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Biokure esančios drėgmės įtaka kuro šilumingumui
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Drėgnumas,%

Skaičiavimui paimtas sausos kuro masės apatinis šilumingumas 18600 kJ/kg



Ar reikia medienos skiedros kurą džiovinti?

Kam tai naudinga- energijos gamintojui (katilinei) ar kuro 

gamintojui?

Energijos gamintojas

• Kondensacinis ekonomaizeris



Kuro gamintojas

• Priklausomai nuo skiedros drėgnumo skiedrovežiu atvežamas energijos kiekis

• Skaičiavimui priimta:

• - rudens /žiemos sezonas;

• - degiosios masės apatinis šilumingumas 19,1 MJ/kg;

• - skiedrovežio masė 16 tonų, bendra leistina masė su kroviniu 40 tonų, atitinkamai 

galima skiedros masė skiedrovežyje 24 tonos.

Literatūros šaltinis: UAB Baltpool skaičiuoklė.

Skiedros 

drėgnumas, % 

Pušis ir eglė su žieve Drebulė, juodalksnis ir baltalksnis 

tne Erdmetriai tne Erdmetriai 

30 7,089 81 7,131 77 

35 6,500 76 6,539 74 

40 5,888 72 5,925 71 

45 5,280 68 5,307 68 

50 4,690 65 4,665 65 

55 4,107 62 4,08 63 

 



Medienos skiedros sandėliavimas krūvose

http://rosiga.lt/
http://rosiga.lt/
http://alinava.lt/perkame/
http://alinava.lt/perkame/
http://miskobirza.lt/adverts/388-spygliuo%C4%8Di%C5%B3-med%C5%BEi%C5%B3-%C5%BEiev%C4%99-----dideliais
http://miskobirza.lt/adverts/388-spygliuo%C4%8Di%C5%B3-med%C5%BEi%C5%B3-%C5%BEiev%C4%99-----dideliais


Biokuro medienos skiedros sandėliavimo ypatybės

• Literatūros šaltinis: www.lwf.bayern.de 



Sandėliuojant medienos skiedrą atsirandančios 

problemos ir pavojai

Literatūros šaltinis: www.lwf.bayern.de 



Patarimai teisingam medienos skiedros sandėliavimui   

• Žaliava skiedrai turėtų būti padžiovinta, su galimai mažu spyglių ir lapų kiekiu.

• Smulkinimo metu turėtų susidaryti kuo mažiau smulkelių. Tai priklauso ir nuo

smulkintuvo peilių aštrumo.

• Sandėliuojama medienos skiedra rekomenduotina, kad nešlaptų dėl lietaus.

• Jeigu naudojama sandėliavimo patalpa, ji turėtų būti gerai ventiliuojama, kad galėtų

drėgmė pasišalinti ir kad vandens garai nesikondensuotų virš skiedros krūvos.

• Medienos skiedros sandėliavimas krūvose turi trukti galimai trumpiau (pvz. apie tris

mėnesius).

• Medienos skiedros krūvos aukštis ne daugiau 4 m. Taip greičiau vyksta krūvos viduje

džiūvimo procesas.

• Jokiu būdu nesuspausti formuojamų skiedros krūvų su technika. Taip išaugs

užsiliepsnojimo pavojus bei skiedros praradimo pavojus dėl mikrobiologinio irimo

proceso.

• Medienos skiedros sandėliavimas neturi būti šalia darbo ir gyvenamųjų patalpų.

(Literatūros šaltinis: www.lwf.bayern.de)



Medienos žaliavos iš kurios gaminama skiedra  pirminis 

džiovinimas

Medienos žaliavos iš šakų tarpinio sandėliavimo reikalavimai: 

• gerai vėdinama vieta, saulėta vieta, pageidautina už miško ribų; 

• lygus sausas pagrindas;

• medienos žaliavą galimai  sandėliuoti be kontakto žeme (pvz. ant skersinių pagalių) 

http://www.delfi.lt/grynas/aplinka/miskuose-guli-siluma-pusei-lietuvos.d?id=50584286
http://www.delfi.lt/grynas/aplinka/miskuose-guli-siluma-pusei-lietuvos.d?id=50584286


Medienos skiedros džiovinimas natūralios 

konvekcijos principu



Sandėliavimas uždengiant 

kvėpuojančia danga

Neteisingas sandėliavimas, 

kuras „kompostuojamas“



Medienos skiedros laikymo krūvose tyrimai

Tyrimui naudoti skiedros krūvų supylimo matmenys 21x6x3

Literatūros šaltinis: Vokietija  

Dr. Daniel Kuptz Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) 



Medienos skiedros laikymo krūvose tyrimai

Literatūros šaltinis: Vokietija  

Dr. Daniel Kuptz Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) 



Medienos skiedros džiovinimas krūvose, naudojant 

oro pritekėjimo ir ištekėjimo kanalus

Literatūros šaltinis:

Domtrocknungsverfahren. Technische Universität Dresden. Dr.-

Ing. Joachim Brummack



• Naudojant šį principą, supylus medienos skiedros krūvas iš 50-55 proc. 

drėgnumo skiedros, galima per 8-10 savaičių medienos skiedros 

drėgnumą sumažinti nuo 30 proc. 





• Ačiū už dėmesį


