of buckwheat harvesting is windrow harvesting method. However, the main 
qualitative indicators of seeds threshed by windrow harvesting technology are better when 
compared with direct combining technology of buckwheat. 
 From the energetic point, compared with conventional buckwheat harvesting 
technology, the stripping-threshing technology has the following advantages (including 
growing): fuel consumption declines 15 % (only in harvesting fuel consumption declines  
40 %), labour input declines 17 % (only in harvesting labour input declines by 1.9 times – 
47.0%), energy efficiency coefficient upwards 9 %.  From the economic point the cheapest 
technology of buckwheat harvesting is stripping-threshing, in conversion for one hectare 
this indicator is 169.69 LTL what equality 49.15 EUR or 69.15 USD. 
. Buckwheat, harvesting, stripper, combine, output, grain losses, fuel consumption, 
coefficient of energetic efficiency. 
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Introduction 
 

 Buckwheat is a fast- growing summer annual with broad, heart- shaped 
leaves and white flowers. It takes approximately 10-12 weeks from planting to 
harvest [1]. It is frost sensitive and is usually planted later than other field crops. 
Buckwheat can be grown as a catch crop where another crop failed. Buckwheat 
inexpensive to grow because it requires no pesticides and little fertilizer. It can be 
grown with equipment available on most farms. Buckwheat requires little attention 
during the growing season, it also mellows the soil and suppresses most weeds. 
 There are two methods of harvesting buckwheat. For buckwheat harvest, a 
standart combine is often used [2]. However, when  the buckwheat seed ripens 
before the leaves fall off, it can be advantageous to windrow. Windrowing is the 
traditional method, and is well suited to the way that buckwheat matures. 
 Direct combining allows the harvest to be completed in one operation, and 
is effective when the plants are killed by frost just at maturity.  
 When three forth of the seeds are brown and hard the crop of buckwheat 
should be cut and windrowed prior to combining. Swathing should be done in the 
early morning when the dew is present, or in damp weather to help keep losses due 
to shattered seed down to a minimum [3]. After swathing or windrowing, it is 
necessary to allow buckwheat to cure a few days in the windrow (usually 7 to  
10 days). During this time, some dry matter will translocate into the nearly- mature 
seeds and they will ripen in the windrow. This maturation increases the yield [1]. 
Windrowing also helps reduce shattering because weather is not dictating the 
harvesting time. It can be windrowed when grain is ripe and combined when the 
weather permits. 
 In order to decline the grain productions cost, shorten cereal harvesting 
period, and solve the problem of combine – harvesters shortage it is necessary to 
accelerate the process of introduction of new, energy – saving cereal and other 
crops harvesting technology in Lithuania. Such in the stripping – threshing 
technology, using stripper – headers instead of cutters. 
 In foreign countries, wider tests of stripping different crops were started in 
the nineties of the 20th century, and nowadays various stripping devices are 
produced and widely implemented in numerous countries. The UK company 
Shelbourne Reynolds Engineering Ltd is the leader in this field. Investigations are 
carried out in Germany, Italy, Canada, Austria, Russia, Belarus, Latvia, Ukraine 
and other countries as well. In scientific literature, a lot of articles are published on 
stripping issues. Beginning from 1987 (Klinner) [4], the investigations have been 
carried and continued at present (Strakšas) [5], (Vlasenko) [6]. 
 The firm Shelbourne Reynolds Engineering LTD, Great Britain, 
manufactures strippers with 3-9.8 m operating width and sells them to different 
countries. The strippers operate with harvesters of different types: New Holland, 
Claas, John Deere, Massey Ferguson, Fortschritt and others. Stripping technology 
allows increasing a combine’s efficiency by about 2 times as the combine with a 
stripper header reaches a working speed of 10-13 km h-1 [7, 8, 9, 10]. Using crops 
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stripping technology, only 10-20% [5] of straw get into the harvester thus the 
harvester can work faster. Operation output increases and fuel consumption 
decreases.   
 In the Ukraine an installation of stripping is researched with is mounted on 
a tractor instead of a combine – harvester. Working width of a stripper header is – 
2.6 m. The aggregate was used for stripping lupine, flax, oats, ryegrass at a 
working speed 5.3-5.6 km h-1. The yield harvested per hour made 1.38-1.46 ha [6 ].  
 In our institute a stripping installation of 2.3 m working width has been 
developed for combine SR 500 [5, 11]. Research was made in harvesting wheat, 
barley, linseed, red clover, pea and buckwheat.  
 In Lithuania the area sown with buckwheat should increase, since the 
country has a good basis for the cultivation of this valuable crop. 
 The aim of the investigation was to determine and compare the 
agritechnical-energetic and economic indices of buckwheat harvesting by different 
machines using different technologies in order to reduce energy consumption and 
production costs.  
 

Objects and Methods 
 
 Research object was biometrical indicators and technological 
characteristics of ‘Smuglianka’ variety buckwheat and agritechnical, energetic and 
economics indicators of swathing (windrow harvesting), stripping – threshing and 
direct combining (cutting – threshing) technologies applied for buckwheat. 
 Buckwheat characteristics and technological features were determined 
according to standard method. Harvester operation indices in all tested 
technologies of buckwheat harvesting were estimated into account cutting, picking,  
stripping, and threshing-separation grain losses of buckwheat [12].The stripper 
header technical characteristics and principle of operation were described 
[13].Methods of establishing agritechnical, energetic and economics indicators, 
equipment and devices used and trial sample methods are described [14, 15, 16]. 
 All tested technologies of buckwheat harvesting were marked by letters: 
 A – direct combining of desiccated (by glifose 3.5 l ha-1, [17] ) buckwheat 
using combine – harvester SR 500; 
 B – direct combining of not desiccated buckwheat using the same 
combine; 
 C – swathing (windrow harvesting) technology using the mower KS – 2.1 
for cutting the buckwheat into windrow, modular with tractor MTZ – 80; 
 D – buckwheat have been harvested by stripping-threshing technology 
using the combine SR 500 with an experimental stripper header. 
 Correct combine setting and operation are important to maintain seed 
quality. Also, adjust combine settings as weather and harvest conditions change.
 Buckwheat was threshed with a combine set at a cylinder speed of  
600 min-1. The concave opening, both front and rear, is very important. This 
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clearance was approximately 12 mm in the front and 10 mm in the rear. The main 
indicators of adjusting working parts of combine SR 500 are presented in Table 1. 
 During the tests we measured the experiment field length, trial duration, 
working widths of the stripper and combine header and fuel consumption. The 
experiment field length was 30 m. 
 The energy consumption and energetic efficiency of buckwheat harvesting 
technologies were estimated according to methodological recommendations [18, 
19, 20, 21, 22 ] and test results of our experiment. In order to determine fuel 
consumption for the combine SR 500, the device of new design was used operating 
according to the principle of communicating vessels. 
 
 Table 1. Indicators of adjusting working parts of combine SR 500 
 1 lentelė. Kombaino SR 500 darbinių dalių reguliavimai 
 

Indicators and measure units Meaning 
Revolution rate of threshing drum, min-1 600 

 
Gaps between drum and concave (front/end), mm 12/10 

 
Revolution rate of stripping drum, min-1 340 

 
Revolution rate of fan impeller, min-1 2500 

 
Gaps between upper sieve chaffer, mm 18 

 
Gaps between upper sieve extension plates, mm 14 

 
Diameter of bottom sieve holes, mm 10 

 
Fan rod of damper, position  6 

 
Fan air stream direction rod of shield, position 6 

 
  
 Weather conditions (average air temperature, total rainfall by day and 
relative humidity) are very important for buckwheat harvesting, especially when 
drying the swathed windrows of buckwheat either after desiccation.The main 
meteorological facts are shown in Table 2 [23]. 
 Experimental data was processed according to the statistical method, 
recommended by international standard ISO 7256/1.2. The average values of data 
and their validity intervals ( )05 xX t S⎡ ⎤± ×⎣ ⎦  were presented according [24]. 
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 Table 2. Meteorological facts while drying the windrows and after 
desiccation of buckwheat 
 2 lentelė. Meteorologinės sąlygos grikių pradalgių džiūvimo metu 
ir po desikacijos 

 
September 

(days) 
Average air 

temperatūre, oC 
Relative 

humidity, % 
Total rainfall 
by day, mm 

1 10,9 73 0 
2 13,8 82 0 
3 18,3 78 0 
4 18,5 80 0 
5 17,8 83 0,3 
6 20,5 82 0 
7 22,3 77 0 
8 18,5 88 0,3 
9 17,0 81 1,0 

10 15,1 90 1,4 
Over decade 17,3 81 3,0 

11 12,2 88 0 
12 8,5 77 0,5 
13 8,1 82 6,9 
14 9,8 77 0 
15 7,9 74 0 

Over 15 days 14,6 81 10,4 
 

 
Results and Analysis 

 
 The biometric indicators and technological characteristics of buckwheat 
variety ’Smuglianka’, which have influence on harvesters working indicators 
during buckwheat harvesting, were analysed. Such biometric indicators as the 
height of the plants, the number of side branches of one plant, the distance from 
ground surface to the first cluster with the grain and other indicators first of all 
depend on the biological characteristics of the plants and meteorological conditions 
during buckwheat vegetation period. However, such technological buckwheat 
characteristics as humidity, lodging of plants (downpours or storms lay down more 
plants) depend mainly on meteorological conditions during buckwheat harvesting. 
Buckwheat lodging is affected by agritechnics (for example, plants density in unit 
of the area) and plants biological characteristics (varieties: tetraploidic and 
diploidic) too. The weed quantity of buckwheat crops mostly depends on 
agritechnics but also meteorological conditions during plants vegetation period 
have influence on it. 
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 The rational buckwheat stubble height was determined respect to the plants 
lodging and biometric indicators of buckwheat. Buckwheat harvesting leaving the 
stubble height of 40–50 cm reduces the loading of combine harvester thresher by 
43–45 per cent [25].  
 Some biometrical indicators and technological characteristics of 
buckwheat are presented in Table 3.  
  
 Table 3. Buckwheat characteristics and technological qualities 
 3 lentelė. Grikių charakteristika ir technologinės savybės 
 

Indices and measure units Meaning 
Variety Smuglianka 

 
Plant density, unit m-2 224.36±0.77 

 
Weed infestation, % 4.71±0.18 

 
Height of plant, cm 118.45±0.30 

 
Plant lodging, % 7.01±0.23 

 
1000 grains weight, g 26.68±0.03 

 
Grain yield, t ha-1 2.438±0.020 

 
Grain and straw proportion 1:7.94 

 
Moisture (when harvesting), %:  

 
grain 31.73±0.93 

 
straw 69.26±0.04 

 
chaff 63.96±0.14 

 
 
 The largest total grain losses of buckwheat harvesting were in the direct 
combining and the least grain losses were in the windrow harvesting and in the 
stripping-threshing technologies. The reason of this fact is the biological 
characteristics of the plants and meteorological conditions during buckwheat 
vegetation also harvesting period. 

The average working speed of buckwheat harvesting indicates the output 
of combine harvester (Fig. 1). 
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Fig. 1. The output of combine SR 500 during buckwheat harvesting by different 
technologies. 
1 pav. Kombaino SR 500 našumas dorojant grikius įvairiomis technologijomis. 

 
 The least output of combine harvester have been achieved in the windrow 
harvesting and the largest output of combine have been achieved in the stripping- 
threshing technology of buckwheat harvesting. The total grain losses of buckwheat 
harvesting by all tested technologies are shown in Fig. 2. 
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Fig. 2. The total grain losses of buckwheat harvesting by different technologies. 
2 pav. Visuminiai grikių grūdų nuostoliai juos dorojant įvairiomis 

technologijomis.  
 The efficiency of buckwheat harvesting way is determined not only by the 
extent of grain losses but also by energy costs, i.e., work efficiency of different 
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machinery and the number of working operations. The labour input during 
buckwheat harvesting by different machines is shown in Fig. 3 and  the energy 
susceptibility of machines – in Fig. 4.  
 The least labour input was in buckwheat stripping-threshing technology 
because the output of the combine SR 500 during buckwheat stripping- threshing 
was the largest. The largest energy susceptibility of machines was in the windrow 
harvesting technology because the most amount of machines in this technology 
have been used.  
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Fig. 3. The labour input during buckwheat harvesting by different technologies. 
3 pav. Grikių dorojimo technologijų darbo sąnaudos.  
 
Energy input and energy accumulated in the production was calculated per 

one hectare. For energetic assessment we estimated average grain and straw yield, 
grain losses, actual capasity of all tested technologies, fuel input, and other data 
taken from our experimental results. Actual grain losses were deducted from 
buckwheat grain yield.  
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Fig. 4. Energy susceptibility of machines during buckwheat harvesting by 
different technologies. 
4 pav. Grikių dorojimo technologijų mašinų energoimlumas. 
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Fig. 5. The diesel consumption during buckwheat cultivation and harvesting by 
different technologies. 
5 pav. Grikių auginimo ir derliaus dorojimo įvairiomis technologijomis degalų 
sąnaudos.  
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For the calculation of buckwheat cultivation and harvesting direct energy 
input we chosed the following technological operations: soil cultivation, fertilizer, 
another cultivation, sowing, spray application of pesticides (and desiccation in the 
variant A), harvesting, stubble breaking, and autumn ploughing. The diesel 
consumption during buckwheat growing and harvesting by different machinery is 
presented in Fig. 5. 
 The biggest diesel consumption was in windrow harvesting technology, 
because the most amount of machines in this technology have been used. 
 The best illustration of energy parameters of all tested buckwheat 
harvesting methods is coefficient of energetic efficiency (Fig. 6), i.e., relationship 
between energy input (for buckwheat growing and harvesting) and energy 
accumulated in the production. From Fig. 6 data we can see that the most effective 
method of buckwheat harvesting is stripping-threshing technology. 
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Fig. 6. An energetic efficiency of buckwheat harvesting by different technologies. 
6 pav. Grikių dorojimo technologijų energetinis efektyvumas. 
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Fig. 7. The costs of buckwheat growing and harvesting by different technologies. 
7 pav. Grikių auginimo ir derliaus dorojimo įvairiomis technologijomis kainos. 

 
Note: 1 EUR = 3.4528 LTL; 1 USD = 2.4539 LTL (cross-rate of 27 March, 2011). 
 

In conversion for one ton of buckwheat grain we poss that the coefficient 
of  
energetic efficiency for direct combining is: 4.49 for desiccated buckwheat , 4.57 
for not desiccated (by glifose) buckwheat. For the windrow harvesting technology 
this indicator is minimal and compounds 3.96. For buckwheat harvesting by 
stripping-threshing technology the coefficient of energetic efficiency is maximum 
and compounds 5.04, or that is to say 1 MJ energy input generates over 5 MJ of 
energy. 
 From the economic point the cheapest technology of buckwheat harvesting 
is stripping-threshing, in conversion for one hectare of area this indicator is 169.69 
LTL (Fig. 7) what equality 49.15 EUR or 69.15 USD. 
 Buckwheat grain quality indicators in all tested harvesting technologies 
were estimated in relation to clearness (defilement) of grain in the combine grain 
tank, scalped grain by threshing drum of the combine and other working parts, 
sprouting energy and germinating power of buckwheat seeds (Table 4).  
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Table 4. The main technological qualities of buckwheat grain harvested by 
different technologies.  
4 lentelė. Kokybiniai įvairiomis technologijomis nuimtų grikių sėklų 

rodikliai 
 

Cipher of harvesting technology and meaning Indicators and 
measure units A B C D 

Clearness of grain, % 87.71 ± 0.15 72.77 ± 1.53 91.07 ± 0.11 74.05 ± 
0.92 

Scalped grain, %  0.95 ± 0.09  0.32 ± 0.01  1.78 ± 0.08  2.25 ± 
0.03 

Sprouting energy, % 85.07 ± 0.93 84.17 ± 1.95 88.17 ± 0.78 89.33 ± 
0.32 

Germination power, 
% 

86.14 ± 0.85 87.30 ± 1.75 90.50 ± 0.75 92.00 ± 
0.22 

 
 From data of Table 4 we can see that the best qualitative indicators have 
been windrow harvesting and in the stripping-threshing harvesting technologies of 
buckwheat. 

 
Conclusions 

 
 1. The greatest losses (round 12 %) of buckwheat grain were when 
buckwheat have been harvested by direct combing using combine SR 500. When 
buckwheat have been harvested by windrow (swathing) and stripping-threshing 
technologies the grain losses also considerable and compound round 10 %. 
 2. According energy susceptibility of machines, diesel and labour input 
also coefficient of energetic efficiency criteria the less effective technology of 
buckwheat harvesting is windrow harvesting method. However, the main 
qualitative indicators of seeds threshed by windrow harvesting technology are 
better when compared with direct combining technology of buckwheat. 
 3. From the energetic point, compared with conventional buckwheat 
harvesting technology, the stripping-threshing technology has the following 
advantages (including growing): 
 - fuel consumption declines 15 % (only in harvesting fuel consumption 
declines 40 %);  
 - labour input declines 17 % (only in harvesting labour input declines by 
1.9 times – 47.0%); 
 -energy efficiency coefficient upwards 9 %. 
 4. From the economic point the cheapest technology of buckwheat 
harvesting is stripping-threshing, in conversion for one hectare of area this 
indicator is 169.69 LTL what equality 49.15 EUR or 69.15 USD. 
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Anicetas Strakšas, Vytautas Kučinskas, Edvardas Vaiciukevičius 
 

GRIKIŲ NUĖMIMO TECHNOLOGIJŲ LIETUVOJE PALYGINAMIEJI 
TYRIMAI 

 
Reziumė 

 
 Tyrimai atlikti LŽŪU ŽŪI Instituto bandymų laukuose dorojant 
’Smuglianka’ veislės desikuotų ir nedesikuotų grikių derlių tiesiog kombainu, 
atskirtine ir nušukavimo-kūlimo technologijomis. Atskirtinėje technologijoje 
grikiams į pradalges pjauti panaudota žoliapjovė KS –2,1 ir traktorius MTZ – 80 
Išdžiūvusioms pradalgėms kulti, bei kitose technologijose naudotas kombainas SR 
500 su šukuotuve ir be jos. Tirti grikių biometriniai rodikliai, technologinės 
savybės, agrotechniniai - energetiniai ir ekonominiai rodikliai, faktinės degalų 
sąnaudos. Nustatyta grikių derliuje sukaupta energija ir energetinio efektyvumo 
koeficientai visoms tirtoms technologijoms. 
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 Pagal mašinų energoimlumą, darbo ir degalų sąnaudas bei energetinio 
efektyvumo koeficientą mažiausiai efektyvi iš tirtų yra atskirtinė grikių derliaus 
nuėmimo technologija. Tačiau šios technologijos iškultų grikių grūdų kokybiniai 
rodikliai yra geresni negu tiesioginio kombainavimo technologijos. Efektyviausia 
iš tirtų yra grikių nušukavimo-kūlimo technologija. Joje, lyginant su grikių 
nuėmimu tiesiog kombainu, darbo sąnaudos sumažėja 47 %, degalų – 40 %, 
energetinio efektyvumo koeficientas padidėja 9 %. Ši technologija pigiausia ir 
pinigine išraiška: 169,69 LTL ha-1, kas 1,8 – 2,2 karto mažiau negu kitų tirtų grikių 
derliaus nuėmimo technologijų.   
 Grikiai, šukuotuvė, kombainas, našumas, grūdų nuostoliai, degalų 
sąnaudos, energetinio efektyvumo koeficientas. 
 

А. Стракшас, В. Kучинскас, Е. Вайцюкевичюс 
 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УБОРКИ УРОЖАЯ 
ГРЕЧИХИ В ЛИТВЕ 

 
Резюме 

 
 Исследования проведены на опытных делянках Института 
сельскохозяйственной инженерии Лит. СХУ при уборке гречихи (cорта 
’Smuglianka’) разными технологиями: прямым комбайнированием (гречиха 
десицированная глифосом и недесицированная),  раздельным способом 
уборки и методом очеса-обмолота. Для скашивания гречихи в валки 
применили косилку КS – 2,1 и трактор MTZ – 80 . Для обмолота валков. также 
для очеса и прямого комбайнирования использовали зерновый комбайн SR 
500 c экспериментальным стриппером и без него (базовая технология). 
Исследовали основные биометрические показатели, технологические 
свойства гречихи, также агротехнические, энергетические и экономические 
показатели. Установлен расход топлива и труда, энергосодержание урожая 
гречихи, определен коэфициент энергетической эффективности. Приведены 
экономические параметры раздельной уборки, очесывающей 
технологии и прямого комбайнирования гречихи. определена 
себестоймость уборки одного гектара гречихи. 
 Согласно энергетическим и экономическим показателям 
наименьшей по эффективности технологией является раздельная 
уборка. Однако, nо качественным свойствам обмолоченного зерна эта 
технология более приемлима чем технология прямого 
комбайнирования. Наилучшей, по эффективности, технологией 
является технология очеса-обмолота, так как , в сравнении с прямым 
комбайнированием, расход труда и горючего снижается соответсевено 
на 47 и 40 %, a коэффициент энергетической эффективности 
увеличивается на 9 %, cебестоимость уборки одного гектара гречихи 
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составояет 169,69 LTL ( 49 EUR или 69 USD) что в 1,8 – 2,2 раза 
меньше чем в прямом комбайнировании или в раздельной уборке. 
 Гречиха, стриппер, зерновой комбайн, производительность, потери 
зерна, расход горючего, коэффициент энергетической эффективности. 
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Pateikta analitinė dalelių (sėklų) skyrimo kriterijaus kameriniame 

elektroseparatoriuje išraiška, įvertinanti aplinkos pasipriešinimo ir elektrinio vėjo poveikį 
sėklų judėjimui. Pateikta: analitinės išraiškos tikrinimo metodika, patikslinta skyrimo 
kriterijaus analitinė išraiška, kai Reinoldso skaičius Re>0,5. 

Vainikinio išlydžio laukas, kamerinis separatorius, sėklų skyrimo kriterijus. 
 

ĮVADAS 
 

Joninis dalelių įelektrinimas vyksta vainikinio išlydžio lauke (v.i.l.), kai 
dalelė neturi kontakto su elektrodais [1]. Sėklai atsiradus unipoliariniame v.i.l., 
jonai, judantys pagal lauko jėgų linijas, susiduria su sėkla ir nusėda ant jos. Taip 
sėklai suteikiamas krūvis, kurio ženklas sutampa su potencialinio elektrodo ženklu. 
Maksimalų krūvį dalelė įgauna per 0,1 s [2]. Joninis dalelių įelektrinimas vyksta 
kameriniame separatoriuje [3] , kur tarpelektrodinėje erdvėje krentančias daleles 
veikia sunkio ir v.i.l. jėgos [4]. Skyrimo kriterijumi yra dalelės trajektorijos 
posvyrio kampo tangentas [2].  

Darbo tikslas – analitiškai aprašyti joniniu būdu įkrautų sėklų skyrimo 
kriterijų, įvertinant ir aplinkos pasipriešinimo bei elektrinio vėjo poveikį. 

 
ANALITINIAI TYRIMAI 

 
Siekiant analitiškai aprašyti skyrimo kriterijų, reikia žinoti sėklų judėjimo 

trajektorijų lygtis. Sėklą, esančią kameriniame separatoriaus v.i.l. (1 pav.) veikia 
v.i.l., elektrinio vėjo, sunkio ir aplinkos pasipriešinimo jėga. Aplinkos 
pasipriešinimo jėgą įvertiname Stokso Reinoldso skaičių diapazone (Re ≤ 0,5). 

Sėklos judėjimo lygtys 
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1 pav. Kamerinio separatoriaus schema ir sėklą veikiančios jėgos: 1 – bunkeris – 
dozatorius; 2 – vainikinio išlydžio lauko elektrodas; 3 – įžemintas elektrodas; 4 – 
aukštos įtampos šaltinis; 5 – priėmimo klasifikatorius; 6 – sėklos judėjimo 
trajektorija; Fk – vainikinio išlydžio lauko, Fv - elektrinio vėjo, Fp – sunkio, Fax, 
Fay – aplinkos pasipriešinimo jėgos dedamosios, N 
Fig. 1. The scheme of chamber type separator and the operating forces 

 
Vainikinio išlydžio lauko jėga 
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Elektrinio vėjo jėga 
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Aplinkos pasipriešinimo jėga 
 

vpa vKcbaF 36 ηπ= .   (5) 
 
Sunkio jėga 

gmFp = ,    (6) 
 

čia: εo – elektrinė pastovioji εo = 8,85⋅10-12 F⋅m-1; 
ε  – santykinė dielektrinė skvarba; 
E – v.i.l. stipris, V⋅m-1; 
a, b, c – sėklos ilgis, plotis ir storis, m; 
Φa – depoliarizacijos koeficientas [1]; 
C(Re) – aplinkos pasipriešinimo koeficientas [5]; 
γo – aplinkos (oro) tankis, kg⋅m-3; 
vv – elektrinio vėjo greitis, m⋅s-1; 
η –dinaminis oro tankis, N⋅s⋅m-2; 
Kp – pataisos koeficientas, įvertinantis sėklos formą [5]; 
m – sėklos masė, kg. 

Pasirinkę sąlygą, kad pradiniu laiko momentu sėklos greitis lygus nuliui ir 
išsprendę (1) ir (2) lygtis, gauname horizontaliąją sėklos judėjimo trajektorijos 
dedamąją, kai E = const, y = y1 = const. 
 

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +++= −− 12

1
2

1
12 g/yb

vs eg/yBB/vB/Axx , (7) 

 
čia: x1 – atstumas nuo bunkerio angos iki v.i.l. elektrodo, m; 

y – sėklų judėjimo trajektorijos vertikali dedamoji, m; 
A, B –pažymėjimai, įvertinantys v.i.l. ir aplinkos pasipriešinimo jėgų 

santykį su sėklos mase 
 

( ) m
cbE

A
a

o

Φε
εεπ
11

4 2

−+
= , m⋅s-2,  m/KcbaB p

36 ηπ= , s-1. 

 
Išskleidę rodiklinę funkciją eilute ir atlikę reikalingus pertvarkymus, 

gauname trajektorijos horizontalios dedamosios lygtį 
 

( ) g/yBAxxs 11 ++= .   (8) 
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Iš čia matome, kad sėklų judėjimo trajektorijos horizontali dedamoji 
priklauso nuo jų biometrinių rodiklių, lauko stiprio, elektrinio vėjo greičio ir 
kritimo aukščio. Nesant pradinio sėklos greičio, sėklos judėjimo trajektorija yra 
tiesė, kurios kampo tangentas su vertikale bus 

 
( ) gBAtg /+=θ .    9) 

 
Įvertinus Reinoldso skaičių [5] 
 

ηγ /cbavRe vo
3= ,   (10) 

 
kai E = const ir pažymėjimuose A, B eliminavus narius, kurie nepriklauso sėklos 
savybėms, trajektorijos posvyrio kampo tangentas bus proporcingas dydžiui 
 

( )
( )
m

cbaK
m
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a

3 2
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Φε
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Gautas dydis ir yra elipsoidinių dalelių skyrimo kriterijus kameriniame 

separatoriuje. Pirmasis (11) lygties narys yra sėklų skyrimo kriterijus, kai 
įvertinama tik v.i.l. ir sunkio jėgos. Antrasis narys atsiranda įvertinus aplinkos 
pasipriešinimo ir elektrinio vėjo poveikį. 

Lygtį (11) reikėtų patikslinti, nes ji gauta Stoksiniame Reinoldso skaičių 
diapazone, o realiomis sąlygomis, dėl turbulentinio elektrinio vėjo pobūdžio, 
Re>0,5. 

 
Tyrimų metodika 

 
Skyrimo kriterijaus analitinė išraiška gauta sprendžiant (1) ir (2) lygtis, kur 

aplinkos pasipriešinimo jėga dėl lygčių sprendimo supaprastinimo įvertinta Stokso 
formule. Remiantis (8) lygtimi apskaičiuojame horizontalę trajektorijos dedamąją 
(patekimo į klasifikatoriaus skyrius abscisę, kai y = y1 = const.) xs 100 raudonųjų 
dobilų sėklų. Mūsų atveju x1 = 0,03 m, y1 = 0,5 m, atstumas tarp elektrodų 0,1 m, o 
elektrodų sistema “eilė laidų – eilė laidų” leidžia sėkloms laisvai išeiti iš 
tarpelektrodinės erdvės ir patekti į skirtingus klasifikatoriaus skyrius. V.i.l. stipris  
E =2⋅105 V⋅m-1. Gautos abscisių reikšmės leidžia suskirstyti tą atstumą į intervalus, 
nustatyti į juos pakliuvusių sėklų skaičių ir sudaryti variacinę sėklų pasiskirstymo 
kreivę. 

Eksperimentinis sėklų pasiskirstymo klasifikatoriuje patikrinimas 
atliekamas su 100 raudonųjų dobilų sėklų trimis pakartojimais. Sėklos laisvu 
kritimu patenka į tarpelektrodinę erdvę, kurioje lauko stipris  
E=2⋅105  V⋅m-1. Nustatomas sėklų kiekis, patekęs į atskirus klasifikatoriaus skyrius. 
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Eksperimentiniu ir analitiniu būdu gautų sėklų pasiskirstymo klasifikatoriuje 
palyginimas leistų patikslinti išraišką (8), o tuo pačiu ir skyrimo kriterijų. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Atlikti analitiniai ir eksperimentiniai tyrimai. 1 lentelėje pateikti duomenys 

tų kreivių sudarymui. 
 
1 lentelė. Analitiniu ir eksperimentiniu būdu gautų sėklų kiekis 
klasifikatoriaus skyriuose 
Table 1. The number of seeds in the sections of classifies obtained by 
analytical and experimental way 
 

Skyriaus Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Intervalo dydis, 10-2 m 0 3 6 9 12 15 18 21  24 
Vidutinis intervalo dydis, 
10-2 m 

 
1,5

 
4,5

 
7,5

 
10,5

 
13,5

 
16,5 

 
19,5 

 
22,5 

Analitiškai apskaičiuotų 
sėklų skaičius intervale, n, 
vnt. 

 
 

9

 
 

10

 
 

10
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16 

 
 

4 

 
 

1 
Eksperimentiškai gautų 
sėklų kiekis intervale, ne, 
vnt. 

 
 

6

 
 

10

 
 

15

 
 

26

 
 

33

 
 

10 

 
 

0 

 
 

0 
 

Sėklų pasiskirstymo funkcijos klasifikatoriaus skyriuose parodytas 2 pav. 

0

20

40

60

80

100

0 3 6 9 12 15 18 21 24

1

2

n , vnt

Intervalai, 10-2 m  
 
2 pav. Sėklų pasiskirstymo funkcija klasifikatoriaus skyriuose: 1 – skaičiuota;  
2 – eksperimentinė 
Fig. 2. The function of seeds distribution in the section of classifier 
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Prielaidą apie eksperimentinio sėklų pasiskirstymo atitikimą analitiškai 
gautam pasiskirstymui pavirtina koreliacijos koeficientas r = 0,99. Tai leidžia  
daryti išvadą, jog aplinkos pasipriešinimo ir elektrinio vėjo jėgų įvertinimas yra 
būtinas, nagrinėjant smulkių sėklų atskyrimo procesą. 

Vidutinė svertina sėklų nukritimo abscisių xs apskaičiuota pagal (8) lygtį, 
reikšmė 11 % didesnė už reikšmę, apskaičiuotą iš eksperimento duomenų. 
Atliekant eksperimentą, buvo pastebėta, kad nukritimo abscisės priklauso nuo 
sėklų masės. Skaičiuotų ir eksperimentiškai gautų nukritimo abscisių santykio 
priklausomybė nuo sėklų masės parodyta 3 pav. 

x s /x e  = -2,5999m2 + 10,378m - 3,7163
R2 = 0,9851

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

1 1,5 2 2,5 3

x s /x e

m,  10-6 kg
 

 
3 pav.  Santykio xs/xe priklausomybė nuo sėklos masės m 
Fig. 3. The dependence of  xs/xe correlation from seeds mass m 
 
Įvertinus nustatytą priklausomybę, formulę (8) galima papildyti 
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Patikslinta skyrimo kriterijaus išraiška 
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(12) ir (13) lygtyse α, β, γ - regresijos lygties xs /xe = f(m) koeficientai. 
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Išvados 
 

1. Analitiškai gauta sėklų skyrimo kriterijaus išraiška, įvertinanti aplinkos 
pasipriešinimo ir elektrinio vėjo jėgas, kai Re ≤ 0,5. 

2. Sudarytos sėklų pasiskirstymo funkcijos klasifikatoriuje kreivės pagal 
analitinius ir eksperimentinius tyrimus (koreliacijos koeficientas r = 0,99). 

3. Pateikta skaičiuotų ir eksperimentiškai gautų nukritimo abscisių santykio 
priklausomybė nuo sėklų masės. 

4. Remiantis eksperimento duomenimis, skyrimo kriterijaus išraiška patikslinta, 
kai Re > 0,5. 
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THE CRITERION OF SEPARATION OF IONIC HIGH-ENERGY PARTICLES 
 

Abstract 
 

The analytical expressions of seeds separation criterion in the corona 
discharge field are produced. Received expression take into account the influence 
of following strengths: corona discharge field, electric wind, air resistance and 
weight. The method of experimental investigation is present. A more precise 
definition of separation criterion is presented. The analytical and experimental 
investigations carry out on the base of chamber type separator. 

Corona discharge field, chamber type separator, criterion of separation.  
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А. Пожелене, С. Линикене, Г. Руткаускас 
 

КРИТЕРИЙ РАЗДЕЛЕНИЯ ИОГНЫМ СПОСОБОМ 
ЗАРЯЖЕНННЫХ ЧАСТИЦ 

 
Резюме 

 
Приведено аналитическое выражение критерия разделения семян в 

поле коронного разряда камерного сепаратора с учетом сил сопротивления 
среды и электрического ветра. Представлена методика экспериментальных 
исследовании для уточнения аналитического выражения критерия разделения 
и формула уточненного выражения критения. 

Поле коронного разряда, камерный сепаратор, критерый разделения. 
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Mažinant šilumos nuostolius pastatuose neišvengiamai susiduriama su oro kokybe 
pastatų viduje. Taikant pasyvaus namo technologijas, optimaliai drėgmei ir oro sudėčiai 
užtikrinti būtina įrengti priverstinio ventiliavimo sistemą. Šilumos nuostoliai, esant oro 
pasikeitimo dažniui 0,5 1/h bendrame balanse gerai apšiltintame name, sudaro apie 60 %. 
Vienas iš būdų mažinti šilumos nuostolius yra grunto kolektorių panaudojimas tiekiamam į 
patalpas orui pašildyti. Nagrinėjama grunto ir konstrukcinių bei klimato parametrų įtaka 
optimaliam kolektoriaus ortakio ilgiui. Sudaryta programa oro šildymo grunto kolektorių 
skaičiavimui. 

Grunto kolektoriai, oro šildymo sistemos, projektavimas, atsinaujinančioji 
energija. 

 
Įvadas 

 
Oro šildymas panaudojant grunto šilumą žinomas pakankamai seniai. 

Arfinės konstrukcijos grunto kolektoriaus patentas registruotas Vokietijoje 1877 
metais, bet didesnis susidomėjimas jais prasidėjo tik prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Tai lėmė daugelis priežasčių. Pirmiausia tai reikiamos kokybės ortakių nebuvimas. 
Keraminiai kanalai neužtikrino reikiamo sistemos hermetiškumo, neapsaugojo nuo 
vandens patekimo į sistemą. Plieniniai buvo pakankamai brangūs ir neilgaamžiai. 
Patikimai gravitacinei ventiliacijai užtikrinti, reikėjo įrengti aukštus ventiliacinius 
kaminus ir reikalavo didelių investicijų. Eksploatuojant susidurta ir su higienos 
problemomis. Susikaupianti kanaluose drėgmė ir temperatūra sudarė geras sąlygas 
mikroorganizmų vystymuisi [1, 2, 3]. Todėl užterštas oras patekęs į patalpas 
sukeldavo alerginius kvėpavimo takų susirgimus. Dėl to daug įrengtų grunto 
kolektorių liko nenaudojami. Susidomėjimas grunto kolektoriais (GK) atsinaujino 
60-aisiais praėjusio šimtmečio metais. Atsirado nauja GK konstrukcija – tiesioginio 
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veikimo arba akmenų-žvyro kolektoriai. Juose prapučiamas oras praeina pro supiltą 
grunte plautų akmenų-žvyro masę. Eksploataciniai šių kolektorių tyrimai parodė, 
kad skirtingai nuo vamzdinių kolektorių žvyro akmenų masėje susidarantis 
mikroklimatas nėra palankus mikroorganizmų vystymuisi, o išeinančio oro 
bakteriologinis užterštumas, esant pastoviai ventiliacijai, net sumažėja [1]. 
Nežiūrint šio privalumo daugiausia įrengiama vamzdinių grunto kolektorių. To 
priežastimi yra mažesni žemės darbų įkainiai bei atsparumas gruntiniam ir lietaus 
vandeniui, o panaudojus ortakius su antibakterine [3] danga pašalintas tiekiamo į 
patalpas oro mirobakteriologinio užteršimo pavojus. Paskutiniais metais GK 
kolektoriai įrengiami ir administraciniuose bei gamybiniuose pastatuose su orinio 
šildymo-ventiliavimo sistemomis. Tai leidžia 50–60% sumažinti patalpų šildymo ir 
oro kondicionavimo kaštus [2, 3]. Tokių sistemų su GK projektavimui naudojama 
speciali sertifikuota GAEA kompiuterinė programa [4], leidžianti įvertinti įvairių 
grunto ir naudojamų medžiagų parametrus. 

Didžioji dalis GK įrengiama individualiuose namuose savo jėgomis arba 
nedidelių statybos darbų įmonių, pasinaudojant literatūroje randamomis arba 
ortakių sistemų gamintojų rekomendacijomis. Pateikiami grafikai sudaryti 
remiantis GK eksploatacijos metu gautais duomenimis. Pagrindinis tokių grafikų ir 
nesudėtingų skaičiavimo programų trūkumas, kad jose naudojama klimatiniai 
duomenys skirti centrinei Europai. Taip pat neįvertinama visų konstrukcijos ir 
grunto parametrų įtaka. Taip apskaičiuoti konstrukciniai parametrai GK 
negarantuos reikiamo oro pašildymo. Taip pat apskaičiuoti generuojamos energijos 
kiekiai bus kur kas didesni nei bus realiai galimi gauti Lietuvos klimatinėmis 
sąlygomis. Vienam ar keliems GK projektavimams reikalingos brangios 
programinės įrangos (GAEA) įsigijimas šiuo atveju nėra tikslingas. 

 
Grunto kolektorių skaičiavimo matematinis modelis 

 
Priklausomai nuo paklotų grunte ortakių konfigūracijos vamzdiniai 

kolektoriai skirstomi į tiesinius, meandrinius ir arfinius (Tichelmano schema). 
Žiedinis kolektorius, paklotas grunte apie pastatą yra tiesinio kolektoriaus variantas 
ir nuo jo skirsis tik slėgio nuostoliais. Visų minėtų GK išpildymo variantų 
skaičiavimui galima taikyti supaprastintą grunto kolektorių skirtų darbui su šilumos 
siurbliais sistemose ,,gruntas-vanduo“ skaičiavimo metodą [5]. Arfiniam GK 
variantui apskaičiuojamas vieno kanalo minimalus ilgis. Autorių taikytas 
matematinis modelis buvo koreguotas pagal gautus eksperimentinius rezultatus 
įrengtuose objektuose su tiksliai nustatytais grunto ir GK parametrais. Mūsų atveju 
matematinis modelis turi būti koreguojamas naujam šilumnešiui – orui. Grunto 
kolektoriaus aktyvios dalies ilgis LGK skaičiuojamas pagal reikiamą šilumos galią 
QGK šalčiausią metų mėnesį. Lietuvos klimatinėmis sąlygomis aplinkos 
temperatūra pasirenkama (-20)–(-22) °C (sausio-vasario mėnesiai), o minimali 
išeinančio oro temperatūra pasirenkama diapazone 0–5°C. Minimalus GK ilgis LGK  
skaičiuojama pagal formules: 
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LGK = QGK (RP +RG FD) / ∆Tln ;     (1) 
 

RP = ROV + ROS ;      (2) 
 

∆Tln = (TG1 - TAP) – (TG2 – TIK) / ln[(TG1- TAP)/ (TG2 – TIK)] , (3) 
 

čia: RP – šilumos varža perduodant šilumą prapučiamam orui, m·K/W; 
ROV – šilumos varža tarp vidinės ortakio sienelės ir prapučiamo oro, 
m·K/W; 
ROS – šilumos perdavimo per ortakio sieneles šilumos varža, m·K/W; 
RG – šilumos perdavimo iš grunto varža, m·K/W; 
FD  – kolektoriaus ventiliavimo cikliškumo koeficientas (1 kai dirba 24 h); 
∆Tln – vidutinis logaritminis temperatūrų skirtumas, K; 
TG1 – vidutinė grunto temperatūra 2,0-3,5 m gylyje skaičiuojam mėnesiui, 
K; 

TG2 – vidutinė grunto temperatūra kolektoriaus ortakio zonoje skaičiuojamam 
mėnesiui, K; 

TAP – aplinkos temperatūra, K; 
TIK  – išeinančio iš grunto kolektoriaus oro temperatūra, K. 

 
Skaičiuojant šilumos varžos dedamąją ROV  įvertinamas oro kinetinis 

klampumas ir srauto charakteris [6]: 
 

ROV = 1/π·DW  αI ;       (4) 
 

αI = NU· αO / DW, 
 

čia: DW – vidinis ortakio skersmuo, m; 
αI  – šilumos atidavimo nuo ortakio praeinančiam orui koeficientas, 
W/(m2·K); 
αO – oro šilumos laidumo koeficientas, kJ/(kg·K); 
NU – Nuselto skaičius. 
 
Šilumos varžos perdavimui per ortakio sienelę ir šilumos perdavimui iš 
grunto taikomos išraiškos [5]: 
 

ROS = ln(DZ/DW) /( 2 π λGR);    (5) 
 

RG = (I(XDZ) – I(X2H))/(2 π λGR),    (6) 
 
čia: λGR – grunto šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K); 

I(X) – instaliacinė polinominė funkcija, įvertinanti kolektoriaus ortakio 
skersmenį ir įgilinimą grunte; 
DZ – išorinis ortakio skersmuo, m. 
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Skaičiavimo rezultatai 
 

Skaičiavimas taikomas kvazistacionariam rėžimui, nusistatant, kad gruntas 
GK aplinkoje yra homogeninis ir jo savybės pastovios laike ir visoje GK zonoje. 
Taip supaprastinama įvertinant, kad grunto kolektoriaus ventiliavimas trunka ne 
mažiau kaip 12 valandų, o aplinkos temperatūros staigaus pasikeitimo įtaka 
pastebima tik 0,15–0,25 m paviršiniame sluoksnyje. Šilumos akumuliavimas 
ortakių sienelėse dėl mažos šilumos talpos nevertinamas, manant, jog šilumos 
srautas iš grunto lygus šilumos srautui per ortakio sienelę. Instaliacinė funkcija 
įvertina aplinkos temperatūros, GK ortakių matmenų ir jų pozicionavimo įtaką 
temperatūros laukui grunte. Galutinė jos išraiška sudaryta pagal eksperimentų 
rezultatus, atliekant šilumos generavimo GK matavimus eksploatuojamuose 
objektuose su tiksliai žinomais grunto ir kolektoriaus parametrais [5]. Naudojant 
pateiktas lygtis buvo sudaryta programa GK skaičiavimui. Ja galime įvertinti 
atskirų parametrų įtaką išeinančio oro temperatūrai ir generuojamam energijos 
kiekiui. Projektuojant arfinės schemos GK reikia įvertinti lygiagrečiai paklotų 
kanalų įtaką. Įtakos zonos plotis BO priklauso nuo ortakio skersmens DZ bei 
įgilinimo grunte HO ir skaičiuojamas pagal K.Alberso pasiūlytą išraišką [7]: 

 
BO = 2π HK / ln {[HO/DZ  + [(HO/DZ)2 – 1]-2}.   (7) 

 
Jeigu atstumas tarp paklotų ortakių yra didesnis nei apskaičiuotas zonos 

plotis, ortakių tarpusavio įtaka šilumos paėmimui iš grunto neturės įtakos. Tai, 
įvertinant DN200 ortakiams, paklotiems grunte 2–3 m gylyje, atstumas tarp 
lygiagrečių kanalų turėtų būti apie 5 m. 

Montuojamų ortakių medžiagos λOR šilumos laidumo koeficiento įtaka kur 
kas didesnė tik diapazone iki 0,15 W/(m·K), o viršijus 0,2 W/(m·K), jo įtaka labai 
nežymi (1pav.).  

Taigi, sumontavę nuotekų sistemoms skirtus lietaus plastikinius vamzdžius 
vietoje specialių ortakių sistemų GK žymesnio generuojamos energijos kiekio ir 
pašildomo oro temperatūros pasikeitimo nepastebėsime. Tuo tarpu grunto šilumos 
laidumo koeficientas turi kur kas didesnę įtaką (2 pav.) Įrengiant GK reikia 
pasirinkti vietas su λGR ≥1,0 W/(m·K), norint sumažinti reikalingą aktyvios ortakio 
dalies ilgį. Analogišku metodu galima nustatyti ir grunto vandens įtaką GK darbo 
rėžimui [7]. Gruntinis vanduo turės didesnę reikšmę šilumos mainams tarp grunto 
ir ortakiu transportuojamo oro bei generuojamai GK šilumos galiai, jei jo lygis 
mažesnis nei 10 m, kai kolektoriaus įgilinimas neviršija 3 m. Didesniame gylyje 
esančio vandens įtaka GK sudarys mažiau nei 7% ir gali būti nevertinama. Reikia 
pastebėti, jog literatūroje pateikiami skirtingi gruntų šiluminiai parametrai tam 
pačiam tipui. Pagal ISO 13370 sauso smėlio šilumos laidumo koeficientas 1,6 
W/(m·K), standarte EN 12524 – 2,0 W/(m·K), o Darby H. – 0,92 W/(m·K). Todėl 
projektuojant būtina jį nustatyti eksperimentiškai.  
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1 pav. Ortakio šilumos λOR laidumo įtaka išeinančio oro temperatūrai TIK arfinės 
schemos 2, 3 ir 4 kanalų GK (HO = 3m; BO = 5m; TAP = -16°C; DZ = 200 mm; 
QGK = 150 m3/h; LGK = 25 m) 
Fig. 1. Diagrams of effect of heat conductivity of the duct λOR on the temperature 
of outflowing air TIK for 2, 3 and 4 channel ground collectors (HO = 3m; BO = 5m; 
TAP = -16°C; DZ = 200 mm; QGK = 150 m3/h; LGK = 25 m). 

 

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4 5

L , m

t iš , oC

λ =0,52

λ =2,3

λ =0,93
λ =1,45

 
2 pav. Grunto šilumos laidumo λGR  įtaka ortakio ilgiui LGK priklausomai nuo 
pašildyto oro temperatūros TIK dviejų pusžiedžių schemos GK (HO = 3m; 
BO = 5m;TAP = -22°C; DZ = 200 mm; QGK = 150 m3/h) 
Fig. 2. Effect of heat conductivity of the ground lGR on the length of the duct LGK  
dependent upon the temperature of heated air TIK in the double semi-circle layout  
GK (HO = 3m; BO = 5m;TAP = -22°C; DZ = 200 mm; QGK = 150 m3/h). 
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Oro pašildymo intensyvumui didelę įtaką turi GK ventiliavimo rėžimas  
(3 pav). Sumažinus ventiliavimo intensyvumą (GK nenaudojamas naktį) gruntas 
regeneruojasi ir dieną galima pasiekti aukštesnę pašildomo oro temperatūrą esant 
mažesniam ortakių ilgiui. Taip pat esant žemai aplinkos oro temperatūrai efektyvu 
mažinti oro debitą. Projektuojant kolektorių oro pašildymą šalčiausiam periodui 
reikia rinktis 0,5–1,0°C diapazone ir arfinę schemą, nes oras kanale intensyviausiai 
pašildomas 30 metrų atkarpoje. Toliau dėl sumažėjusio temperatūrų skirtumo tarp 
grunto ir prapučiamo oro šildymo intensyvumas staiga mažėja ir aktyvios zonos 
ilgis naudojamas neefektyviai.  
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3 pav. Grunto kolektoriaus ilgio LGK priklausomybė nuo oro pašildymo 
temperatūros TIK  ir darbo intensyvumo koeficiento FD: 1 – FD = 1; QGK  =  
150 m3/h; 2 – FD = 0,5; QGK  = 150m3/h; 3 – FD = 1; QGK  = 75m3/h; 4 – FD = 0,5; 
QGK  = 75m3/h (HO = 3m; TAP = -22°C; DZ = 200 mm; λGR = 1,45 W/(m·K)) 
Fig.3. Dependency of the length of ground collector LGK on the temperature of 
heated air TIK  and work intensive coefficient FD : 1 – FD = 1; QGK  = 150m3/h; 2 – 
FD = 0,5; QGK  = 150m3/h; 3 – FD = 1; QGK  = 75m3/h; 4 – FD = 0,5; QGK  = 75m3/h 
(HO = 3m; TAP = -22°C; DZ = 200 mm; λGR = 1,45 W/(m·K)). 
 
Taikant šį metodą sudaryta skaičiavimo programa galima parengti keletą 

GK konstrukcinių variantų konkrečioms klimatinėms sąlygoms bei grunto tipui ir 
pasirinkti optimaliausią statybos kaštų atžvilgiu. 

 
Išvados 

 
1. Grunto kolektoriai orui šildyti geriausiai įrengti gruntuose, kurių  

λGR  ≥ 1,45W/(m·K). 
2. Kolektoriaus aktyvios dalies ortakių medžiagos šilumos laidumo koeficientas 

turėtų būti 0,18–0,20 W/(m·K). Didesnio šilumos laidumo medžiagos ortakių 
panaudojimas praktiškai neturės įtakos oro pašildymo temperatūrai. 
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3. Šaltuoju periodu rekomenduojama, norint pasiekt aukštesnę tiekiamo oro 
temperatūrą, reikia mažinti ventiliavimo cikliškumo koeficientą, pertraukų 
metu gruntas ortakių zonoje regeneruotųsi. 

4. Arfinės konstrukcijos kolektorių lygiagretūs, aktyvios zonos kanalai klojami ne 
mažesniu kaip 5 m atstumu. 

5. Grunto vandens įtaka GK generuojamai šilumos galiai ir energijai bei oro 
pašildymo temperatūrai vertinama, kai jų lygis mažesnis nei 7–10 m. 
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Rimvydas Ambrulevičius, Stefa Lynikiene 
 

OPTIMISATION OF PARAMETERS OF GROUND COLLECTORS BY 
APPLYING CALCULATION SOFTWARE 

 
Abstract 

 
When minimising heat losses in buildings the issue of air quality inside 

the buildings inevitably comes up. Application of the technologies of passive 
building to ensure optimum humidity and air composition requires installation of 
forced ventilation system. The heat loss at air change rate of 0.5 1/h in general heat 
balance of a well insulated house is approximately 60 per cent. One of the ways to 
decrease heat loss is application of ground collectors for heating of intake air. The 
influence of ground collectors and structural as well as climatic parameters on the 
optimum length of the air duct of the collector. A programme for calculating air 
heating ground collectors has been developed.  

Ground collectors, air heating systems, design, renewable energy. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРВМЕТРОВ ГРУНТОВЫХ КОЛЕКТОРОВ 
ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА 

 
Резюме 

 
При уменшении потерь тепла в зданиях появляется проблема качества 

воздуха в помещениях. При внедрении технологий, используемых в пассиных 
зданиях, для обезпечения опимальной влажности и состава воздуха 
необходимо применять системы активной вентиляции. Потери тепла за счет 
ветиляции при частоте воздухообмена 0,5 1⁄ч в общем балансе в отепленных 
зданиях составляют около 60%. Одним из способов снижения потерь тепла 
является использование грунтовых коллекторов для подогрева подаваемого в 
помещения холодного воздуха. Исследовано влияние параметров грунта, 
конструкции и окружающей среды на оптимальную длину воздуховодов 
коллектора. Составлена программа для расчета грунтовых коллекторов.  

Грунтовые коллекторы, системы воздушного обогрева, 
проектирование, возобновляемая энергия. 
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Reikalavimai žurnalui pateikiamiems straipsniams 
 

  
 Mokslo darbų rinkinyje “Žemės ūkio inžinerija” spausdinami originalūs 
neskelbti mokslo darbai, nagrinėjantys laukininkystės ir gyvulininkystės mechanizavimo, 
energetinio aprūpinimo, mašinų naudojimo, žemės ūkio raidos ir kitas su žemės ūkio 
inžinerija susijusias problemas. 
 Straipsnius leidinio redkolegijai gali pateikti visi žemės ūkio inžinerijos 
mokslo srityje dirbantys specialistai. Kartu su straipsniu reikia pateikti mokslinio padalinio 
arba institucijos, kurioje dirba autorius, atsiliepimą apie straipsnį ir rekomendaciją jam 
spausdinti mokslo darbų rinkinyje. Redkolegija organizuoja visų gautų straipsnių 
recenzavimą.  
 Straipsniai priimami lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Prie 
lietuviško straipsnio pridedama 150–200 žodžių apimties santrauka (abstract) anglų kalba ir 
tokios pat apimties reziumė rusų ir lietuvių kalbomis. 
 Rekomenduojama mokslinio straipsnio struktūra: reziumė (ne mažiau 
150 žodžių), įvadas, literatūros apžvalga, tyrimų tikslas ir uždaviniai, objektas ir 
metodika, rezultatai, rezultatų analizė, išvados, cituotos literatūros sąrašas 
(pageidautina, kad autoriai naudotųsi naujausiais literatūros šaltiniais). Priklausomai nuo 
straipsnio ypatumų, struktūrinių dalių pavadinimai gali būti ir kitokie. 

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

- lapo formatas A4, atstumas nuo lapo kairės – 2,0 cm, dešinės – 6 cm, viršaus –
2,2 cm, apačios – 7,5 cm; 

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

 
Original scientific papers on soil tillage, technologies of forage production, crop 

drying and storage, mechanization of animal-breeding, machinery usage and energy 
consideration are published in the Research Papers of Lithuanian Institute of Agricultural 
Engineering & Lithuanian University of Agriculture. The Papers are published in 
Lithuanian either English or Russian. For each paper an abstract (none the less 150-
200 words) should be submitted for translation to others languages. 
 The author is fully responsible for the originality of the content and correct 
format of her/his paper. 
 The Editorial Board of Research Papers will decide on publication of the 
papers taking into consideration an expert’s opinion regarding scientific importance and 
quality of the paper. 
  
 The paper should be structured as follows: 
 
 Title; 
 Author(s); full names, address(es) and E-mail; 
 Summary, about 150 words; 

Introduction; 
 Literature review; 
 Object and methods; 
 Results; 
 Discussion; 
 Conclusion; 
 References. 
 
 The paper should be submitted to Lithuanian Institute of Agricultural 
Engineering (Raudondvaris, LT-54132 Kauno r.) preferable in version Microsoft Word, 
using TimesNewRoman typeface and point size 11. Figure and graphs should be submitted 
in PC version or on a separate sheet indicating their number and title. Paper size A4. The 
text is to be typed in single spacing with margins: Top 2.2 cm, Bottom 7.5 cm, Left 2 cm, 
Right 6 cm. 
 The authors shall give full name, academic, scientific and pedagogical 
titles, full address of work institution, postal code and fax number. 
 
 

     
   Editorial Board  

 
 

Требования к оформлению рукописей, представляемых в журнал  
 
 В сборнике научных трудов «Сельскохозяйственная инженерия» 
печатаются неопубликованные оригинальные научные труды, анализирующие 
вопросы механизации растениеводства и животноводства, энергетического 
обеспечения, эксплуатации машин, развития сельского хозяйства и другие с 
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сельскохозяйственной инженерией связанные проблемы. 
 Научные статьи в адрес редколегии могут предъявить все 
специалисты, проводящие исследования в области сельскохозяйственной инженерии. 
Вместе со статьей требуется предъявить отзыв о статье от научного подразделения 
или институции, в каторой работает автор, и рекомендацию для опубликования ее в 
сборнике научных трудов. Редколегия организует рецензирование всех поступающих 
статьей.  
 Принимаются статьи на литовском и основных иностранных языках. 
К статье на русском прилагается сводка (abstract) в объеме 150–200 слов на 
английском языке. 
 Рекомендуется следующая структура научной статьи: резюме (не 
менее 150 слов), введение, обзор литературы, цели и задачи исследования, объект и 
методика, результаты, анализ резултатов, выводы, список цитирования литературы. 
В зависимости от особенностей статьи, названия структурных частей могут быть 
иными. 
 В редакцию научных трудов направляется 1 экземпляр статьи, 
подготовлен компьютером с использованием редактора Windows Word. Статья 
должна быть сформирована и напечатана печатным устройством, соблюдая 
следующие требования: 

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

 
     
    Редколегия 
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