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Pagrindin÷s biokuro energetin÷s 
savyb÷s

• Dr÷gnumas

• Peleningumas

• Šilumingumas (kaloringumas)• Šilumingumas (kaloringumas)



Pagrindiniai standartai

1. LST EN 14774-1: 2010    Kietasis biokuras. Dr÷gm÷s kiekio nustatymas. 
Džiovinimo krosnyje metodas. 1 dalis. Visumin÷ dr÷gm÷. Pamatinis metodas

2.   LST EN 14774-2: 2010 Kietasis biokuras. Dr÷gm÷s kiekio nustatymas. 
Džiovinimo krosnyje metodas. 2 dalis. Visumin÷ dr÷gm÷. Supaprastintas 
metodasmetodas

3.   LST EN 14774-3: 2010 Kietasis biokuras. Dr÷gm÷s kiekio nustatymas. 
Džiovinimo krosnyje metodas. 3 dalis. Bendrosios analiz÷s m÷ginio dr÷gm÷

4.   LST EN 14775: 2010 Kietasis biokuras. Peleningumo nustatymas

5.   LST EN 14918: 2010 Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas

6.   LST EN 14778: 2011 Kietasis biokuras. öminių ÷mimas

7.   LST EN 14780: 2011 Kietasis biokuras. öminių paruošimas

Standartus galima nusipirkti Lietuvos standartizacijos 
departamente. Kreiptis į :
Janina Jonikien÷, tel. ( 8 5) 270 9343;
Dalija Kvaraciejien÷ tel. (8 5) 270 93 48.
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LST EN 14774-2:2010 Kietasis biokuras. 
Dr÷gm÷s kiekio nustatymas. Džiovinimo Dr÷gm÷s kiekio nustatymas. Džiovinimo 

krosnyje metodas. 2 dalis. Visumin÷ dr÷gm÷. 
Supaprastintas metodas



Aparatūra

• Džiovinimo spinta, kurios temperatūrą (pagal gamintojo specifikacijas) 
būtų galima kontroliuoti (105 ± 2) °C intervale ir kurios oro atmosfera 
būtų keičiama nuo trijų iki penkių kartų per valandą

• Tinkamos džiovinimo talpyklos, turi būti pagamintos iš nerūdyjančios 
ir karščiui atsparios medžiagos, pvz., metaliniai pad÷klai, stiklin÷s arba ir karščiui atsparios medžiagos, pvz., metaliniai pad÷klai, stiklin÷s arba 
porcelianin÷s l÷kštel÷s

• Svarstykl÷s pakankamo tikslumo, kad ÷minį, koks gautas, ir talpyklą 
būtų galima pasverti 0,1 g tikslumu



Svarstykl÷s



Pad÷klai



Džiovinimo kameros



Biokuro ÷miniams dažniausiai naudojami  
indai



Dr÷gm÷s kiekio nustatymo eiga, pagal
LST EN 14774-2

• Tuščia švari džiovinimo talpykla pasveriama 0,1 g tikslumu

• Iš talpyklos arba pakuot÷s ant džiovinimo talpyklos supilamas ÷minys

• Tiriamosios dalies mas÷ turi visada būti ne mažesn÷ kaip 300 g.

• Džiovinimo talpykla su ÷miniu pasveriama ir dedama į džiovinimo 
spintą, kurioje palaikoma (105 ± 2) °C temperatūra. 



LST EN 14774-2:2010 Kietasis biokuras. Dr÷gm÷s 
kiekio nustatymas. Džiovinimo krosnyje metodas. 2 

dalis. Visumin÷ dr÷gm÷. Supaprastintas metodas

• Biokuro ÷minys išdžiovinamas oro atmosferoje (105 ± 2) °C 
temperatūroje iki pastoviosios mas÷s, tada procentinis dr÷gm÷s kiekis 
apskaičiuojamas pagal ÷minio nuodžiūvį.

Dr÷gm÷s kiekis Mar biokure, koks gautas, išreikštas mas÷s procentais, turi būti apskaičiuojamas pagal šią

lygtį: lygtį: 

Mar = 
( )
( ) 412

432

mm-m

mm-m

+

+
×100  

čia 

1m – tuščios džiovinimo talpyklos mas÷, g; 

2m – džiovinimo talpyklos ir ÷minio mas÷ prieš džiovinimą, g; 

3m – džiovinimo talpyklos ir ÷minio mas÷ po džiovinimo, g; 

4m – pakuot÷s dr÷gm÷s mas÷, g. 

Rezultatas turi būti apskaičiuotas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu ir 
ataskaitoje pateikiamas suapvalintas iki 0,1 %



LST EN 14774-2:2010 Kietasis biokuras. Dr÷gm÷s 
kiekio nustatymas. Metodas, naudojant džiovinimo 

krosnį. 1 dalis. Visumin÷ dr÷gm÷. Pamatinis metodas

Dr÷gm÷s kiekis Mar biokure koks gautas, išreikštas mas÷s procentais, turi būti apskaičiuojamas pagal šią

(1) lygtį: 

Mar = 
( ) ( )

( ) 612

65432

mm-m

mm-mm-m

+

+−
×100 (1) 

čia 

1m – tuščio pad÷klo mas÷, g; 

2m – pad÷klo ir ÷minio mas÷ prieš džiovinimą, g; 

3m – pad÷klo ir ÷minio mas÷ po džiovinimo, g; 

4m – kontrolinio pad÷klo mas÷ prieš džiovinimą (sveriamas kambario temperatūroje), g; 

5m – kontrolinio pad÷klo mas÷ po džiovinimo (sveriamas dar karštas), g; 

6m – pakuot÷s dr÷gm÷s mas÷, g. 



Kuro paruošimas tolimesniems 
tyrimams

• Analizuojamas kuro ÷minys sumalamas  iki 
1mm dydžio dalelių



Kuro malimo malūnai



Kuro bandinio paruošimas





Kuro peleningumas

Apibūdinant kurą, paprastai nurodomas ne pačių 
mineralinių medžiagų kiekis jame, bet kuro 
peleningumas (A %). Pelenai yra nedegus likutis, 
kuris susidaro iš kure esančių mineralinių kuris susidaro iš kure esančių mineralinių 
priemaišų, kurui visiškai sudegus. Tačiau d÷l 
cheminių reakcijų degimo metu mineralinių 
priemaišų ir pelenų kiekiai bei jų sud÷tys n÷ra 
vienodos. Tod÷l mineralinių priemaišų kiekio kure 
išreiškimas peleningumu yra sąlygiškas 



Kietasis biokuras. Pelenų kiekio 
nustatymas .  LST EN 14775

Reikalinga aparatūra:
• L÷kštel÷ iš inertin÷s medžiagos, pvz., porceliano, kvarco arba platinos, 

turi būti tokių matmenų, kad ÷minio įkrova būtų ne didesn÷ kaip 0,1 
g/cm2 dugno ploto.g/cm dugno ploto.

• Mufelin÷ krosnel÷ 

• Svarstykl÷s, pakankamai tikslios, kad l÷kštelę su ÷miniu būtų galima 
pasverti 0,1 mg tikslumu

• Eksikatorius su džiovikliu.



Mufelin÷s krosnel÷s





Tyrimo atlikimo eiga
Pelenų kiekis nustatomas bendrosios analiz÷s tiriamam ÷miniui:

• tiesiogiai paruoštame bendrosios analiz÷s ÷minyje, lygiagrečiai 
nustatomas dr÷gm÷s kiekis bendrosios analiz÷s tiriamajame ÷minyje 
pagal EN 14774-3; 

• Tuščia l÷kštel÷ kaitinama krosnyje iki (550 ± 10) °C ne trumpiau kaip • Tuščia l÷kštel÷ kaitinama krosnyje iki (550 ± 10) °C ne trumpiau kaip 
60 min. L÷kštel÷ išimama iš krosnies. L÷kštel÷ dedama ant karščiui 
atsparios plokšt÷s nuo 5 min iki 10 min, kad atv÷stų, pernešama į 
eksikatorių be džioviklio ir paliekama atv÷sti iki aplinkos 
temperatūros. L÷kštelei atv÷sus, ji sveriama 0,1 mg tikslumu ir 
užrašoma jos mas÷.

• Bendrosios analiz÷s ÷minys turi būti gerai sumaišytas prieš sv÷rimą. 
Ne mažiau kaip 1 g ÷minio dedama ant l÷kštel÷s dugno ir ÷minys 
išsklaidomas dugno paviršiumi vienodo storio sluoksniu. L÷kštel÷ su 
÷miniu sveriama 0,1 mg tikslumu ir užrašoma mas÷.



• L÷kštel÷ dedama į šaltą krosnį. öminys krosnyje kaitinamas pagal tokį 
kaitinimo režimą:

• krosnies temperatūra nuo 30 min iki 50 min laikotarpiu tolygiai 
keliama iki 250 °C . Šioje temperatūroje išlaikoma 60 min.

• krosnies temperatūra toliau tolygiai keliama 30 min laikotarpiu iki • krosnies temperatūra toliau tolygiai keliama 30 min laikotarpiu iki 
(550 ± 10) °C . Šioje temperatūroje laikoma ne trumpiau kaip 120 min

Viso kaitinimo trukm÷ 260 min. arba 4,3 val.

• L÷kštel÷ su turiniu išimama iš krosnies. L÷kštel÷ dedama ant karščiui 
atsparios plokšt÷s nuo 5 min iki 10 min, kad atv÷stų, tada pernešama į 
eksikatorių be džioviklio ir paliekama atv÷sti iki aplinkos temperatūros

• Kai tik pasiekiama aplinkos temperatūra, pelenai su l÷kštele sveriami 
0,1 mg tikslumu ir užrašoma mas÷



Peleningumo skaičiavimas

Pelenų kiekis sausajai būsenai Ad, išreikštas sausosios būsenos medžiagos mas÷s procentais, turi būti 

apskaičiuojamas taikant šią formulę: 

Ad = 
( )
( )12

13

mm

mm

−

−
 × 100 × 

ad100

100

M−
, (1) 

12 ad

čia: 

m1 – tuščios l÷kštel÷s mas÷ gramais; 

m2 – l÷kštel÷s ir ÷minio mas÷ gramais; 

m3 – l÷kštel÷s ir pelenų mas÷ gramais; 

Mad – nustatymui naudoto tiriamojo ÷minio dr÷gm÷s kiekis %. 

Rezultatas turi būti pateiktas 0,1 % tikslumu kaip dviejų kartotinių to paties ÷minio nustatymų 
vidurkis. 



Nustatymui naudoto tiriamo ÷minio 
dr÷gm÷s kiekis Mad

• LST EN 14774-3

• Kietasis biokuras. Dr÷gm÷s kiekio 
nustatymas. Metodas, naudojant džiovinimo nustatymas. Metodas, naudojant džiovinimo 
spintą. 3 dalis. Bendrosios analiz÷s ÷minio 
dr÷gm÷



Aparatūra

• Džiovinimo spinta, kurios temperatūrą (pagal gamintojo 
specifikacijas) būtų galima kontroliuoti (105 ± 2) °C 

• Sv÷rimo l÷kštel÷, iš stiklo arba iš korozijai ir karščiui atsparios 
medžiagos, su gerai pritaikytu dangčiu. Jos matmenys turi būti tokie, 
kad ÷minio sluoksnis būtų ne storesnis kaip 0,2 g/cm².kad ÷minio sluoksnis būtų ne storesnis kaip 0,2 g/cm².

• Svarstykl÷s, pakankamo tikslumo, kad ÷minį būtų galima pasverti ±
0,1mg tikslumu.

• Eksikatorius su džiovikliu, kuris neleistų ÷miniui sugerti dr÷gm÷s iš 
atmosferos



Tyrimo atlikimo eiga

• Tuščia sv÷rimo l÷kštel÷ su dangčiu džiovinama (105 ± 2) °C 
temperatūroje iki pastoviosios mas÷s ir atv÷sinama iki kambario 
temperatūros eksikatoriuje.

• Sv÷rimo l÷kštel÷ su dangčiu pasveriama 0,1 mg tikslumu

• Ne mažiau kaip 1 g analiz÷s ÷minio vienodo storio sluoksniu įberiama • Ne mažiau kaip 1 g analiz÷s ÷minio vienodo storio sluoksniu įberiama 
į sv÷rimo l÷kštelę ir ji su ÷miniu bei dangčiu pasveriama.

• Neuždengta l÷kštel÷ su ÷miniu džiovinama kartu su dangčiu (105 ± 2)°
C temperatūroje iki pastoviosios mas÷s. Paprastai džiovinimo trukm÷ 
yra nuo 2 h iki 3 h.

• L÷kštel÷ uždengiama dangčiu jai dar esant džiovinimo spintoje. 
L÷kštel÷ su turiniu pernešama į eksikatorių. L÷kštel÷ paliekama atv÷sti 
iki kambario temperatūros

• L÷kštel÷ su ÷miniu ir jos dangtis pasveriami 0,1 mg tikslumu



Analiz÷s ÷minio dr÷gm÷s 
skaičiavimas

Kiekvienam nustatymui gautas dr÷gm÷s kiekis analiz÷s ÷minyje koks analizuojamas Mad, išreikštas mas÷s 

procentais, turi būti apskaičiuojamas pagal šią lygtį: 

Mad = 
( )
( )

32

m-m

m-m
×100  

( )12 m-m

čia 

1m – tuščios l÷kštel÷s ir jos dangčio mas÷, g; 

2m – l÷kštel÷s, jos dangčio ir ÷minio prieš džiovinimą mas÷, g; 

3m – l÷kštel÷s, jos dangčio ir ÷minio po džiovinimo mas÷, g. 



Kuro šilumingumas (degimo šiluma, 
kaloringumas) 

Kuro šilumingumu vadinamas šilumos 
kiekis, išsiskiriantis, visiškai sudegus 1 kg 
kietojo  kuro.Vartojamos dvi šilumingumo
sąvokos: viršutin÷ ir apatin÷ . Jos skiriasi sąvokos: viršutin÷ ir apatin÷ . Jos skiriasi 
tik tuo, kad į viršutinį šilumingumą įeina 
šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis 
degimo produktuose esančiam vandens 
garui, o į apatinę šis šilumos kiekis neįeina.



Kuro šilumingumo nustatymas

Nustatoma  prietaisais kalorimetrais, deginant 
kuro bandinį deguonies aplinkoje 
kalorimetrin÷je bomboje.kalorimetrin÷je bomboje.

Reikalingi pagrindiniai prietaisai:

• Kuro briketavimo presas

• Svarstykl÷s

• Kalorimetras



Presavimo įrenginys



Kalorimetras, (neautomatizuotas)



Kalorimetrin÷ bomba



Neautomatizuoto kalorimetros 
sud÷tin÷s dalys



Pusiau automatinis kalorimetras



Automatiniai kalorimetrai
Parr Instrument

• IKA



Kalorimetrin÷ bomba



Šilumingumo nustatymo veiksmų 
schema
Kalibravimo tikrinimas

(kalorimetro efektyvioji šilumin÷ talpa ε)

�

Ruošiamas tiriamasis ÷minys

�

Bomba ruošiama matavimui

�

Surenkamas kalorimetras

�

Deginama ir nustatomas temperatūros prieaugis

�

Degimo produktai analizuojami termochemin÷ms 

pataisoms gauti

�

Apskaičiuojamas viršutinis šilumingumas

�

Atliekamas kartotinis nustatymas

�

Tikrinamas rezultatų preciziškumas

�

Apskaičiuojamas apatinis šilumingumas



Kalorimetro kalibravimas nustatant efektyvę 
šiluminę talpą

Sistemoms, kurių vandens kiekis kalorimetro inde yra pastovus visuose bandymuose, ε

apskaičiuojama taip: 

ε = 
θ

NignfusebaV,ba QQQqm +++×
  

čia 

mba – benzenkarboksirūgšties mas÷, g (5.5); 

qV,ba – benzenkarboksirūgšties sertifikuotasis viršutinis izochorinis šilumingumas, J/g  

Qfuse – dagčio degimo ind÷lis, J; 

Qign – uždegimo vielos oksidavimo ind÷lis, J; 

QN – azoto rūgšties susidarymo (iš skysto vandens ir dujinio azoto bei deguonies, 
ind÷lis, J; 

θ – pataisytasis temperatūros prieaugis, K arba sutartiniais vienetais  



Azoto rūgšties pataisa

Bombos turinys kiekybiškai išplaunamas distiliuotu vandeniu įstiklinę.
Būtina užtikrinti, kad būtų nuplauta bombos viršutin÷s dalies apačia,
elektrodai ir tiglio išor÷. Plovimo vandenys skiedžiami iki maždaug
50 ml ir analizuojami azoto rūgščiai nustatyti, pvz., titruojant natrio
hidroksido (NaOH) tirpalu iki maždaug pH 5,5 arba kaip indikatoriųhidroksido (NaOH) tirpalu iki maždaug pH 5,5 arba kaip indikatorių
naudojant paryškinto metiloranžinio tirpalą .

Pagal titravimo rezultatą [c(NaOH) = 0,1 mol/l], ml, 
taikant lygtį QN = 6,0 × ml , J



Kuro ÷minio briketavimas





Kalorimetru išmatuojama

Kalorimetrin÷je bomboje sudegus kuro ÷miniui 
išmatuojamas temperatūros prieaugis.

Toliau apskaičiuojama

QV
an.÷m.

analizuojamo  kuro ÷minio viršutine 
šilumingumo vert÷, džauliais gramui

• Žym÷jimas standarte    qV,gr



Analizuojamo  kuro ÷minio viršutine 
šilumingumo vert÷s apskaičiavimas

Viršutinis izochorinis šilumingumas apskaičiuojamas pagal atskirą bandymą, duomenis 
įrašant į šią lygtį: 

qV,gr = 
1

S

1

V,22Nignfuse(n)

m

Q

m

qmQQQ
−

×−−−−×θε
  

čia 

qV,gr – analizuojamo kuro viršutinis izochorinis šilumingumas, J/g; 

ε  – kalibruojant nustatytos kalorimetro efektyviosios šilumin÷s talpos vidutin÷ vert÷ ε(n) – kalibruojant nustatytos kalorimetro efektyviosios šilumin÷s talpos vidutin÷ vert÷ 
J/K, arba J kokiam nors sutartiniam vienetui  

QS – vandenin÷s sieros rūgšties perskaičiavimo į dujinį sieros dioksidą pataisa, J; 

m1 – kuro ÷minio mas÷, g; 

m2 – degimo pagalbin÷s priemon÷s (jei tinka) mas÷, g; 

2,Vq  – degimo pagalbin÷s priemon÷s (jei tinka) viršutinis izochorinis šilumingumas, J/g; 

θ, Qfuse, Qign ir QN –temperatūros prieaugis, dagčio ir uždegimo vielel÷s ,azoto rūgšties 
susidarymo ind÷lis, J. 

 



Sauso kuro ÷minio viršutin÷ 
šilumingumo vert÷

sauso (dr÷gm÷s neturinčio) kuro viršutin÷ 
šilumingumo vert÷(QV

S), J/g (arba kJ/kg)

QV
S = QV

an.÷m. 
. 100

−
QV

S = QV
an.÷m. 

.

Mad – biokuro ÷minio bendrosios analiz÷s dr÷gm÷, procentais

Žym÷jimas pagal standartą

qV,gr,d = qV,gr .

ad100 M−

ad100

100

M−



Sauso kuro apatinio šilumingumo 
skaičiavimas

Sauso (dr÷gm÷s neturinčio) kuro apatin÷ 
šilumingumo vert÷ (Qa

s), j/g (arba kJ/kg)

Qa
s = QV

S -212,2. H - 0,8. (O+N)
H – vandenilio kiekis  sausame kure, procentais.

O, N   - deguonies ir azoto kiekiai sausame kure, procentais.

Žym÷jimas pagal standartą: 

qp,net,d = qV,gr,d-212,2. w(H)d -0,8. (w(O)d+w(N)d)
w(H)d  - vandenilio kiekis  sausame kure, proc.

w(O)d+w(N)d - deguonies ir azoto kiekiai sausame kure, proc.



Dažniausiai naudojamo biokuro numatytosios 
vert÷s šilumingumui apskaičiuoti. 

Medžiaga 

 H O N S 

 
% (mas÷s) 

daf 
% (mas÷s) 

daf 
% (mas÷s) 

daf 
% (mas÷s) 

daf 

Neapdorota miško 
medžiaga 

be žiev÷s, spyglių ir lapų 6,2 43 0,1 0,02 

negen÷ti medžiai 6,2 42 0,2 0,02 

kirtimo atliekos 6,1 41 0,5 0,04 

žiev÷ 6,1 40 0,4 0,1 

trumpos rotacijos atžalinis medynas 6,3 44 0,5 0,05 

Neapdoroti šiaudai kviečiai, rugiai, miežiai 6,3 43 0,5 0,1 

ryžiai 6,2 44 1,0 0,1 

rapsas 6,3 43 0,8 0,3 

žol÷s 6,3 43 1,0 0,2 

Neapdoroti grūdai ir 
vaisių kauliukai 

kviečių, rugių, miežių grūdai 6,6 45 2,0 0,1 

rapsas 7,5 25 4,0 0,1 

alyvuogių kauliukai 6,2 43 0,4 0,05 

 

Duomenys iš standarto   LST EN 14918



Šilumingumo naudojamai kuro 
masei skaičiavimas

Dr÷gno  kuro (arba naudojamosios kuro mas÷s) apatin÷ 
šilumingumo vert÷, j/g (arba kJ/kg)

Qa
n=Qa

s 
. (1 – 0,01W) – 24,43 . W

W- kuro naudojamosios mas÷s dr÷gnumas, procentais

; kJ/kg qp,net,m = qp,net,d . (1 – 0,01M) – 24,43 . M

Qa
n=Qa

s 
. (1 – 0,01W) – 24,43 . W

Žym÷jimas pagal standartą: 

M- kuro naudojamosios mas÷s dr÷gnumas, procentais



Įvairių biokuro rūšių šilumingumo ir 
peleningumo duomenys

Kuro rūšis Apatinis šilumingumas,   
MJ/kg

Peleningumas, %

Sausai masei Sausai masei
Egl÷ (su žieve) 18,8 0,6 (0,2-2,0)
Bukas  (su žieve) 18,4 0,5 (0,3-1,0)
Topolis (su žieve) 18,5 1,9 (1,6-2,2)
Gluosnis (su žieve) 18,4 2,2 (1,7-2,4)
Ąžuolas (su žieve) 18,2 0,4 (0,3-0,5)
Egl÷ žiev÷ 19,2 3,8 (2,7-4,9)Egl÷ žiev÷ 19,2 3,8 (2,7-4,9)
Rugių šiaudai 17,4 4,8 (3,0-7,2)
Kviečių šiaudai 17,2 5,7 (4,2-8,4)
Kvietrugių šiaudai 17,1 6,0 (4,6-7,2)
Miežių šiaudai 17,5 4,8 (3,3-6,3)
Rapsų šiaudai 17,1 6,2 (4,3-9,7)
Kviečių grūdai 17,0 2,7
Kvietrugių grūdai 16,9 2,1
Rapsų grūdai 26,5 4,6
Pievų šienas 16,6 8,8

Šaltinis: “Handbuch Bioenergie-Kleinanlagen”  Vokietija



Šiaudų ir  palyginimui medienos sausos 
mas÷s apatinis šilumingumas

Kuro rūšis Apatinis šilumingumas,   
MJ/kg

Sausai masei

Egl÷ (su žieve) 18,8

Kuro rūšis Apatinis šilumingumas,   MJ/kg

Sausai masei

Rugių šiaudai 17,4

Kviečių šiaudai 17,2 Bukas  (su žieve) 18,4

Topolis (su žieve) 18,5

Gluosnis (su žieve) 18,4

Ąžuolas (su žieve) 18,2

Spygliuočių žiev÷ 19,2

Palyginimui 

Akmens anglis 29,7

Rusvoji anglis 20,6

Literatūros duomenys,Austrija, Vokietija 

Kviečių šiaudai 17,2

Kvietrugių šiaudai 17,1

Miežių šiaudai 17,5

Rapsų šiaudai 17,1

Kviečių grūdai 17,0

Kvietrugių grūdai 16,9

Rapsų grūdai 26,5

Pievų šienas 17,1

Daugiamet÷ svidr÷ 16,5



Kai kurių medienos rūšių šilumingumo 
duomenys

Kuro rūšis
Sausos mas÷s apatinis 

šilumingumas, MJ/kg

Pušis 19,53

Egl÷ 19,29

Šaltinis: E. Alakangas. Properties of wood fuels used in Finland –
BIOSOUTH – project. VTT, 2005.

Beržas 19,30

Baltalksnis 19,18

Juodalksnis 19,31

Drebul÷ 18,65

Klevas 19,30

Liepa 19,30



Šilumingumo skaičiavimas, žinant 
elementinę sud÷tį 

• Žinant kietojo kuro elementinę sud÷tį, jo 
šilumingumą galima apskaičiuoti, 
naudojantis empirin÷mis formul÷mis, iš naudojantis empirin÷mis formul÷mis, iš 
kurių tiksliausia yra D.Mendelejevo 
formul÷:

• Qn
a = 339Cn + 1035Hn − 109(On − Sn

d) −
25Wn kJ/kg



Naudojamosios biokuro mas÷s apatinio 
šilumingumo skaičiavimas, žinant medienos 

biokuro dr÷gnumą ir peleningumą.

• Kadangi medžio kamieno degiosios mas÷s 
degimo šiluma keičiasi labai nedaug, 
nedaug priklauso nuo medžio veisl÷s ir yra nedaug priklauso nuo medžio veisl÷s ir yra 
apie 18,9 MJ/kg, medienos šilumingumą 
siūloma apskaičiuoti pagal šią formulę:

• Qn
a = 18,9 − 0,214Wn −0,189An MJ/kg 



Šiaudų kuro ir medienos kuro chemin÷s 
analiz÷s palyginamieji  duomenys

(Literatūros duomenys)

Kuro rūšis C H O N S CL 
% sausosios mas÷s 

Egl÷ (su žieve) 49,8 6,3 43,2 0,13 0,015 0,005 
Bukas (su žieve) 47,9 6,2 45,2 0,22 0,015 0,006 
Topolis (su žieve) 47,5 6,2 44,1 0,42 0,031 0,004 
Gluosnis (su žieve) 47,1 6,1 44,3 0,54 0,045 0,004 Gluosnis (su žieve) 47,1 6,1 44,3 0,54 0,045 0,004 
Rugių šiaudai 46,6 6,0 42,1 0,55 0,085 0,40 
Kviečių šiaudai 45,6 5,8 42,4 0,48 0,082 0,19 
Kvietrugių šiaudai 43,9 5,9 42,4 0,42 0,05 0,26 
Miežių šiaudai 47,5 5,8 41,4 0,46 0,089 0,4 
Rapsų šiaudai 47,1 5,9 40,0 0,84 0,27 0,47 
Kviečių grūdai 43,6 6,5 44,9 2,28 0,12 0,04 
Kvietrugių grūdai 43,5 6,4 46,4 1,68 0,11 0,07 
Rapsų grūdai 60,5 7,2 23,8 3,94 0,10  
Pievų šienas 45,1 5,9 38,4 1,26 0,17 0,76 
Daugiamet÷ svidr÷ 46,1 5,6 38,1 1,34 0,14 0,6 
 



Šiaudų kuro ir medienos kuro peleningumo ir 
pelenų lydymosi temperatūros duomenys

(Literatūros duomenys)

Kuro rūšis Peleningumas, % Pelenų lydymosi 
temperatūra, oC 

Sausai masei 
Egl÷ (su žieve) 0,6 1426 
Bukas  (su žieve) 0,5  
Topolis (su žieve) 1,8 1335 Topolis (su žieve) 1,8 1335 
Gluosnis (su žieve) 2,0 1283 
Ąžuolas (su žieve) 0,3-0,5  
Spygliuočių žiev÷ 3,8 1440 
Rugių šiaudai 4,8 1002 
Kviečių šiaudai 5,7 998 
Kvietrugių šiaudai 5,9 911 
Miežių šiaudai 4,8 980 
Rapsų šiaudai 6,2  1273 
Kviečių grūdai 2,7 687 
Kvietrugių grūdai 2,1 730 
Pievų šienas 5,7 1061 
 



Šlakas degimo kameroje, deginant šiaudus



Ačiū už d÷mesį.


