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Bioresursai

CO2+H2O-->C6H12O6+O2

C6H12O6+6O2 -->6CO2+6H2O+Q (šiluma)



Biokuro charakteristikos

Charakteristika Įtaka eksploatacijai

Fizikinės savybės

Drėgnumas Šilumingumas, liepsnos plitimas, pakuros tipas, proceso temperatūra, 
proceso kontrolė

Lakiosios medžiagos Terminio skilimo degradacijos pobūdis

Peleningumas ir jų lydumas Kietosios dalelės, proceso kontrolė, šlakavimosi problemos, paviršių 
erozija

Dalelių dydis Kietosios dalelės, proceso kontrolė

Cheminės savybės

Anglis (C), vandenilis (H), 
deguonis (O)

Šilumingumas

Azotas (N) NOx emisijos

Siera (S) SOx emisijos, korozija 

Chloras (Cl) HCl, dioksinai, korozija, pelenų lydumo temperatūra

Kalis (K), natris (Na), magnis 
(Mg), kalcis (Ca), fosforas (P), 
silicis (Si)

Korozija, aerozolių formavimasis (K, Na), kietosios dalelės, pelenų 
lydumo temperatūra

Sunkieji metalai Lakiųjų metalų emisijos, aerozolių formavimasis



Biokuro drėgnumas.
Įtaka Šilumingumui
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Biokuro drėgnumas.
Įtaka oro ir O2 korekcijai
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➢ CO -  - kontrolė

➢ Proceso parametrų 
kitimas;

➢ Efektyvumo mažėjimas;
➢ Dūmų drėgnumo 

mažėjimas;
➢ Įrangos apkrovimas.



Biokuro drėgnumas.
Įtaka Liepsnos plitimui

• Stabilus liepsnos plitimo frontas biokuro sluoksnyje galimas iki 40-45 %  drėgnumo

Anglies masės dalis
30 % (W)+-0,7 (PO)+100% (N)+50C(PO)

50 % (W)+-0,7 (PO)+100% (N)+50C(PO)

50 % (W)+-1 (PO)+100% (N)+50C(PO)

50 % (W)+-0,7 (PO)+45% (N)+50C(PO)

50 % (W)+-0,7 (PO)+100% (N)+120C(PO)

Šaltinis: Jorge Martinez-Garcia & Thomas Nussbaumer (2015) A One-Dimensional Transient Solid Fuel Conversion Model for Grate Combustion Optimization, Combustion Science and Technology, 187:8, 1208-1228.

Didėjant biokuro drėgnumui galimi reguliavimo veiksmai:

➢ Pirminio oro kiekio didinimas;

➢ Apkrovimo mažinimas;

➢ Pirminio oro pašildymas.



Biokuro drėgnumas.
Įtaka Pirminio oro ir dūmų recirkuliacijos kontrolei

Šaltinis: Thomé-Kozmiensky, K.J. (Hrsg.): Optimierungspotential der Abfallverbrennung. Tagungsband zur Fachtagung „Optimierungspotential der Abfallverbrennung" 11.03.-12.03.2003, Berlin.
Robert Bauer et al., Modelling of grate combustion in a medium scale biomass furnace for control purposes, Elsevier, 2010

• Pirminio oro srautų paskirstymas

• Dūmų recirkuliacijos srautų paskirstymas

I zona II zona III zona

Dūmų recirkuliacija



Biokuro drėgnumas.
Pakūrų konstrukcijos skirtingo biokuro deginimui

Drėgno biokuro
deginimui

Sauso biokuro 
(šiaudų)

deginimui

Mišrių savybių 
biokuro

deginimui



Biokuro drėgnumas.
Pažangus proceso valdymas

▪ Artimosios IR srities spektroskopija:

+ drėgmės nustatymas prieš pat kūryklą.

- brangus, jautrus paviršiaus struktūrai, matuoja 
paviršinę drėgmę.

▪ Rentgeno spindulių daviklis:
+ drėgmės nustatymas kūrykloje.

- brangus, reikalinga korekcija priklausomai nuo kuro 
rūšies.

▪ Mikrobangų ir branduolių magnetinio rezonanso 
jutikliai:

+ drėgmės nustatymas paviršiuje ir kuro tūryje;

- brangus, reikalinga korekcija priklausomai nuo piltinio 
tūrio.

▪ Intelektuali kuro tiekimo sistema:
+ drėgmės ir kuro savybių nustatymas, žemėlapio 

sudarymas;

- mokslinių tyrimų stadijoje.



Biokuro drėgnumas.
Pažangus proceso valdymas

▪ Fourier-transformacijos IR (FT-IR)
+ netiesioginis drėgmės matavimas 

dūmtakyje, spartus atsakas.

- brangus, jautrus temperatūrai ir k.d. 
koncentracijos kitimui.

▪ Rh jutiklis
+ paprasta kontrolė, pigus.

- mažas tikslumas, didelė matavimo 
neapibrėžtis, matavimas iki 200 °C.

▪ Intelektualūs jutikliai
+ paprastas valdymas, santykinai pigūs.

- komerciškai neprieinami.



Intelektualus jutiklis kuro drėgmės prognozavimui.
Principinė schema

LEI kartu su UAB „Axis Technologies“ vykdė projektą „Gaminamų biokuro pakurų veikimo charakteristikų 
gerinimas dirbant su medienos skiedromis, kurių drėgnumas kinta nuo 30% iki 60%“



Intelektualus jutiklis kuro drėgmės prognozavimui.
Bandymo rezultatai
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Intelektualus jutiklis kuro drėgmės prognozavimui.
Bandymo rezultatai

• Drėgmės kitimo procesas inertiškas 
ir trunka iki 3 h;

• Pagal surinktus duomenis, metodika 
leidžia prognozuoti kuro drėgnumą, 
kuris būtų lygus pusei duomenų 
vidurkinimo intervalo, t. y. ~1 h. 
Vadinasi kiekvienas esamas taškas 
rodo įvykį buvusį prieš šį laiko 
momentą.



Apibendrinimas

• Biokuro poreikis didėja;

• Kokybė prastėja;

• Taršos reikalavimai griežtėja; 

• Technologinis valdymas 
sudėtingėja; 

• Žaliavos pažinimas gerėja;

• Intelektualus proceso 
valdymas tobulėja.



Ačiū už 
dėmesį!

Lietuvos energetikos institutas
Degimo procesų laboratorija
Telefonas: +370 37 401877
Faksas: +370 37 351271
E-paštas: Nerijus.Striugas@lei.lt
www.lei.lt
http://combustion.lei.lt


