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ĮŽANGA

Sparčiai daugėjant Žemės gyventojų, tęsiantis pasaulio industrializavimo procesui, vis

daugiau suvartojama energijos. Tuo tarpu mineralinių žaliavų ir energijos išteklių atsargos mažėja.

Jau keletą dešimtmečių tęsiasi diskusijos dėl būtinybės mažinti organinio kuro naudojimo apimtis.

Daugelyje specialių studijų buvo analizuojamos organinio kuro, ypač naftos ir gamtinių dujų,

vartojimo tendencijos ir ieškoma galimybių sumažinti energijos poreikių augimą. Svarbiausių

energijos išteklių atsargos ribotos, tačiau, remiantis naujausiais ekspertų vertinimais, bent iki 2025

metų nafta, gamtinės dujos ir anglys išlaikys vyraujančią vietą pasaulio energijos balanse. Nežiūrint

pozityvaus iškastinio kuro vaidmens vertinimo vidutinės trukmės perspektyvai, Naftos ir gamtinių

dujų atsargų mažėjimo ir kuro kainų augimo tendencija skatina ieškoti būdų, kaip racionaliai

patenkinti augančius pasaulio energijos poreikius, plačiau naudojant atsinaujinančius energijos

išteklius ir ateities energetikos technologijas.

Didėjanti anglies dioksido, natrio oksidų, metano ir kitų teršalų koncentracija atmosferoje

dėl žmogaus ūkinės veiklos sukelia žemėje „šiltnamio” efektą. Dėl jo įtakos didėja vidutinė

atmosferos temperatūra ir keičiasi jos pasiskirstymas žemėje. Siekiant stabdyti klimato kaitos

procesus, taip pat būtina daugiau naudoti atsinaujinančių energijos išteklių, kurių  kiekis gamtoje

laikui bėgant dėl natūraliai gamtoje vykstančių procesų ir žmonių veiklos nuolat atsinaujina. Be to,

platesnis šių išteklių naudojimas  Lietuvoje leidžia sumažinti  šalies priklausomybę nuo energijos

importo iš kaimyninių šalių, padidinti energetinį saugumą, sukurti naujas darbo vietas, pagerinti

mokėjimų balansą ir pan.

Lietuvoje svarbiais atsinaujinančiais energijos ištekliais iki šiol laikomi tradiciškai

energetinėms reikmėms naudojami ištekliai – malkos, miško kirtimo ir medžio apdirbimo atliekos

(žievė, šakos, pjuvenos, pjuvenų briketai ir kt.). Kol kas mažai panaudojamos žemės ūkio gamybos

atliekos (šiaudai, nendrės, spaliai ir kt.). Vidutinės trukmės perspektyvai šių išteklių racionalus

panaudojimas energetinėms reikmėms tenkinti ir ypač reikšmingas gamtinių dujų pakeitimas

biokuru centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje yra vienas iš neabejotinų Lietuvos energetikos

prioritetų. Šiuo laikotarpiu neabejotinai išliks reikšmingas medienos kuro vaidmuo, ypač plačiau

panaudojant miško kirtimo atliekas.

 Miškų vaidmuo Lietuvoje, neturtingoje kitais strateginiais gamtiniais ištekliais, yra ne tik

didelis nacionalinis turtas, bet ir svarbus ūkinės veiklos objektas. Svarbiausia miško prekė yra
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mediena, kuri duoda dideles pajamas. Kita vertus, miškai grynina orą, saugo vandenų švarą,

reguliuoja klimatą ir upių vandens lygį, suteikia prieglobstį laukiniams augalams ir gyvūnams. Itin

svarbus yra globalinis miškų vaidmuo švelninant klimato kaitos svyravimus. Todėl būtina

racionaliai pasinaudoti šio nacionalinio turto teikiamomis galimybėmis.

Labai svarbu nustatyti, kiek, kur ir kada galima kirsti medžius, kokiais būdais atkurti

iškirstus medynus, kokiomis priemonėmis išsaugoti miškus ateinančioms kartoms, kaip galima

padidinti esamų medynų našumą ir pan. Tam būtina nuosekli ir įvairiapusiška medienos išteklių ir

jų naudojimo apskaita, paremta ilgamete patirtimi ir kiekybinių rodiklių analize. Remiantis

medienos tūrių ir jų prieaugių bei galimų panaudojimo apimčių analize, parenkamos ūkininkavimo

miškuose kryptys, kurios suteikia galimybę padidinti medynų produktyvumą, jų gyvybingumą. Yra

parengtos ir patvirtintos Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo

taisyklės, tačiau išlieka tikslaus medienos tūrio nustatymas miškininkystėje problema, kadangi

įprastais metodais medienos tūris nustatomas ne visada tiksliai. Suomijoje, Švedijoje, Airijoje,

Čekijos Respublikoje ir kitose valstybėse dažnai naudojamas medienos tūrio nustatymas svėrimo

būdu.

Plačiau naudojant kietąjį biokurą elektros energijai ir ypač centralizuotai tiekiamai šilumai

gaminti, labai aktualia tampa šio kuro apskaitos energetikos įmonėse problema. Tinkamų apskaitos

metodų ir taisyklių, kurios turėtų būti pagrįstos energijos gamybos įmonėms patiekto biokuro

energetinės vertės nustatymo principu, patvirtinimas sudarytų prielaidas tiek nuoseklios

atsiskaitymų tarp biokuro tiekėjų ir energetikos įmonių sistemos, tiek ir  operatyvinės, techninės bei

buhalterinės apskaitos įmonėse organizavimui.
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1. KIETOJO BIOKURO YPATUMAI IR GALIMYBĖS

1.1. Medienos savybės

1.1.1 Medžio sandara

Medį sudaro šaknys, stiebas, šakos ir lapai ir/arba spygliai. Šakų ir lapų (spyglių) visuma

vadinama laja. Lapuose iš anglies, kurią jie ima iš ore esančio anglies dioksido, ir dirvožemio

vandens susidaro sudėtingos organinės medžiagos, reikalingos medžiui maitintis ir augti. Šių

organinių medžiagų procesas vadinamas fotosinteze. Lapais medis kvėpuoja, išgarina drėgmės

perteklių. Iš esmės medžio lajos vertė pramoniniu požiūriu yra nedidelė. Šakos gali būti vartojamos

kaip kuras arba technologinėms skiedroms gaminti. Iš šių skiedrų gaminamas taros kartonas,

medžio plaušų plokštės. Lapai, spygliai, jauni ūgliai vartojami vitaminizuotiems miltams ir

gydomajai chlorofilo-karotino pastai gaminti. Iš eglių šakų gaminami statinių lankai, iš beržo šakų

rišamos šluotos. Būtent laja sudaro didžiąją dalį atliekų miško paruošose. Šių atliekų platus

panaudojimas elektros energijai ir centralizuotai tiekiamai šilumai leis ženkliai padidinti biokuro

dalį kuro, naudojamo energijai gaminti, balanse.

Smulkiosios šaknelės traukia iš žemės vandenį su jame ištirpusiomis mineralinėmis

medžiagomis, storosios šaknys laiko medį vertikaliai, praleidžia vandenį, kaupia maisto medžiagų

atsargas. Stambios šaknys, kaip ir šakos, gali būti naudojamos kurui.

Stiebas jungia šaknis su laja. Juo iš šaknų aukštyn kyla vanduo ir jame ištirpusios

mineralinės medžiagos, o žemyn sruvena lapuose pagamintų organinių medžiagų vandeninis

tirpalas. Stiebas laiko lają ir kaupia maisto medžiagų atsargas. Stiebo apatinė dalis (nuo žemės iki

šakų) vadinama kamienu. Stiebo, šaknų ir šakų tūrio santykis yra skirtingas – jis priklauso nuo

medžio rūšies, amžiaus ir augimo sąlygų (1.1 lentelė).

1.1  lentelė. Stiebo, šaknų ir šakų santykis, proc. [1]

Šaknys ir kelmas Stiebas Šakos
Pušis 15-25 65-77 8-10
Ąžuolas 15-20 50-75 10-20
Beržas 5-12 78-90 5-10
Uosis 15-25 55-70 15-20
Maumedis 12-15 77-82 6-8
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Pagrindinės anatominės kamieno dalys yra šerdis, mediena ir žievė. Tarp medienos ir žievės

yra plonas brazdo sluoksnis. Šerdis, kuri atrodo kaip nedidelė tamsi dėmelė, dažniausiai būna ne

pačiame kamieno centre, o šiek tiek pasislinkusi į šoną. Šerdies skersmuo priklauso nuo medžio

rūšies ir svyruoja nuo 2 iki 5 mm. Ją sudaro minkšti, purūs audiniai, o jos mechaninės savybės yra

labai prastos. Aplink ją dažniausiai koncentruojasi medžio ydos – puviniai, plyšiai, šakutės.

Daugumos medžių rūšių šerdis yra apskrito arba ovalinio skerspjūvio. Ąžuolo šerdis primena

žvaigždę, alksnio – trikampį, uosio – keturkampį.

Mediena kartu su šerdimi užima 90-95% suaugusio medžio skerspjūvio ploto ir 80-90%

stiebo ilgio. Mediena praleidžia vandenį iš šaknų į lapus ir kaupia maisto medžiagų atsargas.

Didžioji dalis medienos gamybos reikalams ir energetinėms reikmėms gaunama iš stiebo, tačiau

nemaža dalis gaunama iš šaknų, kelmo, šakų ir viršūnės.

Suaugusių medžių žievėje galima skirti du sluoksnius: išorinį, vadinamą žiauberiu ir vidinį –

luobą (karnieną). Žiauberis saugo stiebo audinius nuo staigių temperatūros pokyčių, grybo,

mechaninių pažeidimų, neleidžia garuoti drėgmei. Luobas praleidžia lapuose susidariusias

organines medžiagas ir kaupia maisto medžiagų atsargas. Žievė sudaro nuo 10 iki 20% stiebo tūrio:

pušies 10-16%, eglės 6-13%, ąžuolo 14-21%, uosio 13-19%, beržo 13-15%, drebulės 11-20%,

liepos 12-16%. Storesnių medžių žievės dalis yra mažesnė, o plonesnių didesnė. Storiausia žievė

būna kamblyje ir gali sudaryti iki 30%, 1,5 m aukštyje – apie 20%, o ploniausia yra viršūnėje.

Kai kurių medžių skersiniame pjūvyje matyti, kad vidurinė dalis yra tamsesnė už periferinę.

Be to, vidurinė dalis, kuri vadinama branduoliu, yra sausesnė. Šviesesnė periferinė dalis vadinama

balana. Augančio medžio balana yra gyva, o branduolys apmiręs. Kol medis jaunas, visa jo mediena

yra sudaryta iš balanos. Ilgainiui vidurinėje stiebo dalyje medienos elementai apmiršta, vandenį

praleidžiantys kanalai užsikemša, o ląstelių sienelėse ir ertmėse kaupiasi ekstraktinės medžiagos,

kurios ore oksiduojasi ir nusidažo rusvai. Ką tik nukirsto medžio branduolio medienos spalva

beveik nesiskiria nuo visos medienos spalvos. Pabuvusi ore, ji tamsėja ir centrinės zonos spalva

pradeda skirtis. Tačiau kai kurių medžių apmirusios vidurinės kamieno dalies spalva nesiskiria nuo

periferinės. Skirtumą galima pastebėti tik tiriant nukirsto medžio drėgnį – centrinė dalis būna

sausesnė. Tokiu atveju vidurinė dalis vadinama ne branduoliu, o brandžiąja mediena. Branduolį

turinčios medžių rūšys vadinamos branduolinėmis (maumedis, pušis, kedras, kadagys, ąžuolas,

uosis, guoba, vinkšna, skirpstas, riešutmedis, tuopa, platanas, gluosnis), o turinčios brandžiąją

medieną – brandžiarūšėmis. Jei centrinė ir periferinė dalys nesiskiria nei spalva, nei drėgmės kiekiu,

medžio rūšys vadinamos balaninėmis. Prie nebranduolinių medžių priskiriama: eglė, kėnis, beržas,

alksnis, bukas, drebulė, skroblas, klevas, kriaušė, lazdynas. Kai kurių nebranduolinių rūšių medžių
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– buko, beržo, drebulės, alksnio, lazdyno, klevo, eglės – kamieno vidurinėje dalyje kartais atsiranda

rusvos, rausvos ar žalsvai pilkos spalvos dėmė, panaši į branduolį. Tokio tariamojo branduolio

atsiradimą gali lemti grybai, nenormalios augimo sąlygos ir kitos priežastys.

Skersiniame kamieno pjūvyje galima matyti koncentriškus žiedus – rieves. Labai ryškiai

rievės matomos spygliuočių medienoje. Kiekviena rievė susidaro per vienerius metus. Iš rievių

skaičiaus kelme galima apytikriai nustatyti medžio amžių, tačiau šis skaičius ne visada atitinka

medžio metų skaičių – gali būti dvigubų rievių, būna metų, kai rievės nesusidaro, pavyzdžiui, labai

sausą vasarą. Rievių plotis priklauso nuo medžio rūšies, jo amžiaus, klimato, augimo sąlygų

Kiekviena rievė susideda iš dviejų dalių. Vidurinė dalis (minkštesnė ir šviesesnė), esanti arčiau

šerdies, susidaro pavasarį ir yra vadinama ankstyvąja mediena. Augančio medžio rievių ankstyvąja

mediena iš šaknų į viršų teka vanduo. Rievės išorinė dalis, esanti žievės pusėje, būna tamsesnė ir

kietesnė, susidaro vasaros gale ir vadinama vėlyvąja mediena. Vėlyvoji mediena gerina fizines ir

mechanines medienos savybes. Lapuočių medžių ankstyvosios ir vėlyvosios medienos spalva mažai

skiriasi, bet tankis yra skirtingas. Ankstyvoji mediena yra poringesnė. Ankstyvosios ir vėlyvosios

medienos tankis gali skirtis dvigubai (pvz., eglės 2,2-2,8 karto), atsparumas tempiant ar lenkiant

taip pat gali skirtis 2-3 kartus.

Aptarti medienos sandaros elementai yra būdingi tiek spygliuočiams, tiek ir lapuočiams.

Tačiau tik lapuočiai turi taip vadinamus indus – įvairaus dydžio vamzdelio formos audinius.

Augančiame medyje indais iš šaknų į lapus teka vanduo. Ankstyvoje medienoje plika akimi galima

matyti stambius indus (jų skersmuo 0,2-0,4 mm), o vėlyvoje medienoje susikaupia smulkių indų

grupės, kurios pastebimos dėl šviesesnės spalvos. Pagal indų susigrupavimą lapuočiai skirstomi į

žiedaindžius, turinčius ankstyvojoje medienoje stambių indų žiedą, ir padrikai akytus, kuriuose

indai rievėje pasikirsto maždaug vienodai. Stambių indų žiedas aiškiai atskiria ankstyvąją medieną

nuo vėlyvosios, todėl rievės yra ryškios. Padrikai akytų lapuočių ankstyvoji mediena į vėlyvąją

pereina laipsniškai ir nustatyti ribas tarp šių zonų yra neįmanoma. Indų užimamas tūris priklauso

nuo medžio rūšies ir svyruoja nuo 7 iki 43%, pavyzdžiui, buko medienoje sudaro apie 31%, beržo –

25%, drebulės – 26%, gluosnio – 43% Mechaniniu atžvilgiu indai yra silpni elementai, todėl jie

mažina medienos tvirtumą.

Būdingas daugumos spygliuočių (pvz., pušies, eglės, kedro, maumedžio)  struktūrinis

elementas yra sakų kanalai – sakatakiai. Pagal kryptį kamiene sakatakiai skirstomi į vertikaliuosius

ir horizontaliuosius, kurie eina šerdies spinduliuose ir yra sujungti su vertikaliaisiais. Išilginiame

pjūvyje vertikalieji sakatakiai atrodo kaip įvairaus ilgio vagelės, o jų ilgis svyruoja nuo 10 iki 80

cm. Sakatakių skersmuo apytikriai lygus 0,1 mm. Juose esantys sakai padidina medienos atsparumą



Lietuvos energetikos institutas
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija S/31-1274.11.11-G:V2

12

puvimui ir kaitrumą bei sumažina vandens įgėrimą. Pažeidus medžio kamieną, pro atsivėrusius

sakatakius sakai veržiasi į išorę ir padeda „užgydyti“ žaizdą.

1.1.2 Medienos cheminė sudėtis

Biomasė susidaro fotosintezės proceso metu, kai augalai, absorbuodami saulės spindulių

energiją, iš atmosferoje esančio anglies dvideginio ir dirvoje esančio vandensį susintetina

monosacharidus. Tolesniame sintezės procese iš monosacharidų susidaro pagrindiniai biomasės

komponentai – celiuliozė, hemiceliuliozė, ligninas ir nedidelis kiekis dervų, tanidų, mineralinių ir

kitų medžiagų. Įvairių medienos rūšių cheminė sudėtis šiek tiek skiriasi. Ji priklauso ne tik nuo

medžių rūšies, bet ir nuo dirvožemio, klimato ir kitų veiksnių. Absoliučiai sausoje medienoje yra

apie 50% anglies, 43% deguonies, 6% vandenilio, 1% azoto ir mineralinių medžiagų. Apie 90-98%

absoliučiai sausos medienos masės sudaro ląstelių sienelės, į kurių sudėtį įeina celiuliozė (46-50%),

ligninas (20-30%), hemiceliuliozė (23-35%) – pentozanai ir heksozanai. Likusią dalį (5-10%)

sudaro ląstelių tuštumose esančios ir lengvai pašalinamos medžiagos: dervos, rauginės (tanidai),

mineralinės ir kitos medžiagos [2,3].

Celiuliozė yra svarbiausia medienos ląstelių dalis. Celiuliozė yra palyginti atspari medžiaga,

ji netirpsta vandenyje, spirite, acetone ir kituose tirpikliuose. Tačiau celiuliozę veikiant šarmais,

kartu su chemine reakcija vyksta fizikiniai-cheminiai ir struktūriniai pokyčiai. Celiuliozė taip pat

nėra atspari rūgščių poveikiui, jos makromolekulė dalinasi į trumpesnes grandis. Celiuliozę veikiant

termiškai, ultravioletiniais spinduliais, apdorojant mechaniškai, mažėja jos molekulinė masė,

blogėja mechaninės savybės, padidėja tirpumas šarmuose.

Svarbi medienos sudėtinė organinė medžiaga yra ligninas. Jo sandara yra labai sudėtinga.

Ligino negalima laikyti vienu apibrėžtu cheminiu junginiu. Todėl ligninui priskiriama daug įvairių

empirinių ir struktūrinių formulių. Pagal elementinę sudėtį ligninas ir celiuliozė savo struktūroje

turi tiek pat (apie 6%) vandenilio,  bet skiriasi gerokai didesniu anglies (atitinkamai 63 ir 44%) ir

mažesniu deguonies (atitinkamai 31 ir 49%) kiekiu. Ligninas yra mažiau atsparus už celiuliozę ir

lengviau tirpsta veikiamas sieros rūgštimi arba šarmais. Ta savybe naudojamasi celiuliozės gavimo

iš medienos techniniuose procesuose.

Polisacharidų grupei, kuri vadinama hemiceliulioze, priskiriami pentozanai ir heksozanai.

Jie nuo celiuliozės skiriasi didesniu gebėjimu hidrolizuotis rūgštyje ir tirpti šarmuose. Jų masė yra

gerokai mažesnė nei celiuliozės. Termiškai perdirbant medieną, iš pentozanų gaunamas furfurolas,

o heksozanai naudojami mielių ir spirito gamyboje. Spygliuočių mediena turi daugiau celiuliozės,

lignino ir  mažiau pentozanų. Dervų taip pat daugiau yra spygliuočių, ypač pušies medienoje.



Lietuvos energetikos institutas
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija S/31-1274.11.11-G:V2

13

Augančiame medyje jos būna skystos ir pačios išteka iš sužeistos medienos (sakų leidimas).

Nukirstoje medienoje esančios sukietėjusios dervos ekstrahuojamos ir vartojamos kaip sakai,

daugiausiai kanifolijai ir terpentinui gaminti. Daugiausia tanidų turi ąžuolo branduolinė mediena.

Jie ekstrahuojami ir naudojami odų bei kailių dirbimui. Mineralinių medžiagų kiekis (jų būna 0,2-

1,7%) nustatomas sudeginus medieną. Medienos pelenų procentinė sudėtis įvairių rūšių medienoje

yra skirtinga –  kalcio oksidų dalis siekia iki 60%, kalio oksidų iki 16%, magnio oksidų iki 10%,

fosforo ir silicio oksidų iki 8%.

Vidutinė lapuočių ir spygliuočių medienos sudėtis parodyta 1.1 ir 1.2 pav. [4].

1.1 paveikslas. Lapuočių  medienos sudėtis

1.2 paveikslas. Spygliuočių medienos sudėtis
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Įvairių rūšių medienos cheminė sudėtis yra palyginti skirtinga. Tai iliustruoja 1.2 lentelėje

pateikti apibendrinti rodikliai, kurie patvirtina, kad spygliuočių cheminės sudėties struktūroje yra

daugiau  celiuliozės, o lapuočių medienoje dvigubai daugiau pentozanų. Be to, celiuliozės ir lignino

spygliuočių balanoje yra daugiau nei branduolyje, o lapuočių, pvz., uosio ir ąžuolo, medienos

branduolyje celiuliozės yra daugiau negu balanoje. Lapuočių branduolyje esančių ekstraktinių

medžiagų, kurios tirpsta vandenyje, yra taip pat daugiau negu balanoje.  Šakų medienoje celiuliozės

yra 3-10% mažiau nei kamiene.

Ekstraktinės medžiagos – medžiagos, kurios iš medienos išgaunamos jas ekstrahuojant

vandeniu arba organiniais tirpikliais. Vandeniu ekstrahuojamos rauginės, dažančiosios medžiagos ir

vandenyje tirpios dervos (kamedi). Naudojant organinius tirpiklius (pvz., eterį, spiritą, acetoną) iš

medienos gali būti išskirtos  įvairios cheminės sudėties medžiagos:  dervinės ir riebalinės rūgštys,

vaškai ir kt.  Tarp ekstrahuojamų produktų didesnę ūkinę reikšmę turi iš spygliuočių gaunami

sakai.

1.2 lentelė. Kai kurių rūšių medienos cheminė sudėtis [5]

Rūšis Celiuliozė Ligninas Pentozanai Heksozanai Pelenai
Ekstraktinės medžiagos,

tirpstančios
eteryje vandenyje

Eglė 45,2 29,0 9,3 9,2 0,3 1,5 1,4
Pušis 51,9 20,5 11,2 9,3 0,2 2,6 0,6
Ąžuolas 38,9 23,8 22,8 6,3 0,3 4,3 1,8
Beržas 34,1 21,2 22,0 20,0 0,4 1,3 -
Drebulė 52,4 20,3 22,6 0,5 0,2 1,6 2,2
Klevas 41,5 23,1 25,6 7,7 0,3 0,3 0,5
Tuopa 39,8 18,8 23,5 8,3 0,3 6,8 2,1

1.1.3 Trumpa biokuro kokybės rodiklių charakteristika

Medienos atliekas ir kitas kietojo biokuro rūšis naudojant energijai gaminti labai svarbu

patikimai nustatyti  jų šilumingumą, t.y. šilumos kiekį, išsiskiriantį visiškai sudeginus vieną

kilogramą šio kuro. Teoriškai šilumingumą  galima nustatyti, žinant kuro cheminę sudėtį ir taikant

formulę [1]:

;25)(1091035339 santWSOHCQ ´---´+´= (1.1)

čia: C, H, O ir S – anglies, vandenilio, deguonies ir sieros elementų kiekis kure;
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Wsant – santykinis medienos drėgnis (procentais išreikštas medienoje esančio vandens ir

drėgnos medienos masių santykis).

Reali į energijos gamybos įmonę patiekto kuro energetinė vertė kiekvienu atveju turi būti

pagrįsta analizių laboratorijose, kurios turi tokiems tyrimams reikalingą metrologiškai patikrintą

įrangą, rezultatais. Atliekant tokias analizes, galima nustatyti biokuro sudėtį ir jo kokybės rodiklius

(1.3 pav.) [6,7]. Elementinės analizės metu yra nustatomi faktiniai biokurą sudarančių cheminių

elementų (anglies, vandenilio, deguonies, azoto, sieros) kiekiai. Pirminės kietojo biokuro analizės

tikslas – nustatyti pelningumo, drėgnio,  kure esančių lakiųjų medžiagų ir surištosios anglies kiekį.

Surištoji anglis – tai likutis, gautas po kaitinimo standartiniu būdu, kai suskaidomi šiluminiu

požiūriu nestabilūs komponentai ir išsiskiria lakiosios medžiagos. Jos dalis procentais nustatoma iš

100 atėmus drėgnio, peleningumo ir lakiųjų medžiagų procentines dalis. Medieną naudojant kaip

kurą ypač svarbu nustatyti jo šilumingumą, kure esantį drėgmės kiekį  ir peleningumą.

Drėgmė

Pelenai

S

Lakiosios medžiagos
N
O
H

C Sujungtoji anglis

Elementinė
analizė

Pirminė
analizė

1.3 paveikslas. Kietojo biokuro sudėtis

Lakiosios medžiagos. Kaitinant kietąjį kurą, skaidosi termiškai nepatvarios organinių

junginių molekulės, išskirdamos dujinius produktus, vadinamus lakiosiomis medžiagomis.

Lakiosios medžiagos susideda iš degiųjų junginių – angliavandenilių, anglies viendeginio ir

vandenilio bei nedegiųjų junginių – anglies dvideginio ir garo. Lakiųjų medžiagų kiekiui nustatyti

turi būti naudojama elektra šildoma krosnis, kurioje gali būti palaikoma vienoda 900±10 ºC
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temperatūra. Jos šiluminė galia turi būti tokia, kad joje pradinę 900±10 ºC temperatūrą, įdėjus šaltą

stovą ir tiglius, būtų galima vėl pasiekti per 4 minutes.

Lakiosios medžiagos turi didelę įtaką kuro degimui. Didžioji jų dalis sudega kūryklos

erdvėje, sudarydamos liepsną. Tam, kad lakiosios medžiagos pilnai sudegtų, kūryklos tūris turi būti

pakankamai didelis. Likutinė anglis sudega ant ardyno. Lakiųjų medžiagų užsidegimo temperatūra

yra žemesnė negu anglies, todėl jos užsidega pirmiausia. Kuras, turintis didelį lakiųjų medžiagų

kiekį, geriau sudega. Biokuras, lyginant su kitomis kietojo kuro rūšimis, turi didžiausią lakiųjų

medžiagų kiekį (pvz., medienoje yra apie 80% lakiųjų medžiagų).

Biokuras, kuris patiekiamas vartotojui, vadinamas naudojamuoju kuru (literatūros

šaltiniuose  dažnai verčiant iš anglų kalbos terminą „as received“ naudojamas terminas „kaip

gauta“, o paplitęs jo indeksas energetinės vertės nustatymo formulėse „ar“). Pirkėjui patiekta kuro

masė vadinama naudojamąja mase. Iš kuro pašalinus drėgmę, lieka sausoji masė (angl. „dry“ ir

indeksas „d“). Sudeginus sausąją kuro masę lieka pelenai. Iš sausosios kuro masės atėmus pelenų

masę, gaunama kuro degioji masė (angl. „dry ash-free“, o literatūros šaltiniuose ir formulėse

naudojamas indeksas „daf“).

Pelenų, drėgmės ir lakiųjų medžiagų kiekis gali būti paskaičiuotas keliais būdais:

· Procentais nuo sausosios masės;

· Procentais nuo drėgno kuro arba nuo kuro naudojamosios masės;

· Procentais nuo degiosios  arba (nuo sausosios masės be pelenų).

Kadangi drėgnės kiekis kure svyruoja labai plačiose ribose, pelenų ir lakiųjų medžiagų

kiekis paprastai nurodomas procentais nuo sausosios masės. Tuo tarpu drėgmės kiekis biokure

išreiškiamas procentais nuo naudojamosios masės.

Kuro drėgnis. Drėgnis – tai vandens kiekis kure. Biokuras, ypač mediena gerai sugeria

vandenį. Drėgmė biokure gali kisti plačiose ribose nuo 0 iki ³70% kuro naudojamosios masės.

Esant dideliam drėgnumui, kurą sunkiau uždegti, mažesnis jo šilumingumas, nes kure esančiam

vandens kiekiui išgarinti suvartojama dalis degimo metu išsiskyrusios šilumos. Deginant drėgną

kurą, žemėja kūryklos temperatūra, blogėja šilumos mainai. Todėl vienas iš svarbiausių kietojo

biokuro kokybės parametrų yra jame esantis drėgmės kiekis. Kuro drėgnumas paprastai

charakterizuojamas santykine drėgme, t.y. drėgmės kiekiu išreikštu procentais nuo kuro

naudojamosios masės. Kuro drėgmė nustatoma džiovinant jį iki pastovios masės laboratorinėmis

sąlygomis.
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Kuro peleningumas. Likutis, susidarantis kurui sudegus, vadinamas pelenais. Kuro

peleningumas priklauso nuo mineralinių medžiagų, esančių kuro masėje arba patenkančių į kurą jį

ruošiant, transportuojant bei sandėliuojant. Kuro peleningumas ir pelenų savybės turi didelės įtakos

katilų eksploatavimui. Esant dideliam kuro peleningumui greičiau užnešami katilo konvektyviniai

paviršiai ir todėl mažėja katilo efektyvumas. Esant žemai pelenų lydymosi temperatūrai, jie pradeda

lydytis, sudarydami šlakus ir gali sutrikdyti normalų ardyno funkcionavimą.

Kuro šilumingumas. Kietojo biokuro šilumingumas priklauso nuo jo cheminės sudėties, t.y.

nuo celiuliozės, hemiceliuliozės, lignino ir kitų medžiagų tarpusavio santykio. Būtina skirti dvi kuro

šilumingumo reikšmes – aukštutinę naudojamosios masės degimo šilumą ir žemutinę degimo

šilumą. Aukštutinė degimo šiluma apskaičiuojama įvertinant šilumos kiekį, kuris išsiskiria

kondensuojantis degimo produktuose esantiems vandens garams (išsiskyrusiems dėl medienos

drėgnumo ir susidariusiems degant vandeniliui). Įprastiniuose katiluose kondensavimosi šiluma

prarandama, kadangi degimo produktai patenka į dūmtraukį, esant aukštesnei nei 100°C

temperatūrai. Todėl biokuro naudojamosios masės, deginamos tokiuose katiluose, šilumingumui

apibūdinti naudojamas žemutinės degimo šilumos rodiklis. Detaliau biokuro šilumingumas ir kiti jo

kokybės  rodikliai aptariami 3 skyriuje.

Galiojantys biokuro standartai ir energijos gamybos įmonės, skelbdamos biokuro pirkimo

sąlygas, numato daugiau reikalavimų, kurie apibrėžiami įvairiais techniniais ir kokybės rodikliais.

Norint užtikrinti stabilų ir efektyvų energetikos įmonių darbą, kuro pirkimo sąlygose paprastai

apibrėžiama pageidaujama biokuro sudėtis, jo šilumingumo, drėgnio ir peleningumo rodiklių ribos,

leistini kuro dalelių matmenys. Siekiant užtikrinti patikimą ir stabilų transporterių bei katilų darbą,

kure neturi būti žemės gabalų, žvyro, metalo, sniego, sušalusių luitų, kenksmingų priemaišų (lakų,

klijų ir pan.)

1.2. Trumpa kietojo biokuro išteklių charakteristika

Valstybinės miškų apskaitos duomenimis,  2009 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo

2150,3 tūkst. ha ir užėmė 32,9% šalies teritorijos [8]. Nuo 2001 m. sausio 1 d. šis  plotas padidėjo

130 tūkst. hektarų, o šalies miškingumas – 2%. Miško žemės plotas didėjo pelkių ir žemės,

nenaudojamos žemės ūkiui, sąskaita. Bendras medienos tūris 2009 m. sausio 1 d. buvo 426,9 mln.

m3. Brandžių medynų plotams III-IV grupių miškuose padidėjus iki 358 tūkst. ha, juose sukauptas

medienos tūris šiuo laikotarpiu išaugo iki 94,6 mln. m3. Vidutinis medynų amžius išliko 53 metai.

Metinis medienos tūrio prieaugis išaugo iki 13,8 mln. m3, vidutinis einamasis metinis medienos

tūrio prieaugis sudarė 6,8 m3/ha.
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Valstybinė miškotvarkos tarnyba nurodo, kad spygliuočių medynai 2009 m. pradžioje augo

1153,0 tūkst. ha plote. Jie sudarė daugiau nei pusę (56,4%) šalies miškų. Minkštaisiais lapuočiais

buvo apaugę 808,2 tūkst. ha (39,5%), kietaisiais lapuočiais – 84,4 tūkst. ha (4,1%). Pušynai užėmė

723,4 tūkst. ha plotą. Juose buvo 184,3 mln. m3 medienos. Eglynai užėmė 426,7 tūkst. ha plotą, o

šių medynų tūris siekė 83,8 mln. m3. Beržynai užėmė didžiausią minkštųjų lapuočių medynų plotą.

2009 m. sausio 1 d. jis buvo 450,1 tūkst. ha. Beržynuose sukauptas medienos tūris – 76,2 mln. m3.

Juodalksnynų plotas 138,0 tūkst. ha, o tūris pasiekė 28,4 mln. m3. Baltalksnynų plotas užėmė 130,6

tūkst. ha. Šiuose medynuose mediena buvo kaupiama sparčiausiai, medienos tūris siekė 20,2 mln.

m3. Drebulynų plotas padidėjo iki 79,1 tūkst. ha. Šiuose medynuose sukauptas medienos tūris

sudaro 15,7 mln. m3.

Remiantis įvairiais vertinimais, Lietuvoje dabartiniu metu iškertama iki 7 mln. m3 medienos

[9]. Apibendrinus įvairiuose šaltiniuose pateiktus duomenis, Lietuvos energetikos institute

nustatytas galimas medienos kuro potencialas ir jo panaudojimo racionalios apimtys 2020 m.

Duomenys pateikti 1.4 ir 1.5 pav.  [10].

1.4 paveikslas.  Medienos prieaugio panaudojimo galimybės
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3 Kirtimo atliekos

Malkinė mediena
Pramoninė mediena
Neleistinas kirtimas

13,78 mln. m3

Medienos apdirbimo atliekos, tūkst. m3

       2046            2059              2122
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1.5 paveikslas. Energetinėms reikmėms tinkamos medienos potencialas ir jo panaudojimas 2020 m.

Racionaliai panaudojus malkinę medieną, medienos apdirbimo atliekas ir miško kirtimo

atliekas, 2020 m., įvertinus biokuro naudojimą kituose sektoriuose ir biokuro dalį  centralizuoto

šilumos tiekimo sektoriuje sunaudojamo kuro balanse padidinus iki 55%, liktų nepanaudotas jo

potencialas (beveik 300 tūkst. tne).

Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA duomenimis [11], prognozuojama,

kad energetinėms reikmėms panaudojamų medienos išteklių  apimtys 2025 m. padidės iki 5,9

mln.m3  (1.3 lentelė).

1.3 lentelė. Medienos kuro išteklių prognozė 2010-2025 m., tūkst. m3

Medienos kuro išteklius 2010 2025
Malkinė mediena 2664 3218
Medienos pramonės atliekos 1578 1627
Kirtimo atliekos 882 1085

Viso: 5124 5930



Lietuvos energetikos institutas
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija S/31-1274.11.11-G:V2

20

Modernios technologijos suteikia naujas galimybes iki šiol mažai naudojamų įvairių

žemdirbystės atliekų platesniam naudojimui.  Didžiausią augalinės kilmės atliekų potencialą sudaro

šiaudai. Šiaudų surinkimą mažina ūkiuose naudojamos derliaus nuėmimo ir žemės dirbimo

technologijos, kai šiaudai javų kombainais yra susmulkinami ir po to įterpiami į dirvą. Todėl dalis

šiaudų lieka dirvoje kaip natūralūs nuostoliai ir kaip trąša. Dalis šiaudų sunaudojama

gyvulininkystėje. Tačiau, kaip rodo Lietuvos energetikos institute atlikta išauginamų šiaudų

apimties analizė, panaudojant apie pusę esamų išteklių energetinėms reikmėms būtų galima

panaudoti apie 830 tūkst. tne [12]. Ateityje Lietuvoje galima energetinėms reikmėms auginti

žolinius augalus užliejamose pievose ir šiuo metu žemės ūkio reikmėms nenaudojamose žemėse,

panaudoti šiems tikslams peraugusią, pašarui nenaudojamą žemę. Prognozuojamas techninis žolinių

augalų, kuriuos galima panaudoti kurui, potencialas yra apie 70 tūkst. tne.  Tokį pat energijai

gaminti tinkamo kuro kiekį galima patiekti  auginant trumpos rotacijos energetinius želdinius.

Ženklų indėlį centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus kuro balanse  galima pasiekti

panaudojant komunalines  atliekas. Jų potencialas vertinamas apie 200 tūkst. tne [13]. Komunalinių

atliekų utilizavimas, panaudojant jas elektrai ir šilumai gaminti, taip pat būtų reikšmingas

gamtosaugos požiūriu.
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2. APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITA LIETUVOJE

Lietuvos miškai turi labai didelę ekonominę, energetinę, ekologinę ir socialinę reikšmę.

Todėl labai svarbu nustatyti, kiek, kur ir kada galima kirsti medžius, kokiais būdais atkurti iškirstus

medynus, kokiomis priemonėmis išsaugoti miškus ateinančioms kartoms, kaip galima padidinti

esamų medynų našumą ir pan. Tam būtina nuosekli ir įvairiapusiška apskaita, paremta ilgamete

patirtimi ir kiekybinių rodiklių analize. Remiantis medienos tūrių ir jų prieaugių bei galimų

panaudojimo apimčių analize, parenkamos ūkininkavimo miškuose kryptys, kurios suteikia

galimybę padidinti medynų produktyvumą, jų atsparumą kenkėjams ir gyvybingumą.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, vykdoma daugiapakopė medienos išteklių

apskaita. Lietuviškos apvaliosios medienos ir nenukirsto miško matavimus reglamentuoja taisyklės

yra įtrauktos į europinį standartą EN 1609-2 [14]. Strateginis medienos išteklių valdymas ir miškų

politikos formavimas remiasi pirmosios apskaitos pakopos – nacionalinės miškų inventorizacijos –

duomenimis, kurie apibūdina esamus visos šalies medienos išteklius, jų prieaugį ir vykdytus

kirtimus. Antrosios medienos apskaitos pakopos – sklypinės miškų inventorizacijos – duomenys

naudojami metinei pagrindinių kirtimų normai apskaičiuoti ir kirtimams suplanuoti bei išskirstyti

juos pagal miškų masyvus. Leidimai numatytiems kirtimams išrašomi remiantis augančių medžių

medienos apskaita kirtimo plotuose (trečioji pakopa).

Ketvirtoji medienos apskaitos pakopa, kuri vykdoma matuojant medienos produkciją, yra

labai svarbi medienos ir jos atliekų panaudojimo energetinėms reikmėms prasme. Vienetiniu

metodu matuojami rąstai pjautinei medienai ir fanerai gaminti, grupiniu metodu – malkos, smulkūs

pjautinieji rąstai, apvalioji mediena plokštėms gaminti ir popiermedžiai. Vykdant tokią

daugiapakopę medienos apskaitą, galima gauti pilną medienos balansą bet kuriame etape ir taip

išvengti sisteminių paklaidų apie medienos išteklius ir jų naudojimo apimtis bei sumažinti galimas

medienos išteklių nustatymo ir jų naudojimo įvairioms reikmėms paklaidas, o tuo pačiu  didinti

pasitikėjimą tarp medienos pirkėjų ir pardavėjų.

Visiems miškų savininkams, valdytojams, nepriklausomiems medienos matuotojams,

pardavėjams ir pirkėjams, atsiskaitant Lietuvoje už pirktą arba parduotą medieną, vykdant mainus,

medienos gamintojams, atsiskaitant už medienos ruošos darbus, taip pat visais atvejais, kai nuo

pagamintos, perkamos arba parduodamos medienos kiekio tiesiogiai priklauso valstybei skirtų

mokesčių apskaičiavimas, yra privalomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
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gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 [15] patvirtintos ir 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-747

pakeistos Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo  taisyklės [16].

Šių taisyklių sudedamoji  dalis yra medienos tūrio lentelės, kuriose pateikiami normatyvai

aštuonioms pagrindinėms Lietuvos miškuose augančių medžių rūšims: pušims, eglėms, beržams,

drebulėms, juodalksniams, baltalksniams, ąžuolams ir uosiams. Klevų ir liepų tūriui įvertinti

rekomenduojama naudoti juodalksnio; skroblo, guobos ir vinkšnos – ąžuolo; gluosnio ir blindės –

baltalksnio medienos tūrio nustatymo normatyvus. Žemiau pateiktos bendrosios apvaliosios

medienos matavimo nuostatos, taip pat reikalavimai šios medienos tūriui ir masei nustatyti grupiniu

būdu. Žemiau aptariami svarbiausi apvaliosios medienos matavimo principai, pagrindinį dėmesį

skiriant tiems aspektams ir normatyviniams rodikliams, kurie gali būti taikomi kietojo biokuro

racionaliems apskaitos metodams energijos gamybos įmonėse.

2.1. Apvaliosios medienos matavimas

Apvalioji mediena gali būti matuojama medienos priėmimo, pardavimo ir kontrolinio

matavimo vietose šalių susitarimu. Apvaliąją medieną turi teisę matuoti pirkėjas, pardavėjas arba jų

įgalioti asmenys ir nepriklausomi medienos matuotojai, nustatyta tvarka gavę jų kvalifikaciją

patvirtinančius atestatus.

Vienetiniu matavimo metodu nustatomas stiebų, stulpų rąstų, pabėgių rąstų, fanermedžių ir

vidutinio stambumo pjautinųjų rąstų bei stambių (jų vidurio skersmuo be žievės viršija 35 cm)

pjautinųjų rąstų tūris. Popiermedžių, plokščių medienos, smulkių pjautinųjų rąstų  ir malkų tūris

nustatomas grupiniu metodu. Smulkių pjautinųjų rąstų, kurių vidurio skersmuo be žievės yra   10-

22 cm, taip pat karčių, kietųjų lapuočių trumpuolių tūriui nustatyti gali būti taikomi abu matavimo

metodai.

Tiksliam  rąstų tūrio nustatymui matuojamas jo ilgis ir skersmuo. Medienos matavimui

naudojamos priemonės pagal matavimo priemonių valstybinių bandymų ir tipo tvirtinimo taisykles

turi atitikti metrologų patvirtintą matavimo priemonių tipą ir būti įrašytos į matavimo priemonių

registrą. Pavienių sortimentų ir jų rietuvių ilgiui matuoti rankiniu būdu rekomenduojama naudoti

plieninę ruletę, matavimo juostą ir standžią matuoklę, pagamintą iš patvarios medžiagos. Jų ilgis

turi būti toks, kad vienu pridėjimu būtų galima išmatuoti visą sortimento ilgį, o rietuvę – ne

trumpesnę kaip 15 m. Nustatyta  ilgio matavimo priemonių gradacija yra 1 cm.

Aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-473 [17] buvo nustatyta, kad

apvaliosios medienos, matuojamos rankiniu būdu, skersmuo ir ilgis turi būti matuojamas 1 cm

tikslumu. 95 % visų matavimų atsitiktinė matavimo paklaida negali būti didesnė už ±1 cm, 5 % visų



Lietuvos energetikos institutas
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija S/31-1274.11.11-G:V2

23

matavimų – už ±1,5 cm. Medieną matuojant rąstų matavimo linijomis ar kitomis automatizuotomis

tūrio matavimo priemonėmis, rąstų ilgio ir skersmens matavimų tikslumas nustatomas pagal

Valstybinėje metrologijos tarnyboje įregistruotos rąstų matavimo linijos ar kitų automatizuotų tūrio

matavimo priemonių technines charakteristikas. Apvaliosios medienos, matuojamos vienetiniu

metodu rankiniu būdu,  tūrio nustatymo paklaida neturi būti didesnė už ± 5%, kai matuojamos

medienos kiekis neviršija 10 kietmetrių, už ± 3%, kai matuojamos medienos kiekis yra nuo 10 iki

50 kietmetrių, ir neturi būti didesnė už ± 2%, esant didesniam nei 50 kietmetrių medienos kiekiui.

Apvaliąją medieną matuojant rąstų matavimo linijomis ar kitomis automatizuotomis tūrio matavimo

priemonėmis, tūris nustatomas dar tiksliau – jo nustatymo paklaida neturi būti didesnė už ± 3%, kai

matuojamos medienos kiekis neviršija 10 kietmetrių, už ± 2%, kai matuojamos medienos kiekis nuo

10 iki 50 kietmetrių ir neturi būti didesnė už ± 1%, esant didesniam nei 50 kietmetrių medienos

kiekiui.

Apvaliosios medienos, matuojamos grupiniu metodu, rietuvių aukštis turi būti matuojamas

ne mažesniu kaip 3 cm tikslumu, ilgis – 10 cm tikslumu ir plotis 1 cm tikslumu. Šiuo metodu

matuojamos medienos tūrio nustatymo paklaida turi būti nedidesnė už ± 7%, kai matuojamos

medienos kiekis neviršija 10 kietmetrių, už ± 5%, kai matuojamos medienos kiekis nuo 10 iki 50

kietmetrių ir neturi būti didesnė už ± 3%, esant didesniam nei 50 kietmetrių medienos kiekiui.

2.2. Apvaliosios medienos tūrio ir masės nustatymas grupiniu metodu

Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėse [16]

reglamentuota, kad rietuvių tūris nustatomas matuojant medienos erdvinį tūrį ir įvertinant jos

glaudumo koeficientą. Į malkų tūrį įskaičiuojama ir žievė. Medienos tūris rietuvėje Vr

apskaičiuojamas pagal formulę:

;gr KBLHV ´´´= (2.1)

čia: H – rietuvės aukštis, m;

L – rietuvės ilgis, m;

B – rietuvės plotis, m;

Kg – rietuvės glaudumo koeficientas.
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Rietuvės aukštis nustatomas kaip gautų matavimo rezultatų aritmetinis vidurkis, padalijus

rietuvę į 1-3 m ilgio sekcijas ir matuojant aukštį abiejose rietuvės pusėse sekcijų viduryje, tariamai

išlyginus atskirų sekcijų aukštį. Sekcijų ilgio parinkimas priklauso nuo rietuvės ilgio ir sukrovimo

kokybės. Iki 2 m ilgio rietuvėse aukštis matuojamas dviejose vietose. Iki 10 m ilgio rietuvėms

parenkamos 1 m ilgio sekcijos, o ilgesnėms rietuvėms – tokio ilgio sekcijos, kad susidarytų ne

mažiau kaip 10 sekcijų. Rietuvės ilgis – tai atstumas tarp rietuvės galų.

Rietuvių glaudumo koeficientas nustatomas įvertinant daug veiksnių: medžio rūšį,

sortimentų rūšį ir vidutinį jų skersmenį, sortimentų ilgį, sortimentų sukrovimo kokybę, medienos

kreivumą, nugenėjimo kokybę, sniego ir ledo kiekį rietuvėje, pasitaikančias atliekas, žievės storį,

stiebų storį.

Sukrovimas. Glaudžiai sudėta – nėra tokio tarpo, į kurį tilptų ploniausias rietuvės

sortimentas. Gerai sudėta – yra iki 5 tarpų 1 m2 plote, kur tilptų ploniausias rietuvės sortimentas.

Neglaudžiai sudėta – yra 6-10 tarpų 1 m2 plote, kur tilptų ploniausias rietuvės sortimentas.

Neglaudžiai (mašininis) – 10 m2 rietuvės galo yra iki 3 susiskersavusių sortimentų. Labai

neglaudžiai sudėta – 10 m2 rietuvės galo yra 4 –6 susiskersavę sortimentai. Daug sortimentų skersai

– 10 m2 rietuvės galo yra daugiau kaip 6 susiskersavę sortimentai.

Sortimentų kreivumas. Ploniems sortimentams (kai vidutinis laibgalio skersmuo (su žieve)

yra 7 cm ir mažiau) kreivumo faktoriaus reikšmė dvigubinama,  8-9 cm laibgalio  skersmens  atveju

šio faktoriaus reikšmė didinama 1.5 karto. Tiesūs,  kai sortimentų, turinčių didesnį nei 1 cm/m

kreivumą, yra ne daugiau 1%. Beveik tiesūs, kai sortimentų, turinčių didesnį nei 1 cm/m kreivumą,

yra ne daugiau 10%. Šiek tiek kreivi, kai sortimentų, turinčių didesnį nei 1 cm/m kreivumą, yra ne

daugiau 20%.

Nugenėjimo kokybė. Kokybiškas nugenėjimas, jei šakų pamatų gali būti likę tik ant keleto

sortimentų, labai mažai sortimentų yra su matomomis menturėmis ir kambliniais sustorėjimais.

Keletas šakų,  kai šakų pamatai trumpi, menturės ryškios ir kambliniai sustorėjimai pastebimi ant

mažumos sortimentų. Daug šakų, jei šakų pamatai, stambių šakų menturės ir priekelminiai

sustorėjimai pastebimi ant daugumos sortimentų. Labai daug šakų, jei didžioji dauguma sortimentų

yra su šakų pamatais, stambių šakų menturėmis ir keletu labai ryškių priekelminių sustorėjimų.

Blogas nugenėjimas, jei mediena grubiai nugenėta rankiniu arba mašininiu būdu.

Sniegas arba ledas rietuvėje. Rietuvėje pastebimas šlapias arba suspaustas sniegas ir ledas.

Mažai sniego, kai snieguotų ar apledėjusių sortimentų, turinčių įtakos rietuvės glaudumui yra ne

daugiau kaip 10%, nedaug sniego, jeigu snieguotų ar apledėjusių sortimentų, turinčių įtakos



Lietuvos energetikos institutas
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija S/31-1274.11.11-G:V2

25

rietuvės glaudumui yra ne daugiau kaip 20%, daug sniego – ne daugiau kaip 30% snieguotų ar

apledėjusių sortimentų, turinčių įtakos rietuvės glaudumui.

Atliekos rietuvėje. Tai iki 50 cm ilgio rąsteliai, nuoplaišos, žievės gabalai, šakos. Šiuo atveju

ant dalies nužievintų asortimentų yra likusi nenužievinta žievė.

Žievės storis. Labai plona žievė– Lietuvoje augantiems medžiams nebūdinga. Plona žievė,

jei didesnioji sortimentų dalis turi veidrodinę žievę. Normali žievė, kai veidrodinę ir gruoblėtą žievę

turinčių sortimentų kiekis yra maždaug vienodas. Stora žievė, jeigu didesnioji sortimentų dalis turi

gruoblėtą žievę.

Stiebo forma. Labai nedidelio nulaibėjimo sortimentai – tai paprastai viduriniai rąstai, su

vienodu ir lygiu paviršiumi. Didelio nulaibėjimo sortimentai – tai rąstai su netolygiu nulaibėjimu,

pastebimomis nuosmaukomis, paprastai kambliniai ir viršūniniai rąstai.

Rietuvių glaudumo koeficientų vizualinio vertinimo normatyvai pateikiami medienos tūrio

lentelėse. Plokščių medienai, kartims, malkoms, smulkiems pjautiniesiems rąstams gali būti

naudojamos išvardintų veiksnių sąlygojamos vidutinės reikšmės, pateiktos rietuvių glaudumo

koeficientų lentelėse.

Rietuvės tūris gali būti nustatomas sveriant medieną ir taikant medienos masės koeficientus.

Taikant šį metodą, sveriama medienos rietuvė arba jų grupė, pavyzdžiui, medienvežėje esančios

rietuvės, yra sveriamos. Medienos tūris nustatomas pagal pasvertų atsitiktinai atrinktų kontrolinių

rietuvių, kurioms vienetinio matavimo metodu nustatomas  medienos tūris, apskaičiuotą medienos

masės  koeficientą. Tokių kontrolinių rietuvių tūris turi sudaryti ne mažiau kaip 1% visos sveriamos

medienos. Medienos tūris visai siuntai apskaičiuojamas visos siuntos medienos masę padauginant iš

kontrolinių rietuvių medienos masės koeficiento. Žievės tūris įvertinamas remiantis kontrolinių

rietuvių vienetiniu matavimu.

Rietuvės tūris gali būti nustatomas sveriant medieną ir apskaičiuojant tūrį pagal masės

koeficientų normatyvus.  Šiuo atveju taip pat sveriama medienos rietuvė arba jų grupė, pavyzdžiui,

medienvežėje esančios rietuvės. Medienos tūris su žieve nustatomas pagal medienos masės

koeficientų normatyvus ir jos drėgnį, kuris nustatomas taikant medienos drėgnio matavimo

prietaisus. Žievės tūris taip pat įvertinamas remiantis kontrolinių rietuvių vienetiniu matavimu.

 Malkų ir plokščių medienos apskaitai svarbūs glaudumo koeficientai pateikti 2.1 lentelėje.

Malkų ir plokščių medienos  iki 6 m ilgio su žieve rietuvių glaudumo koeficientai yra nustatyti

pagal spygliuočių ir lapuočių rąstų glaudumo koeficientus. Jie mažinami dėl didesnio malkų

kreivumo bei padidinami dėl žievės tūrio dalies. Kai rietuvėje yra daugiau kaip 25% kreivų

pliauskų, glaudumo koeficientai mažinami taip: apvalioms – 0,07, skaldytoms – 0,04, apvalių ir
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skaldytų malkų mišiniui – 0,05. Nustatyti glaudumo koeficientai, kai rietuvėje yra 40% apvalių ir

60% skaldytų pliauskų mišinys. Kai rietuvėje yra ir spygliuočių, ir lapuočių medžių rūšių mediena,

taikomi tų rūšių, kurių yra daugiau, glaudumo koeficientai. Jei medienos drėgnumas didesnis negu

25%, tai kiekvienam rietuvės aukščio metrui privaloma 3 cm užlaida.

2.1 lentelė. Malkų ir plokščių medienos su žieve rietuvių glaudumo koeficientai

Ilgis,
m

Glaudumo koeficientai
Spygliuočiai Lapuočiai

Apvalūs
Skaldyti

Apvalių ir
skaldytų
mišinys

Apvalūs
Skaldyti

Apvalių ir
skaldytų
mišinys<14 cm >14 cm <14 cm >14 cm

0,33 0,78 0,80 0,75 0,75 0,76 0,79 0,74 0,74
0,50 0,75 0,77 0,73 0,73 0,72 0,76 0,71 0,71
1,00 0,71 0,75 0,70 0,70 0,67 0,73 0,68 0,68
1,50 0,69 0,73 0,68 0,68 0,64 0,70 0,65 0,66
2,00 0,66 0,70 0,66 0,67 0,62 0,67 0,63 0,63
2,50 0,65 0,68 0,64 0,66 0,60 0,64 0,62 0,65
3,00 0,64 0,66 0,63 0,65 0,59 0,63 0,60 0,63
4,00 0,62 0,64 0,57 0,61
5,00 0,60 0,62 0,55 0,58
6,00 0,58 0,60 0,52 0,55

Masinėje malkų ir malkinės medienos apskaitoje (1000 m3 ir daugiau) naudojami tokie

bendri malkų glaudumo koeficientai: kai malkų ilgis 1 m, spygliuočiams – 0,70, lapuočiams – 0,68;

kai malkų ilgis 2 m, spygliuočiams – 0,68, lapuočiams – 0,65.

Padarinės medienos rietuvių glaudumo koeficientai pateikti 2.2 lentelėje. Šie glaudumo

koeficientai skirti medienos tūriui be žievės apskaičiuoti.

2.2 lentelė. Padarinės medienos rietuvių glaudumo koeficientai

Medžio rūšis
Glaudumo koeficientai

Sortimentams su žieve Grubiai nužievintiems
sortimentams Sortimentams be žievės

Sortimentams iki 1 m ilgio
Eglė, kėnis 0,71 0,76 0,78
Pušis 0,69 0,76 0,78
Maumedis 0,67 0,76 0,78
Beržas, drebulė 0,70 _ 0,79
Juodalksnis,
baltalksnis

0,68 _ 0,79

Liepa 0,67 _ 0,79
Ąžuolas, uosis 0,68 _ 0,79
Spygliuočiai 0,69 0,76 0,78
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Medžio rūšis
Glaudumo koeficientai

Sortimentams su žieve Grubiai nužievintiems
sortimentams Sortimentams be žievės

Lapuočiai 0,68 _ 0,79
Sortimentams nuo 1,1 m iki 2 m ilgio

Eglė, kėnis 0,69 0,74 0,76
Pušis 0,67 0,74 0,76
Maumedis 0,65 0,74 0,76
Beržas, drebulė 0,68 _ 0,77
Juodalksnis,
baltalksnis

0,67 _ 0,77

Liepa 0,66 _ 0,77
Ąžuolas, uosis 0,67 _ 0,77
Spygliuočiai 0,67 0,74 0,76
Lapuočiai 0,67 _ 0,77

Sortimentams nuo 2,1 m iki 3 m ilgio
Eglė, kėnis 0,67 0,72 0,74
Pušis 0,65 0,72 0,74
Maumedis 0,63 0,72 0,74
Beržas, drebulė 0,66 _ 0,75
Juodalksnis,
baltalksnis

0,65 _ 0,75

Liepa 0,64 _ 0,75
Ąžuolas, uosis 0,65 _ 0,75
Spygliuočiai 0,65 0,72 0,74
Lapuočiai 0,65 _ 0,75

Rąstų, taip pat karčių su žieve tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo

koeficientai, pateikti 2.3 ir 2.4 lentelėse, nustatyti pagal popiermedžių su žieve rietuvių erdvinio

tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) koregavimo koeficientus. Priimta, jog pušies ir

eglės rąstai yra beveik tiesūs, lapuočių – šiek tiek kreivi, visi rąstai kokybiškai nugenėti, į rietuves

rąstai sudėti neglaudžiai, o kartys sudėtos gerai. Pataisa dėl žievės storio turėtų būti priimta,

įvertinus kiekvienos medžių rūšies žievės tūrio dalį. Ši pataisa yra mažiausia baltalksniui ir drebulei

(– 0,05), didesnė pataisa taikoma vidutinio dydžio eglei ir beržui (– 0,06), o didžiausia pušiai bei

juodalksniui (– 0,07; – 0,08). Ąžuolui ir uosiui naudotini lapuočių medžių rūšių vidutiniai

glaudumo koeficientai.

Pataisos dėl sortimentų ilgio yra tokios: spygliuočių 5 m ilgio sortimentams nustatyta pataisa

–0,05, o 6 m ilgio – 0,07; lapuočių 5 m ilgio sortimentams – 0,06 ir 6 m ilgio – 0,09.

Visiems sortimentams, sukrautiems į rietuves, glaudumo koeficientai gali būti apskaičiuoti ir

individualiai, panaudojant rietuvių erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės)

koregavimo koeficientus.
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2.3 lentelė. Tarmedžių ir kitų rąstų iki 19 cm plongalio be žievės skersmens erdvinio tūrio su žieve
perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės)  glaudumo koeficientai

Medžių rūšis

Ilgis metrais
iki 1 nuo 1,1 iki 2 nuo 2,1 iki 3 nuo 3,1 iki 4 nuo 4,1 iki 5 nuo 5,1 iki 6

Vidutinis skersmuo plongalyje be žievės, cm
£16 >16 £16 >16 £16 >16 £16 >16 £16 >16 £16 >16

Pušis 0,63 0,67 0,61 0,65 0,58 0,62 0,56 0,60 0,53 0,57 0,51 0,55
Eglė 0,67 0,70 0,65 0,68 0,62 0,65 0,60 0,63 0,57 0,60 0,55 0,58
Beržas 0,63 0,66 0,61 0,64 0,57 0,60 0,54 0,57 0,51 0,54 0,46 0,51
Drebulė 0,66 0,69 0,64 0,67 0,60 0,63 0,57 0,60 0,54 0,57 0,51 0,54
Juodalksnis 0,62 0,65 0,60 0,63 0,56 0,59 0,53 0,56 0,50 0,53 0,47 0,50
Baltalksnis 0,64 0,67 0,62 0,65 0,58 0,61 0,55 0,58 0,52 0,55 0,49 0,52
Vidutinis 0,64 0,67 0,62 0,65 0,59 0,62 0,56 0,59 0,51 0,56 0,50 0,53
Spygliuočiai 0,65 0,68 0,63 0,66 0,60 0,63 0,58 0,61 0,55 0,58 0,53 0,56
Lapuočiai 0,64 0,67 0,61 0,64 0,58 0,61 0,55 0,58 0,52 0,55 0,49 0,52

2.4 lentelė. Karčių su žieve erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) glaudumo
koeficientai

Medžių rūšis

Ilgis metrais
iki 3 nuo 3,1 iki 4 nuo 4,1 iki 5 nuo 5,1 iki 6

Vidutinis skersmuo plongalyje be žievės, cm
3-4 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6

Pušis 0,44 0,48 0,42 0,46 0,40 0,48 0,38 0,42
Eglė 0,48 0,52 0,46 0,50 0,44 0,48 0,42 0,46
Lapuočiai 0,42 0,46 0,39 0,43 0,36 0,40 0,33 0,37

Popiermedžių erdvinio tūrio perskaičiavimo į medienos tūrį (be žievės) ir koregavimo

koeficientai pateikti 2.5 lentelėje. Šie koeficientai suderinti su atitinkamais pagrindinės

popiermedžių importuotojos – Švedijos normatyvais. Bazinė koeficiento reikšmė yra koreguojama,

atsižvelgiant į daugybę aukščiau aptartų veiksnių, turinčių įtakos popiermedžių rietuvių glaudumui.

2.5 lentelė. Pradinis popiermedžių rietuvės glaudumo koeficientas

Medžio rūšis Pušis Eglė Beržas
Ąžuolas Drebulė Alksnis

Uosis
Koeficientas 69 71 65 67 65

Bendras mišrių medžių rūšių rietuvių glaudumo koeficientas skaičiuojamas kaip svertinis

vidurkis nuo atskirų medžių rūšių kiekio. Pradinis glaudumo koeficientas didinamas rietuvėms,

kuriose yra sukrauti sortimentai, skirti pjovimui: lapuočiams – 2, spygliuočiams – 1. Pataisa dėl

žievės storio, nustatant malkų glaudumo koeficientą, yra eliminuojama.
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2.5 lentelėje pateiktas pradinis glaudumo koeficientas koreguojamas, taikant 2.6 lentelėje

pateiktas pataisas.

2.6 lentelė. Pradinio glaudumo koeficiento koregavimo pataisos

1.Vidutinis skersmuo,
cm laibgalyje su žieve 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-

17
18-
19

20-
22

23-
26

27-
39

40-
69

Koeficiento pataisa,
vnt.

-13 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1,
+2

+3 +4 +5 +6 +7

2. Sukrovimas Glaudžiai
sudėta

Gerai
sudėta

Neglaudžiai
sudėta

Neglaudžiai
(mašininis)

Labai
neglaudžiai

Daug sortimentų
skersai

Koeficiento
pataisa, vnt. 0 -1 -2 -3, -5 - 6, -7 -8, -9

3. Kreivumas Tiesūs Beveik tiesūs Šiek tiek kreivi Kreivi
Koeficiento
pataisa, vnt. 0 -1 -2 -3, -5

4. Genėjimas Kokybiškas Keletas šakų Daug šakų Labai daug šakų Labai daug šakų
blogas genėjimas

Koeficiento
pataisa, vnt. 0 -1 -2, -3 -4, -5 -6, -7, -8

Kai vidutinis rietuvėje esančių sortimentų skersmuo mažesnis nei 7 cm, pataisa dėl genėjimo
dvigubinama

5. Sniegas arba ledas rietuvėje Nėra Mažai Nedaug Daug Labai daug
Koeficiento pataisa, vnt. -0 -2 -4 -8 -12

6. Atliekos rietuvėje Nėra Nedaug Daug Labai daug
Koeficiento pataisa, vnt. 0 -1 -2 -3, -4

7. Ilgis, m Spygliuočiams Lapuočiams
4,0 3,0 2,5 2,0 4,0 3,0 2,5 2,0

Koeficiento pataisa, vnt. -2 0 +1 +3 -3 0 +2 +4

8. Rietuvės aukštis, m Aukštesnė kaip 2 m Aukštesnė kaip 3 m
Koeficiento pataisa, vnt. +1 +2

9. Žievės storis Labai plona Plona, veidrodinė Normali Stora
Koeficiento pataisa, vnt. -4 -5 -6, -7, -8 -9, -10

10. Stiebo forma Labai nedidelio nulaibėjimo rąstų , % Didelio nulaibėjimo rąstų, %
31-50 51-70 >70 31-50 51-70 >70

Koeficiento
pataisa, vnt. +1 +2 +3 -1 -2 -3
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Pavyzdys.  Pušies popiermedžių glaudumo koeficiento (69%, kaip  nurodyta 2.5 lentelėje)

koregavimo pataisos yra tokios: popiermedžiai su vidutiniu skersmeniu laibgalyje 11 cm (-4), į

mašiną neglaudžiai sukrauti (-3), sukrauti į rietuvę, aukštesnę kaip 2 m (+1), beveik tiesūs (-1), su

keletu trumpų šakų (-1), be sniego (0) ir be atliekų (0), 3 m ilgio (+0), normalia žieve (-6). Įvertinus

šias pataisas, glaudumo koeficientas lygus 55 %.

Neapipjautųjų lentų rietuvių glaudumo koeficientai pateikti 2.7 lentelėje. Šie glaudumo

koeficientai skirti lentų tūriui (be žievės) apskaičiuoti.

2.7 lentelė. Neapipjautųjų lentų rietuvių glaudumo koeficientai

Lentų
ilgis, m

Glaudumo koeficientai
Lentų storis, mm

13 16 19 22 25 32 40 44 50 60 70-100
Spygliuočių medžių:

kai drėgnis didesnis už 20%
1,00-1,75 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
2,00-6,50 0,58 0,59 0,60 0,60 0,61 0,63 0,65 0,66 0,67 0,70 0,75

kai drėgnis mažesnis arba lygus 20%
1,00-1,75 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
2,00-6,50 0,63 0,64 0,65 0,65 0,66 0,68 0,71 0,72 0,73 0,75 0,79

Lapuočių medžių:
kai drėgnis didesnis už 20%

1,00-1,75 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
2,00-6,50 0,49 0,50 0,52 0,53 0,54 0,57 0,60 0,62 0,64 0,68 0,74

kai drėgnias mažesnis arba lygus 20%
1,00-1,75 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
2,00-6,50 0,54 0,56 0,58 0,59 0,6 0,63 0,67 0,69 0,71 0,75 0,82

Gaubtinių rietuvių glaudumo koeficientai pateikti 2.8 lentelėje. Šie glaudumo koeficientai
skirti gaubtinių tūriui (be žievės) apskaičiuoti.

2.8 lentelė. Gaubtinių rietuvių glaudumo koeficientai tūriui (be žievės) apskaičiuoti

Gaubtinių
ilgis, m

Glaudumo koeficientai
Gaubtinių storis, mm

įvairus 15-29 30-39 40 ir daugiau
Gaubtinės su žieve

iki 2,0 0,48 0,45 0,50 0,55
daugiau 2,0 0,43 0,40 0,45 0,50

Gaubtinės be žievės
iki 2,0 0,56 0,54 0,58 0,61
daugiau 2,0 0,50 0,48 0,52 0,55
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Skiedrų, technologinių atliekų, žabų glaudumo koeficientai pateikti atitinkamai 2.9-2.11
lentelėse. Erdvinis žabų tūris apskaičiuojamas, žabų rietuvės ilgį ir aukštį, pamatuotą kamblių
sukrovimo pusėje, padauginus iš 2/3 žabų rietuvės pločio.

2.9 lentelė. Skiedrų glaudumo koeficientai
Skiedrų požymiai Glaudumo koeficientai

Skiedros pagamintos iš įvairios medienos:
iki pervežimo 0,36
pervežus iki 50 km 0,40
pervežus daugiau kaip 50 km 0,42

Skiedros pagamintos iš smulkių medelių ir šakų:
iki pervežimo 0,35
pervežus iki 50 km 0,36
pervežus daugiau kaip 50 km 0,37

2.10 lentelė. Technologinių atliekų glaudumo koeficientai
Atliekų pavadinimas Glaudumo koeficientai

Atraižos 0,55
Pjuvenos iki pervežimo 0,28
Pjuvenos po pervežimo 0,33
Drožlės iki pervežimo 0,11
Drožlės po pervežimo 0,13

2.11 lentelė. Žabų glaudumo koeficientai
Žabų rūšis Glaudumo koeficientai

I 0,20
II 0,12
III 0,10

Mechanizuotai sukrautos šakų krūvos, kurios ilgis paprastai yra didesnis už plotį, tūris
erdmetriais apskaičiuojamas pagal formulę:

;FBLHVerdm ´´´= (2.2)

čia: H – šakų krūvos aukštis, m;

L – šakų krūvos ilgis, m;

B – šakų krūvos plotis, m;

F – šakų skerspjūvio formos koeficientas.
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Šakų krūvos ilgis matuojamas pusėje krūvos aukščio. Vidutinis šakų krūvos plotis

matuojamas prie žemės paviršiaus. Vidutinis šakų krūvos aukštis matuojamas kaip atstumas nuo

žemės paviršiaus iki vidutiniame aukštyje vizualiai išbrėžtos žemės paviršiui lygiagrečios linijos.

Šakų krūvos skerspjūvio formos koeficientas priklauso nuo šakų krūvos pločio ir aukščio

santykio. Jo reikšmės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.  rugsėjo 21 d.

įsakymu Nr. D1-431 [18], pateiktos 2.12 lentelėje.

2.12 lentelė. Šakų krūvos skerspjūvio formos koeficientas
Šakų krūvos pločio ir aukščio
santykis, B/H 1 1,5 2 2,5 3

Šakų krūvos skerspjūvio
formos koeficientas 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79

Rankiniu būdu sukrautos šakų krūvos, kuri savo forma primena rutulio nuopjovą, tūris

erdmetriais nustatomas pagal šakų krūvos aukštį ir jos pagrindo vidutinį skersmenį. Šakų krūvos

aukštis nustatomas kaip atstumas nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio krūvos taško. Vidutinis šakų

krūvos skerspjūvis apskaičiuojamas kaip vidurkis, matuojant prie žemės paviršiaus dviem

kryptimis. Taip pamatuotos šakų krūvos tūris erdmetriais nustatomas pagal 2.13 lentelėje pateiktus

aukščiau minėtu Aplinkos ministro įsakymu patvirtintus duomenis.

Šakų medienos tūris kietmetriais Vktm apskaičiuojamas šakos krūvos tūrį dauginant iš šakų

krūvos glaudumo koeficiento:

;erdmktm VkV ´= (2.3)

čia: k – šakų krūvos glaudumo koeficientas;

Verdm – šakų krūvos tūris, erdm.
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2.13 lentelė. Rankomis sukrautos šakų krūvos tūris, erdm
Šakų krūvos
pagrindo
skersmuo, m

Šakų krūvos aukštis, m

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

1,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0
1,2 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6
1,4 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1
1,6 0,3 0,7 1,1 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1
1,8 0,4 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8
2,0 0,4 0,9 1,5 2,1 2,7 3,4 4,0 4,6 5,2
2,2 0,5 1,0 1,7 2,4 3,2 3,9 4,7 5,4 6,2 7,0
2,4 0,5 1,1 1,9 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,1
2,6 1,2 2,1 3,0 4,1 5,1 6,2 7,3 8,3 9,4 10,4 11,5
2,8 1,4 2,3 3,4 4,5 5,7 7,0 8,2 9,4 10,7 11,9 13,1 14,4
3,0 2,5 3,7 5,0 6,4 7,8 9,2 10,6 12,0 13,4 14,8 16,3 17,7
3,2 2,7 4,0 5,4 7,0 8,6 10,2 11,8 13,4 15,0 16,6 18,2 19,8
3,4 4,3 5,9 7,6 9,4 11,2 13,0 14,8 16,6 18,5 20,3 22,1
3,6 4,6 6,3 8,2 10,2 12,2 14,3 16,3 18,3 20,4 22,4 24,4
3,8 6,8 8,8 11,0 13,2 15,5 17,8 20,0 22,3 24,6 26,8
4,0 7,2 9,4 11,8 14,3 16,8 19,3 21,8 24,3 26,8 29,3

Šakų krūvos glaudumo koeficientas priklauso nuo medžių rūšies ir šakų laikymo trukmės
(2.14 lentelė).

2.14 lentelė. Šakų krūvos glaudumo  koeficientai

Šakų sudėtis
Šakų laikymo krūvoje trukmė, mėn.

0 1 2 3
Spygliuočiai 0,11 0,14 0,17 0,20
Spygliuočiai-lapuočiai 0,10 0,13 0,15 0,18
Lapuočiai 0.09 0,12 0,14 0,16

2.3.  Medienos masės ir tūrio kitimas

Šviežia mediena laikoma tokia mediena, kuri nukirsta ne seniau kaip prieš 1 mėnesį.

Santykinis medienos drėgnis – tai procentais išreikštas medienoje esančio vandens ir drėgnos

medienos masių santykis, apskaičiuojamas pagal formulę:

;100/)( ´-= drsdr mmmW (2.4)

čia: mdr – drėgnos medienos masė;

ms – sausos medienos masė.
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Santykinio medienos drėgnio reikšmės kinta priklausomai nuo daugelio veiksnių, o

labiausiai nuo meteorologinių sąlygų. Tai iliustruoja 2.15 lentelėje pateikti duomenys. Apvalioji

mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Tokios medienos drėgnis kinta 30-50% ribose.

Smulkintoji plokščių mediena, kuri teikiama iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios

medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65%. Visai medienvežei vidutinis

santykinis drėgnis nustatomas ± 7% tikslumu.

2.15 lentelė. Šviežios* nukirstos apvaliosios plokščių medienos vidutinis santykinis drėgnis

Medžio rūšis
Mėnuo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Santykinis medienos drėgnis,  %

Spygliuočiai 49 46 43 41 39 38 38 38 39 41 43 46
Minkštieji lapuočiai 48 45 44 42 41 41 40 41 41 42 44 45

* nukirsta neseniau kaip prieš 1 mėnesį.

2.4.  Apvaliosios ir smulkintos medienos 1 m3 masė (medienos tankis)

Apvaliosios medienos tankis labai priklauso nuo medžių rūšies, medienos drėgnio, metų

laiko. Medienos tankiui taip pat turi įtakos augavietė ir kiti veiksniai, bet mažesniu laipsniu ir jų

įtaką praktiškai yra sunku įvertinti. Imant 4–5 po 40–50 gramų masės  mėginius iš įvairių

medienvežės ar skiedrovežės vietų bei laboratoriniu būdu nustačius jų drėgnį, apvaliosios ir

smulkintos medienos tankis medienvežei gali būti nustatytas ± 5% tikslumu.

2.16-2.21 lentelėse pateikti duomenys iliustruoja, kaip kinta įvairių rūšių medienos su žieve

ir be žievės  1 m3 medienos masė priklausomai nuo drėgnio ir metų laiko.

2.16 lentelė. Pušies ir eglės (su žieve) 1 m3 medienos masė, kg

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 654 699 752 800 847 901 943 1000 1042 1099
Vasaris 645 694 741 787 840 885 935 980 1031 1075
Kovas 641 690 735 781 826 877 917 971 1010 1064
Balandis 637 685 730 775 820 870 909 962 1000 1053
Gegužė 637 680 725 769 813 862 909 952 990 1042
Birželis 633 680 725 769 813 855 901 943 990 1031
Liepa 633 676 725 769 813 855 901 943 990 1031
Rugpjūtis 633 680 725 769 813 855 901 943 990 1031
Rugsėjis 637 680 725 769 813 862 909 952 990 1042
Spalis 637 685 730 775 820 870 909 962 1000 1053
Lapkritis 641 690 735 781 826 877 917 971 1010 1064
Gruodis 645 694 741 787 840 885 935 980 1031 1075
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2.17 lentelė. Pušies ir eglės (be žievės) 1 m3 medienos masė, kg

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 694 735 781 826 870 917 962 1000 1053 1099
Vasaris 685 730 769 813 855 901 943 990 1031 1075
Kovas 676 719 763 806 847 893 935 971 1020 1064
Balandis 671 714 758 800 840 885 926 962 1010 1053
Gegužė 667 709 752 794 833 877 917 962 1000 1042
Birželis 667 709 746 787 833 870 909 952 990 1031
Liepa 667 704 746 787 826 870 909 952 990 1031
Rugpjūtis 667 709 746 787 826 870 909 952 990 1031
Rugsėjis 667 709 752 794 833 877 917 962 1000 1042
Spalis 671 714 758 800 840 877 926 962 1010 1053
Lapkritis 676 719 763 806 847 893 935 971 1020 1064
Gruodis 685 730 769 813 855 901 943 990 1031 1075

2.18 lentelė. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (su žieve) 1 m3 medienos masė, kg

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 730 763 806 840 877 917 962 1000 1031 1075
Vasaris 714 752 787 826 862 893 926 962 1000 1042
Kovas 709 741 775 806 840 877 909 943 971 1010
Balandis 699 730 763 794 826 855 893 926 952 990
Gegužė 694 725 758 787 820 847 877 909 935 971
Birželis 690 719 752 781 813 840 870 901 926 962
Liepa 690 719 752 781 806 840 870 901 926 952
Rugpjūtis 690 719 752 781 813 840 870 901 926 962
Rugsėjis 694 725 758 787 820 847 877 909 935 971
Spalis 699 730 763 794 826 855 893 926 952 990
Lapkritis 704 741 775 806 840 877 909 943 971 1010
Gruodis 714 752 787 820 862 893 926 962 1000 1042

2.19 lentelė. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (be žievės) 1 m3 medienos masė, kg

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 769 800 833 870 901 935 971 1000 1042 1075
Vasaris 752 787 820 847 877 909 943 971 1010 1042
Kovas 741 769 800 833 862 893 917 952 980 1010
Balandis 735 763 787 820 847 870 901 926 962 990
Gegužė 725 752 781 806 833 862 885 917 943 971
Birželis 725 752 775 800 826 855 877 909 935 962
Liepa 719 746 775 800 826 855 877 901 926 952
Rugpjūtis 725 752 775 800 826 855 877 909 935 962
Rugsėjis 725 752 781 806 833 862 885 917 943 971
Spalis 735 763 787 820 847 870 901 926 962 980
Lapkritis 741 769 800 833 862 893 917 952 980 1010
Gruodis 752 787 820 847 877 909 943 971 1010 1042
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2.20 lentelė. Beržo, ąžuolo ir uosio (su žieve) 1 m3 medienos masė, kg

Mėnesiai Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 769 813 862 909 952 1000 1053 1099 1136 1190
Vasaris 758 800 847 885 935 980 1020 1064 1111 1149
Kovas 746 787 833 870 917 952 1000 1042 1087 1124
Balandis 741 781 820 862 901 943 980 1020 1064 1099
Gegužė 735 775 813 855 893 926 971 1010 1042 1087
Birželis 730 769 806 847 885 926 962 1000 1042 1075
Liepa 730 769 806 847 885 917 962 1000 1031 1075
Rugpjūtis 730 769 806 847 885 926 962 1000 1042 1075
Rugsėjis 735 775 813 855 893 926 971 1010 1042 1087
Spalis 741 781 820 862 901 943 980 1020 1064 1099
Lapkritis 746 787 833 870 917 952 1000 1042 1087 1124
Gruodis 758 800 847 885 935 980 1020 1064 1111 1149

2.21 lentelė. Beržo, ąžuolo ir uosio (be žievės) 1 m3 medienos masė, kg

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 806 847 893 935 980 1020 1064 1099 1149 1190
Vasaris 794 833 877 917 952 990 1031 1075 1111 1149
Kovas 781 820 862 893 935 971 1010 1053 1087 1124
Balandis 775 813 847 885 917 952 990 1031 1064 1099
Gegužė 769 800 840 877 909 943 980 1010 1053 1087
Birželis 763 800 833 870 901 935 971 1010 1042 1075
Liepa 763 800 833 870 901 935 971 1000 1042 1075
Rugpjūtis 763 800 833 870 901 935 971 1010 1042 1075
Rugsėjis 769 800 840 877 909 943 980 1010 1053 1087
Spalis 775 813 847 885 917 952 990 1031 1064 1099
Lapkritis 781 820 862 893 935 971 1010 1053 1087 1124
Gruodis 794 833 877 917 952 990 1031 1075 1111 1149

2.5. Apvaliosios ir smulkintos medienos 1 tonos masės tūris

Atvirkštinio skaičiavimo normatyvas taikomas, kai žinant medienos masę ir drėgnį, reikia

nustatyti medienos tūrį. Šis metodas taikomas tuo atveju, kai mediena sveriama. Normatyvo

tikslumas yra toks pat, kaip ir apvaliosios medienos tankio nustatymo atveju. Žinant medienos

masę, drėgnį ir metų laiką, medienvežės ar skiedroviežės smulkintos arba apvaliosios medienos

tūris gali būti nustatytas ± 5% tikslumu.

2.22-2.27 lentelėse pateikti duomenys rodo, kaip kinta įvairių rūšių medienos su žieve ir be

žievės 1 tonos masės tūris m3 priklausomai nuo medienos drėgnio ir metų laiko.
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2.22 lentelė. Pušies ir eglės (su žieve) 1 tonos masės tūris, m3

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 1,53 1,43 1,33 1,25 1,18 1,11 1,06 1,00 0,96 0,91
Vasaris 1,55 1,44 1,35 1,27 1,19 1,13 1,07 1,02 0,97 0,93
Kovas 1,56 1,45 1,36 1,28 1,21 1,14 1,09 1,03 0,99 0,94
Balandis 1,57 1,46 1,37 1,29 1,22 1,15 1,10 1,04 1,00 0,95
Gegužė 1,57 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10 1,05 1,01 0,96
Birželis 1,58 1,47 1,38 1,30 1,23 1,17 1,11 1,06 1,01 0,97
Liepa 1,58 1,48 1,38 1,30 1,23 1,17 1,11 1,06 1,01 0,97
Rugpjūtis 1,58 1,47 1,38 1,30 1,23 1,17 1,11 1,06 1,01 0,97
Rugsėjis 1,57 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10 1,05 1,01 0,96
Spalis 1,57 1,46 1,37 1,29 1,22 1,15 1,10 1,04 1,00 0,95
Lapkritis 1,56 1,45 1,36 1,28 1,21 1,14 1,09 1,03 0,99 0,94
Gruodis 1,55 1,44 1,35 1,27 1,19 1,13 1,07 1,02 0,97 0,93

2.23 lentelė. Pušies ir eglės (be žievės) 1 tonos masės tūris, m3

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 1,44 1,36 1,28 1,21 1,15 1,09 1,04 1,00 0,95 0,91
Vasaris 1,46 1,37 1,30 1,23 1,17 1,11 1,06 1,01 0,97 0,93
Kovas 1,48 1,39 1,31 1,24 1,18 1,12 1,07 1,03 0,98 0,94
Balandis 1,49 1,40 1,32 1,25 1,19 1,13 1,08 1,04 0,99 0,95
Gegužė 1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96
Birželis 1,50 1,41 1,34 1,27 1,20 1,15 1,10 1,05 1,01 0,97
Liepa 1,50 1,42 1,34 1,27 1,21 1,15 1,10 1,05 1,01 0,97
Rugpjūtis 1,50 1,41 1,34 1,27 1,21 1,15 1,10 1,05 1,01 0,97
Rugsėjis 1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,96
Spalis 1,49 1,40 1,32 1,25 1,19 1,14 1,08 1,04 0,99 0,95
Lapkritis 1,48 1,39 1,31 1,24 1,18 1,12 1,07 1,03 0,98 0,94
Gruodis 1,46 1,37 1,30 1,23 1,17 1,11 1,06 1,01 0,97 0,93

2.24 lentelė. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (su žieve) 1 tonos masės tūris, m3

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 1,37 1,31 1,24 1,19 1,14 1,09 1,04 1,00 0,97 0,93
Vasaris 1,40 1,33 1,27 1,21 1,16 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96
Kovas 1,41 1,35 1,29 1,24 1,19 1,14 1,10 1,06 1,03 0,99
Balandis 1,43 1,37 1,31 1,26 1,21 1,17 1,12 1,08 1,05 1,01
Gegužė 1,44 1,38 1,32 1,27 1,22 1,18 1,14 1,10 1,07 1,03
Birželis 1,45 1,39 1,33 1,28 1,23 1,19 1,15 1,11 1,08 1,04
Liepa 1,45 1,39 1,33 1,28 1,24 1,19 1,15 1,11 1,08 1,05
Rugpjūtis 1,45 1,39 1,33 1,28 1,23 1,19 1,15 1,11 1,08 1,04
Rugsėjis 1,44 1,38 1,32 1,27 1,22 1,18 1,14 1,10 1,07 1,03
Spalis 1,43 1,37 1,31 1,26 1,21 1,17 1,12 1,08 1,05 1,01
Lapkritis 1,42 1,35 1,29 1,24 1,19 1,14 1,10 1,06 1,03 0,99
Gruodis 1,40 1,33 1,27 1,22 1,16 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96
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2.25 lentelė. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (be žievės) 1 tonos masės tūris, m3

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 1,30 1,25 1,20 1,15 1,11 1,07 1,03 1,00 0,96 0,93
Vasaris 1,33 1,27 1,22 1,18 1,14 1,10 1,06 1,03 0,99 0,96
Kovas 1,35 1,30 1,25 1,20 1,16 1,12 1,09 1,05 1,02 0,99
Balandis 1,36 1,31 1,27 1,22 1,18 1,15 1,11 1,08 1,04 1,01
Gegužė 1,38 1,33 1,28 1,24 1,20 1,16 1,13 1,09 1,06 1,03
Birželis 1,38 1,33 1,29 1,25 1,21 1,17 1,14 1,10 1,07 1,04
Liepa 1,39 1,34 1,29 1,25 1,21 1,17 1,14 1,11 1,08 1,05
Rugpjūtis 1,38 1,33 1,29 1,25 1,21 1,17 1,14 1,10 1,07 1,04
Rugsėjis 1,38 1,33 1,28 1,24 1,20 1,16 1,13 1,09 1,06 1,03
Spalis 1,36 1,31 1,27 1,22 1,18 1,15 1,11 1,08 1,04 1,02
Lapkritis 1,35 1,30 1,25 1,20 1,16 1,12 1,09 1,05 1,02 0,99
Gruodis 1,33 1,27 1,22 1,18 1,14 1,10 1,06 1,03 0,99 0,96

2.26 lentelė. Beržo, ąžuolo ir  uosio (su žieve) 1 tonos masės tūris, m3

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 1,30 1,23 1,16 1,10 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,84
Vasaris 1,32 1,25 1,18 1,13 1,07 1,02 0,98 0,94 0,90 0,87
Kovas 1,34 1,27 1,20 1,15 1,09 1,05 1,00 0,96 0,92 0,89
Balandis 1,35 1,28 1,22 1,16 1,11 1,06 1,02 0,98 0,94 0,91
Gegužė 1,36 1,29 1,23 1,17 1,12 1,08 1,03 0,99 0,96 0,92
Birželis 1,37 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93
Liepa 1,37 1,30 1,24 1,18 1,13 1,09 1,04 1,00 0,97 0,93
Rugpjūtis 1,37 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93
Rugsėjis 1,36 1,29 1,23 1,17 1,12 1,08 1,03 0,99 0,96 0,92
Spalis 1,35 1,28 1,22 1,16 1,11 1,06 1,02 0,98 0,94 0,91
Lapkritis 1,34 1,27 1,20 1,15 1,09 1,05 1,00 0,96 0,92 0,89
Gruodis 1,32 1,25 1,18 1,13 1,07 1,02 0,98 0,94 0,90 0,87

2.27 lentelė. Beržo, ąžuolo ir  uosio (be žievės) 1 tonos masės tūris, m3

Mėnuo Santykinis medienos drėgnis, %
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Sausis 1,24 1,18 1,12 1,07 1,02 0,98 0,94 0,91 0,87 0,84
Vasaris 1,26 1,20 1,14 1,09 1,05 1,01 0,97 0,93 0,90 0,87
Kovas 1,28 1,22 1,16 1,12 1,07 1,03 0,99 0,95 0,92 0,89
Balandis 1,29 1,23 1,18 1,13 1,09 1,05 1,01 0,97 0,94 0,91
Gegužė 1,30 1,25 1,19 1,14 1,10 1,06 1,02 0,99 0,95 0,92
Birželis 1,31 1,25 1,20 1,15 1,11 1,07 1,03 0,99 0,96 0,93
Liepa 1,31 1,25 1,20 1,15 1,11 1,07 1,03 1,00 0,96 0,93
Rugpjūtis 1,31 1,25 1,20 1,15 1,11 1,07 1,03 0,99 0,96 0,93
Rugsėjis 1,30 1,25 1,19 1,14 1,10 1,06 1,02 0,99 0,95 0,92
Spalis 1,29 1,23 1,18 1,13 1,09 1,05 1,01 0,97 0,94 0,91
Lapkritis 1,28 1,22 1,16 1,12 1,07 1,03 0,99 0,95 0,92 0,89
Gruodis 1,26 1,20 1,14 1,09 1,05 1,01 0,97 0,93 0,90 0,87
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Pavyzdžiai:

1.  Beržų plokščių medienos masė vasario mėnesį medienvežėje yra 25 tonos. Šviežiai nukirstos

medienos vidutinio drėgnio (45%) beržų tūris su žieve būtų lygus 25 x 1,02 = 25,5 m3

(koeficientas iš 2.28 lentelės). Turint pamatuotą vasario mėn. beržo medienos drėgnį, pvz.,

35%, jų tūris su žieve  būtų lygus    25 x 1,13 = 28,25 m3 (perskaičiavimo koeficientas toje

pačioje lentelėje).

2.  Analogiškai pagal tūrį galima apskaičiuoti medienos masę. Vasario mėnesį pakrovus į

medienvežę 26 m3 beržų plokščių medienos su žieve, kurios drėgnis 45%, jos vidutinė masė

būtų lygi 26 : 1,02 = 25,49 tonos. Turint vasario mėn. pamatuotą beržo medienos drėgnį, pvz.,

55%, beržų su žieve masė būtų lygi 26 : 0,94 = 27,66 tonos.

Pirmasis pavyzdys gali būti taikomas konvertuojant medienos masę į tūrį plokščių

fabrikuose, jei atsiskaitymai už pristatytą medieną vyksta tūrio pagrindu. Antrasis pavyzdys gali

būti taikomas medienos vežėjų, norinčių nustatyti pakrautos medienos masę, kad galima būtų

išvengti medienvežių perkrovimų. Taikant Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir

tūrio nustatymo  taisyklėse pateiktus rodiklius, galima preliminariai apskaičiuoti į energijos

gamybos įmones patiekto kuro, pamatuoto kietmetriais ar erdmetriais, nustatyti kuro masę.

Apibendrintai medienos apskaitai taikant svėrimo metodą, gali būti naudojami 2.28 lentelėje

pateikti duomenys. Orasausės medienos drėgnumas – 12-15%. Pagal šią lentelę galima medienos

masę perskaičiuoti į tūrį, o tūrį – į medienos masę.

2.29 lentelė. Medienos masė

Medžių rūšis
1 m3 medienos svoris, kg 1 tonos tūris, m3

12-15% drėgnumo Pusiau
išdžiūvusi

Šviežiai
nukirsta

12-15%
drėgnumo

Pusiau
išdžiūvusi Šviežiai nukirstaSvyravimas Vidutinis

Pušis 310-710 520 600 863 1,99 1,67 1,16
Eglė 350-600 450 550 794 2,22 1,82 1,26
Beržas 510-770 650 710 878 1,54 1,41 1,14
Drebulė 430-570 510 530 762 1,96 1,89 1,31
Juodalksnis 420-640 540 590 827 1,85 1,69 1,21
Baltalksnis 490 520 800
Ąžuolas 540-1050 760 800 1020 1,32 1,25 0,98
Uosis 570-940 750 780 924 1,33 1,28 1,08
Maumedis 440-830 590 620 833 1,69 1,61 1,20
Klevas 640-740 690 720 862 1,45 1,39 1,16
Liepa 320-530 450 580 792 2,22 1,72 1,26
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Miškininkystėje medienos apskaita yra paremta daugiamete patirtimi ir pakankamai gerai

organizuota. Tačiau medienos tūris, nustatomas taikant įprastus  metodus, dėl įvairių priežasčių  ne

visada būna pakankamai tikslus. Kaip rodo Lietuvos žemės ūkio universitete atlikti tyrimai, kilus

ginčams, neretai tenka atlikti pakartotinius matavimus arba pasikvieti trečiosios šalies ekspertus

[19]. Apvaliosios medienos apskaitos tikslumui padidinti pasitelkiamos rąstų matavimo linijos ir

kitos automatizuotos tūrio matavimo priemonės. Suomijoje, Švedijoje, Airijoje, Čekijos

Respublikoje ir kitose valstybėse dažnai naudojamas medienos tūrio nustatymas svėrimo būdu.

Platesnis medienos svėrimo taikymas apvaliosios medienos apskaitos sistemoje sudarytų palankias

prielaidas skaidriai biokuro apskaitai įmonėse, kurios naudoja šį kurą energijai gaminti.
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3. BIOKURO APSKAITOS PRINCIPAI ŠILUMOS GAMYBOS ĮMONĖSE

3.1. Biokuro kokybės rodikliai ir jų nustatymas

Kietojo kuro savybių nustatymo metodai remiasi tarptautinėje praktikoje iš esmės jau

įteisintomis nuostatomis ir principais bei Lietuvoje galiojančiais standartais [20-49]. Svarbiausi

biokuro kokybės rodikliai apibrėžiami remiantis kuro elementine analize, šilumingumo vertės,

drėgnio, pelenų kiekio ir pelenų lydumo tyrimais. Biokuro, naudojamo energetinėms reikmėms,

požiūriu yra svarbi informacija apie medienos tankį, dalelių matmenis ir kitas jo tvarkymui,

tiekimui ir naudojimui svarbias savybes. Metalų ir šarmų, esančių kure arba pelenuose, kiekio

tyrimai gali būti taip pat svarbūs aplinkosauginiu ar deginimo technologijų požiūriu. Deginant

medžio dulkes, gali būti svarbios su saugumu susijusios savybės, pavyzdžiui, savaiminio

užsidegimo temperatūra ir pan.

Biokuras, kaip ir bet kuris kietasis kuras, yra sudarytas iš degiosios ir nedegiosios dalies.

Bendru atveju vartotojui patiekiamas drėgnas kuras, kurio masė vadinama naudojamąja mase. Iš

kuro pašalinus drėgmę, lieka sausoji masė, kurią sudeginus lieka pelenai. Pelenai ir drėgmė sudaro

nedegiąją kuro dalį. Savo ruožtu degiąją dalį sudaro surištoji anglis, kuri lieka po kaitinimo

suskaidžius šiluminiu požiūriu nestabilius komponentus, ir lakiosios medžiagos.

Paprastai drėgmės kiekis kure svyruoja plačiose ribose: žievėje ji sudaro apie 60%,

pjuvenose – apie 55%, šviežiai nukirstoje medienoje  – apie 50-60%, miško kirtimo atliekose – apie

35-50%, malkose – apie 20-25%, medienos granulėse – apie 8-10%. Todėl pelenų, lakiųjų

medžiagų ir surištosios anglies kiekis bei cheminė kuro sudėtis nurodoma procentais nuo sausosios

masės. Tuo tarpu drėgmės kiekis praktiniuose skaičiavimuose pateikiamas  procentais nuo kuro

naudojamosios masės.

Biokuro peleningumo nustatymo metodą apibrėžia standartas LST CEN/TS 14775 [32].

Šiame standarte pagrindinė apibrėžtis – sausos medžiagos peleningumas, t.y. neorganinio likučio po

kuro sudeginimo nustatytomis sąlygomis masė, išreikšta kuro sausosios medžiagos masės

procentais.

Peleningumo nustatymo procedūra. Peleningumas nustatomas apskaičiuojant likučio,

susidariusio po kuro iškaitinimo ore griežtai valdomomis trukmės, ėminio masės ir įrenginių

techninėmis sąlygomis reguliuojamoje (550±10) ºC temperatūroje. Peleningumą nustačius
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aukštesnėje, pavyzdžiui 815 ºC, gaunamas skirtumas gali būti paaiškinamas lakiųjų neorganinių

junginių išlėkimu, tolesne neorganinių junginių oksidacija ir karbonarų skilimu, susidarant CO2.

Lėkštelė, kurioje talpinamas kuras, turi būti pagaminta iš inertinės medžiagos, pvz.,

porceliano, kvarco arba platinos, ir tokio dydžio, kad ėminio įkrova būtų ne didesnė kaip 0,1 g/cm2

dugno ploto.

Krosnis taip pat turi tenkinti standartais nustatytus reikalavimus. Šioje krosnyje galima gauti

vienodos temperatūros zoną, kurioje temperatūros lygiai atitiktų reikiamus procedūros lygius ir

kurie būtų pasiekti per nustatytą laiką. Krosnies ventiliavimo srautas turi būti toks, kad atliekant

kaitinimo procedūrą netrūktų degimui reikalingo deguonies. Ventiliavimo srautas turėtų siekti nuo

penkių iki dešimties krosnies oro tūrių per minutę.

Naudojamos svarstyklės, kuriomis lėkštelę su ėminiu būtų galima pasverti 0,1 mg tikslumu.

Reikalaujama naudoti eksikatorių (specialų indą, naudojamą cheminėms medžiagoms

džiovinti) be džioviklio, kaip nurodyta ISO 1171:1997 Solid Mineral Fuels – Determination of ash

content (Kietasis mineralinis kuras. Pelningumo nustatymas), kuris taikomas nustatyti akmens

anglių peleningumą.

Ėminys yra ruošiamas, kaip nustatyta standartu LST CEN/TS 14780:2006 (šis standartas

2011 m. pakeistas nauju LST EN 14780:2011 Kietasis biokuras. Ėminių paruošimas). Ėminio

dalelių vardinis didžiausias matmuo yra 10 mm arba mažesnis. Peleningumas turi būti nustatytas:

a) tiesiogiai paruoštame bendrajame analizės ėminyje, įskaitant lygiagretų drėgmės kiekio

nustatymą bendrajame analizės ėminyje pagal CEN/TS 148774-3;

b) bendrojo analizės ėminio tiriamoje dalyje, kuri turi būti išdžiovinta taikant tą pačią

procedūrą, kuri taikoma nustatant drėgmės kiekį bendrajame analizės ėminyje, ir

laikomas visiškai sausas prieš sveriant peleningumui nustatyti (tiriamoji dalis laikoma

uždarame inde eksikatoriuje).

Vadovaujantis šiuo standartu, kiekvieną ėminį reikia analizuoti ne mažiau kaip du kartus.

Tuščia lentelė kaitinama krosnyje iki (550±10) ºC temperatūros ne trumpiau kaip 60 min. Lėkštelė

išimama iš krosnies ir padedama ant karščiui atsparios plokštės aušti nuo 5 iki 10 minučių. Tada ji

pernešama į eksikatorių be džioviklio, kuriame turi ataušti iki aplinkos temperatūros. Ataušusi

lėkštelė sveriama 0,1 mg tikslumu ir užrašoma jos masė. Vienu metu leidžiama dirbti su keliomis

lėkštelėmis.

Bendrasis analizės ėminys turi būti gerai sumaišytas prieš svėrimą. Ne mažiau kaip 1 g

ėminio dedamas ant lėkštelės dugno ir išsklaidomas dugno paviršiumi vienodo storio sluoksniu.



Lietuvos energetikos institutas
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija S/31-1274.11.11-G:V2

43

Lėkštelė su ėminiu sveriama 0,1 mg tikslumu ir užrašoma masė. Jei prieš tai ėminys buvo

džiovintas džiovinimo spintoje, kaip atsargumo priemonė dėl drėgmės sugėrimo lėkštelė ir ėminys

turi būti išdžiovinti 105 ºC temperatūroje ir tuomet pasverti. Jei peleningumas yra labai mažas,

tikslumui pagerinti naudojamas didesnis ėminys ir didesnė lėkštelė.

Lėkštelė dedama į šaltą krosnį. Ėminys krosnyje kaitinamas pagal tokį kaitinimo režimą:

· Krosnies temperatūra tolygiai keliama iki 250 ºC per 50 minučių (t.y. 5 ºC/min sparta). Ši

temperatūra laikoma 60 minučių, kad lakiosios medžiagos galėtų išsiskirti iš ėminio ir

neužsidegti;

· Krosnies temperatūra toliau tolygiai keliama iki (550±10) ºC per 60 minučių arba 5

ºC/min sparta, ir ši temperatūra laikoma ne trumpiau kaip 120 minučių.

Lėkštelė su turiniu išimama iš krosnies ir padedama ant karščiui atsparios plokštės aušti nuo 5

iki 10 minučių ir tada pernešama į eksikatorių be džioviklio ataušti iki aplinkos temperatūros. Kai

lėkštelė ataušta iki aplinkos temperatūros, lėkštelė su pelenais sveriama 0,1 mg tikslumu ir

užrašoma masė.

Jei abejojama dėl visiško sudegimo (pvz., apžiūrint matomi suodžiai), tuomet :

a) ėminys vėl dedamas į karštą (550 ºC) krosnį ir dar kaitinamas laikant po 30 minučių tol,

kol masės pokytis tampa mažesnis kaip 0,2 mg arba

b) prieš pakartotinai dedant ėminį į šaltą (aplinkos temperatūros) krosnį, į jį įlašinama

distiliuoto vandens arba amonio nitrato, krosnis vėl kaitinama iki (550±10) ºC ir laikoma

šioje temperatūroje po 30 minučių tol, kol masės pokytis tampa mažesnis kaip 0,2 mg.

Sausosios masės peleningumas As, išreikštas sausosios masės procentais, apskaičiuojamas

pagal tokią formulę:

);100/(100100)/()( 1213 ns WmmmmA -´´--= (3.1)

čia: m1 – tuščios lėkštelės masė (g);

m2 – lėkštelės ir ėminio masė (g);

m3 – lėkštelės ir pelenų masė (g);

Wn – analizei naudoto ėminio drėgmės kiekis (%).
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Kuro peleningumas sausojoje masėje As ir naudojamojoje masėje An apibrėžiamas formule:

);100/(100 nns WAA -´= (3.2)

čia: A – kuro peleningumas (%);

Wn – kuro drėgnis (%).

Rezultatas turi būti pateiktas 0,1% tikslumu kaip dviejų kartotinių to paties ėminio

analizės rezultatų vidurkis.

Kuro drėgnis nustatomas naudojant sertifikuotą ir metrologinę patikrą turintį prietaisą.

Medienos drėgniui nustatyti laboratorijose paprastai naudojamas svėrimo metodas. Ėminys

įdedamas į prieš tai pasvertą biuksą (stiklinį indelį su šlifuotu dangteliu, pasveriamas 0,001 g

tikslumu ir džiovinamas džiovinimo spintoje 103±2ºC temperatūroje, kol įgauna pastovų svorį,

kuris nustatomas atliekant keletą kontrolinių svėrimų. Jei dviejų gretimų svėrimų (per 2 valandas)

rezultatai skiriasi mažiau kaip 0,002 g, laikoma, kad mediena yra absoliučiai sausa. Pieš kiekvieną

svėrimą biuksas spintoje uždengiamas, išimamas ir ataušinamas sausame eksikatoriuje iki kambario

temperatūros. ir apskaičiuojamas pagal masės pasikeitimą džiovinimo metu, taikant formulę:

;100/)( ´-= nsnn mmmW (3.3)

čia: mn – bandinio masė prieš džiovinimą (naudojamoji masė) (kg);

ms – bandinio masė po džiovinimo (sausoji masė) (kg).

Kuro drėgnis yra svarbus jo kokybės rodiklis. Todėl jo nustatymas yra svarbi procedūra, kuri

turi būti atliekama katilinėje (elektrinėje) priimant kurą iš tiekėjo.

Augančio medžio drėgnis paprastai būna nuo 40 iki 60%. Jis svyruoja priklausomai nuo

medžio rūšies, augavietės, metų laiko (augimo metu drėgnis būna didesnis, žiemą mažesnis). Šio

rodiklio skirtumus atskirose medžio dalyse iliustruoja 3.1 lentelėje pateikti duomenys.
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3.1 lentelė. Spygliuočių medžių dalių drėgnis [50]
Naudojamosios masės drėgnis, %
Pušis Eglė

Kamienas 45–50 40–60
Šakos 50–56 42–46
Viršūnė 60 60
Žiauberis 36-60 38-58
Luobas 53–67 47–63

Medienai džiūstant pirmiausia išsiskiria vadinamas laisvasis vanduo, o vėliau ir ląstelėse

esantis vanduo. Išgaravus ląstelių vandeniui, medienos fizinės savybės keičiasi ir jos tūris mažėja.

Medienos tūris pradeda mažėti drėgniui sumažėjus iki 23-25% ir susitraukia 6-7%. Medienai

džiūstant lauko sąlygomis, jos drėgnis sumažėja iki deginimui tinkamo 20-25% lygio. Medieną

džiovinant patalpose, jos drėgnį galima sumažinti iki 8-15%. Saugant medieną žiemą pašiūrėje, jos

drėgnis mažai keičiasi, o geriausiai mediena džiūsta nuo balandžio iki rugsėjo mėn.

Pagrindinis biokuro kokybę apibrėžiantis rodiklis yra jo šilumingumas, t.y. šilumos kiekis,

kuris išsiskiria sudeginus vieną kilogramą šio kuro. Pagal kolorimetrinėje  bomboje nustatytą

išsiskyrusios šilumos kiekį galima apskaičiuoti dvi kuro šilumingumo reikšmes – aukštutinę

naudojamosios masės degimo šilumą Qna ir žemutinę degimo šilumą Qnž. Aukštutinė degimo šiluma

apskaičiuojama įvertinant šilumos kiekį Qk, kuris išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose

esantiems vandens garams (išsiskyrusiems dėl medienoje esančios drėgmės ir susidariusiems degant

vandeniliui). Ataušinus degimo produktus iki 40-60ºC, dėl vandens garų kondensacijos galima

papildomai gauti 15-20% šilumos. Įprastiniuose katiluose ši kondensavimosi šiluma prarandama,

kadangi degimo produktai patenka į dūmtraukį, esant aukštesnei nei 100°C temperatūrai. Todėl

biokuro naudojamosios masės, deginamos tokiuose katiluose, šilumingumui apibūdinti naudojamas

žemutinės degimo šilumos rodiklis. Aukštutinė degimo šiluma – tai maksimalus šilumos kiekis,

kurį galima gauti deginant kurą ir įrengus dūmų-vandens ekonomaizerį. Žemutinė degimo šiluma

apskaičiuojama taip:

.knan QQQ -=ž (3.4)
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Paprastai biokuro šilumingumas išreiškiamas MJ vienam kilogramui naudojamosios masės

(drėgno kuro). Biokuro naudojamosios masės aukštutinė degimo šiluma Qna pagal sausosios masės

rodiklius Qsa, kurie savo ruožtu apskaičiuojami pagal degiosios masės (sausosios masės be pelenų)

šilumingumo rodiklius Qda taikant formules:

);100/1( nsana WQQ -´= (3.5)

).100/1( sdasa AQQ -´= (3.6)

Kietojo biokuro kokybės užtikrinimo standartas LST CEN/TS 15234-1:2011 [29] nustato,

kad sausosios masės žemutinė degimo šiluma Qsž gali būti apskaičiuojama įvertinant vandenilio,

deguonies ir azoto kiekį procentais sausojoje masėje pagal formulę:

);(8,02,212ž ssssas NOHQQ +´-´-= (3.7)

čia: Qsa – sausosios masės aukštutinė degimo šiluma;

Hs – vandenilio kiekis biokuro sausojoje masėje (%);

Os – deguonies kiekis biokuro sausojoje masėje (%);

Ns – azoto kiekis biokuro sausojoje masėje (%).

3.2. Biokuro energetinės vertės nustatymas pagal masę

Biokuro apskaitos centriniu elementu neabejotinai turi būti vartotojui (energijos gamybos

įmonei patiekto kuro energetinė vertė, kurios nustatymas remiasi kuro masės nustatymu ir LST

CEN/TS 15234-1:2011 [31] patvirtintomis nuostatomis. Gauto biokuro naudojamosios masės

žemutinė degimo šiluma Qnž pagal sausosios masės šilumingumo rodiklį apskaičiuojama taikant

formulę:

;02443,0)100/1( nnsn WWQQ ´--´= žž (3.8)

čia: Qsž – sausosios masės žemutinė degimo šiluma (MJ/kg);

Wn – gauto kuro (naudojamosios masės) drėgnis (%);

0,02443 – vandens garavimo pastoviame slėgyje, esant 25°C, entalpijos pataisos koeficientas

(vandens slaptoji garavimo šiluma), (MJ/kg vienam masės drėgnio procentui).
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Tradiciniuose katiluose degimo produktų temperatūrai viršijant 100°C, vandens garai

nesusikondensuoja ir yra pašalinami į atmosferą. Kondensaciniuose katiluose, padidinus šildomojo

paviršiaus plotą arba įrengus dūmų-vandens ekonomaizerį, degimo produktai ataušinami, garai

kondensuojasi ir virsdami į vandenį išskiria slaptąją garavimo šilumą.  Slaptosios garavimo šilumos

įtaką biokuro šilumingumui iliustruoja 3.1 ir 3. 2  pav.

3.1 paveikslas. Naudojamosios masės žemutinė degimo šiluma

3.2 paveikslas. Slaptosios gavimo šilumos dalis biokuro šilumingumui
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Absoliutinis dydžiu slaptosios garavimo šilumos įnašas yra nedidelis, tačiau kaip matyti iš

3.2 pav., jos įtaka naudojamosios masės žemutinės degimo šilumos vertei tampa reikšminga, kai

biokuro drėgnis viršija  40%.

Visiškai sausos medienos pagrindinė masė (iki 99%) susideda iš organinių medžiagų.

Neorganinių medžiagų, kurios sudeginus medieną virsta pelenais, kiekis remiantis standartais

apibrėžiamais rodikliais turėtų neviršyti 1-2 %. Tačiau  Lietuvos šilumos tiekimo įmonėms tiekiamo

biokuro kokybės rodiklių analizė rodo, kad biokuro peleningumas dėl įvairių priežasčių svyruoja

plačiose ribose ir gali siekti 5-10 %.  Todėl gauto biokuro naudojamosios masės žemutinė degimo

šiluma Qnž turėtų būti apskaičiuojama pagal degiosios masės šilumingumo rodiklį, taikant formulę:

;02443,0)100/1()100/1(žž nndn WAWQQ ´--´-´= (3.9)

čia: Qdž – degiosios masės žemutinė degimo šiluma (MJ/kg);

A – sausosios būsenos kuro peleningumas (%);

Wn – naudojamosios masės drėgnis (%).

Jei kuro peleningumas yra mažas ir gana pastovus, žemutinę degimo šilumą galima

apskaičiuoti pagal sausajai masei taikomą formulę. Kai konkretaus biokuro peleningumas kinta

plačiose ribose, biokuro žemutinės degimo šilumos rodiklį  rekomenduojama apskaičiuoti remiantis

degiosios masės šilumingumo rodikliais.

Kuo daugiau biokuro sudėtyje yra anglies, tuo aukštesnė jo degimo šiluma. Kuro savybes

labai pagerina vandenilis, kuris degdamas išskiria bent keturis kartus daugiau šilumos nei anglis.

Tačiau jo dalis įvairių rūšių medienos cheminės sudėties struktūroje mažai skiriasi. Tai iliustruoja

standarto LST CEN/TS 14961-1:2010  [20] C priede pateiktos tipinės įvairių rūšių biomasės

pagrindinių elementų vertės (3.2 lentelė).



Lietuvos energetikos institutas
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija S/31-1274.11.11-G:V2

49

3.2 lentelė. Biomasėje esančių pagrindinių elementų tipinės vertės (procentais nuo degiosios masės)
Anglis Vandenilis Deguonis Azotas Siera Chloras

Neapdorota spygliuočių mediena 51,0 6,3 42,0 0,1 0,02 0,01
Neapdorota lapuočių mediena 49,0 6,2 44,0 0,1 0,02 0,01
Neapdorota spygliuočių žievė 54,0 6,1 40,0 0,5 0,1 0,02
Neapdorota lapuočių žievė 55,0 6,1 40,0 0,3 0,1 0,02
Spygliuočių kirtimo atliekos 52,0 6,1 41,0 0,5 0,04 0,01
Lapuočių kirtimo atliekos 52,0 6,1 41,0 0,5 0,04 0,01
Gluosnis 49,0 6,2 44,0 0,5 0,05 0,03
Tuopa 49,0 6,3 44,0 0,4 0,03 <0,01
Kviečių, rugių, miežių šiaudai 49,0 6,3 43,0 0,5 0,1 0,04
Rapsų šiaudai 50,0 6,3 43,0 0,8 0,3 0,5
Kviečių, rugių, miežių grūdai 46,0 6,6 45,0 2,0 0,1 0,1
Rapsų grūdai 63,0 7,5 25,0 4,0 0,1
Kanarinio strypainio žolė 49,0 6,1 43,0 1,4 0,2 0,6
Neapdorota žolė (šienas) 49,0 6,3 43,0 1,4 0,2 0,8

Įvairių biokuro rūšių degiojoje masėje esanti anglis sudaro apie 49-52%, deguonis apie 40-

45%, o vandenilis 6,1-6,6%. Tik rapsų grūduose anglies ir vandenilio elementų dalis yra ženkliai

didesnė – atitinkamai 63,0 ir 7,5%, o deguonies beveik dvigubai mažesnė – 25%. Svarbu pastebėti,

kad azoto dalis medienos degiojoje masėje neviršija 0,5%, tuo tarpu kviečių, rugių, miežių grūduose

šio elemento dalis siekia 2%, o rapsų grūduose net 4%.

Minėtame standarte taip pat nurodytos ir šių biokuro rūšių degiosios masės šilumingumo

tipinės vertės (3.3 lentelė), kurios patvirtina tikėtinus (remiantis elementinės sudėties analize) iš

degiosios masės gaunamus aukštutinės degimo šilumos ir žemutinės degimo šilumos nedidelius

skirtumus.

3.3 lentelė. Biomasės (degiosios masės) šilumingumo tipinės vertė
Aukštutinė degimo šiluma Žemutinė degimo šiluma

GJ/t MWh/t GJ/t MWh/t
Neapdorota spygliuočių mediena 20,5 5,7 19,2 5,3
Neapdorota lapuočių mediena 20,2 5,6 19,0 5,3
Neapdorota spygliuočių žievė 21,0 5,8 20,0 5,6
Neapdorota lapuočių žievė 21,0 5,8 20,0 5,6
Spygliuočių kirtimo atliekos 21,0 5,8 20,0 5,6
Lapuočių kirtimo atliekos 20,0 5,6 19,0 5,3
Gluosnis 20,3 5,6 18,8 5,2
Tuopa 20,2 5,6 18,8 5,2
Kviečių, rugių, miežių šiaudai 19,8 5,5 18,5 5,1
Rapsų šiaudai 19,8 5,5 18,5 5,1
Kviečių, rugių, miežių grūdai 18,8 5,2 17,4 4,8
Rapsų grūdai 27,7 7,3 26,1 7,7
Kanarinio strypainio žolė 20,4 5,7 19,1 5,3
Neapdorota žolė (šienas) 19,4 5,4 18,4 5,1
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Kaip matyti iš 3.3 lentelėje pateiktų duomenų ir iš 3.3 pav., sudeginus tokį pat kiekį įvairių

rūšių biokuro degiosios masės, gaunamas šilumos kiekis skiriasi palyginti mažai. Lyginant kviečių,

rugių ir miežių grūdus, kurių šilumingumas yra mažiausias, su mediena ar jos atliekomis, matyti,

kad šios biokuro rūšys gali išskirti iki 10% daugiau šilumos. Tuo tarpu rapsų grūdų žemutinė

degimo šiluma yra apie 50% didesnė nei jos išskiria degdami kviečių, rugių ar miežių grūdai.

3.3 paveikslas. Degiosios masės šilumingumo rodikliai

Įvairių rūšių jaunų medžių visiškai sausos medienos šilumingumas, remiantis [51] pateiktais

duomenimis, svyruoja palyginti siaurose ribose (3.4 lentelė). Kaip matyti iš šioje lentelėje pateiktų

duomenų ir 3.4 pav., atskirų medžio dalių šilumingumas šiek tiek svyruoja. Pavyzdžiui, beržo ir

baltalksnio žievės šilumingumas yra atitinkamai 18 ir 12% didesnis už viso medžio šilumingumą.

Pušies kelmo, įskaitant šaknis, energetinė vertė 15%, o spyglių 8% didesnė nei viso medžio. Tuo

tarpu drebulės atskirų dalių šilumingumas mažai skiriasi. Kaip matyti iš 3.5 pav., atskirų medienos

rūšių (viso medžio) sausosios masės šilumingumo rodikliai skiriasi labai nedaug – didžiausias

skirtumas tarp pušies ir drebulės yra mažesnis nei 5%.
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3.4 lentelė. Plačiai paplitusių medžių rūšių ir jų dalių (sausosios masės) šilumingumas
Medžių
rūšis

Kamienas
be žievės Žievė Visas

kamienas
Šakos ir
viršūnės Visas medis

Žemutinė degimo šiluma, GJ/t
Pušis 19,31 19,53 19,33 20,23 19,53
Eglė 19,05 18,80 19,02 19,77 19,29
Beržas 18,62 22,75 19,19 19,94 19,30
Baltalksnis 18,67 21,57 19,00 20,03 19,18
Juodalksnis 18,89 21,44 19,31 19,37 19,31
Drebulė 18,67 18,57 18,65 18,61 18,65

Žemutinė degimo šiluma, MWh/t
Pušis 7,43 7,51 7,43 7,78 7,51
Eglė 7,33 7,23 7,32 7,60 7,42
Beržas 7,16 8,75 7,38 7,67 7,42
Baltalksnis 7,18 8,30 7,31 7,70 7,38
Juodalksnis 7,27 8,25 7,43 7,45 7,43
Drebulė 7,18 7,14 7,17 7,16 7,17

3.4 paveikslas. Pušies, beržo ir drebulės atskirų medžio dalių šilumingumas
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3.5 paveikslas. Labiausiai paplitusių medžių rūšių (viso medžio) šilumingumas

Naudojant 3.4 lentelėje pateiktus duomenis ir taikant (3.8) formulę, galima nustatyti

medienos naudojamosios masės žemutinės degimo šilumos rodiklius įvairiam kuro drėgnumo lygiui

(3.5-3.6 lentelės).

3.5 lentelė. Biokuro žemutinė degimo šiluma, esant įvairiam drėgniui
Kuro
drėgnis
(W, %)

Kuro žemutinė degimo šiluma, GJ/t

Pušis Eglė Beržas Drebulė Juod-
alksnis

Balt-
alksnis Klevas Liepa

20 15.13 14.94 14.95 14.43 14.96 14.86 14.95 14.95
21 14.91 14.73 14.73 14.22 14.74 14.64 14.73 14.73
22 14.69 14.51 14.52 14.01 14.52 14.42 14.52 14.52
23 14.47 14.29 14.30 13.80 14.31 14.21 14.30 14.30
24 14.25 14.07 14.08 13.59 14.09 13.99 14.08 14.08
25 14.03 13.86 13.86 13.38 13.87 13.77 13.86 13.86
26 13.81 13.64 13.65 13.17 13.65 13.56 13.65 13.65
27 13.59 13.42 13.43 12.95 13.44 13.34 13.43 13.43
28 13.37 13.20 13.21 12.74 13.22 13.13 13.21 13.21
29 13.15 12.99 12.99 12.53 13.00 12.91 12.99 12.99
30 12,93 12,77 12,78 12,32 12,78 12,69 12,78 12,78
31 12,71 12,55 12,56 12,11 12,57 12,48 12,56 12,56
32 12,49 12,34 12,34 11,90 12,35 12,26 12,34 12,34
33 12,27 12,12 12,12 11,69 12,13 12,04 12,12 12,12
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Kuro
drėgnis
(W, %)

Kuro žemutinė degimo šiluma, GJ/t

Pušis Eglė Beržas Drebulė Juod-
alksnis

Balt-
alksnis Klevas Liepa

34 12,05 11,90 11,91 11,48 11,91 11,83 11,91 11,91
35 11,83 11,68 11,69 11,27 11,70 11,61 11,69 11,69
36 11,61 11,47 11,47 11,06 11,48 11,40 11,47 11,47
37 11,39 11,25 11,26 10,85 11,26 11,18 11,26 11,26
38 11,17 11,03 11,04 10,63 11,04 10,96 11,04 11,04
39 10,95 10,81 10,82 10,42 10,83 10,75 10,82 10,82
40 10,73 10,60 10,60 10,21 10,61 10,53 10,60 10,60
41 10,52 10,38 10,39 10,00 10,39 10,31 10,39 10,39
42 10,30 10,16 10,17 9,79 10,17 10,10 10,17 10,17
43 10,08 9,94 9,95 9,58 9,96 9,88 9,95 9,95
44 9,86 9,73 9,73 9,37 9,74 9,67 9,73 9,73
45 9,64 9,51 9,52 9,16 9,52 9,45 9,52 9,52
46 9,42 9,29 9,30 8,95 9,30 9,23 9,30 9,30
47 9,20 9,08 9,08 8,74 9,09 9,02 9,08 9,08
48 8,98 8,86 8,86 8,53 8,87 8,80 8,86 8,86
49 8,76 8,64 8,65 8,31 8,65 8,58 8,65 8,65
50 8,54 8,42 8,43 8,10 8,43 8,37 8,43 8,43
51 8,32 8,21 8,21 7,89 8,22 8,15 8,21 8,21
52 8,10 7,99 7,99 7,68 8,00 7,94 7,99 7,99
53 7,88 7,77 7,78 7,47 7,78 7,72 7,78 7,78
54 7,66 7,55 7,56 7,26 7,56 7,50 7,56 7,56
55 7,44 7,34 7,34 7,05 7,35 7,29 7,34 7,34
56 7,22 7,12 7,12 6,84 7,13 7,07 7,12 7,12
57 7,00 6,90 6,91 6,63 6,91 6,85 6,91 6,91
58 6,78 6,68 6,69 6,42 6,69 6,64 6,69 6,69
59 6,56 6,47 6,47 6,21 6,48 6,42 6,47 6,47
60 6,34 6,25 6,25 5,99 6,26 6,21 6,25 6,25

3.6 lentelė. Biokuro žemutinė degimo šiluma, esant įvairiam drėgniui
Kuro
drėgnis
(W, %)

Kuro žemutinė degimo šiluma, MWh/t

Pušis Eglė Beržas Drebulė Juod-
alksnis

Balt-
alksnis Klevas Liepa

20 4,20 4,15 4,15 4,01 4,16 4,13 4,15 4,15
21 4,14 4,09 4,09 3,95 4,09 4,07 4,09 4,09
22 4,08 4,03 4,03 3,89 4,03 4,01 4,03 4,03
23 4,02 3,97 3,97 3,83 3,97 3,95 3,97 3,97
24 3,96 3,91 3,91 3,77 3,91 3,89 3,91 3,91
25 3,90 3,85 3,85 3,72 3,85 3,83 3,85 3,85
26 3,84 3,79 3,79 3,66 3,79 3,77 3,79 3,79
27 3,77 3,73 3,73 3,60 3,73 3,71 3,73 3,73
28 3,71 3,67 3,67 3,54 3,67 3,65 3,67 3,67
29 3,65 3,61 3,61 3,48 3,61 3,59 3,61 3,61
30 3,59 3,55 3,55 3,42 3,55 3,53 3,55 3,55
31 3,53 3,49 3,49 3,36 3,49 3,47 3,49 3,49
32 3,47 3,43 3,43 3,31 3,43 3,41 3,43 3,43
33 3,41 3,37 3,37 3,25 3,37 3,35 3,37 3,37
34 3,35 3,31 3,31 3,19 3,31 3,29 3,31 3,31
35 3,29 3,25 3,25 3,13 3,25 3,23 3,25 3,25
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Kuro
drėgnis
(W, %)

Kuro žemutinė degimo šiluma, MWh/t

Pušis Eglė Beržas Drebulė Juod-
alksnis

Balt-
alksnis Klevas Liepa

36 3,23 3,19 3,19 3,07 3,19 3,17 3,19 3,19
37 3,16 3,12 3,13 3,01 3,13 3,11 3,13 3,13
38 3,10 3,06 3,07 2,95 3,07 3,05 3,07 3,07
39 3,04 3,00 3,01 2,90 3,01 2,99 3,01 3,01
40 2,98 2,94 2,95 2,84 2,95 2,93 2,95 2,95
41 2,92 2,88 2,88 2,78 2,89 2,87 2,88 2,88
42 2,86 2,82 2,82 2,72 2,83 2,81 2,82 2,82
43 2,80 2,76 2,76 2,66 2,77 2,75 2,76 2,76
44 2,74 2,70 2,70 2,60 2,71 2,68 2,70 2,70
45 2,68 2,64 2,64 2,54 2,64 2,62 2,64 2,64
46 2,62 2,58 2,58 2,49 2,58 2,56 2,58 2,58
47 2,55 2,52 2,52 2,43 2,52 2,50 2,52 2,52
48 2,49 2,46 2,46 2,37 2,46 2,44 2,46 2,46
49 2,43 2,40 2,40 2,31 2,40 2,38 2,40 2,40
50 2,37 2,34 2,34 2,25 2,34 2,32 2,34 2,34
51 2,31 2,28 2,28 2,19 2,28 2,26 2,28 2,28
52 2,25 2,22 2,22 2,13 2,22 2,20 2,22 2,22
53 2,19 2,16 2,16 2,08 2,16 2,14 2,16 2,16
54 2,13 2,10 2,10 2,02 2,10 2,08 2,10 2,10
55 2,07 2,04 2,04 1,96 2,04 2,02 2,04 2,04
56 2,01 1,98 1,98 1,90 1,98 1,96 1,98 1,98
57 1,94 1,92 1,92 1,84 1,92 1,90 1,92 1,92
58 1,88 1,86 1,86 1,78 1,86 1,84 1,86 1,86
59 1,82 1,80 1,80 1,72 1,80 1,78 1,80 1,80
60 1,76 1,74 1,74 1,67 1,74 1,72 1,74 1,74

Jei gauto kuro energijos kiekis apskaičiuojamas naudojamajai masei pagal drėgno kuro

šilumingumą ir svorį, kuro drėgnis turi būti nustatytas kiek įmanoma tiksliau. Netiksliai nustačius

drėgnį, gauto kuro energijos kiekis taip pat bus nustatytas netiksliai. Kai medienos drėgnis svyruoja

apie 40-50%, drėgnio nustatymo paklaidos turi kur kas mažesnę įtaką, jei energijos kiekis

skaičiuojamas ne naudojamosios masės vienetui, o  sausosios masės vienetui (3.6 pav.). Pavyzdžiui,

biokure, kurio drėgnis yra 50±5%, esančio energijos kiekio sausosios masės vienetui apskaičiavimo

paklaida yra apie 3%, o skaičiuojant naudojamosios masės vienetui, ši paklaida gali būti didesnė

kaip 12%.



Lietuvos energetikos institutas
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija S/31-1274.11.11-G:V2

55

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Drėginis, %

M
J/

kg

Naudojamosios masės Sausosios masės

3.6 paveikslas. Biokuro (pušies) žemutinės degimo šilumos priklausomybė nuo kuro drėgnio

Tai, kad sausosios masės šilumingumas mažai priklauso nuo biokuro drėgnio, yra svarbus

veiksnys šio kuro apskaitos tikslumui. Žinant į katilinę pristatyto biokuro šilumingumą sausosios

masės vienetui, kure esančios energijos kiekį galima nustatyti pakankamai tiksliai, o drėgnio

nustatymo paklaida tampa labiau reikšminga tik tuomet, kai gauto biokuro drėgnis siekia 55% ir

daugiau.

3.3. Biokuro energetinės vertės nustatymas pagal tūrį

Daugelis smulkių katilinių matuoja gauto kuro kiekį pagal tūrį. Smulkintai medienai toks

matavimas yra dažnai naudojamas. Gauto kuro kiekį masės vienetais galima apskaičiuoti,

naudojantis Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo  taisyklėse

pateiktais perskaičiavimo koeficientais. Tačiau tiesiogiai panaudoti pateiktus apibendrintus

rodiklius galima tik tuo atveju, kai į energijos gamybos įmonę kuro sudėtis ir drėgnis atitinka

minėtų taisyklių prieduose pateiktas charakteristikas.

 Medienos masę galima nustatyti naudojantis specialiais  tyrimais nustatytais absoliučiai

sausos medienos tankio ρ0, drėgnos medienos tankio ρn, normalizuotos medienos tankio ρ12 ir

bazinio tankio ρb rodikliais ir jų tarpusavio ryšiais [1].
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Absoliučiai sausos medienos tankis:

;/ ooo Vm=r (3.10)

čia: mo – absoliučiai sausos medienos masė (kg);

Vo – absoliučiai sausos medienos tūris (m3).

Drėgnos medienos tankis – tai drėgnos medienos masės mn ir tūrio Vn santykis:

;/ nnn Vm=r (3.11)

Šis rodiklis gali būti apskaičiuotas naudojantis absoliučiai sausos medienos tankio rodikliu:

);100/()100( bon KWW ´++´= rr (3.12)

čia: Kb – tūrinio išbrinkio koeficientas.

Normalizuotos medienos tankis:

./ 121212 Vm=r (3.13)

Bazinis tankis – tai visiškai sausos medienos masės ir didžiausio jos tūrio Vmax, t.y. ką tik

nukirstos medienos tūrio, santykis:

./ maxVmob =r (3.14)

Didžiausią tūrį bandinys įgauna mirkomas distiliuotame vandenyje tol, kol kas trys paros

nustatomi jo matmenys tarpusavyje skiriasi mažiau kaip 0,1 mm. Bazinis tankis nepriklauso nuo

medienos drėgnumo lygio ir yra plačiai naudojamas medienos šildymo, džiovinimo, celiuliozės ir

popieriaus gamybos ir kt. procesų skaičiavimuose.

Įvairiuose šaltiniuose pateikiamose lentelėse įvairių rūšių medienos tankiai yra tame regione

augančių medžių stiebo vidutiniai tankiai. Kadangi jų nustatymo metodai yra įvairūs, todėl

pateikiami rezultatai nemažai skiriasi. Lietuvoje plačiau paplitusių medžių tankiai pateikti 3.7

lentelėje.
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3.7 lentelė. Įvairių rūšių medienos vidutinio tankio rodikliai kg/m3 [1]

Kuro rūšis Normalizuotos medienos tankis
ρ12

Visiškai sauso kuro tankis
ρ0

Bazinis tankis
 ρb

Pušis 505 480 415
Eglė 445 420 365
Beržas 640 620 520
Drebulė 495 465 410
Juodalksnis 525 495 430
Gluosnis 455 435 375
Ąžuolas 690 655 570
Uosis 680 645 560
Maumedis 655 635 540
Klevas 690 655 570
Liepa 495 470 410

Naudojant nors vieną žinomą tankio rodiklį galima apytikriai nustatyti kitus medienos tankio

rodiklius, taikant aukščiau pateiktas jų tarpusavio ryšius aprašančias formules. Visiškai sausos

beržo, buko, maumedžio, skroblo ir vikmedžio medienos tankis apskaičiuojamas pagal formulę:

.975,0 12rr ´=o (3.15)

Kitoms medienos rūšims šių tankių ryšys aprašomas taip:

.946,0 12rr ´=o (3.16)

Bazinis beržo, buko, maumedžio, skroblo ir vikmedžio medienos tankis apskaičiuojamas

pagal formulę:

.811,0 12rr ´=b (3.17)

Kitoms medienos rūšims šių tankių ryšys aprašomas taip:

.823,0 12rr ´=b (3.18)

Šlapios visų rūšių medienos (kai kuro drėgnis yra didesnis kaip 30%) tankis apskaičiuojamas

taikant bazinio tankio rodiklius pagal formulę:

.)100/1( bn W rr += (3.19)
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Drėgnos beržo, buko, maumedžio, skroblo ir vikmedžio medienos (kai kuro drėgnis yra

mažesnis kaip 30%) tankis:

).6,0100/()100( WWon ´++´= rr (3.20)

Kitų medienos rūšių drėgnos medienos tankis apskaičiuojamas taikant formulę:

).5,0100/()100( WWon ´++´= rr (3.21)

Plačiau paplitusių kuro rūšių drėgno ir šlapios medienos tankis, apskaičiuotas taikant  3.7

lentelėje pateiktus tankio rodiklius ir (3.19)-(3.21) formules, pateiktas 3.8 lentelėje.

3.8 lentelė. Biokuro tankio priklausomybė nuo energijai gaminti naudojamo kuro rūšies ir drėgnio

Kuro drėgnis, (%) Tankis (skirtingoms biokuro rūšims), kg/ m3

Pušis Eglė Beržas Drebulė Juodalksnis Klevas Liepa Gluosnis
20 524 458 664 507 540 715 513 475
21 526 460 666 509 542 717 515 476
22 528 462 668 511 544 720 517 478
23 530 463 670 513 546 723 518 480
24 531 465 672 515 548 725 520 482
25 533 467 674 517 550 728 522 483
26 535 468 676 518 552 730 524 485
27 537 470 678 520 554 733 526 487
28 539 472 679 522 556 735 528 488
29 541 473 681 524 558 738 530 490
30 543 475 683 526 560 740 531 492
31 544 478 685 537 563 747 537 493
32 548 482 686 541 568 752 541 495
33 552 485 692 545 572 758 545 499
34 556 489 697 549 576 764 549 503
35 560 493 702 554 581 770 554 506
36 564 496 707 558 585 775 558 510
37 569 500 712 562 589 781 562 514
38 573 504 718 566 593 787 566 518
39 577 507 723 570 598 792 570 521
40 581 511 728 574 602 798 574 525
41 585 515 733 578 606 804 578 529
42 589 518 738 582 611 809 582 533
43 593 522 744 586 615 815 586 536
44 598 526 749 590 619 821 590 540
45 602 529 754 595 624 827 595 544
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Kuro drėgnis, (%) Tankis (skirtingoms biokuro rūšims), kg/ m3

Pušis Eglė Beržas Drebulė Juodalksnis Klevas Liepa Gluosnis
46 606 533 759 599 628 832 599 548
47 610 537 764 603 632 838 603 551
48 614 540 770 607 636 844 607 555
49 618 544 775 611 641 849 611 559
50 623 548 780 615 645 855 615 563
51 627 551 785 619 649 861 619 566
52 631 555 790 623 654 866 623 570
53 635 558 796 627 658 872 627 574
54 639 562 801 631 662 878 631 578
55 643 566 806 636 667 884 636 581
56 647 569 811 640 671 889 640 585
57 652 573 816 644 675 895 644 589
58 656 577 822 648 679 901 648 593
59 660 580 827 652 684 906 652 596
60 664 584 832 656 688 912 656 600

Iš 3.7 ir 3.8 lentelėse pateiktų duomenų matyti, kad įvairių medienos rūšių vieno m3 masė

yra labai skirtinga. Tai lemia ir įvairių rūšių medienos energetinės vertės skirtumus. Šiuos skirtumus

iliustruoja 3.7 ir 3.8 pav.

3.7 paveikslas. Įvairių rūšių visiškai sausos medienos tankis
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3.8 paveikslas. Įvairių rūšių visiškai sausos medienos energijos tankis

Įvairių rūšių medienos  1 m3 medienos masė kinta priklausomai ne tik nuo drėgnio, bet ir

nuo metų laiko. Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo  taisyklėse

pateiktais duomenimis, medienos tankis vasarą apie 5-6% mažesnis  nei žiemą. Tai iliustruoja

pušies ir eglės (be žievės) tankio kitimas metų bėgyje, pateiktas 3.9 pav.
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3.9 paveikslas. Pušies ir eglės  medienos tankio kaita [16]
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Daugeliu atveju patogu naudoti apskaitos pagal tūrį principą, jeigu pakankamai tiksliai

nustatomas medienos piltinis tankis. Gauto biokuro (naudojamosios masės) energijos tankis

apskaičiuojamas pagal formulę:

;nnžn PTQE ´= (3.22)

čia: En – gauto kuro (naudojamosios masės) energijos tankis (MJ/erdm);

Qnž – naudojamosios masės žemutinė degimo šiluma (MJ/kg);

       PTn – gauto kuro piltinis tankis, t.y. biokuro tūrio vieneto masė (kg/erdm).

Ūkinėje veikloje patiekto kuro energijos tankį  racionalu skaičiuoti MWh/erdm, pagal

(3.22) formulę gautą rezultatą  dalinant iš 3600. Medienos kuras, priimtas įmonėje pagal tūrį,

nurodant energijos kiekį piltinio tūrio vienetui, gali būti parduodamas mažoms katilinėms, namų

ūkiams ir pan. [52].

Vykdant kuro apskaitą centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus įmonėse, taip pat  būtų

racionalu nustatyti gauto kuro energijos tankį, t.y. išsiskiriančios šilumos kiekį tūrio vienetui.  Kaip

matyti iš 3.9 lentelėje pateiktų duomenų, energijos tankis gerokai mažiau priklauso nuo kuro

drėgnumo lygio negu kuro energetinė vertė, nustatyta naudojamosios masės vienetui. Šioje lentelėje

pateikti duomenys mišriai medienai lapuočių atveju atitinka 50% alksnių ir 50% drebulių, o

spygliuočių atveju - 50% eglių ir 50% pušų.

3.9 lentelė. Smulkintos medienos šilumingumas esant įvairiam kuro drėgniui [53]

Drėgnis,
%

Beržo mediena Mišrūs lapuočiai Mišrūs spygliuočiai
Piltinis
tankis

Rietuvinis
tankis

Piltinis
tankis

Rietuvinis
tankis

Piltinis
tankis

Rietuvinis
tankis

Energijos tankis kWh/m3

0 1040 1750 790 1330 830 1380
10 1030 1730 780 1310 810 1360
20 1010 1700 760 1280 800 1340
30 990 1660 740 1250 780 1310
40 970 1620 720 1200 760 1270
50 930 1550 680 1140 720 1200

Energijos tankis MJ/m3

0 3744 6300 2844 4788 2988 4968
10 3708 6228 2808 4716 2916 4896
20 3636 6120 2736 4608 2880 4824
30 3564 5976 2664 4500 2808 4716
40 3492 5832 2592 4320 2736 4572
50 3348 5580 2448 4104 2592 4320
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Smulkintai medienai Suomijoje naudojami perskaičiavimo koeficientai pateikti 3.10
lentelėje.

3.10 lentelė. Smulkintai medienai perskaičiavimo koeficientai [54]
Piltinis tūris, m3 Rietuvinis tūris, m3 Kietmetris

Piltinis m3, pliauskos ilgis 330 mm 1 0,6 0,4
Rietuvinis m3, pliauskos ilgis 330 mm 1,68 1 0,67
Rietuvinis m3, pliauskos ilgis 1000 mm 1,55 1 0,62
Kietmetris 2,5 1,5 1

Šioje lentelėje pateikti koeficientai gali būti taikomi mažose katilinėse ir namų ūkiuose.

Centralizuoto šilumos tiekimo įmonėse naudojamų kuro rūšių medienos masės ir tūrio

perskaičiavimui galima naudoti [55] pateiktus apibendrinti rodiklius (3.11 lentelė).

3.11 lentelė. Medienos kuro tūrio ir masės perskaičiavimo  koeficientai
1 ktm 1 erdm 1 t

Malkos 1,429 erdm 0,7 ktm 1,68 erdm
Miško skiedros 2,778 erdm 0,36 ktm 3,41 erdm
Medienos apdorojimo skiedros 2,857 erdm 0,35 ktm 3,51 erdm
Pjuvenos 4,0 erdm 0,25 ktm 4,91erdm
Medžio drožlės 6,667 erdm 0,15 ktm 8,18 erdm

Skandinavijos šalyse nustatytus įvairius apibendrintus rodiklius (šilumingumą, peleningumą,

piltinį energijos tankį ir pan.) yra patogu naudoti lyginamajai analizei. Tačiau biokuro apskaita

energetikos įmonėse turi būti paremta ne įvairiais apibendrintais rodikliais, tarp jų tūrio ir masės

perskaičiavimo koeficientais, o faktiniais į įmonę patiekto kuro ir jo naudojimo šilumai ir/arba

elektros energijai gaminti kiekio ir kokybės duomenimis. Patikimiausias energijos, esančios

patiekto kuro naudojamojoje masėje, apskaičiavimo būdas yra jo masės nustatymas sveriant ir

taikant šilumos įmonės arba sertifikuotoje laboratorijoje nustatytus šilumingumo, drėgnio ir

peleningumo rodiklius.

Remiantis atlikta analize, nerekomenduojama gauto kuro energetinę vertę apskaičiuoti iš

pagamintos  energijos kiekio ir katilo naudingumo koeficiento. Visų pirma, negali būti taikomi

apibendrinti katilo naudingumo koeficientai nes jis priklauso nuo darbo režimo, oro pertekliaus,

kuro drėgnumo ir kitų veiksnių. Pavyzdžiui, kuro drėgniui padidėjus nuo 35 iki 70%, katilo

naudingumo koeficientas sumažėja nuo 93,3 iki 88,9% [66].
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Jeigu vis tik būtų siekiama įteisinti biokuro suvartojimo apskaitą pagal pagamintos šilumos

kiekį,  būtų būtina įvertinti katilo naudingumo koeficiento pataisas dėl kuro drėgnio ir laikytis

žemiau aptartų sąlygų, leidžiančių įvertinti faktinį katilo darbo režimą ir užtikrinti sutarties tarp

kuro tiekėjo ir pirkėjo sąlygų atitikimą ir patikrą.

Siekiant patvirtinti, kad katilas dirba efektyviai, šilumos gamybos įmonėje kietojo kuro

katilų įrengtų šilumos kiekio matavimo prietaisų matavimo tikslumas turi būti ne mažesnis nei

numatyta pagal standartus. Be to, prie katilo taip pat turi būti įrengti matavimo įrenginiai,

registruojantys dūmų temperatūrą, O2 – arba CO2 kiekį ir CO. Registruotus šių įrenginių rodmenis

ir eksploatacijos žurnalus būtina išsaugoti nustatytą laiką katilo naudingumo koeficientui stebėti ir

kontroliuoti.

Šilumos tiekimo įmonė kiekvieną mėnesį turi ne tik registruoti pagamintos energijos kiekį

biokuro apskaitos dokumentuose, bet ir perduoti šiuos duomenis biokuro tiekėjui, kadangi šiuo

atveju sąskaitos už sunaudotą biokurą išrašomos remiantis pagamintos energijos kiekiu ir katilo

naudingumo koeficientu.

Biokuro tiekėjas turi turėti teisę pats nurašyti tiekiamos energijos apskaičiavimui svarbius

užregistruotus rodmenis. Jis taip pat turi teisę pareikalauti instrumentų patikros.

Praktikoje biokuro efektyvaus naudojimo požiūriu yra svarbūs ir kiti gauto kuro parametrai,

pvz., kuro sudėtis, asortimento  maišymas ir frakcinė sudėtis, įvairios priemaišos, mikroelementai ir

kt. Todėl yra svarbu, kad pirkėjas pateiktų savo tokią kokybės reikalavimų specifikaciją, kurioje

kuro sudėtis ir kiti rodikliai kuo geriau atitiktų kūrenimo įrengimams labiausiai tinkančias sąlygas, o

tiekėjas tuos reikalavimus užtikrintų.
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IŠVADOS

1. Atsinaujinančių energijos išteklių platesnis naudojimas – viena iš svarbiausių Lietuvos

energetikos politikos strateginių nuostatų. Pagrindiniais atsinaujinančiais energijos ištekliais

laikomi tradiciškai energetinėms reikmėms naudojami biokuro ištekliai – malkos, medienos

skiedros, miško kirtimo ir medžio apdirbimo atliekos (žievė, šakos, pjuvenos, pjuvenų

briketai ir kt.). Šių išteklių platesnio naudojimo įgyvendinimas visų pirma remiasi biokuro

dalies centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus kuro balanse sparčiu  augimu, 2020 m.

pasiekiant 55-60% rodiklį.

2. Modernios technologijos suteikia naujas galimybes energijos gamybos sektoriuje plačiau

naudoti įvairias žemės ūkio gamybos atliekas (šiaudus, nendres, spalius ir kt.), greitai

augančius energetinius augalus (gluosninius žilvičius, topinambus, aukštaūgius žolinius

augalus ir kt.) ir komunalines atliekas.

3. Lietuvos miškai turi labai didelę ekonominę, energetinę, ekologinę ir socialinę reikšmę.

Todėl labai svarbu nustatyti, kiek, kur ir kada galima kirsti medžius, kokiais būdais atkurti

iškirstus medynus, kaip galima padidinti esamų medynų našumą ir pan. Nuoseklią

daugiapakopę medienos išteklių apskaitą, kuri remiasi ilgamete patirtimi ir kiekybinių

rodiklių analize, reglamentuoja Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir

tūrio nustatymo  taisyklės.

4. Lietuva labai stokoja nuoseklios medienos apskaitos sistemos, kuri aprėptų visas jos

panaudojimo  įvairioms reikmėms ūkio šakose kryptis. Reikšmingą vietą bendroje sistemoje

turėtų užimti ir biokuro apskaita centralizuoto  šilumos tiekimo įmonėse, pagrįsta gauto kuro

energetinės vertės nustatymu ir tinkamai organizuota  jo operatyvine bei technine apskaita.

5. Tiksliausias ir patikimiausias energijos, esančios patiekto kuro naudojamojoje masėje,

apskaičiavimo būdas remiasi jo masės nustatymu sveriant ir taikant šilumos įmonės arba

sertifikuotoje laboratorijoje nustatytus šilumingumo, drėgnio ir peleningumo rodiklius.

6. Įmonėms, kuriose biokurą naudojančių šilumos gamybos šaltinių įrengtoji galia yra mažesnė

kaip 5 MW ir kurios neturi galimybių pasverti patiektą biokurą, t.y. neturi įrengtų atestuotų

elektroninių svarstyklių savo teritorijoje arba racionaliu atstumu esančioje tokias svarstykles

turinčioje kitoje įmonėje, kuro priėmimas ir apskaita gali būti vykdoma pagal tūrį

kietmetriais ir/arba erdmetriais. Tačiau ir šiuo atveju rekomenduojama nustatyti patiekto
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kuro energetinę vertę, apskaičiuojant medienos masę pagal jos tankį, kuris apibrėžiamas

gauto biokuro sudėties ir atskirų rūšių naudojamosios masės tankio rodikliais. Pastaruosius

galima nustatyti remiantis medienotyros tyrimais pagrįstais drėgno ir šlapio kuro tankio

ryšiais su visiškai sausos medienos bei bazinio tankio rodikliais.

7. Piltinį kuro tankį galima nustatyti, remiantis Skandinavijos šalių patirtimi ir taikant taip

vadinamą dėžės metodą. Nustatyto tūrio, pavyzdžiui 125 litrų (0,5x0,5x0,5 m) arba didesnė

dėžė (konteineris) pripildoma gautu biokuru ir pasveriama. Masės ir tūrio dalmuo leidžia

kiekvienu konkrečiu atveju apskaičiuoti viso patiekto kuro masę ir kuro energetinę vertę,

pagrįstą energijos gamybos įmonės arba sertifikuotoje laboratorijoje patvirtintais biokuro

kokybės rodikliais.

8. Taikyti kuro energetinės vertės nustatymo  pagal pagamintos energijos ir katilo naudingumo

koeficientą metodą rekomenduojama naudoti tik techninei biokuro apskaitai ir lyginamajai

analizei.
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28. Lietuvos standartas LST CEN/TS 14918:2010 „Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas“.

http://www.gmu.lt/ziniasklaida/nid.2450
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=01.040.75&pid=615052
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=01.040.75&pid=615052
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=01.040.75&pid=615052
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=01.040.75&pid=615052
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=01.040.75&pid=615052
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=01.040.75&pid=636587
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=613383
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=613384
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=613384
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29. Lietuvos standartas LST CEN/TS 15149-3:2006 „Kietasis biokuras. Dalelių matmenų

pasiskirstymo nustatymo metodai. 3 dalis. Sukiojo sieto metodas“.

30. Lietuvos standartas LST CEN/TS 15150:2005 (LST CEN/TS 15150:2005) „Kietasis biokuras.

Dalelių tankio nustatymo metodai“.

31. Lietuvos standartas LST CEN/TS 15234-1:2011 (LST CEN/TS 15234:2006) „Kietasis biokuras.

Kuro kokybės užtikrinimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“.

32. Lietuvos standartas LST EN 14775:2010 „Kietasis biokuras. Peleningumo nustatymas“ .

33. Lietuvos standartas LST CEN/TS 15370-1:2007 „Kietasis biokuras. Pelenų lydumo nustatymo

metodas. 1 dalis. Būdingųjų temperatūrų metodas“

34. Lietuvos standartas LST EN 14774-1:2010 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas.

Džiovinimo krosnyje metodas. 1 dalis. Visuminė drėgmė. Pamatinis metodas“.

35. Lietuvos standartas LST EN 14774-2:2010 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas.

Džiovinimo krosnyje metodas. 2 dalis. Visuminė drėgmė. Supaprastintas metodas“.

36. Lietuvos standartas LST EN 14774-3:2010 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas.

Džiovinimo krosnyje metodas. 3 dalis. Bendrosios analizės mėginio drėgmė“.

37. Lietuvos standartas LST EN 14918:2010 „Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas“.

38. Lietuvos standartas LST EN 15103:2010 „Kietasis biokuras. Piltinio tankio nustatymas“.

39. Lietuvos standartas LST EN 15104:2011 „Kietasis biokuras. Visuminio anglies, vandenilio ir

azoto kiekio nustatymas. Instrumentiniai metodai“.

40. Lietuvos standartas LST EN 15105:2011 „Kietasis biokuras. Vandenyje tirpių chloridų, natrio

ir kalio kiekio nustatymas“.

41. Lietuvos standartas LST EN 15148:2010 „Kietasis biokuras. Lakiųjų medžiagų kiekio

nustatymas“.

42. Lietuvos standartas LST EN 15149-1:2011 „Kietasis biokuras. Dalelių matmenų pasiskirstymo

nustatymas. 1 dalis. Vibracinio sieto su ne mažesnėmis kaip 1 mm akutėmis metodas“.

43. Lietuvos standartas LST EN 15149-2:2011 „Kietasis biokuras. Dalelių matmenų pasiskirstymo

nustatymas. 2 dalis. Vibracinio sieto su ne didesnėmis kaip 3,15 mm akutėmis metodas“.

44. Lietuvos standartas LST EN 15103:2010 „Kietasis biokuras. Granulių ir briketų mechaninio

patvarumo nustatymas. 1  dalis. Granulės“.

45. Lietuvos standartas LST EN 15103:2010 „Kietasis biokuras. Granulių ir briketų mechaninio

patvarumo nustatymas. 2 dalis. Briketai“.

46. Lietuvos standartas LST EN 15289:2011 „Kietasis biokuras. Visuminio sieros ir chloro kiekio

nustatymas“.

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=613397
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=613399
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=613382
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=633037
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=613394
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=633032
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=633033
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=633035
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=633025
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=633026
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=636598
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=636600
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=633036
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=636591
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=636592
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=633026
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=633026
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=636599
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47. Lietuvos standartas LST EN 15290:2011 (LST CEN/TS 15290:2007) „Kietasis biokuras.

Pagrindinių elementų – Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na ir Ti – nustatymas“.

48. Lietuvos standartas LST EN 15296:2011 „Kietasis biokuras. Analizinių rezultatų  keitimas iš

vienos bazės į kitą bazę“.

49. Lietuvos standartas LST EN 15296:2011 „Kietasis biokuras. Šalutinių elementų – As, Cd, Co,

Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V ir Zn – nustatymas“.

50. R. Taipale, Properties of solid fuels. University of Jyvaskyla, Master‘s thesis, 1996.

51. J. Nurmi. Properties and storage of whole-tree biomass for energy. The Finish Forest Institute,

2000

52. E. Alakangas. Properties of wood fuels in Finland–BIOSOUTH-project, 2005.

53. H. Pirinen. Guide on chopped wood for one-family houses. TTS–Institute, 1997.

54. H. Pirinen. Bulk and stack density of chopped wood). TTS–Institute,1996.

55. J. Gudzinskas, V. Lukoševičius, V. Martynaitis, E. Tuomas. Šilumos vartotojo vadovas.

(Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija), 2011.

56. E. Alakangas. Properties of solid biofuels and comparison to fossil fuels. Eubionet3. 2011.

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=636601
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=636599
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=75.160.10&pid=636599
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