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Kirtimo atliekų smulkinimo tyrimai  
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Medienos biomasės išteklius didinti  galima  surenkant atliekas (žabus, šakas, viršūnes), o taip pat trumpinant miško apyvartos laiką, didinti miškų 

ūkio intensyvumą. Augančio miško ir miško kirtimo atliekos – pagrindiniai biokuro resursai artimiausioje ateityje. Vien tik kertant miškus kasmet lieka 
apie 2 mln. kietmetrių šakų, viršūnių. Tiek pramonėje, tiek kurui kirtimo atliekos dažniausiai yra naudojamos susmukintos į drožles. Kirtimo atliekų 

smulkinimui naudojami smulkintuvai. Tyrimų tikslas ir objektas – ištirti smulkintuvo našumą įtakojančius parametrus (žabo skersmuo, ilgis ir tūris), 

smulkinant kirtimo atliekas. 
Tyrimais nustatyta, kad didžiausią našumą 7,88 m3/h smulkintuvas išvysto, kai tiekiami storesni 96 mm storio ir 8,11 m ilgio žabai. Smulkintuvo 

našumui teigiamą įtaką daro žabų  skersmens didėjimas, o neigiamą – žabų ilgis. Didesnę įtaką smulkintuvo našumui turi žabo skersmens ir ilgio 

santykis, nes tiekiant mažesnio tūrio 0,0034±0,0002 m3, bei 3,19±0,23 m ilgio žabus smulkintuvo našumas yra didesnis negu tiekiant didesnio tūrio 
0,0036±0,0002 m3, bet ilgesnius 4,12±0,24 m žabus. 

Žabai, našumas, skersmuo, ilgis, tūris  

 
Įvadas  

  

Beveik visus energetikos išteklius Lietuvoje sudaro 

importuojamo kuro rūšys (nafta, dujos, anglis, branduolinis 

kuras) (Anderson and Budrys, 2000). 

Kadangi Lietuva turi pakankamus miškų išteklius ir 

palankią medynų amžiaus struktūrą, kuri leidžia padidinti 

medienos tiekimą dabar ir artimiausioje ateityje. Iš biokuro 

rūšių Lietuvoje daugiausiai naudojamas yra medienos 

biokuras. Šiam kurui naudojami sumedėję augalai ar jų 

dalys. Medienos biokurui paprastai priskiriamos malkos, 

miško kirtimo atliekos, medienos perdirbimo/apdirbimo 

pramonės atliekos, mediena, gauta iš trumpos rotacijos 

energetinių plantacijų, taip pat šiai grupei gali būti priskirta 

mediena, gauta tvarkant želdynus. 

 Medienos biomasės išteklius didinti leidžia surenkant 

atliekas (žabus, šakas, viršūnes), o taip pat trumpinant 

miško apyvartos laiką, didinti miškų ūkio intensyvumą.  

Vien tik kertant miškus kasmet lieka apie 2 mln. 

kietmetrių šakų, viršūnių. Dar vos ne milijoną kubinių 

metrų sudaro kelmai, kurie dėl nepakankamo technologijų 

lygio kol kas lieka nepanaudoti. Prognozuojama, kad 

2011–2020 m. kirtimų apimtys sudarys apie 7,5 mln. m
3
 

per metus. Tuo pačiu ženkliai daugės ir kirtimo atliekų. 

(Baltrušaitis and Anderson, 2000; Vares, 2007; Savolainen    

and  Berggren, 2000; Paukštys, 2013; Anderson and 

Budrys, 2000). 

Aleksandro Stulginskio universiteto vertinimu, kasmet 

susidaro apie 2,5 mln. m
3
 kirtimo atliekų, tačiau realiai 

biokurui galima panaudoti ne daugiau kaip 1 mln. m
3
 

(Saladis ir kt., 2008). 

Kirtimo atliekų, apvalios medienos ir smulkios 

medienos ištraukimas, perdirbimas kurui gali būti 

atliekamas įvairiais būdais. Reikėtų pagalvoti apie būsimą 

pramonės plėtra kuro gamybos srityje. Todėl reikalinga 

tolimesnė analizė ir bandymai, siekiant išsiaiškinti 

efektyviausius metodus (Baltrušaitis and Anderson, 2000). 

Tiek pramonėje, tiek kurui kirtimo atliekos dažniausiai 

yra naudojamos susmukintos į drožles. Kirtimo atliekų 

smulkinimui naudojami smulkintuvai. Serbijos tyrėjas 

Kärhä K. siūlo biomasę smulkinti kirtavietėje 

smulkintuvais, Logset Chipset CS440 arba Аmkodor-2902, 

į kuriuos smulkinama masė tiekiama manipuliatoriais 

(Kärhä, 2007). 

Smulkintuvai skirti technologinių skiedrų gamybai 

skirstomi į tokias grupes: 

pagal darbinės dalies tipą (pjovimo mechanizmą): 

 Diskiniai smulkintuvai, kurių darbinė dalis yra 

plokščias arba profilinis (mentinis) diskas su peiliais;  

 Rotoriniai smulkintuvai, kurių darbinė dalis yra 

plokšti arba profiliniai peiliai standžiai arba šarnyriškai 

pritvirtinti prie rotoriaus; 

 Sraigtiniai smulkintuvu, kurių darbinė dalis yra 

sraigė; 

 Būgniniai smulkintuvai, kurių darbinė dalis yra 

būgnas su peiliais:  

o mašinos, kurių darbinė dalis yra cilindras;  

o mašinos, kurių darbinė dalis yra kūgis;  

o mašinos, kurių darbinė dalis yra du kūgiai, išdėstyti 

vienoje ašyje ir jungiasi tarpusavyje viršūnėmis;  

pagal mobilumą: 

 mobilūs (prikabinami, pusiau prikabinami, 

montuojami ant bazinio traktoriaus rėmo);  

 poziciniai; 

 stacionarūs;  

pagal smulkinamos masės tiekimo būdą: 

 smulkintuvai su horizontaliai išdėstytu tiekimo 

vamzdžiu, į kurį masė tiekiama grandininiu arba 

juostiniu transporteriu, ritininiu konvejeriu arba 

sraigtais;  

 smulkintuvai su tiekimo vamzdžiu, pasuktu link 

vertikalios plokštumos ir į kurį masė tiekiama 

veikiama gravitacijos jėgų;  

 smulkintuvai su kombinuotu tiektuvu, kuriame 

sumontuoti du tiekimo kanalai;  

pagal skiedrų pašalinimo iš mašinos būdą: 

 drožlės šalinamos vamzdynu oro srautu į viršų;  

 drožlės šalinamos į apačią ant transporterio;  

 drožlių šalinimas žaliavos tiekimo į mašiną kryptimi.  

Tyrimų tikslas ir objektas – ištirti smulkintuvo našumą 

įtakojančius parametrus (žabo skersmuo, ilgis ir tūris), 

smulkinant kirtimo atliekas. 

 

Tyrimų metodika  
  

Tyrimai atlikti Jonavos miškų urėdijos Pagelažių 

girininkijos teritorijoje Kv.42. Pjaunami žabai buvo 
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rūšiuojami juos pagal matmenis į 7 variantus ir kiekvieno 

varianto žabai dedami į keturias atskiras krūvas. Po to 

žabus smulkinome sraigtiniu smulkintuvu MPC-5, kuris 

buvo prikabintas prie MTZ 952 traktoriaus. Šis 

smulkintuvas skirtas mažų jaunuolynu ugdymo medelių  

smulkinimui į 35-55 mm ilgio skiedras. Techninis masės 

tiekimo greitis 1,2 m/s, o teorinis valandinis našumas 10 

m
3
/h [6]. Iš smulkintuvo skiedros byrėjo į graduotą 0,5 m

3 

talpą, padalos vertė 0,01 m
3
. Smulkintuvo efektyvumo  

koeficientas apskaičiuotas faktinį vidutinį našumą 

padalinus iš teorinio valandinio smulkintuvo našumo. 

Tiekimo greičio efektyvumo koeficientas apskaičiuotas 

faktinį vidutinį tiekimo greitį padalinus iš teorinio greičio. 

Smulkintuvo  valandinis  našumas m
3
/h buvo paskaičiuotas 

tyrimo metu gautą skiedrų kiekį m
3
 padalinus iš laiko s ir 

padauginus iš 3600 s. Tyrimo metu žabų kamieno 

skersmuo buvo matuojamas 1 mm tikslumu, medienai 

matuoti skirtomis žerglėmis, ilgis rulete, kurios padalos 

vertė 1 mm, o smulkinimo laikas, skaitmeniniu 

chronometru 0,01 s tikslumu. Statistinį rezultatų 

apdorojimą atlikome Microsoft Excel programa. 

  

Rezultatai ir aptarimas  

  

Į smulkintuvą tiekiant žabus, tiekiklio tiekimo greitis 

buvo pastovus, tačiau vidutinis faktinis tiekimo greitis 

buvo mažesnis už teorinį. Tai lėmė praslydimai žabų 

tiekimo linijoje. Tyrimų rezultatai pateikti 1 lentelėje. Kaip 

matome iš tyrimo duomenų vidutinis žabų tiekimo greitis 

priklauso ne tik nuo tiekiamų žabų skersmens, bet ir nuo 

ilgio. Kaip matome iš pirmoje lentelėje patektų duomenų, 

kad mažiausias praslydimas tiekimo sistemoje buvo 

tiekiant 39 mm skersmens žabus, kurių ilgis buvo 5,12 m 

(tiekimo greičio efektyvumo rodiklis 0,72), o didžiausias 

tiekiant 72 mm skersmens žabus, kurių ilgis 6,12 m 

(tiekimo greičio efektyvumo rodiklis 0,40). 

Nepertraukiamai tiekiant žabus smulkintuvo veikimas 

buvo efektyviausias (efektyvumo koeficientas – 0,95), kai  

žabų skersmuo  buvo didžiausias 96 mm, o vidutinis 

tiekimo greitis 0,56 m/s. Pagal retinimo metu kertamų žabų 
skersmenis prognozuoti smulkintuvo našumą galima tik 

dalinai, nes didelę įtaką tam turi ne tik žabų skersmuo, bet 

ir jų ilgis, kuris priklausomai nuo augimo sąlygų ir gali 

žymiai skirtis. Kaip priklauso smulkintuvo našumas nuo 

tiekiamų medelių skersmens pavaizduota pirmame 

paveiksle. 

 

  
1 pav. Smulkintuvo našumo priklausomybė nuo žabų skersmens 
Fig. 1. Dependency of chipper output capacity on the brushwood 

diameter 

 

Kaip matome iš pirmo paveikslo tarp smulkintuvo 

našumo ir žabų kamieno skersmens tiesioginės 

priklausomybės nėra, kadangi žabai buvo skirtingo ilgio. 

Žabus tiekiant į smulkintuvą rankomis iš 30-40 metų 

amžiaus medyno retinimo metu kertami žabai apytikriai 

gali būti apie 9 cm skersmens. Aišku, kad prognozuojamas 

8 - 9 m
3
/h našumas yra nepakankamas. Smulkinant dar 

mažesnio skersmens žabus (pvz., jaunuolynų ugdymo 

kirtimuose) smulkintuvo efektyvumas dar mažesnis, todėl 

krovimas į smulkintuvus rankomis riboja smulkintuvo 

efektyvumą. Taigi tokio tipo smulkintuvų panaudojimas 

privačiuose miškuose yra mažai tikėtinas, o didelės 

apimties gamybai valstybinių miškų urėdijų miškuose jie 

visiškai netinka [6]. 

Smulkintuvo našumo priklausomybė nuo žabų ilgio 

pavaizduota antrame paveiksle. Be abejonės, žabų ilgis yra 

susijęs su skersmeniu, tačiau yra specifinių ypatumų 

smulkinant to paties skersmens, bet skirtingo ilgio žabus ir 

atvirkščiai, pvz. smulkinant didesnio ilgio  5,12 m žabus 

smulkintuvo našumas yra mažesnis negu smulkinant 

trumpesnius 5,03 m ilgio žabus (2 pav.).  

 
1 lentelė. Smulkintuvo  darbo tyrimų  rezultatai   

Table 1. Findings and results of investigation of wood chipper operation 
  

Žabų Žabo Smulkintuvo Vidutinis Tiekimo 

parametrai  smulki- efektyvumo tiekimo greičio 

 nimo koeficientas greitis, m/s efektyvumo 

Skersmuo, 

mm 

Ilgis, m Tūris, m
3
 trukmė, s   koeficientas 

31±2 3,21±0,12 0,0019±0,0001 3,62±0,03 0,61 0,83±0,3 0,64 

39±3 5,12±0,22 0,0041±0,0002 5,31±0,05 0,57 0,94±0,5 0,72 

40±3 4,12±0,24 0,0036±0,0002 5,41±0,04 0,45 0,74±0,5 0,57 

41±3 3,19±0,23 0,0034±0,0002 4,33±0,05 0,71 0,70±0,3 0,54 

51±3 5,03±0,22 0,0063±0,0002 6,94±0,06 0,74 0,72±0,4 0,56 

72±4 6,12±0,34 0,0137±0,0003 11,55±0,05 0,71 0,56±0,2 0,43 

96±5 8,11±0,32 0,0313±0,0003 14,27±0,10 0,80 0,52±0,4 0,40 
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2 pav. Smulkintuvo našumo priklausomybė nuo žabų ilgio 

Fig. 2. Dependency of chipper output capacity on the brushwood length 

 

Iš esmės tai yra susiję su sunkumais tiekiant žabus į 

smulkintuvą, kai prieš tai į smulkintuvą tiekiamo žabo laja 

dar nevisiškai susmulkinta. 

Žabų skersmens ir ilgio apibendrinantis rodiklis yra 

jų tūris. Smulkintuvo našumo priklausomybė nuo tiekiamų 

žabų tūrio pavaizduota 3 paveiksle. 

 

 
3 pav. Smulkintuvo našumo priklausomybė nuo žabų tūrio   

Fig. 3. Dependency of chipper output capacity on the brushwood 

volume 

Kaip matome iš trečio paveikslo tarp žabų tūrio ir 

smulkintuvo našumo tiesioginės priklausomybės taip pat 

nėra. Didesnę įtaką tam turi žabo skersmens ir ilgio 

santykis, nes tiekiant mažesnio tūrio 0,0034±0,0002, bet 

mažesnio ilgio 3,19±0,23 m žabus smulkintuvo našumas 

yra didesnis negu tiekiant didesnio tūrio 0,0036±0,0002, 

bet ilgesnius 4,12±0,24 m žabus. 

 

Išvados 
 

1. Tiekiant į smulkintuvą didesnio skersmens žabus 

vidutinis tiekimo greitis mažėja nuo 0,83±0,3 m/s iki  

0,52±0,4 m/s, kadangi storesnių žabų yra storesnės šakos, 

kurios sudaro didesnį pasipriešinimą. 

2. Didžiausias smulkintuvo našumas 7,88 m
3
/h buvo 

smulkinant 96±5 mm skersmens žabus. 
3. Smulkintuvo našumui įtakos turi ne tik žabų tūris, 

bet ir jų storio ir ilgio santykis.  
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The research of chipping  of  slashing waste 
  

Summary  
  

Logging residues are normally used after processed into wood chips both for the purpose of industrial applications as well as fuel. Wood-chippers 

are used for chipping logging residues. Research under consideration was performed in the area Kv.42 of Pagelažiai Forestry District of Jonava State 

Only cutting down forests each year remains about 2 million solid cubic meters of branches, tops. Forest when cutting brushwood under power line route. 
Research showed that maximum output capacity of 7.88 m3/h was achieved by the chipper when larger brushwood, i. e. of 96 mm in thickness and 

8.11 m in length were fed into it, although utilization rate of feeder feed speed amounted for as little as 0.43. Chipper output capacity was found to be 

positively influenced by increase in brushwood diameter, whereas negatively – by brushwood length. Chipper output capacity was also found to be 
effected not so much by the volume of brushwood as by the ratio of their thickness to their length. The major impact on shredder productivity has 

brushwood diameter and length ratio, because supplying a smaller volume of 0.0034 ± 0.0002 m3 and 3.19 ± 0.23 m brushwood shredder ou tput is 

greater than the supply a larger volume of 0.0036 ± 0.0002 m3, but the longer 4.12 ± 0.24 m brushwood. 
Brushwood, output capacity, diameter, length, volume 

 
Gauta 2016 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2016 m. balandžio mėn.  

  
Rimantas KISELIOVAS. Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto magistrantas 
Adresas: Studentų g. 15B, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 76, el. paštas: rimantas.kiseliovas@gmail.com  

Rimantas KISELIOVAS Aleksandras Stulginskis University Faculty of Agricultural Engineering Institute of Agricultural Engineering and Safety,  

postgraduate. Address: Studentu 15B, LT-53361 Akademija, Kaunas distr. Tel (+370 37) 75 23 76, e-mail: rimantas.kiseliovas@gmail.com  

Povilas ŠNIAUKA. Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto technologijos mokslų 

daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 15B, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 76, el. paštas: Povilas.Sniauka@asu.lt  
Povilas ŠNIAUKA. Aleksandras Stulginskis University Faculty of Agricultural Engineering Institute of Agricultural Engineering and Safety, doctor of 

technology sciences, assoc. prof. Address: Studentu 15B, LT-53361 Akademija, Kaunas distr. Tel (+370 37) 75 23 76, e-mail: Povilas.Sniauka@asu.lt   

 

http://kmaik.lt/e-mokymas/biokuro_gamyba/243912.html
http://kmaik.lt/e-mokymas/biokuro_gamyba/243912.html
mailto:rimantas.kiseliovas@gmail.com
mailto:rimantas.kiseliovas@gmail.com
mailto:Povilas.Sniauka@asu.lt
mailto:zuisi@asu.lt

