
Ieguldījums Jūsu nākotnē Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 Projekta Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128 1 

 

Kopsavilkums par 8. pārskata periodā veiktajām darbībām 

 

Projekta Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128 

Projekta nosaukums Mehanizācijas līdzekļu izstrāde enerģētisko 

augu kurināmā kondicionēšanai 

Finansējuma saņēmējs Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 

SATURS 

2. SMALCINĀTĀJA PROTOTIPA KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDE.......................................................................... 2 

3. SMALCINĀTĀJA PROTOTIPA EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI: SMALCINĀŠANAI NEPIECIEŠAMĀS JAUDAS 

NOTEIKŠANA, ĪPATNĒJAIS ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ ATKARĪBĀ NO SMALCINĀTĀJA KONSTRUKCIJAS UN GRIEZĒJASMEŅU 

VEIDA, ROTĒJOŠO DAĻU DINAMISKĀS LĪDZSVAROŠANAS EKSPERIMENTI, UTT. .............................................. 16 

4. HIDRAULISKĀS PIEDZIŅAS EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI. ...................................................................... 42 

6. KALTĒŠANAS EKSPERIMENTĀLĀ MODEĻA IZSTRĀDE ............................................................................ 46 

7. KALTES ENERGOEFEKTIVITĀTES, SILTUMU ZUDUMU, RAŽĪGUMA U.C. PARAMETRU NOTEIKŠANA .................. 47 

9. DOZATORA KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDE. DOZATORA EKSPERIMENTĀLĀ MODEĻA IZSTRĀDE. ......................... 50 

10. DOZATORA EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI: DOZĒŠANAI NEPIECIEŠAMĀS JAUDAS NOTEIKŠANA, ĪPATNĒJAIS 

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ, DOZĒŠANAS PRECIZITĀTE, ROTĒJOŠO DAĻU DINAMISKĀS LĪDZSVAROŠANAS EKSPERIMENTI, 

UTT. ............................................................................................................................................ 68 

12. MAISĪJUMA KVALITĀTES (HOMOGENITĀTES, PROPORCIJAS U.C. PARAMETRU) NOVĒRTĒŠANA DAŽĀDIEM 

BIOMASU VEIDIEM ......................................................................................................................... 80 

13. MAISĪTĀJA KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDE. MAISĪTĀJA EKSPERIMENTĀLĀ MODEĻA IZSTRĀDE.......................... 87 

14. SMALCINĀTAS BIOMASAS UN PIEDEVU MATERIĀLU TEHNOLOĢISKAIS TRANSPORTS ................................. 88 

15. MAISĪŠANAS EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI: MAISĪŠANAI NEPIECIEŠAMĀS JAUDAS NOTEIKŠANA, ĪPATNĒJAIS 

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ, ROTĒJOŠO DAĻU DINAMISKĀS LĪDZSVAROŠANAS EKSPERIMENTI, UTT. ........................... 89 

17. MOBILĀ BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA IZSTRĀDE UN BRIKETĒŠANAS, GRANULĒŠANAS PROCESA EKSPERIMENTĀLIE 

PĒTĪJUMI (DAŽĀDU BIOMASU MAISĪJUMA GRANULĒŠANA/ BRIKETĒŠANA, ĪPATNĒJĀ ENERĢIJAS PATĒRIŅA 

NOTEIKŠANA, UTT.). ..................................................................................................................... 122 

19. NOTURĪBAS PĒTĪJUMI DAŽĀDU MAISĪJUMU GRANULĀM, BRIKETĒM .................................................. 155 

21. DEGŠANAS EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI DAŽĀDA VEIDA KURTUVĒS (ATGĀZU NOTEIKŠANA, SADEGŠANAS 

PROCESA IZPĒTE) ......................................................................................................................... 157 

PATENTU IZSTRĀDE UN PIETEIKUMU SAGATAVOŠANA .......................................................................... 162 

ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU SAGATAVOŠANA UN PUBLICĒŠANA ................................................................. 165 



Ieguldījums Jūsu nākotnē Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 Projekta Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128 2 

 

 

2. SMALCINĀTĀJA PROTOTIPA KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDE 

BIOMASAS SMALCINĀŠANAS MEZGLA MATERIĀLU PADEVES PILTUVES, PLACINĀŠANAS 
MEHĀNISMA UN PIESPIEDĒJMEHĀNISMA PROJEKTĒŠANA 

Lai palielinātu biomasas smalcināšanas mezgla energoefektivitāti, ir paredzēs tā 
materiāla padeves piltuvi aprīkot ar materiālu placināšanas mehānismu. Kā iepriekšējie 
pētījumi liecina, tad niedru placināšanai un smalcināšanai patērētā kopējā enerģija ir 
mazāka, nekā tas ir neplacinātu niedru griešanai. Lai biomasas smalcināšanas mezglu varētu 
aprīkot ar placināšanas mehānismu, tad ir nepieciešams izstrādāt inovatīvu materiālu 
padeves piltuvi, kurā būtu iestrādāts placināšanas mehānisms. 

Pirms biomasas smalcināšanas mezgla piltuves projektēšanas ir izvirzīti noteikumi, kuri 
jāievēro projektēšanas laikā: 
1) Piltuves konusa šaurākā daļa nav mazāka par 200 mm; 
2) Piltuves sānu sienas ir veidotas tā, lai varētu pievienot placināšanas mehānismu; 
3) Placināšanas mehānismam apakšējais rullim jābūt nostiprinātam stacionāri, augšējam – 

kustīgs; 
4) Piltuves ārējā daļā nepieciešami tehnoloģiskie caurumi, kuri paredzēti savienošanai ar 

smalcināšanas prototipa konveijeri u.c. iekārtas daļām. 
5) Piltuves korpusam jābūt pietiekoši noturīgam, lai darba laikā, kad placinātājruļļi tiek 

saspiesti ar 20 kN lielu spēku, korpuss neizļodzītos. 
6) Iekārtas apkopes iespējas nedrīkst būt apgrūtinātas, placināšanas mehānisma daļām 

jābūt viegli noņemamām, lai varētu veikt to inspekciju. 
7)  

 
1. att. Biomasas smalcināšanas mezgla piltuve. 
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Placināšanas mehānisms. 
Aplūkojot placināšanas procesu, pats nozīmīgākais darbības posms ir stiebra 

iespīlēšana darbīgajā daļā. Placināšanu veic ar diviem veltņiem, kuri atrodas viens blakus 
otram un darba laikā griežas pretējos virzienos (2. att.). Materiālu ievada spraugā starp 
veltņiem un tas tiek saspiests. Spraugas platumu h var regulēt, tā panākot vēlamo 
placināšanas pakāpi. Visbiežāk placināšanas veltņi ir gludi. Tiem ir vienāds diametrs D un 
vienāds aploces ātrums ω. Placināmā materiāla un veltņa saskares punktā darbojas reakcijas 
spēks N un berzes spēks F, kuri ir galvenie parametri, kas nosaka hidromotoriem 
nepieciešamo griezes momentu un placināšanas mehānismam nepieciešamo spēku, ar kādu 
jāiedarbojas uz kustīgo placinātājrulli. 

 
2. att. Placināšanas mehānisma principiālā shēma. 

Iespīlēšanas nosacījumu apraksta sakarība: 

 ;
x x

F N>    

   ,  ,   ,  ;
x x x

F F cos F fN F fN cos N N sinα α α= = = =  (1) 

kur: α – saķeres leņķis; 
 f – berzes koeficients augu materiālam pret veltņu virsmu. 

Ievelkot materiālu starp veltņiem saspiešanas zonā rodas jaunas kontaktvirsmas, kur 
saķeres leņķis ir mazāks par sākotnējo. Samazinoties saķeres leņķim nevienādība Fx > Nx 
pieaug, tāpēc saķeres nosacījums jānovērtē materiāla ievilkšanas sākumā. Izsakot reakcijas 
spēku Nx un berzes spēka Fx nevienādību iegust sakarības: 
  ,  ,  ;f tga tg tga aϕ ϕ≥ > >  (2) 

kur: ϕ – saķeres leņķis. 
Pēc sakarības (2) redzams, ka stiebru materiāla iespīlēšana starpveltņiem iespējama 

tikai tādā gadījumā, ja saķeres leņķis α ir mazāks par berzes leņķi ϕ. Saķeres leņķi α nosaka 
atkarībā no veltņu diametra D, stiebru materiāla kulīša diametra d un spraugas platuma 
starp veltņiem h: 

  ;
OA

cosa
AB

=  (3) 

kur:  
2 2 2 ; 2.

D h d D
AO OB= + − =  

Ievietojot AO un OB iegūst sakarību: 
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Izsakot nevienādību: 
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Izmantojot iegūtos vienādojumus tiek aprēķināts, ka placinātājruļļus nepieciešams 
projektēt ar diametru 140 mm. Bet lai nodrošinātu placināmā materiāla (niedru un citu 
stiebraugu) labāku saķeri ar placināšanas mehānismu, tad placinātājruļļu virsma tiek veidota 
rievota, kur rievu dziļums ir vismaz 15 mm. Šāda veida placinātājruļļu izgatavošanai 
nepieciešama biezsienu caurule, kuras sieniņas biezums ir ne mazāks par 20 mm. No 
pieejamo materiālu kataloga tiek izvērēta caurule Ø150x20. 

 
3. att. Placinātājrullis. 

 
Saskaņā ar izstrādātās piltuves galvenajiem ierobežojošajiem izmēriem, tiek projektēts 

placināšanas mehānisms, kur apakšējā placināšanas ruļļa vārpsta ir nostiprināta nekustīgi, 
bet augšējā placināšanas ruļļa vārpsta ir veidota kustīga. Lai placināšanas mehānisma darbība 
nebūtu traucēta, tad abus placināšanas ruļļus nepieciešams aprīkot ar piedziņu. Par 
placinātājruļļu piedziņu tiek izmantoti divi hidromotori, kuru darba tilpums ir 50 cm3. Katrs 
hidromotors tiek pievienots katra placinātājruļļa vārpstas galā. Ņemot vērā hidromotoru 
mehānisko uzbūvi un hidromotoru ekspluatācijas noteikumus, tiek projektēts tā, ka 
placinātājruļļiem jābūt iegultņotiem abās pusēs, jo placināšanas laikā saspiedējspēks ir 20 kN 
un radiālā slodze uz hidromotora vārpstu ir pārlieku liela. Placinātājruļļa konstrukcija tiek 
izveidota tā, lai starp piltuves korpusu un placinātājrulli būtu iespēja ievietot speciālu 
atbalsta detaļu gultnim. 

 
4. att. Gultņa HJ 305 EC atbalsta detaļa. 

 
Izveidojot šādu savienojuma mezglu, tiek nodrošināts, ka piedziņas hidromotora 

vārpsta tiek slogota vērpē un tai nav ne aksiālu, ne radiālu slogojumu. 
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Placinātājruļļu vārpstu un hidromotoru vārpstu sajūgšanai tiek izveidots sajūgs ar 
ierievja rievu. Šāda tipa sajūgs ļauj izveidot sajūga konstrukciju ar maziem gabarītizmēriem, 
kas konkrētajā projektēšanas darbā ir ļoti nepieciešams. Ierievis sajūga konstrukcijā pilda arī 
aizsardzības funkciju pārslodzes gadījumā. Ja ierievis tiek pārslogots, tad tas tiek nocirpts un 
hidromotors ar placinātājruļļa vārpstu vairs nav sajūgti. 

 
5. att. Placinātājruļļa vārpstas un hidromotora sajūgs. 

 
Augšējā placinātājruļļa kustību nodrošina kustīgs korpuss, kurš tiek pieskrūvēts pie 

materiālu padeves piltuves sāniem. Kustīgajam korpusam tiek izveidotas papildus 
stiprinājuma vietas, kuras paredzētas hidrocilindra mehānisma stiprināšanai, kas nodrošinās 
placināšanai nepieciešamo spēku. 

 
6. att. Augšējā placinātājruļļa kustīgais korpuss. 

 

Placinātājruļļu nepieciešamā piespiedējspēka noteikšanai veikti placināšanas 
eksperimenti, kuros izmantoti niedru stiebri, kuru garums ir 100 mm. Niedres placināšana ir 
līdzīga kā gredzenam. Niedru stiebru materiāls ir ar neviendabīgu struktūru un niedres 
gredzena sieniņu ārējā kārtā ir novērojamas mazas caurulītes, kas niedres lieces aprēķinu 
veido ļoti komplicētu. 

 
7. att. Gredzena lieces momentu diagramma 
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Ņemot par pamatu materiālu pretestības gredzena lieces momenta epīru, var secināt, 
ka niedrei placināšanas procesā pirmie lūzumi būs placināšanas spēka pielikšanas vietās, jo 
lieces moments ir vislielākais. Otrie niedres lūzumi notiks horizontālajā plaknē, kur ir 
nākamais lielākais lieces moments. Tādā veidā niedre ir sadalījusies četrās daļās. Niedres 
stiebra vidējais diametrs ir ap 8 mm, tad teorētiski niedre var salūst vēl smalkākās daļās. Tā 
iegūstot vismaz 8 vai vairāk par 8 daļām (8. att.). Gredzena lieces laikā veidojas divi 
spriegumi, viens gredzena ārpusē σa, otrs gredzena iekšpusē σi. Niedres stiebra izsturības 
aprēķins liecē gredzena ārējai un iekšējai malai spēka pielikšanas vietās. 

 1

1

a

M y

S R
σ =  (7) 

 2

2

i

yM

S R
σ =  (8) 

kur:  σa, σi - lieces spriegums gredzena ārējā un iekšējā malā, N m-2; 
 M – lieces moments, N m; 
 S – laukuma statiskais moments pret neitrālo asi, 
 y1, y2 – attālums no gredzena neitrālās ass līdz gredzena ārējai un iekšējai malai, 
 R1, R2– gredzena ārējais un iekšējais rādiuss. 

 
8. att. Niedres placināšanas process. 

 
Maksimālais lieces moments gredzena sķēlumā: 

 0.318  M P R=  (9) 
kur: P – placināšanas spēks, N; 
 R - stiebra simetrijas ass rādiuss, mm. 

Laukuma statiskais moments pret neitrālo asi: 

 
I

S
R

=  (10) 

kur:  I – šķēluma inerces moments pret neitrālo asi. 
Šķēluma inerces moments pret neitrālo asi: 

 
3

12

bh
I =  (11) 

kur:  b – stiebra platums, 
 h – stiebra sieniņas biezums. 

 

Eksperimenta rezultāti liecina, kaplacināšana ar 1000 N lielu maksimālo spēku 100 mm 

garam vienā kārtā novietotam niedru stiebra materiālam ir pietiekama, lai niedre tiktu 
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saplacināta. Izmantojot 10 N mm-1 lielu maksimālo spēku uz garuma vienību, niedru stiebrs 
sadalās vismaz 8 slejās. 

Ņemot vērā placināšanas mehānisma konstruktīvos izmērus (ruļļa garums – 200 mm), 
tad tiek noteikts, ka placināšanas mehānismam nepieciešams attīstīt 20 kN lielu placināšanas 
spēku, lai varētu uzskatīt, ka placināšanas process notiek sekmīgi. 

Spēka pielikšanas punkti izvēlēti tā, lai tie atrastos pēc iespējas tuvāk ruļļu atbalsta 
gultņiem. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka placināšanas mehānisma komplektējošās daļas 
netiek nevajadzīgi slogotas, kas varētu izraisīt materiālā noguruma plaisas. 

Placināšanas ruļļa piespiedējmehānisms tiek veidots no viena hidrocilindra, kur tā viens 
gals tiek nostiprināts pie materiālu padeves piltuves korpusa pagarinājuma, bet otrs gals tiek 
piestiprināts pie augšējā placinātājruļļa kustīgā korpusa.  

 
8. att. Biomasas smalcināšanas mezgla materiālu padeves piltuve ar placināšanas 

mehānismu, kurš aprīkots ar rievotiem placinātājruļļiem 
 

Šāds piespiedējmahānisma risinājums rada vienādu slodzi uz abiem placinātājruļļa 
gultņiem, tādējādi uz katru gultni darbojas puse no hidrocilindrā attīstītās slodzes. 

Veicot eksperimentus ar niedru kūlīšu placināšanu ir secināts, ka kūlītis placināšanas 
procesā izirst un sadalās vienmērīgi pa visu piespiedējvirsmas garumu. No eksperimentos 
iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka biomasas smalcināšanas mezgla placināšanas 
mehānismā kūlītis placināšanas procesā izlīdzināsies pa visu placinātājruļļu garumu un spēki 
uz atbalsta gultņiem būs līdzsvarā. 

Lai griešanas mehānisms būtu energoefektīvs un darbotos vienmērīgi, tad tā 
projektēšanai izvirzīti nosacījumi: 
1) Griezējnažu forma jāveido tāda, lai atveres lūkas gabarītizmēri būtu pēc iespējas lielāki. 

Platums nedrīkst būt mazāks par 200 mm; 
2) Griezējnažu forma jāveido tāda, lai griešanas process notiktu tikai cirpē; 
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3) Rotora viena apgrieziena laikā jāveic pēc iespējas vairāk griešanas procesi, kas 
nodrošinātu vienmērīgu pretestības momentu uz rotācijas vārpstu. 

4) Griezējnaža un pretnaža savstarpējais novietojums nedrīkst pārsniegt saķeres leņķi, kas ir 
25°; 

5) Griezējnažiem jābūt novietotiem tā, lai tie būtu līdzsvarā; 
6) Rotors un griezējnaži nedrīkst pārsniegt maksimālo inerces momentu, kāds pieļaujams 

attiecīgajam elektromotoram. 
Biomasu smalcināšanas mehānismos daudzkārt tiek izmantots griezējmahānisms ar 

izliektiem griezējnažiem, kuri nodrošina vienmērīgu griešanas procesu, salīdzinot kāds tas ir 
taisniem griezējnažiem (9. att.). 

 
9. att. Smalcināšanas mehānismi ar taisniem (a) un izliektiem (b) griezējnažiem. 

 
Smalcināšanas procesā ar taisniem griezējnažiem rodas lieli maksimālie spēki, kas rada 

iekārtu vibrācijas, materiālu noguruma plaisas, pārslodzi iekārtas mezgliem un citus faktorus, 
kas nelabvēlīgi ietekmē iekārtas gaitu un funkcionalitāti. Daudzus faktorus, kas nelabvēlīgi 
ietekmē smalcināšanas iekārtu, iespējams novērst ja tiek izmantoti izliekti griezējnaži 
(9. att.b), kur griešanas process notiek rotora visa apgrieziena laikā. Šajā griešanas 
mehānismā notiek slīdošā griešana. Gan teorētiskie, gan eksperimentālie pētījumi 
pierādījuši, ka slīdošā griešana patērē vairāk enerģijas, nekā tas ir griežot cirpē, jo slīdošās 
griešanas procesā rodas berzes spēki. Griešanas procesos radušies berzes spēki patērē 
mehānisko enerģiju, kas pāriet siltumā. Lai uzlabotu smalcināšanas iekārtu energoefektivitāti 
ir nepieciešams samazināt berzes spēkus līdz minimumam. 

Ņemot vērā izvirzītos nosacījumus un griezējmehānismu specifikas, griezējnažu 
mehānisms tiek izveidots ar trim griezējnažiem, kur katrs griezējnazis sastāv no 10 mazām 
griezējvirsmām (10 att.). Tādējādi tiek nodrošināts, ka rotora viena apgrieziena laikā notiek 
30 griešanas procesi. Šāda griezējnažu ģeometrija nodrošina vienmērīgu griezes momentu uz 
rotora vārpstu, kā rezultātā smalcināšanas iekārtas darbība būs vienmērīga, ražīga un klusa. 
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10. att. Griezējmehānisma principiālā shēma un modelis Autocad programmā. 

1. Griezējnaži, 2. rotors, 3. pretgriezējs, 4. Ievades lūka. 
 

Griezējnaži tiek izveidoti tā, lai it kā notiktu daudzi mazi griešanas procesi rotora viena 
apgrieziena laikā, bet griezējnaža ģeometrija veidota tā, lai katras griezējvirsmas garums ir 20 
mm, katra nākamā griezējvirsma ir nobīdīta par 10° un griezējnažu un pretnažu virsmas 
saskares brīdī ir paralēlas. 

Ņemot vērā darba režīmus un slodzes, kādas iedarbojas uz griezējnažiem 
smalcināšanas procesā, par naža materiālu ir izvētēts tērauds St Y8A, kuru termiski 
apstrādājot iespējams panākt, ka tā virsmas cietība ir līdz 63 HRC. 

 

 
11. att. Naža izkārtojums uz loksnes sagataves 

 
Saskaņā ar nažu materiāla St U8A termiskās apstrādes tehnisko informāciju, tika veikta 

nažu sagatavju atkvēlināšana pie 780 C. Pēc nažu atkvēlināšanas tajos izveidojas stabila 
struktūra. Likvidējot iekšējos spriegumus, pazeminot to cietību, uzlabojot apstrādājamību, 
paaugstinot plastiskumu un stigrību un sagatavot tos tālākai termiskai un mehāniskai 
apstrādei. Naži tika uzasināti tā, lai to asinājuma leņķis būtu 20o. 

Pēc mehāniskās apstrādes naži tika termiski apstrādāti saskaņā ar materiāla ST Y8A 
termiskās apstrādes noteikumiem. Pēc nažu termiskās apstrādes (rūdīšanas un 
atkvēlināšana), tika iegūts, ka nažu materiāla cietība ir 40 HRC. 
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12. att. Griezējnažu cietības mērīšana. 

 
Pēc griezējnažu izgatavošanas tie tika piestiprināti pie rotora virsējās plāksnes 

izmantojot gremdgalvju skrūves, kas nodrošina līdzenu rotora priekšējo plakni. Lai 
nodrošinātu vajadzīgo atstatumu starp nažiem un plāksni tika izmantotas starplikas.  

 
13. att. Griezējnaži piestiprināti pie rotora. 

 

Lai griezējmehānisma rotors būtu līdzsvarā, tad nepieciešams nodrošināt, ka visas 
komplektējošās daļas ir ar vienādu svaru. Tādēļ visiem griezējnažiem tika nodrošināts 
vienāds svars vadoties pēc vieglākā. Lai nodrošinātu rotora vienmērīgu darbību ir 
nepieciešama rotora statiskā un dinamiskā līdzsvarošana. Rotora statisko līdzsvarošanu veic 
rotoru uzmontējot uz piedziņas vārpstas un nosakot kurā rotora pusē ir nepieciešams pielikt 
līdzsvarojošo masu. Līdzsvarojošo masu statiskajā līdzsvarošanā noraka eksperimentāli. 
Līdzsvarošanu veic kamēr rotors ir nolīdzsvarots un atrodas miera stāvoklī jebkurā 
pagrieziena pozīcijā. Dinamiskās līdzsvarošanu nepieciešamību novērtē veicot iekārtas gaitas 
pārbaudes procedūru. 
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SMALCINĀTĀJA PROTOTIPA RUĻĻU IZTĪŠANAS MEZGLA BIOMASAS RUĻĻA  
SLĀŅA ATDALĪTĀJA ROTORA PROJEKTĒŠANA 

Uz smalcināšanas prototipa ruļļa iztīšanas mezgla, iztinot biomasas rulli, tā slānis 
reizēm neatdalās. Tāpēc nepieciešams izveidot biomasas ruļļa slāņa atdalītāju. Biomasas 
ruļļa slāņa atdalītāja piedziņai izmanto hidromotoru ar ķēdes zvaigznīšu pārvadu. Pats 
biomasas ruļļa slāņa atdalītājs tiks novietots uz smalcināšanas prototipa ruļļu iztīšanas 
mezgla (14. att.).  

 

14. att. Ruļļu iztīšanas mezgls ar slāņa atdalītāju 
 
Biomasas ruļļa slāņa atdalītāja rotors sastāv no cilindriskas caurules, kurā ievietota ass 

ar centrējošiem diskiem. Virs cilindriskās caurules visā garumā ir piemetināts leņķa profils, 
kas pildīs slāņa atdalīšanas funkciju. Pati ass ir iegultņota.  

 

 

Leņķi tiek piemetināti pa visu ruļļa perimetru četrās vietās (15. att.). 
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15. att. Atdalītāj rullis 

 

Pie vienas no sānu plāksnes piemetinām kronšteinus hidromotora stiprināšanai 
(16. att.). 

   

16. att. Hidromotora un ķēdes pārvada nostiprināšana 
 

Padeves teknes izgatavošana 
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Padeves mehānisma montāža 
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3. SMALCINĀTĀJA PROTOTIPA EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI: 
SMALCINĀŠANAI NEPIECIEŠAMĀS JAUDAS NOTEIKŠANA, 

ĪPATNĒJAIS ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ ATKARĪBĀ NO SMALCINĀTĀJA 
KONSTRUKCIJAS UN GRIEZĒJASMEŅU VEIDA, ROTĒJOŠO DAĻU 

DINAMISKĀS LĪDZSVAROŠANAS EKSPERIMENTI, UTT. 

 

LVS UN ISO STANDARTU ANALĪZE SMALCINĀTĀJA PROTOTIPA BALANSĒŠANAS 
EKSPERIMENTĀLO PĒTĪJUMU VEIKŠANAI. 

 
Galvenie standarti, kuri nosaka balansēšanas kvalitāti ir ISO 1940 – 1 un ISO 1940 – 2, 

kuros ir aprakstītas balansēšanas kvalitātes prasības stingiem rotoriem (1. daļa) un 
balansēšanas kļūdas (2. daļa). 

Standarts ISO 1940-1:2003(E) (angļu val.) apskata: 

� Balansēšanas pielaides; 
� Nepieciešamo korekcijas plakņu skaitu; 
� Metodes, kā nosaka paliekošo debalansu. 

 
 
1. Standartā ir sniegta rotora debalansu attēlošana dažādos veidos: 

 
a) Rezultējošais debalansa vektors kopā 

ar saistīto debalansa pāra momentu 

gala plaknēs 

 

 
b) Speciālgadījums a) variantam – 

rezultējošais debalansa vektors masas 

centrā (CM) ar saistīto debalansa pāra 

momentu gala plaknēs 
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c) Speciālgadījums a) variantam –  

rezultējošais debalansa vektors 

debalansa centrā (CU) ar saistīto 

minimālu debalansa pāra momentu gala 

plaknēs perpendikulāri rezultējošajam 

debalansa vektoram 

 
d) debalansa vektori katrā no gala 

plaknēm 

 

 

 
 

 

e) Divi 90˚debalansu vektoru 

komponenti katrā no gala plaknēm 

 
 

 

f) Debalansu vektori katrā no divām 

plaknēm (ne gala). 

 

17. att. Dažādi debalansa prezentācijas veidi 
 

Atskaites plaknes balansēšanas pielaidēm: 
Visbiežāk par atskaites plaknēm izvēlas plaknes, kur atrodas gultņi. ISO 1940 pieņem 

gultņu plaknes A un B par atskaites plaknēm. 
Korekcijas plaknes: 
Ja rotora debalans pārsniedz pielaides – ir nepieciešama korekcija. Par korekcijas 

plaknēm izvēlas tādas, kurās materiālu var pievienot, noņemt vai pārvietot. Nepieciešamo 
korekcijas plakņu skaitu nosaka rotora konstrukcija, korekcijas plakņu forma un attālums no 
atskaites plaknēm. 

Rotori, kuriem ir nepieciešama tikai viena korekcijas plakne: 
Tie ir rotori, kuriem rezultējošais debalans pārsniedz pielaidi, bet momenta debalans ir 

pielaides robežās – parasti diskveida rotori, kuriem: 

� Gultnim ir pietiekams garums; 
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� Disks rotē ar mazu aksiālo izlici; 
� Korekcijas plakne ir rūpīgi izvēlēta. 

 
Balansēšanai vienā plaknē rotora griešanās nav obligāta, taču precizitātes un jūtīguma 

dēļ parasti lieto rotējošas mašīnas arī balansēšanai vienā plaknē. 
Rotori, kuriem ir vajadzīgas divas korekcijas plaknes: 
Tie ir rotori, kuriem ir jālīdzsvaro arī momenta debalans (parasti gari rotori). 

Balansēšanai divās plaknēs ir nepieciešams, lai rotors rotē, citādi momenta debalans nav 
konstatējams. 

Rotori ar vairāk kā divām korekcijas plaknēm: 

� Ja atsevišķi līdzsvaro rezultējošo debalansu un momenta debalansu. 
� Ja korekcijas masa ir izkliedēta pa rotora garumu. 

2. Pieļaujamais paliekošais rotoru debalans: 
Pieļaujamais paliekošais debalans Uper ir proporcionāls rotora masai m: 

 ~
per

U m ; (12) 

 Īpatnējais pieļaujamais paliekošais debalans 
per

e : 

 per

per

U
e

m
= ; (13) 

Ja Uper mērvienība ir g∙mm, tad ievietojot masas mērvienību kg iegūst  mērvienību 

μm. 

Īpatnējā pieļaujamā paliekošā debalansa un rotācijas ātruma kopsakars: 

 
1

~
per

e
n

 (14) 

 kur n – rotācijas ātrums. 
Šī sakarība izteikta ar leņķisko ātrumu ω: 

 
per

e constω =  (15) 

Balansēšanas pielaižu specificēšana: 
Balansēšanas pielaižu izvēli bāzē uz: 

� Balansēšanas kvalitātes grupām; 
� Eksperimentāli novērtējot pieļaujamās paliekošā debalansa robežas; 
� Ierobežojumiem gultņu reakcijās; 
� Ierobežojumiem debalansa izraisītajās vibrācijās; 
� Pieredzē iegūtajām pielaižu vērtībām. 

3. Balansēšanas kvalitātes grupas G: 
Klasifikācija – 
Izveidotā uz pasaules pieredzes atbilstoši dažādo mašīnu, to iekārtu tipiem; 
Balansēšanas kvalitātes grupas G ir projektētas atkarībā no reizinājuma  lieluma 

(mm s-1). Ja reizinājums ir 6.3 mm s-1 – grupa G 6.3. 
Balansēšanas kvalitātes grupas atšķiras viena no otras ar reizinātāju 2.5. Ja ir 

nepieciešams smalkāks dalījums, var lietot reizinātāju 1.6. 

Vērtības  (atbilst ) grafikā sniegtas atbilstoši darba rotācijas ātrumam. 

Speciālos projektēšanas gadījumos iespējama debalansa pielaižu modificēšana. 
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1. tabula. Ieteikumi stingu rotoru balansēšanas kvalitātes grupām 
Mašīnu tehnikas tipi: Galvenie piemēri Balansēšanas 

kvalitātes grupa 

G 

Reizinājums  

       

mm/s 

Lielu, lēnu jūras dīzeļa dzinēju kloķvārpstu piedziņa (virzuļa 

ātrums zem 9 m/s), sākotnēji nebalansēta  
G 4000 4000 

Lielu, lēnu jūras dīzeļa dzinēju kloķvārpstu piedziņa (virzuļa 

ātrums zem 9 m/s), sākotnēji balansēta 
G 1600 1600 

Kloķvārpstas piedziņa, sākotnēji nebalansēta, elastīgi montēta G 630 630 

Kloķvārpstas piedziņa, sākotnēji nebalansēta, stingi montēta G 250 250 

Automašīnu, kravas automašīnu un lokomotīvju virzuļdzinēji G 100 100 

Automašīnas: riteņi, riteņu diski, piedziņas vārpstas, 

kloķvārpstas piedziņas, sākotnēji balansētas, elastīgi montētas 
G 40 40 

Lauksaimniecības mašīnu tehnika 

Kloķvārpstu piedziņas, sākotnēji balansētas, stingi montētas 

Smalcināšanas mašīnas 

Piedziņas vārpstas (kardāna vārpstas, propelleru vārpstas) 

G 16 16 

Lidmašīnu gāzes turbīnas 

Centrifūgas (separatori, dekanteri) 

Elektriskie motori un ģeneratori (vismaz 80 mm vārpstas 

augstums), ar maksimālo rotācijas ātrumu līdz  

950 apgr/min 

Elektriskie motori ar mazāku vārpstas augstumu par  

80 mm 

Ventilatori 

Zobrati 

Vispārējā mašīnu tehnika 

Mašīnu instrumenti 

Papīrmašīnas 

Tehnoloģiskās mašīnas 

Sūkņi 

Dzinēju turbīnas 

Ūdens turbīnas 

G 6.3 6.3 

Kompresori 

Datoru dzinēji 

Elektriskie motori ģeneratori (vismaz 80 mm vārpstas 

augstums), ar maksimālo rotācijas ātrumu virs  

950 apgr/min 

Gāzes turbīnas un tvaika turbīnas 

Mašīnu instrumentu piedziņa 

Tekstilmašīnas 

G 2.5 2.5 

Audio un video piedziņas 

Slīpēšanas mašīnu piedziņas 
G 1 1 

Žiroskopi 

Augstas precīzijas sistēmu vārpstas un piedziņa 
G 0.4 0.4 

 

Piezīme 1. Šajā tabulā ir klasificēti pilnībā samontēti rotori. Atkarībā no pielietojuma, 
nākošā augstākā vai zemākā precizitātes grupa var tikt lietota. 
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Piezīme 2. Visi minētie ir rotējoši, ja nav minēts savādāk. 
Piezīme 3. Kloķvārpstas piedziņā ietilpst kloķvārpsta, spararats, sajūgs, svārstību 

slāpētājs, savienotāj vārpsta. Sākotnēji  nebalansēta kloķvārpstas piedziņa teorētiski nevar 
sabalansēt, bet sākotnēji balansēta kloķvārpstas piedziņa teorētiski ir sabalansējama. 

Piezīme 4. Dažām mašīnām var eksistēt specifiski starptautiskie standarti, kuri nosaka 
balansēšanas pielaides. 

 
18. att. Pieļaujamais paliekošais debalans 
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Piezīme: baltā zona grafikā (18. att.) ir galvenokārt lietojamā zona, kas ir balstīta uz 
kolektīvu pieredzi. 

Pieļaujamais paliekošais debalans: 
Pieļaujamais paliekošais debalans atbilstoši kvalitātes G grupai ir nosakāms ar formulu: 

 
( )

1000 per

per

e m
U

ω
ω

= , (16) 

 kur Uper – pieļaujamais paliekošais debalans (g mm), 

  – skaitliskā vērtība izvēlētajai kvalitātes grupai (mm s-1), 

 m – skaitliskā vērtība rotora masai (kg), 

  – leņķiskā ātruma skaitliskā vērtība (rad s-1), ar , kur n – rotācijas        ātrums 

(apgr min-1). 
Kā alternatīva, lietojot grafiku (18. att.) no  var aprēķināt: 

  (17) 
Pieļaujamam paliekošajam debalansam Uper balansēšanas kvalitātes grupa (  

un pieļaujamais paliekošais īpatnējais debalans . Uper ir definēts, kā pielaide masas centra 

plaknē. Visiem divu plakņu gadījumiem šī pielaide jāpieskaņo atbilstoši pielaižu plaknēm. 

Eksperimentālais novērtējums: 
Masveida ražošanas apstākļos balansēšanas pielaides parasti nosaka eksperimentāli. 

Testus parasti realizē in situ. Pieļaujamo paliekošo debalansu parasti nosaka dažādu katrai 

korekcijas plaknei, balstoties uz reprezentatīvāko kritēriju (t.i. debalansa izraisīto vibrāciju, 

spēku vai troksni). 

Speciālu mērķu metodes: 

� Limitēti spēki gultņos – Vispirms jānosaka spēka ierobežojums gultņos, pēc tam tas 

jātransformē uz atbilstošo pieļaujamo debalansu. Transformēšanai izmanto centrbēdzes 

spēku aprēķina vienādojumu (Pielikums B). 

� Limitētas vibrācijas – Parasti izmanto rokas instrumentiem ar piedziņu – reglamentē 

vibrāciju līmeni noteiktās plaknēs (Pielikums C). 
Metodes, kas bāzētas uz nostabilizētu pieredzi: 
Ja uzņēmums ir ieguvis nozīmīgu, nostabilizētu pieredzi tā produktu balansēšanas 

kvalitātes novērtēšanā, tad tas pilnā mērā drīkst to lietot. Daži vadmotīvi ir atspoguļoti 

zemāk tekstā (Pielikums D). 

4. Pieļaujamā paliekošā debalansa pieskaņošana pielaižu plaknēm: 

� Viena plakne – 
Ja ir tikai viena korekcijas plakne, tad Uper lieto šai korekcijas plaknei. Visos pārējos 

gadījumos Uper pieskaņo divām korekcijas plaknēm. 

� Divas plaknes – 
a) Vispārīgos gadījumos 

Pieļaujamo paliekošo debalansu Uper pieskaņo korekcijas plaknēm, atbilstoši to 

attālumam līdz masas centram (skat. 3. un 4. utt.). Ja pielaižu plaknes ir gultņu plaknes A un 

B, tad lieto sekojošus vienādojumus: 

     un      , (18) 

Kur     - pieļaujamais paliekošais debalans plaknē A; 

   - pieļaujamais paliekošais debalans plaknē B;  
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 Uper   -  kopējais pieļaujamais paliekošais debalans (masas centra plaknē); 
 LA – attālums no masas centra līdz gultņa plaknei A; 
 LB - attālums no masas centra līdz gultņa plaknei B; 
 L  -  attālums starp gultņu plaknēm. 

 

19. att. Iekšējs rotors 
1 – pielaižu plaknes ( = gultņu plaknes); 

CM – masas centrs. 

 

20. att. Ārējs rotors 
1 – pielaižu plaknes ( = gultņu plaknes); 

CM – masas centrs. 

 

Ierobežojumi iekšējiem rotoriem: 
 Aprēķinot Uper  sadalījumu pa gultņiem, ja masas centrs CM ir tuvu kādam gultnim, tā 

slogojums var būt daudz lielāks nekā otram gultnim. Tāpēc iesaka: 

� Lielākā vērtība nedrīkst pārsniegt 0.7 Uper; 
� Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 0.3 Uper. 

Ierobežojumi ārējiem rotoriem: 
Iesaka, ka: 

� Lielākā vērtība nedrīkst pārsniegt 1.3 Uper; 
� Mazākā vērtība nedrīkst būt mazāka par 0.3 Uper. 

5. Balansēšanas pielaižu pieskaņošana korekcijas plaknēm: 
Ja ir nepieciešams balansēšanas pielaides attiecināt uz korekcijas plaknēm, tad ir 

jāievēro sekojošais: 

� Gan paliekošo debalansu lielums, gan to leņķiskā pozīcija ietekmē kopējā debalansa 
situāciju, taču bieži tiek minēts debalansa lielums, neuzrādot novietojuma leņķi; 

� Tāpēc jebkurš lokalizācijas princips ir kompromiss. Tas paredz sliktāko paliekošo 
debalansu kombināciju abās plaknēs, tādā veidā reāli to ietekme uz rotoru būs mazāka. 

Balansēšanas pielaides var noteikt lietojot iepriekš minētās formulas. 

� Lietojot eksperimentālo pielaižu noteikšanas metodi, tās tiek noteiktas korekcijas 
plaknēs un tālāka pieskaņošana  nav nepieciešama. 

� Ja pielaižu plaknes tiek lietotas bāzējoties uz balansēšanas kvalitātes grupām, speciālos 
gadījumos un izmantojot nostabilizētu pieredzi – tad saskaņošana ar korekcijas plaknēm 
ir nepieciešama. 

Viena plakne –  
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Ja rotoram ir nepieciešama tikai viena korekcijas plakne, tad pieļaujamais paliekošais 
debalans Uper šajā plaknē ir vienāds ar pielaižu summu pielaižu plaknēs. Lietojot pielaižu 
grupas Uper noteikšanai pielaižu sadalījums pa divām plaknēm nav nepieciešams. 

Divas plaknes - 
Ja korekcijas plaknes I un II ir tuvu pielaižu plaknēm A un B, tad reizinātājs 1 var tikt 

lietots pielaižu noteikšanai tajās: t.i. var lietot atbilstošās pielaižu plaknes pielaidi. Detalizēti 
skat. Pielikums E. 

 
6. Saistīti rotori: 
Vispārīgi –  
Saistīti (samontēti) rotori var tikt balansēti kā viens vesels rotors vai arī komponentu 

līmenī. Katrai montāžai komponentu debalansi savstarpēji iedarbojas un parādās arī 
montāžas neprecizitāšu radīti debalansi (skat. ISO 1940 – 2). 

Piezīme: ja montāžas kļūdas nav noteicošas, tad balansēšanas procesa izvēli veic 
atkarībā no balansēšanas mašīnu pieejamības. 

Balansēšana kā veselam mezglam –  
Ja rotoru balansē kā samontētu vienību, bet pēc tam tas ir paredzēts izjaukt, tad katra 

komponente izjaucot ir jāmarķē leņķiski, lai nodrošinātu identisku pozīciju pie atkārtotās 
salikšanas. 

Piezīme: salikšanas neprecizitāšu izraisītās problēmas joprojām pastāv. 
Balansēšana komponentu līmenī –  
Ja rotora komponenti tiek balansēti atsevišķi, tad būtiski ir sekojošais: 

� Pieļaujot montāžas izraisītu debalansu (ISO 1940 – 2) katra komponenta īpatnējam 
paliekošajam debalansam ir jābūt mazākam par kopējo samontētā rotora pieļaujamo 
paliekošo debalansu. 

� Ja iepriekš minētais izraisa problēmas (viegli ventilatori vai skriemeļi smagās armatūras) 
jebkurš pielaižu sadalījums ir atļaujams komponentiem, paredzot,  ka samontētā rotora 
debalans ir pielaižu robežās. 

� Iepriekšēja vienošanās starp ražotāju un lietotāju ir jāparedz piemēram par savienojošo 
elementu (ierievju) pievienošanu (skat. ISO 8821). 

Ja balansēšanas pielaide samontētam rotoram nevar tikt sasniegta, balansējot 
komponentus atsevišķi, tad rotors jābalansē ir samontētā stāvoklī.  

7. Paliekošā debalansa verificēšana: 
Vispārīgi –  
Ir ieteicams paliekošo debalansu verificēt pielaižu plaknēs, nevis korekcijas plaknēs. 

Nosakot paliekošo debalansu, mērīšanas kļūdas nevar tikt ignorētas  
(skat. ISO 1940 – 2). 

Akceptēšanas kritēriji: 

� Izejas punkts –  
Sistemātiskās kļūdas mērījumu nolasījumos ir jākoriģē un ΔU ir paliekošā kompleksā 

kļūda (skat. ISO 1940 – 2). Gultņu plaknēm A un B apzīmējumi ir: 
- pieļaujamā paliekošā debalansa lielums plaknē A; 

- pieļaujamā paliekošā debalansa lielums plaknē B; 

- izmērītais paliekošā debalansa lielums plaknē A atsevišķā mērījumā; 

- izmērītais paliekošā debalansa lielums plaknē B atsevišķā mērījumā; 
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 – kompleksās kļūdas lielums plaknē A; 

 – kompleksās kļūdas lielums plaknē B; 

� Ražotājam - 
Balansēšanas procesā rotora balanss ir uzskatāms par apmierinošu, ja ir izpildīti 

sekojoši nosacījumi: 
 ≤  - ; un 

 ≤  - .  

� Lietotājam – 
Ja atsevišķs balansēšanas tests tiek veikts, tad rotora balanss ir akceptējams, ja izpildīti 

sekojoši nosacījumi: 
 ≤  + ; un 

 ≤  + .  

Kombinēto kļūdu  un lielums var būt atšķirīgs dažādām balansēšanas 

mašīnām, tāpēc arī ražotājs un lietotājs var izmantot atšķirīgas vērtības. 
Veicot atkārtotus mērījumus, mērījumu kļūda var tikt statistiski samazināta. 
Verifikācija uz balansēšanas mašīnas: 
Sistemātiskās mērīšanas kļūdas jāatrod un jānovērš vispirms, atbilstoši ISO 1940 – 2). 

Kad verifikāciju veic uz balansēšanas mašīnas, tad paliekošo debalansu var mērīt tieši. 
Mašīnas raksturojums, debalansa samazināšanas pakāpe (URR) un minimālais sasniedzamais 
paliekošais debalans (Umar) jābūt atbilstošiem izvirzītajam uzdevumam (skat. ISO 2953). 

Verifikācija ārpus balansēšanas mašīnas: 
Paliekošo debalansu var noteikt ārpus balansēšanas mašīnas, piemēram, in situ ar 

mērītājiem, kuri ir spējīgi noteikt gan amplitūdu, gan fāzi vibrācijai uz apgriezienu rotoram. 
Nosakiet vibrācijas raksturu un izmēriet to sekojošā kārtībā ar un bez testa debalansiem: 

� Mēriet rotoru „kā tas ir”; 
� Pievienojiet testa debalansu vienā plaknē un tad izmēriet atkal; 
� Noņemiet testa debalansu no iepriekšējās plaknes, pievienojiet citā plaknē un izmēriet 

atkal; 
� Novērtējiet nolasījumus, izmantojot ietekmes koeficientu metodi vai ekvivalentu. 

Process ir līdzīgs kā in situ balansēšanas process, bet bez noslēdzošās debalansa 
korekcijas. Tas ir būtiski, lai visas izmaiņas nolasījumos būtu izraisītas vienīgi ar testa 
debalansiem. Tādēļ mērījumi ir jāveic identiskos apstākļos (pie vienāda rotācijas ātruma un 
stacionārām vibrācijām). Ja mērīšanas precizitāte, īpaši linearitāte ir šaubīga, ieteicams 
mērījumus atkārtot ar atšķirīgiem testa debalansiem, gan leņķī, gan lielumā. 
 

Pielikums A 
Piemērs pieļaujamā paliekošā debalansa specifikācijai, kas bāzēta uz kvalitātes grupu 

G un saskaņošanu ar pielaižu plaknēm 
 

A 1. Turbīnas rotora dati (skat. 21. att): 
Rotora masa  m = 3600 kg 
Darba ātrums   n = 3000 apgr/min 
Attālumi :  LA = 1500 mm 

 LB = 900 mm 

 L = 2400 mm 
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Izvēle: Balansēšanas kvalitātes grupa tiek izvēlēta no 1. Tabulas atbilstoši mašīnas 
tipam „Gāzes turbīnas un tvaika turbīnas”: G 2.5. 

Aprēķina : leņķisko ātrumu 

 = 314.2 rad s-1 (19) 

 
21. att. Rotora dimensijas 

1 – pielaižu plaknes (gultņu plaknes) 
CM – masas centrs 

 
A 2. Uper noteikšana (ar formulu): 

 = = 28.6  , (20) 

kur 
 Uper – pieļaujamā paliekošā debalansa vērtība ( ; 

  – izvēlētās kvalitātes grupas skaitliskā vērtība (mm s-1); 

 m – rotora masa (kg); 
  – rotora leņķiskais ātrums (rad s-1). 

A 3. Uper noteikšana, izmantojot 22. att. 
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22. att. Piemērs eper noteikšanai ar tabulu 

 

Dotajam darba ātrumam n = 3000 apgr/min un balansēšanas kvalitātes grupai G 2.5 
atbilstoši A 2. att., noteiktais eper  8 g mm/kg. 

Pareizinot ar masu m = 3600 kg, iegūst pieļaujamo paliekošo debalansu  
Uper ≈ 8 × 3 600 = 28,8 × 103 g⋅mm.  
A 4. Pieskaņošana pielaižu plaknēm (gultņu plaknēm): 
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Aprēķinātais A 2. Uper = 28.6   var tikt sadalīts pa gultņu plaknēm sekojoši: 

   =  = 10.7  g mm; (21) 

   =  = 17.9  g mm. (22) 

A 5. Robežvērtības (iekšējam rotoram): 
Lielākā vērtība nedrīkst būt lielāka par 0.7 Uper t.i. Uper max 20,0 × 103 g⋅mm. 

Mazākā vērtība nedrīkst kļūt mazāka par 0.3 Uper t.i. Uper min  8,6 × 103 g⋅mm. 

A 6. Rezultāts: 
Uper A ir lielāks kā Uper min. 
Uper B ir mazāks kā Uper max.  

 
Tātad pieļaujamās vērtības gultņu plaknēs iekļaujas robežvērtībās. 

 

Pielikums B 
Balansēšanas pielaižu specifikācija, bāzējoties uz gultņu spēku robežvērtībām 

 

B 1. Vispārīgi –  
Pieļaujamie debalansi, atbilstoši pieļaujamiem spēkiem gultņos ir nosakāmi: 

 Uper A = FA/   (23) 

 Uper B = FB/ . (24) 

kur 
 Uper A – pieļaujamais paliekošais debalans gultnī A; 
 Uper B – pieļaujamais paliekošais debalans gultnī B; 
  FA  - pieļaujamais debalansa izraisītais spēks gultnī A; 
  FB  - pieļaujamais debalansa izraisītais spēks gultnī B; 
  – maksimālais rotācijas leņķiskais ātrums rotoram. 

B 2. Piemērs – 
Pieņēmums: 
Pieļaujamais spēks gultnī A – 1200 N; 
Pieļaujamais spēks gultnī B – 2000 N. 
Aprēķins – 
Pieļaujamā paliekošā debalansa vērtība gultņa plaknēs ir: 

 = =  (25) 

 = =  (26) 

Pielikums C 
Balansēšanas pielaižu specifikācija, bazējoties uz vibrāciju līmeni 
Standarts apgalvo, ka pārbaudīta metode nav pieejama. 

 

Pielikums D 
Balansēšanas pielaižu specifikācija bāzējoties uz nostabilizētu pieredzi 
Jauniem rotoriem, kas ir identiski iepriekšējiem rotoriem ar nostabilizētām debalansu 

pielaidēm tās arī var tikt pielietotas. Šādā gadījumā pieļaujamo paliekošo debalansu nosaka: 

 , (27) 
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Ja ir sadalītas pielaides zināmajam rotoram pa pielaižu plaknēm, tad ar iepriekšējo 
formulu tās var pārrēķināt jaunajam rotoram. 

Ja ir zināmas pieļaujamā paliekošā debalansa vērtības dažāda izmēra rotoriem  
(23. att.), tad grafiski var noteikt pielaides jauna izmēra rotoram ar interpolācijas palīdzību. 

 
23. att. Balansēšanas pielaides interpolācija jaunam rotora izmēram 

� Zināmo rotoru dati; 
� Jaunā rotora izmērs. 
 

Iepriekš minētā formula var tikt izmantota, lai noteiktu pieļaujamam paliekošajam 
debalansam, kas ir jau zināmam smalcinātājam - atbilstošu pieļaujamo paliekošo debalansu 
inovatīviem smalcinātāja prototipa rotoriem. Ja balansēšanu veic izmantojot vibrāciju 
mērītājus – nepieciešams atrast sakarību starp vibrāciju parametriem (paātrinājumu u.c.) un 
rotora debalansu. 

SMALCINĀTĀJA PROTOTIPA TUKŠGAITAS JAUDAS NOTEIKŠANA ATKARĪBĀ NO 
ELEKTRODZINĒJA GRIEŠANĀS FREKVENCES, HZ 

Smalcinātāja prototipa tukšgaitas jaudas noteikšana ir svarīga, lai varētu noteikt 
smalcināšanai nepieciešamo jaudu. Rezultāti apkopoti 2. tabulā un grafikā (24. att.).  

 

2. tabula. Smalcinātāja prototipa tukšgaitas jauda 
 

Hz Tukšgaitas jauda N. kW 

15 0.5 

20 0.5 

30 0.7 

40 1.1 

45 1.2 

50 1.5 

55 1.8 

60 2.2 
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24. att. Tukšgaitas jaudas noteikšana 
 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANA CAUR SIETA ACS IZMĒRU  
10 MM UN DZINĒJA ROTĀCIJAS FREKVENCI 40 HZ. 

Miežabrāļa smalcināšanas eksperimentā momentānā jaudu tiek nolasīta no frekvenču 
pārveidotāja vadības ekrāna. Eksperimentālie dati ir apkopoti tabulā. Eksperimenta laikā 
momentānā jauda svārstās plašās robežās, jo smalcināšanas process ir nevienmērīgs. No 
iegūtajām momentānās jaudas vērtībām tiek aprēķināta vidējā vērtība.  

 
3. tabula. Momentānā smalcināšans jauda 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

1 10 11 15 21 9 

2 11 12 15 22 8 

3 13 13 16 23 7 

4 13 14 14 24 10 

5 15 15 13 25 11 

6 10 16 10 26 10 

7 12 17 8 27 10 

8 13 18 8 28 8 

9 14 19 7 29 8 

10 15 20 8 30 8 
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25. att. Smalcināšanas jauda (siets 10 mm, 40Hz) 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANA CAUR SIETA ACS IZMĒRU  
10 MM UN DZINĒJA ROTĀCIJAS FREKVENCI 50 HZ. 

4. tabula. Momentānā smalcināšans jauda 
 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

1 17 11 19 21 17 

2 19 12 17 22 20 

3 18 13 17 23 23 

4 16 14 14 24 20 

5 12 15 13 25 19 

6 15 16 13 26 17 

7 13 17 15 27 20 

8 15 18 16 28 21 

9 19 19 17 29 24 

10 16 20 17 30 20 

 



Ieguldījums Jūsu nākotnē Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 Projekta Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128 31 

 

 

26. att. Smalcināšanas jauda (siets 10 mm, 50Hz) 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANA CAUR SIETA ACS IZMĒRU  
10 MM UN DZINĒJA ROTĀCIJAS FREKVENCI 60 HZ. 

5. tabula. Momentānā smalcināšans jauda 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

1 23 11 31 21 24 

2 23 12 33 22 23 

3 28 13 32 23 23 

4 31 14 34 24 24 

5 35 15 39 25 23 

6 29 16 28 26 24 

7 24 17 21 27 22 

8 21 18 20 28 23 

9 19 19 23 29 19 

10 24 20 24 30 22 
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27. att. Smalcināšanas jauda (siets 10 mm, 60Hz) 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANA CAUR SIETA ACS IZMĒRU  
18 MM UN DZINĒJA ROTĀCIJAS FREKVENCI 40 HZ. 

6. tabula. Momentānā smalcināšans jauda 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

1 11 11 13 21 10 

2 12 12 14 22 13 

3 12 13 11 23 11 

4 14 14 14 24 12 

5 17 15 16 25 11 

6 13 16 11 26 13 

7 7 17 11 27 11 

8 6 18 11 28 12 

9 9 19 7 29 7 

10 8 20 7 30 7 
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28. att. Smalcināšanas jauda (siets 18 mm, 40Hz) 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANA CAUR SIETA ACS IZMĒRU  
18 MM UN DZINĒJA ROTĀCIJAS FREKVENCI 50 HZ. 

7. tabula. Momentānā smalcināšans jauda 
 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

1 7 11 10 21 11 

2 8 12 11 22 10 

3 12 13 9 23 11 

4 11 14 13 24 8 

5 18 15 11 25 7 

6 18 16 16 26 9 

7 18 17 13 27 11 

8 19 18 14 28 19 

9 12 19 10 29 20 

10 10 20 13 30 18 
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29. att. Smalcināšanas jauda (siets 18 mm, 50Hz) 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANA CAUR SIETA ACS IZMĒRU  
18 MM UN DZINĒJA ROTĀCIJAS FREKVENCI 60 HZ. 

8. tabula. Momentānā smalcināšans jauda 
 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

1 26 11 11 21 19 

2 24 12 16 22 14 

3 27 13 17 23 14 

4 24 14 18 24 12 

5 21 15 24 25 19 

6 23 16 24 26 13 

7 17 17 23 27 10 

8 15 18 21 28 13 

9 15 19 20 29 16 

10 14 20 21 30 16 
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30. att. Smalcināšanas jauda (siets 18 mm, 60Hz) 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANA CAUR SIETA ACS IZMĒRU  
28 MM UN DZINĒJA ROTĀCIJAS FREKVENCI 50 HZ. 

9. tabula. Momentānā smalcināšans jauda 
 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

1 16 11 9 21 8 

2 8 12 8 22 7 

3 6 13 6 23 6 

4 79 14 6 24 6 

5 10 15 8 25 6 

6 11 16 9 26 6 

7 15 17 10 27 8 

8 16 18 14 28 10 

9 14 19 15 29 8 

10 9 20 14 30 10 
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31. att. Smalcināšanas jauda (siets 28 mm, 50Hz) 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANA CAUR SIETA ACS IZMĒRU  
28 MM UN DZINĒJA ROTĀCIJAS FREKVENCI 60 HZ. 

10. tabula. Momentānā smalcināšans jauda 
 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

Laiks, 
s 

Momentānā 
jauda, kW 

1 14 11 9 21 17 

2 15 12 12 22 16 

3 16 13 17 23 14 

4 16 14 9 24 18 

5 10 15 4 25 10 

6 12 16 4 26 5 

7 13 17 6 27 4 

8 15 18 9 28 11 

9 11 19 13 29 13 

10 9 20 16 30 13 
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32. att. Smalcināšanas jauda (siets 28 mm, 60Hz) 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANAS MOMENTĀNĀS JAUDAS NOTEIKŠANA 

No smalcināšanas momentānās jaudas tiek aprēķināta vidējā jauda. 
 

11. tabula. Smalcināšanas momentānās jaudas vidējās vērtības 

40 50 60

10 11.0 17.3 25.6

18 11.0 12.6 18.2

28 9.5 11.7

Si
et

a 
ac

s 

iz
m

ēr
s,

D
, m

m

Frekvence, Hz

 

 

33. att. Smalcināšanas momentānās jaudas vidējās vērtības 

MIEŽABRĀĻA SMALCINĀŠANAS ENERĢIJAS NOTEIKŠANA 

Īpatnējais energopatēriņš uz vienu tonnu tiek aprēķināts, izmantojot momentānās 
jaudas mērījumus, laiku un sasmalcinātās masas daudzumu.  
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12. tabula. Īpatnējais enerģijas patēriņš 

Sieta acs izmērs D, mm Īpatnējais energopatēriņš, 
kWh t-1 

10 32,5 

18 7,7 

28 4,4 

 

 

34. att. Īpatnējais enerģijas patēriņš 

 

SMALCINĀŠANAS RAŽĪGUMA NOTEIKŠANA 

Miežabrāļa smalcināšanas ražīgumu nosaka pēc sasmalcinātās masas daudzuma kādā 
laika sprīdī.  

13. tabula. Ražīgums 

Sieta acs izmērs D, mm Ražīgums, kg/h 

10 500 

18 1600 

28 2100 

 

 

35. att. Ražīgums 
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EKSPERIMENTI AR BIOMASAS SMALCINĀŠANAS MEZGLU. 

Biomasas smalcināšanas mezgla novērtēšanai tika ieplānots veikt smalcināšanas 
eksperimentus, kuros noteiktu sasmalcinātās masas daļiņu izmēru sadalījumu atkarību no 
smalcināšanas sieta izmēra. Smalcināšanas eksperimentos tika izmantoti sieti ar dažādiem 
acu lieluma izmēriem 1, 1.5, 3, 6, 10, 12, 15 un 20 mm (36. att.). 

 
36. att. Biomasas smalcināšanas mezgla smalcināšanas sieti. 

 

Veicot smalcināšanas eksperimentus tika iegūtas 8 dažādas smalcinātas masas, kurām 
tika noteikts frakcionālais sagalījums, veicot novērtējumu pēc maluma moduļa (37. att). 
Novērtējumam tika izmantoti sijāšanas sieti ar acs izmēriem 1, 2, 3, 5, 7 un 10 mm. Sijāšanas 
procesā tika iegūts frakciju sadalījums ar izmēru intervāliem 0÷1, 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10 un 
lielākas par 10 mm. 

 
37. att. Novērtēšana pēc maluma moduļa. 

 
Veicot katra sadalījuma intervāla svara novērtējumu, tika iegūta sakarības starp 

smalcināšanā izmantoto sietu izmēru un iegūto frakcionālo sastāvu (38. att.). 
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38. att. Smalcinātu niedru frakcionālais sastāvs atkarībā no smalcināmā sieta izmēra. 
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4. HIDRAULISKĀS PIEDZIŅAS EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI. 

MOBILĀ BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA SŪKŅA REGULĒŠANA 

Kompaktētāja hidrauliskās sistēmas pamatelements ir regulējama ražīguma sūknis 
(39. att.). 

 
39. att. Regulējama ražīguma sūknis 

Regulējama ražīguma sūknim S (39. att.) ir trīs regulatoru iestatījumu izvadi – 1, 2 un 3. 
Atbilstoši aksiālā PV tipa sūkņa izpildījumam PM internetā: 
 (http://www.wainbee.com/suppliers/hansa/miscellaneous/HT-PUMPS_PV_SERIES.pdf) 
publicētie apzīmējumi ir redzami 40. attēlā. 

 
40. att. Sūkņa izpildījuma PM apzīmējumi 

Salīdzinot 39. att. un 40. att. secinām, ka pozīcija 1 – jaudas kontrole, 2 – pārplūdes 
(drošības) vārsts un 3 – jaudas kompensators. Tajā pašā interneta lapā ir atrodama arī sūkņa 
hidrauliskā shēma (41. att.). 
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41. att. Sūkņa hidrauliskā shēma 

Shēma (41. att.) ietver sevī apvienotus vairākus regulēšanas kontūrus. Lai izprastu to 
darbību, sākumā apskatam regulējama virzuļsūkņa (42. att.) iekšējo uzbūvi. 

 
42. att. Regulējama virzuļsūkņa iekšējā uzbūve. 

 
Virzuļsūkņa (4. att.) slīpā diska 1 sagāzums nosaka virzuļu 2 pārvietojumu un sūkņa 

ražīgumu. Pie maza darba spiediena sagāzums slīpajam diskam 1 ir vislielākais. To nosaka 
regulējums atduram 3, kuram slīpo disku piespiež atspere 4. Slīpā diska 1 stāvokli regulē ar 
spiedienu, kas ir pievadīts regulēšanas hidrocilindra virzulim 5. 
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Standarta spiediena kompensators 
Standarta spiediena kompensators (43. att.) iestata sūkņa ražīgumu, atbilstoši 

konkrētajai nepieciešamībai sistēmā, cenšoties noturēt spiedienu nemainīgu. Kamēr 
spiediens sūkņa izejā P ir mazāks par spiedienu, kas ir iestatīts ar iebūvēta pilota vārsta 3 
palīdzību, kompensatora vārsta 2 kanāls A ir pievienots drenāžai L un regulēšanas 
hidrocilindra 1 virzuļa  telpa A ir atslogota no spiediena. Spiediena iedarbība uz regulēšanas 
hidrocilindra 1 kāta telpas virzuļa laukumu un arī sūkņa atsperes darbība nodrošina sūknim 
maksimālo ražīgumu. Tad, kad sistēmas spiediens sasniedz vērtību, uz kuru ir iestatīts pilota 
vārsts 3, tas atveras un plūsma rada spiediena kritumu uz droseli Bv. Kad diferenciālais 
spiediena kritums uz droseli Bv sasniedz ražotāja iestatīto kompensatora vārsta 2 atsperes 
spiedienu, vārsta 2 plūsmdalis savieno kanālus P1 un A un regulēšanas hidrocilindra 1 kāts 
izbīdās samazinot sūkņa slīpā diska sagāzumu, kā arī ražīgumu. Tādā veidā sūkņa ražīgums 
tiek ieregulēts atbilstoši sistēmas nepieciešamībai. 

 
 
 

 
43. att. Standarta spiediena kompensators; 

a) shēma; b) spiediena – plūsmas raksturlīkne 
 
 
 

Jaudas kompensators 
Jaudas kompensators sastāv no spiediena kompensatora vārsta, kombinācijā ar jaudas 

pilota ieliktni (44. att.). 
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44. att. Jaudas kompensators 

 
Jaudas pilota ieliktņa atvēršanās spiediens ir atkarīgs no sūkņa ražīguma dotajā brīdī 

(no slīpā diska stāvokļa). Pie liela ražīguma jaudas pilota ieliktņa atvēršanās spiediens ir 
zems. Tad, kad ražīgums samazinās (samazinās slīpā diska sašķiebums) – pilota ieliktņa 
atvēršanās spiediens pieaug, atbilstoši kontūrčaulas profilam (44. att.) sūknī. Tādā veidā 
panāk vēlamo sūkņa regulēšanas raksturlīkni (konstantu piedziņas jaudu). To sasniedz vadot 
jaudas pilota ieliktņa ligzdas stāvokli ar kontūrčaulas palīdzību. Kontūrčaula ir saistīta ar 
regulēšanas hidrocilindra virzuli. Kontūrčaulas profils reprezentē projektēto piedziņas jaudu.  

Jaudas pilota ieliktnis ir iekšēji saistīts ar kompensatora vārstu. 
 

Jaudas līkne ar iestatījumiem 
Jaudas kompensatora iestatījumu veic ar jaudas pilota ieliktņa iestatīšanas skrūvi. Pēc 

kontruzgriežņa atbrīvošanas jaudas kompensatora raksturlīkne var tikt pārbīdīta griežot 
iestatīšanas skrūvi (iestatījums A 45. att.). Šo iestatījumu, lai nodrošinātu nepieciešamo 
konstanto piedziņas jaudas līkni veic ražotājs un to modificē tikai izņēmuma gadījumos. 

Lai iestatītu korekti konstantu jaudas līkni ir nepieciešama mērīšanas aparatūra. Izejas 
jaudas mērīšanai ir nepieciešama spiediena un plūsmas mērīšana. Lai noteiktu pievadīto 
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jaudu ir nepieciešami griezes momenta un rotācijas ātruma mērījumi, vai arī jāmēra 
elektromotoram pievadītā jauda. 

Piezīme: Iestatīšana ir ļoti jūtīga, 0.1 mm izmaiņa iestatīšanas skrūvei maina spiedienu 
par apmēram 20 bar. 

 
45. att. Jaudas līkne 

 

Iestatījums A: Līknes optimizāciju veic 

ar jaudas pilota ieliktni. 

Iestatījums B: maksimālā spiediena 

iestatījumu veic ar spiediena pilota 

vārstu 

 

 

6. KALTĒŠANAS EKSPERIMENTĀLĀ MODEĻA IZSTRĀDE 

Kaltēšanas eksperimentālais modelis izstrādes stadijā (46. att.). 
 

      
46. att. Kaltēšanas eksperimentālais modelis 
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7. KALTES ENERGOEFEKTIVITĀTES, SILTUMU ZUDUMU, RAŽĪGUMA 
U.C. PARAMETRU NOTEIKŠANA 

KALTĒŠANAS EKSPERIMENTĀLĀ MODEĻA KURTUVES DŪMGĀZU TEMPERATŪRAS UN 
ĢENERĒTĀ SILTUMA NOTEIKŠANA, SADEGŠANAS PROCESAM IZMANTOJOT KURTUVES 

ĢENERĒTO SILTO GAISU UN DABĪGO VILKMI 

Tā kā stiebraugu sadedzināšanā uzlabojas efektivitāte, ja tiek izmantota piespiedu 
gaisa padeve, tad eksperimentāli tika noteikta dūmgāzu, ģenerētā gaisa temperatūra, lai 
ievērtētu potenciālās izmaiņas – ģenerētā siltuma daudzumu un izmaiņu zudumos ar 
dūmgāzēm. 

 
 

47. att. Temperatūras izmaiņas laikā 
 
47. attēlā redzams ekrānšāviņš no temperatūru reģistrēšanas programmas. Procesa 

laikā tiek mainīta gaisa padeves sistēma, kur sākotnēji tiek izmantots telpas gaiss ar dabīgo 
velkmi un temperatūru 24°C, bet vēlāk kurtuve pārslēgta uz režīmu ar piespiedu gaisa 
padevi. Uzskatāmi redzams, ka piespiedu gaisa padeve ar temperatūru ap 60°C vistiešākā 
mērā ietekmē dūmgāzu temperatūru, kas paaugstinās no 95 līdz 110°C. Uzsildīta gaisa 
izmantošana būtiski neietekmē ģenerētā siltā gaisa temperatūru (62-69°C), bet nodrošina tā 
maksimālās temperatūras uzturēšanu laikā, ja attiecīgi tiek regulāri padots svaigs kurināmais 
sadedzināšanai. Dabīgās velkmes gadījumā notiek temperatūru regulāras svārstības, kas 
izskaidrojamas ar pelnu noslāņošanos degkamerā uz kurināmā un gaisa trūkumu degšanas 
zonās, ka rezultātā degšanas process pāriet fāzē ar zemāku sadegšanas un dūmgāzu 
temperatūru. Ja nav pieļaujama dūmgāzu temperatūras paaugstināšana, tad, izmantojot 
piespiedu gaisa padevi uz degkameru, jāuzstāda dūmgāzu ekonomaizers siltuma zudumu 
samazināšanai. 

Pāreja uz piespiedu 
gaisa padevi 
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48. att. Ģenerētā siltā gaisa temperatūru noteikšana ar piespiedu gaisa padevi degkamerā 
 
 

 
49. att. Degšanas eksperiments ar piespiedu gaisa padevi 
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50. att. Degšanas eksperiments ar dabīgo velkmi 

 
 

 
 

51. att. Kurtuves temperatūru kontrole ar infrasarkano termometru 
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9. DOZATORA KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDE. DOZATORA 
EKSPERIMENTĀLĀ MODEĻA IZSTRĀDE. 

Dozatora korpuss (52. att.) paredzēts daļēji metināms, daļēji saskrūvējams. 
Metinājuma bloks sastāv no pamatnes (poz. 1), korpusa labā sāna (2), korpusa kreisā sāna (3) 
un korpusa augšas – 4 (skatīt 54. att.).  
 

 
52. att. Korpusa kopsalikuma rasējums. 

 
Ar Skrūvēm M8x30 tiek nostiprinātas gala plāksnes (poz. 5 un poz. 6). Gala plāksnes 

tiek veidotas skrūvējamas, lai vajadzības gadījumā varētu izņemt un atkal ievietot rotorus, kā 
arī, lai varētu veikt rotoru nažu regulēšanu.  

Dozatora korpusa (52. att.) detaļu specifikācija dota 53. attēlā. 
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53. att. Dozatora korpusa detaļu specifikācija 

 

Dozatora modeļa korpusa paredzamā masa ir aptuveni 65.2 kg. Modeļa metinātais 
korpusa bloks jāsametina tā, lai saglabātos sānu paralelitāte, perpendikularitāte ar pamatni 
un augšu, kā arī rotoru asa paralelitāte. Korpusa izgatavošanas precizitāte ir svarīga, lai 
nenotiktu nažu ieķīlēšanās un nolaušana, tāpat svarīgi ir, lai stiebri tiktu nocirsti pilnībā, t.i., 
nedrīkst būt lielas atstarpes starp nažiem. 

 
54. att. Dozatora korpusa augša. 
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Tā kā dozatora modelim ir kustīgas – rotējošas daļas, tad, lai tam tiktu ievēroti drošības 

pasākumi, ir uzkonstruēti attiecīgo bīstamo zonu aizsargvāki. Dozatora modeļa augšas 
vītņotie urbumi M5 paredzēti modeļa aizsargvāku stiprināšanai.  
 

 
55. att. Dozatora modeļa korpusa padeves gala plāksne. 
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56. att. Dozatora modeļa korpusa izejošā gala plāksne. 

 

10xØ9 
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57. att. dozatora modeļa rotoru piedziņas hidrauliskā motora stiprinājuma kronšteins. 
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58. att. dozatora modeļa stiprinājuma kronšteina stiprības ribas un gultņu bloka 

regulēšanas vītņu stieņi un stiprinājuma auss. 
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1. att. Dozatora modeļa gultņu bloks (7. Pozīcija – labais augšējais). 

 

 
59. att. Dozatora modeļa gultņu bloks (8. Pozīcija – kreisais augšējais). 
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60. att. Dozatora modeļa gultņu bloks (11. Pozīcija – labais apakšējais). 

 

 
61. att. Dozatora modeļa gultņu bloks (10. Pozīcija – kreisais apakšējais). 
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62. att. Dozatora modeļa kopsalikums ar nosedzošajiem aizsargvākiem. 

 
Dozatora modelim (62. att.) ir vairākas kustīgas (rotējošas) darbīgās daļas, kuras, 

bojājumu gadījumā, var radīt bīstamas situācijas un apdraudēt cilvēku drošību ekspluatācijas 
laikā. Tāpēc, dozatora modeļa ķēžu pārvadi tiks nosegti ar 2 mm bieziem metāla aizsarg 
apvelkiem 6 un 7 (63., 64. att.).  
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63. att. Dozatora modeļa aizsargvāks labā puse. 

 

 
64. att. Dozatora modeļa aizsargvāks kreisā puse. 

S=2 

 

S=2 
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65. att. Dozatora modeļa izgatavošana un montāža 

DOZATORA MODEĻA IEVILCĒJ RUĻĻU KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDE 

Dozatora modeļa sākotnējā konstruēšanas stadijā tika ņemtas vērā eksperimentālā 
modeļa konstatētās nepilnības un trūkumi. Eksperimentālais modelis redzams 66. attēlā.  

 
66. att. Dozatora eksperimentālā modeļa darbības shēma: 

1 – stiebru ieplūde; 2 – stiebru sagriešana – garināšana; 
3 – sagarināto stiebru tālāka transportēšana 

 

Eksperimentālā modeļa izpētes laikā tika noteikts, ka dozators ar nažu rotoriem ir 
jāpapildina ar padeves (ievilcēj) valčiem, lai smalcināmā masa tiktu noorientēta vēlamajā 
virzienā. Cirtiena brīdī rotoriem ir tendence smalcināmo stiebru galus „mest” uz augšu, 
padeves valči šo nevēlamo tendenci ierobožos (67. att.). Tāpat padeves valču uzdevums ir 
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ciršanas brīdī stiebrus nedaudz piebremzēt, šādā veidā, papildus griešanas efektam, 
sagarinātie stiebri tiek atrauti no pārējā stiebra. 
 

 
67. att. Dozatora modeļa padeves valča konstrukcijas rasējums 

 
 
Tā kā padeves valčiem (67. att.) ir jānodrošina daļēja masas ievilkšana un noturēšana, 

tad valča virsmai jābūt ar labu saķeri. Šim nolūkam tika izvēlēts padeves valča vārpsta 2 ar 
uzsēdinātu un pielīmētu poliuretāna buksi 1. 

Dozatora modelim paredzēts ar 10 griezējnažiem – pa 5 nažiem uz katra rotora, kas 
viens pret otru savstarpēji rotē. Nažu cietībai ir jābūt samērā lielai, lai tie nedeformētos un 
nediltu. Nažu rasējums redzams 68. att.. 
 

 
68. att. Dozatora rotoru nazis. 

 
Tika izvēlēts tērauds C45, kas viegli apstrādājas un rūdās. 
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69. att. Tērauda C45 materiāla fizikāli mehāniskās īpšības. 

 
Rūdīšana. 
Par rūdīšanu sauc termiskās apstrādes operāciju, kurā tēraudu sakarsē virs līnijas GSK, 

iztur šajā t° un strauji atdzesē ar ātrumu, kas nav mazāks par dotā materiāla kritisko 
rūdīšanas ātrumu (70. att.). Rūdīšanas uzdevums ir paaugstināt tērauda izturību, cietību, 
nodilumizturību. Tai pakļauj visdažādākās mašīnu detaļas, instrumentus, kas strādā lielāka 
mehāniskā slogojumā, kā arī dilšanas apstākļos. Rūdīšana ir termiskās apstrādes veids, kurā 
tēraudu sakarsē līdz austenīta stāvoklim, iztur noteiktu laiku un strauji atdzesē. Rūdīšanas 
kvalitāte atkarīga no karsēšanas ātruma un t°, izturēšanas ilguma un atdzesēšanas ātruma. 

Tērauda nocietināšanos rūdot - strauji dzesējot, izsauc austenīta pārvērtības, kas 
ievērojami atšķiras no pārvērtībām, kuras notiek tēraudu lēni dzesējot (atkvēlinot). Tēraudu 
lēni dzesējot notiek austenīta difūzijas pārvērtība, kurā austenīts - Fey(C )0,8%C pārvēršas par 
divu fāžu Fea(C)0,02%C + Fe3C6,67%C ar atšķirīgu oglekļa saturu mehāniskajā maisījumā – perlītā. 
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( ) 0.02% 6.67%0.8%

( ) 3C CC
Fe C Fe C Fe Cγ α→ +

 (28) 
 

Tēraudu dzesējot strauji (Vdzes>Vkrit.), piemēram, ūdenī, austenītu pārdzesē līdz 
ievērojami zemām temperatūrām. Tiek traucēta atomu difūzija, un iepriekšējā pārvērtība 
nenotiek. Austenītā notiek bezdifūzijas pārvērtība, kas saistīta tikai ar dzelzs kristāliskā režģa 
izmaiņu, oglekļa koncentrācija Feα dzelzī saglabājas tā pati, kas sākotnējā austenītā. 
Izveidojas jauna struktūra - pārsātināts oglekļa šķīdums Feα dzelzī, ko sauc par martensītu. 
 

 
70. att. Rūdīšanas temperatūras izvēle atkarībā no oglekļa satura tēraudā 

 

Tērauda C45 rūdīšanas veikšana laboratorijā:  

Materiāls: C45 

Karsēšanas temperatūra: 840° 

Materiāla biezums: s=8mm 

Izturēšana: ~20 min 

 
Materiāla parauga pārbaude uz cietības pārbaudes iekārtas pēc Rokvela skalas. 

 
Cietība, HRC 

 
57.65 

 
59.57 

 
59.83 

Vidējā vērtība: 59.02 ±2 
 

Atlaidināšana 
Tad tika veikta atlaidināšana, lai naži nebūtu trausli un nesāktu lūzt un drupt pie 

triecienu slodzēm. 
Par atlaidināšanu sauc termiskās apstrādes operāciju, kurā rūdītus tēraudus sakarsē 

zem līnijas PSK, iztur šajā t° un dzesē ar noteiktu ātrumu. Atlaidināšana ir termiskās 
apstrādes noslēdzošā operācija, kuras rezultātā tēraudi iegūst vajadzīgās mehāniskās 
īpašības un atbrīvojas no iekšējiem spriegumiem. Tēraudu īpašības galvenokārt nosaka 
atlaidināšanas t°. Atkarībā no tā izšķir 3 atlaidināšanas veidus: zemā atlaidināšana līdz 
(250°C); vidējā atlaidināšana(350° līdz 500°C); augstā atlaidināšana(600° līdz 650°C). 
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7) Zemā atlaidināšana. To veic temperatūru intervālā no 120 - 200°C. Šajā temperatūru 
intervālā notiek daļēja pārsātinātā oglekļa izdalīšanās no martensīta sīku karbīdu veidā. 
Iegūst cietību maksimāli ap 60HRC. Līdz ar to samazinās tērauda tilpums un iekšējie 
spriegumi. Zema atlaidināšana rūdīšanas cietību praktiski nepazemina, bet nedaudz 
palielina tā izturību un stigrību. Lieto šo atlaidināšanas veidu galvenokārt 
griezējinstrumentu tēraudiem (sākot ar oglekļa saturu 0,8%) un cementētām detaļām, 
iekšējo spriegumu likvidēšanai. 

8) Vidējā atlaidināšana. To veic tēraudu karsējot 350 - 450°C temperatūru intervālā. Šajā 
temperatūru intervālā turpinās oglekļa izdalīšanās no atlaidinātā martensīta, tā cietība ap 
40 - 45HRC. Pārvērtība – saistīta ar ievērojamu tilpuma, iekšējo spriegumu, kā arī cietības 
un izturības pazemināšanos, bet plastiskuma un stigrības pieaugumu. Šo atlaidināšanas 
veidu lieto galvenokārt atsperu termiskajā. 

9) Augstā atlaidināšana. To veic, tēraudu karsējot 550 - 650°C temperatūru intervālā. Šajā 
temperatūru intervālā notiek struktūrā esošā ferīta un cementīta daļiņu koagulācija. 
Iegūto struktūru ar tā cietību ap 25 - 35HRC. Šī atlaidināšana rada ievērojamu cietības un 
stiprības samazināšanos, bet nodrošina tēraudā maksimālu stigrību un plastiskumu. Šo 
atlaidināšanas veidu lieto galvenokārt vidēja oglekļa satura (0,3 - 0,4%C) konstrukciju 
tēraudiem, kas strādā dinamiskā noslogojumā. 

 
14. tabula. Materiāla parauga atlaidināšana 

 un cietības pārbaude pēc Rokvela skalas. 
 

Atlaidināšana  t,°C Cietība, HRC   

200 53.14   

  54.02   

  53.3   

Vid. 53.49 ±2 

400 39.51   

  41.43   

  41.02   

Vid. 40.65 ±2 

600 24.49   

  24.8   

  24.28   

Vid. 24.52 ±2 
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71. att. Dozatora nažu atlaidināšanas cietības un temperatūras grafiks. 

 
Nažu atlaidināšana norisinājās pēc 1. atlaidināšanas veida – zemā atlaidināšana  

(71. att.). Naži tika uzkarsēti krāsnī līdz 200°C un atdzesēti darba telpas temperatūrā ~20°C. 

DOZATORA MODEĻA PADEVES GALA KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDE 
 

Padeves teknes konstrukcija izstrādāta, tā, lai ērti būtu ievietot niedru vai kaņepju 
kūlīšus. Piramidālā virsma kūlīšu galus savirzīs kopā un noorentēs uz rotoru nažiem (72. att.). 
Padeves lūka nosegta ar elastīga materiāla slejām (5), kas naža lūšanas gadījumā noslāpētu 
triecienu, ko var radīt atlūzusī naža daļa. 

 
72. att. Dozatora modeļa padeves tekne: 

1. dozatora modelis, 2. padeves tekne, 3. padeves valču kronšteins, 4. padeves valči, 

5. padeves teknes aizsarggumijas.  

 

5 

1 

3 4 

2 
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73. attēlā parādīts padeves ruļļu kronšteins, kas nodrošina kustīgā valča pārvietošanos, 
palielinot vai samazinot atstarpi starp ruļļiem. 

 
73. att. Padeves valča kronšteins. 

 

DOZATORA MODEĻA IZVADES GALA KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDE 

Dozatora izvades galam jānodrošina sacirstās, dozētās masas tālākā virzīšana uz 
tvertni. Šī procedūra nepieciešama, lai agregātu turpmāk būtu iespēja pielāgot briketēšanas 
mehānismam un tiktu ievērota stiebru biomasas orientācija briketēšanas procesā. Šī 
orientācija, pēc iepriekš veiktiem kompaktēšanas eksperimentiem (Ancans Dainis, u.c., 2011; 
Kakitis Aivars, u.c., 2011; Kakitis Aivars, u.c., 2010), nodrošina brikešu ievērojamu noturību 
pret sagraušanu, kas savukārt ir būtisks aspekts transportēšanas laikā. 

Pēc sākotnējiem eksperimentiem tika konstatēts, ka procesam atbilstoša stiebru 
orientācija notiek cilindriskā caurulē (74. att.).  
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74. att. Dozatora modeļa izvada gala konstrukcija: 

1. dozatora modelis, 2. masas izvada gala PVC caurule, 3. biomasas izvada gala metāla 
pāreja, 4. piedziņas hidromotors. 

 

ATSAUCES 

1. Ancans Dainis, Kakitis Aivars un Nulle Imants. 2011. Influence of the stalk orientation on 

the mechanical properties of biomass briquettes. Berlin, Germany : Proceedings of 19th 
European Biomass Conference and Exhibition. From research to Industry and Markets, 6-
10 June 2011, 2011. lpp. 1942-1946. 

2. Kakitis Aivars, Nulle Imants un Ancans Dainis. 2011. Mechanical properties of composite 

biomass briquettes. Rēzekne : Proceedings of the 8th International Scientific and 
Practical Conference June 20-22, 2011. Volume I., 2011. lpp. 175-183. 

3. —. 2010. Stalk material orientation in biomass composite briquettes. Prāga, Čehija : 4th 
Interbnational Conference TAE 2010 "Trends in Agricultural Engineering 2010", 2010. lpp. 
285-290. 
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10. DOZATORA EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI: DOZĒŠANAI 
NEPIECIEŠAMĀS JAUDAS NOTEIKŠANA, ĪPATNĒJAIS ENERĢIJAS 

PATĒRIŅŠ, DOZĒŠANAS PRECIZITĀTE, ROTĒJOŠO DAĻU DINAMISKĀS 
LĪDZSVAROŠANAS EKSPERIMENTI, UTT. 

Dozēšanas garumošanas eksperimentālie pētījumi tika veikti uz dozēšanas-
garumošanas eksperimentālās iekārtas (75. att.).  

 
75. att. Stiebru garinātāja eksperimentālais modelis: 

1 – tekne, 2 – elektromotors; 3 – zobrats; 4 – rotors; 5 – naži; 6 – rāmis; 

7 – ģenerators. 

Biomasas stiebri tika padoti pa tekni 1 uz rotoriem 4, kam piestiprināti naži 5. Nažu 
rotori tika piedzīti ar elektromotoru 2. Savstarpēji rotoru piedziņa tika nodrošināta ar 
zobratiem 4.  

Mērījumi tika veikti, mērot elektromotora strāvas un sprieguma izmaiņas cirtiena brīdī. 
Tā tika noteikta un aprēķināta stiebru cirtienam nepieciešamā enerģija.  

Sākotnēji eksperimentu veikšanai tika atlasīti, nejauši izvēlēti Miežabrāļa un kaņepju 
stiebri. Tika veikti eksperimentālo paraugu mērījumi, kas apkopoti 15., 16. un 17. tabulā.  
 

15. tabula. Kaņepes, paraugu dati. 

N.p.k. dmin (mm) dmax (mm) dvid (mm) l (m) m (g) skaits 

14 5 8.2 6.6 1 7.03 1 

15 4.9 6.5 5.7 1 8.13 1 

16 5.5 7.5 6.5 1 9.7 1 

17 5 7.2 6.1 1 7.22 1 

    Average, kg 0.0083  
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16. tabula. Miežabrālis, paraugu dati. 

N.p.k. dmin (mm) dmax (mm) dvid (mm) l (m) m (g) skaits 

1.90 10 12 11 0.5 9.08 10 

1.10 10 12 11 0.5 8.59 10 

1.11 10 12 11 0.5 8.47 10 

1.13 10 12 11 0.5 6.55 10 

    Average, kg 0.0080  

 
 

17. tabula. Niedres, paraugu dati. 

N.p.k. dmin (mm) dmax (mm) dvid (mm) l (m) m (g) skaits 

91 4 5 4.5 1.29 16.3 3 

92 5 6 5.5 1.5 20.54 3 

93 4 5 4.5 1.48 17.68 3 

94 4.5 5.5 5 1.33 18.43 3 

95 3 5.5 4.25 1.41 14.1 3 

96 3 5 4 1.47 13.31 3 

97 4 5 4.5 1.34 14.32 3 

98 4 5 4.5 1.4 14.43 3 

99 4 5 4.5 1.45 14.81 3 

    
Average, kg 0.02 

 
 

Lai varētu datorizēti izmērīt cirtiena patērēto enerģiju, ir nepieciešams izveidot 
mērsistēmu, kas spētu nolasīt dotos lielumus un pārveidot tos elektriskā signālā. 

Mērsistēma parasti sastāv no sensora – pārveidotāja, pastiprinātāja, filtra, analogā 
ciparu pārveidotāja, signāla pārraidīšanas iekārtas, kas var būt USB kabelis vai radio sistēma, 
ja izmantojam radioviļņus un dators atrodas lielā attālumā no mērāmā objekta. Vēl 
mērījumu veikšanai ir nepieciešams dators ar programmu, kas veic iegūto datu attēlošanu 
grafiski vai tabulas veidā un datu saglabāšanu. 
 

 
76. att. Mērsistēmas shēma 
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Mērpārveidotāja filtra shēma redzama 77. att. 

 
77. att. Mērpārveidotāju elektriskā slēguma shēma 

 
Stiebraugu dozēšanas – garumošanas eksperimentu mērījumi tika veikti ar PICO 

osciloskopu.  

 
78. att. Oscilloscope rīku josla 

Rīku josla piedāvā sekojošus iestatījumus (78. att.): 
1) Izvērses laika iestatījums ļauj iestatīt nepieciešamo izvērses laiku mērvienībās, kas rāda 

vienas ekrāna tīkla iedaļai atbilstošo laiku (ms/iedaļa vai µs/iedaļa); 
2) Horizontālās (laika) ass multiplikators ļauj izmainīt izvērses laiku atbilstoši iestatīto reižu 

skaitam; 
3) A kanāla vertikālās ass diapazons ļauj iestatīt mērāmā signāla maksimālo amplitūdu. 

Izvēloties opciju Auto skalas maksimālā vērtība tiek iestatīta automātiski; 
4) A kanāla AC/DC pārslēgšana. Šī opcija ļauj izvēlēties mērīšanas režīmu A kanālam. DC – 

līdzstrāvas režīms, AS – maiņstrāvas režīms; 
5) A kanāla Y – ass multiplikators. Opcija ļauj izmainīt Y ass vērtību noteiktu eižu skaitu. 

Opcijas 6. 7 un 8 ļauj iestatīt B kanāla režīmus, ja mērinstruments ir paredzēts divu 
kanālu darbībai; 

6) B kanāla apgabals, diapazons; 
7) B kanāla AC/DC pārslēgšana; 
8) B kanāla Y multiplikators. 
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79. att. PICO oscilloskops 

 
PICO oscilloskopa logā (79. att.) tiek attēlotas mērījuma līknes. No šīm līknēm tiek 

nolasītas attiecīgās vērtības. Šīs vērtības ir iespējams eksportēt uz datu apstrādes 
programmu Microsoft Excel, kā redzams tabula. Eksperimentu neapstrādātie dati. 

 
18. tabula. Eksperimentu neapstrādātie dati. 

230 apgr.   

Time Channel A Channel B 

(s) (V) (V) 

-0.401427 12.32826 -0.08505508 

-0.400816 12.33863 -0.08664205 

-0.400205 12.34962 -0.08453627 

-0.399594 12.34962 -0.08612324 

-0.398983 12.36 -0.08453627 

 
19. tabula. Apstrādāti eksperimentu dati 

1.2
10 

Stalks
- videjais
 0.0930

Time
Channel 

B
Channel 

C
Channel 

C
Time, Current, Current, Power, Energy,

(s) (V) (V) (mV) ms A A W E (J)
0.36 12.44 -0.10 -96.71 0.00 0.88 0.00 0.00 0.0000
0.36 12.46 -0.10 -96.71 0.61 0.88 0.00 0.00 0.0000
0.36 12.44 -0.10 -97.26 1.22 0.88 0.00 0.06 0.0000

- - - - - - - - -
0.91 12.43 -0.10 -99.89 552.96 0.91 0.03 0.36 0.0002
0.91 12.43 -0.10 -101.50 553.57 0.92 0.04 0.54 0.0003

0.91 12.41 -0.10 -101.50 554.18 0.92 0.04 0.54 0.0003
uz 1 

stiebru
1.757 0.176

Miežabrālis
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SLĪDES BERZES KOEFICIENTA NOTEIKŠANA STARP DOZATORA  
MODEĻA IZVADES CAURULES VIRSMU UN GARINĀTIEM STIEBRIEM 

 

Slīdes berze izpaužas, ja viena ķermeņa virsma slīd pa otra ķermeņa virsmu. Slīdes berzi 
raksturo berzes spēks, kas bremzē slīdēšanas kustību. Parasti slīdes berzes spēks ir mazāks 
par maksimālo miera berzes spēku. Piemēram, lielu priekšmetu grūti izkustināt, taču vilkt 
pēc tam ir vieglāk.  

 
80. att. Slīdes berzes leņķis uz slīpas plaknes 

 
Ja ķermeņu 1 un 2 (80. att.) saskarvirsma veido ar horizontālo plakni leņķi φ, spēks P=0 

un ķermenis 1 slīd vienmērīgi, tad leņķi φ sauc par berzes leņķi (formula (29)).  

 maxbF
tg f

N
ϕ = =  (29) 

Berzes leņķis norāda, kādā slīpumā pret horizontāli jānovieto atbalsta plakne, lai to 
smagumspēka iespaidā sāktos ķermeņa lejupslīde. Šo berzes leņķa īpašību izmanto berzes 
koeficienta noteikšanai.  

Eksperimentāli izmēra atbalsta plaknes slīpuma leņķi φ stāvoklī, kad sākas ķermeņa 
lejupslīde, un tad, izmantojot izteiksmi (30), nosaka berzes koeficientu: 
 f tgϕ=  (30) 

Dozatora modeļa berzes koeficienta noteikšanai tika izvēlēti kaņepju, niedru un 
miežabrāļa stiebru paraugi (81. att.). Paraugi tika sagarināti vienādos garumos, lai 
eksperimentu dati būtu pēc iespējas precīzi.  

   
a b c 

81. att. Stiebru biomasas paraugi berzes koeficienta noteikšanai: 
a – kaņepju stiebri, b – niedru stiebri, c – miežabrāļa stiebri. 
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Eksperimenti tika veikti ar dozatoram paredzēto izvades gala PVC cauruli (82. att.). 
 

   
a b c 

82. att. Dozatora izvades gala PVC caurules berzes  
koeficienta noteikšanas eksperimenti: 

 a – PVC caurule horizontālā stāvoklī (0°),  

b – berzes leņķa nolasīšana  

 
Eksperimentiem tika sagatavoti vienāda garuma paraugi (300 mm). Katram paraugam 

tika veikti vairāki atkārtojumi un no tiem aprēķinātas vidējās f vērtības (20. - 22. tabulas).  
 

20. tabula. Kaņepju paraugu berzes koeficients 

Nr. Stiebru skaits Ø vid, mm ϕ, ° (Vid) f=tgφ 

1 1 16 24.0  

2 1 16 26.0  

3 2 16; 16 23.7  

4 3 (7; 8.5; 7) 24.3  

5 3 (8.5; 7; 7) 24.3  

6 6 (Nr.4-8) 24.8  

n – – –  

fVidējais 24.6 0.46 

 
Kaņepju paraugu mazākā leņķa vērtība bija φ=22°, taču augstākā vērtība φ=30°. Vidējā 

vērtība ir φ=24.6º (20. tabula). 
Niedru stiebru slīdes leņķis svārstās robežās no 19.5 – 24°. Pēc aprēķiniem vidējā 

vērtība niedru stiebriem ir φ=21.7° (21. tabula).  
 

21. tabula. Niedru paraugu berzes koeficients 

Nr. Stiebru skaits Ø vid, mm ϕ, ° (Vid) f=tgφ 

1 10 2 – 5 22.5  

2 10 2 – 5 21.7  

3 20 2 – 5  20.8  

4 20 2 – 5  21.8  

n – – –  

fVidējais 21.7 0.40 
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22. tabula. Miežabrāļa paraugu berzes koeficients 

Nr. Stiebru skaits Ø vid, mm ϕ, ° (Vid) f=tgφ 

1 10 12 21.7  

2 10 15 23.8  

3 10 13 22.9  

4 20 13+15 22.6  

5 30 13+15+12 20.6  

n – – –  

fVidējais 22.3 0.41 
 

Savukārt miežabrāļa slīdes leņķis φ atrodas robežās no 18 – 25°. Vidējā vērtība ir 
φ=22.3° (22. tabula). 

No apkopotajiem eksperimentu rezultātiem, var izsecināt, ka izvades gala PVC caurules 
slīpums jābūt ne mazāks kā 18° un maksimālais slīpums, kad stiebri sāk slīdēt paši no sava 
smaguma iedarbības ir 30°. 

Dozējamās – garumojamās stiebru masas berzes koeficients f ir robežās no 0.4 – līdz 
0.46. 

DOZATORA EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI 
 

 
83. att. Induktīvā tuvinājuma sensora pievienošanas shēma trīsvadu pieslēgumā ar 

līdzstrāvas barošanu (L – slodze) 
 
Tehniskais raksturojums  
23.tabula tabulā doti galvenie induktīvo tuvinājuma sensoru tehniskie dati.  
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23. tabula. Līdzstrāvas induktīvo sensoru tehniskie dati 

Detektējamāobjekta materiāls Metāls 

Darba spriegums parasti 10 V ÷ 30 V 

Nominālās pārslēgšanās distance parasti 0.8 ÷ 10 mm;max. 250 mm 

Maksimālāieslēgšanās strāva 75 mA÷ 400 mA 

Apkārtējās vides temperatūra -250ºC ÷ +70ºC 

Vibrācijas 10 ÷ 50 Hz, 1 mmamplitūda 

Jutība pret netīrumiem nejutīgs 

Kalpošanas laiks ļoti liels 

Pārslēgšanās frekvence parasti 10 ÷ 5000 Hz, max. 20 kHz 

Konstrukcija cilindriski, blokveida 

Izmēri (piemēri) 

M8x1, M12x1, M18x1, M30x1;  

Ø4mm ÷Ø30mm; 

25 mmx 40 mmx 80 mm 

Aizsardzības klase IEC 529, DIN 40 050 līdz IP 67 

 
 
 
 

 
84. att. Induktīvais tuvinājuma sensors ar vītņotu virsmu 

 
 
 

Daudzi rūpnieciski ražotie induktīvie sensori satur aizsardzības elementus, kas 
nodrošina vienkāršu pieslēgšanu un augstu darba drošību:  

� aizsardzība pret nepareizas polaritātes pieslēgumu;  
� aizsardzība pret īsslēgumu izejas ķēdē;  
� aizsardzība pret pārspriegumiem; 
� aizsardzība pret vadu pārrāvumiem(izeja tiek bloķēta, ja pazūd barošanas spriegums). 
 



Ieguldījums Jūsu nākotnē Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 Projekta Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128 76 

 

 
85. att. Induktīvā sensora montāža 

 

Vietās, kur sensori pilnībā iemontēti metāla elementos, jānodrošina, lai magnētiskais 
lauks būtu virzīts prom no aktīvās virsmas. Vairāku sensoru gadījumā starp tiem jāatstāj 
attālums ne mazāks par sensora šķērsizmēru. Tādā veidā tiks izslēgta to savstarpējā 
iedarbība. Aktīvās zonas priekšā jābūt brīvam attālumam – ne mazākam par trīs nominālajām 
ieslēgšanās distancēm. Brīvā zona ir attālums starp sensoru un objektiem fonā. 

 
Rotācijas frekvences noteikšanai dozatora modelim tika pievienots induktīvais 

tuvinājuma sensors (86. att.).  
Lai dozatora darbības laikā noteiktu vienā cirtienā patērēto enerģiju, eksperimentālais 

modelis jāaprīko ar tahoģeneratoru. 
 

 
86. att. Induktīvā tuvinājuma sensora novietojums uz dozatora modeļa 
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87. att. Tahoģenerators un tā pievienošana pie vārpstas 
 

 
88. att. Tahoģeneratora novietojuma shēma dozatoram 

 
Lai tahoģeneratora rādītos mērījumus būtu ērti pierakstīt un saglabāt, to nepieciešams 

pievienot mēriekārtai, kas savukārt pārraida datu signālus uz datoru. Mērījumi tiek iegūti ar 
PICO Oscilloscope, kurš ievāc, ieraksta, attēlo un analizē mērījumu datus. Tahoģeneratora 
pieslēģšana Osciloskopam redzama 89. attēlā. 

Lai tahoģeneratoru varētu pieslēgt pie PICO mēriekārtas, nepieciešms bija izveidot 
elektrisko saslēgšanas shēmu ar sprieguma dalītājiem un pulsāciju kondensatoriem (89. att.).  

 
89. att. Tahoģeneratora elektriskā shēma 

 

Rezistori R1 un R2 veido sprieguma dalītāju, lai samazinātu spriegumu līdz līmenim, 
kādu var padot uz Pico. Kondensators C kopā ar R1 veido zemo frekvenču filtru, lai 
samazinātu pulsācijas. 
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Pirmie eksperimenti tika veikti pielietojot akumulatora urbjmašīnu (90. a. att.). 
Vārpstas galam tika pievienota urbjmašīna un iegriezta ar tās maksimālo ātrumu. Tad no 
padeves gala tika padoti dozējamie/garināmie stiebri (90. b. att.).  

  
a b 

  

c d 

90.  att. Eksperimentālie dozatora pētījumi: 
a – rokas urbjmašīnas piedziņa, b – niedru stiebri no padeves gala,  
c - niedru stiebri pie izvades gala, c – sagarumoti kaņepju stiebri. 

 

Novērojot garumošanas/dozēšanas gaitu secināju to, ka nažiem ir nepieciešama neliela 
pārsedze un to asmeņu šķautnēm jābūt ir pēc iespējas tuvāk vienam otram.  

  
a b 

91. att. Niedru stiebri pēc garumošanas eksperiemntiem 
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90. attēlā b un 91. attēlā a. redzami eksperimentos nepārcirstie stiebri. Par iemeslu 

pilnīgai stiebru daļu neatdalīšanai var būt asmeņu neprecīzs regulējums, izturīgās šķiedras 
(kaņepēm), stiebru stāvokļa maiņa dozēšanas/garumošanas procesā. Stāvokļa maiņu plānots 
ierobežot ar ievilcējruļļiem, kas neļaus tiem pārvietoties vertikālā virzienā.  
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12. MAISĪJUMA KVALITĀTES (HOMOGENITĀTES, PROPORCIJAS U.C. 
PARAMETRU) NOVĒRTĒŠANA DAŽĀDIEM BIOMASU VEIDIEM 

Maisījuma kvalitāti raksturojošs kritērijs ir tā homogenitāte. Pēc krāsām atšķirīgu 
komponenšu homogenitāti var novērtēt vizuāli. Daudzos gadījumos pietiks, ja pārbaudītājs 
vizuāli – nelietojot nekādus, tehniskus līdzekļus novērtēs izveidojušos maisījumu. Bet, ja runa 
ir par jaunas tehnikas izveidošanu un salīdzināšanu, nepieciešami kvantitatīvi parametri pēc 
kā salīdzināt iegūtā maisījuma homogenitāti. 

Vizuālais novērtējums – modernākā izpratnē tā ir attēlu analīze. Iegūstot digitālus 
uzņēmumus no dažādākiem maisījuma slāņiem, ir iespēja datorizēti apstrādāt šos attēlus un 
noteikt: 

� Attālumus no daļiņām līdz tuvākai citai daļiņai, bet pēc tam ar dispersijas analīzi noteikt 
attālumu izkliedi.  

� Komponenšu laukumu attiecība noteiktā laukuma vienībā. Zinot nepieciešamo 
komponenšu attiecību, var atrast tādu minimālo laukuma vienību, kurā nosakām vienas 
un otras komponentes aizņemtos laukumus. Atkārtojot šo procedūru vairākas reizes, 
iegūstam laukumu dispersijas rādītājus, kas raksturo maisījumu viendabīgumu. 

Attēlu analīzes metodes priekšrocības ir ātra maisījumu kvalitātes izvērtēšana ar 
salīdzinoši precīziem rezultātiem. Trūkums, tas, ka atsevišķiem maisījumiem ar vizuāli ļoti 
līdzīgām komponentēm šī metode praktiski nav pielietojama, vai arī jāveic papildus izmaiņas 
vienai komponentei (jānomaina krāsa). Šīs metodes izmantošanai nepieciešama speciāla 
programmatūra, kas atpazīst attēlu, spēj to pārvērs sev saprotamā valodā un izanalizēt 
atkarībā no uzdotajām prasībām. Sistēmu kalibrēšanas process, nosakot kvalitatīva 
maisījuma koeficientus, ar kuriem tālāk salīdzinās visus pārējos, ir darbietilpīgs. Neskatoties 
uz grūtībām šo koeficientu noteikšanā, graudainu materiālu tehnoloģijās attēla analīze ir 
salīdzinoši ātra un lēta metode maisījumu kvalitātes novērtēšanā. Attēla analīze ir labs 
risinājums dažādu krāsu komponenšu maisījuma homogenitātes noteikšanai. Tai var tikt 
izmantota datorprogramma Matlab. 

Datorprogrammā Matlab izveidota programmu rinda, ar kuras palīdzību attēlu var 
ievadīt dotajā programmā un pārvērst programmai saprotamā valodā. Tālākais algoritms 
maisījuma homogenitātes novērtēšanai sastādīts programmatūrā Matlab (skat.24. tabulu). 

Attēli tika pārveidoti melnbaltā formātā, tas nozīmē, ka katrs pikselis pieņem vienu no 
divām vērtībām vai nu 1 vai 0. Attēlu apzīmēšanai tiek ieviests turpmāk izmantots binārā 
attēla apzīmējums bw. Nosakot Miežabrāļa-kūdras maisījumu kvalitāti, Miežabrāļa daļiņas 
tiek pārveidotas par baltām un pieņem vērtību 1, bet kūdras daļiņas – par melnām, pieņem 
vērtību 0 un ir saprotams kā fons. 

Attāluma pārveidošana nodrošina starppunktu attālumu mērīšanu attēlā. Attēla 
apstrādes rīki (Image Processing Toolbox) ar funkcijas bwdist palīdzību dod iespēju aprēķināt 
attālumu starp katru pikseli (pixel) un citu tuvāko pikseli, kas atšķiras no 0 bināros attēlos. 
Funkcija bwdist atbalsta dažādas attālumu mērīšanas metodes, kas parādītas 25. un 26. 
tabulās. 

D = bwdist (BW) izskaitļo Euclidean attāluma pārveidojumus bināram attēlam (BW). 
Katram pikselim BW attāluma pārveidošanas procesā tiek piešķirts skaitlis, kas ir attālums 
starp doto pikseli un tuvāko pikseli, kas atšķiras no nulles. 
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Euclidean metode tiek piedāvāta, kā noklusētā (ieteicamā) attāluma pārveidojuma 
metode, taču iespējams pielietot arī citas iepriekš minētās metodes. 25. tabulā parādīts pēc 
kādām formulām, tiek aprēķināts katra pikseļa attālums no tuvākā pikseļa, kas atšķiras no 
nulles. 

 

24. tabula. Matlab funkciju skaidrojums 

N.p.k. Komanda Komandas apraksts 

1. I = imread('salmi_100.png') 
Nolasa un parāda attēlu ar nosaukumu 

“salmi_100” un faila pagarinājumu *.png 

2. 
background = imopen 

(I,strel('disk', 200)) 
Nosaka fona pikseļu vērtības.  

3. 
I2 = 

imsubtract(I,background) 
Atdala fona attēlu no oriģinālā attēla.  

4. I3 = imadjust(I2) Uzlabo attēla kontrastu.  

5. level = graythresh(I3) 

Šī funkcija automātiski izrēķina aptuveno slieksni, 

kas tiek izmantots, lai doto attēlu pārvērstu no 

pelēko toņu attēla par melnbaltu jeb bināru. 

6. bw = im2bw(I3,level) Pārvērš doto attēlu par melnbaltu.  

7. figure, imshow(bw) 
Dotā funkcija parāda jaunizveidoto melnbalto 

attēlu.  

8. 
[labeled,numObjects] = 

bwlabel(bw,4) 

Ar šīs funkcijas palīdzību nosaka objektu jeb daļiņu 

skaitu attēlā.  

9. 
graindata = 

regionprops(labeled,'basic') 

Funkcija nosaka objekta jeb reģiona īpašības un 

parāda tās sakārtotā veidā. 

10. D1=bwdist(bw,'euclidean') 
Aprēķina attāluma transformācijas (pārvērš 

attālumus skaitļu rindās) 

11. y = std(D1)  
Standartnovirze attālumu transformācijai vienā 

pikseļu rindā.  

12. mean(y)  Vidējā standartnovirze. 

13. whos 
Dod informāciju par mainīgiem lielumiem dotajā 

darbības laukā, t.i. attēlam.  

14. G=sum([graindata.Area]) Aprēķina daļiņu aizņemto laukumu.  
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25. tabula. Distances pārveidošanai izmantotās formulas 

N.p.k. Metode Apraksts 

1. ‘chessboard’ 
Attālums starp (x1, y1) un (x2, y2) ir 

( )1 2 1 2max ,x x y y− −  

2. ‘cityblock’ 
Attālums starp (x1, y1) un (x2, y2) ir 

1 2 1 2x x y y− + −  

3. ‘euclidean’ 

Attālums starp (x1, y1) un (x2, y2) ir 

2 2
1 2 1 2( ) ( )x x y y− + −  

Biežāk izmantotā metode. 

4. ‘quasi-euclidean’ 

Attālums starp (x1, y1) un (x2, y2) ir 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

( 2 1) ,

( 2 1) ,

x x y y x x y y

x x y y x x y y

− + − − − > −

− − + − − ≤ −
 

 

26. tabula. Attālumu pārveidošana (mērīšana) 

Distances 

mērīšana 
Apraksts 

Attēlošana 

Attēls 
Attāluma 

pārveidošana 

Euclidean 
Euclidean funkcijas aprakstītais attālums ir 

attālums pa taisni starp diviem pikseļiem 

  

City Block 

City block attāluma funkcija nosaka attālumu 

izejot no tā vai pikseļi saskaras ar sānu malām, 

tad attālums ir viena vienība, bet, ja pikseļi 

saskaras ar stūriem tad attālums ir divu 

vienību liels.  
  

Chessboard 

Chessboard attāluma noteikšana balstās uz 

astoņiem blakus novietotiem pikseļiem. 

Pikseļi, kuru malas vai stūri saskaras ir vienu 

vienību attālumā.    

Quasi-

Euclidean 

Quasi-Euclidean attāluma noteikšanas 

funkcija nosaka kopējo attālumu, kas sastāv 

no horizontālo, vertikālo un diagonālo līniju 

nogriežņiem.  
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Matlab programma ar funkcijas y = std(D1) aprēķina standartnovirzi par skaitļu rindu 
pārveidotajiem attālumiem. Standartnovirzes tiek aprēķinātas katrai attēla pikseļu kolonai 
un rindai atsevišķi. Lai noskaidrotu kopējo attēla stāvokli (maisījuma kvalitāti), tika 
aprēķināta standartnoviržu vidējā vērtība. 

Ar Matlab programmas palīdzību tika noteikts salmu daļiņu aizņemtais laukums 
pikseļos.  

Tika izveidots Miežabrāļa un kūdras maisījums ar kūdras daļu 50%. Lai noteiktu 
maisījuma sastāvu atbilstību datorprogrammā iegūtajiem datiem, attēli tika ieskanēti (92. 
att.) apstrādāti datorprogrammā PhotoPaint pēc vienas metodes t.i., attēli tika pārveidoti 
par melnbaltiem (Black and White > Line art > 110) un saglabāti failos ar pagarinājumu 
*.png. (93. att.). 

Attēlam tika izvēlēta 254 dpi izšķirtspēja, t.i. 10 punktu uz vienu mm. 
 

       
 

       
 

       
 

92. att. Ieskanētie maisījuma attēli 
 

94. un 95. attēlā redzamas 24. tabulā aprakstītās darbības. 94. attēlā tiek atpazīts fons, 
kas šajā gadījumā ir kūdras tumšās daļiņas un attēlā parādās kā melnas, bet pārējās gaišās 
daļiņas (Miežabrālis) tiek atpazītas kā objekti, un katram objektam tiek piešķirts numurs. 
Redzams, ka katrs objekts ir sadalīts vairākos kvadrātiņos (pikseļos vai punktos), šis 
sadalījums vēlāk palīdz noteikt daļiņu aizņemto laukumu maisījumā. 
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93. att. Pārveidotie maisījuma attēli 

 

 
94. att. Attēlu transformācija Matlab  

(0 – fons - kūdra; cits skaitlis – objekti – Miežabrāļa daļiņas) 
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95. att. Attēlu transformācija Matlab – daļiņu skaita un parametru noteikšana 

 
Iegūtie rezultāti parādīti 27. tabulā un 96. un 97. attēlos. Nosakot maisījumu 

proporciju, Miežabrāļa vidējā vērtība maisījumā pēc programmatūras datiem 39.2±1.26 pie 

β=0.95. Šī vērtība nesaskan ar faktisko, t.i. 50%, tātad neskatoties uz to, ka mērījumu kļūda ir 
neliela, ir ieviesusies sistemātiskā kļūda – 10%. Šī kļūda jānovērš, sistēmu kalibrējot. 
Kalibrēšana notiek ar homogēnu maisījumu, un sistēmas koeficienti tiek ieregulēti tā, lai 
sistemātisko kļūdu samazinātu līdz minimumam.  

 
27. tabula. Eksperimentu rezultāti 

Fona aizņemtais 
laukums, Bytes 

997880 988848 992880 993888 993888 995904 997937 995904 994916 

Miežabrāļa 
aizņemtais 
laukums, Bytes 

376706 373621 392520 371524 397316 396520 381152 396147 423901 

Miežabrāļa 
proporcija 
maisījumā, % 

37.75 37.78 39.53 37.38 39.98 39.82 38.19 39.78 42.61 

Standartnovirze 1.10 1.13 1.15 1.1476 0.8704 0.964 0.9307 0.9469 0.9395 

 
27. tabulā uzrādītā maisījuma standartnovirze raksturo maisījuma kvalitāti attēla 

robežās (100x100mm laukumā). Jo standartnovirze mazāka, jo Miežabrāļa daļiņas attēla 
robežās vienmērīgāk izvietotas.  
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96. att. Maisījuma proporcija 

 

 
97. att. Attālumu starp Miežabrāļa daļiņām standartnovirze 
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13. MAISĪTĀJA KONSTRUKCIJAS IZSTRĀDE. MAISĪTĀJA 
EKSPERIMENTĀLĀ MODEĻA IZSTRĀDE. 

MAISĪTĀJA MODEĻA BALSTA SKRŪVES APRĒĶINS ĻODZĒ 

Maisītāja eksperimentālā modeļa dozators, kas atrodas virspusē, daļēji atbalstās uz 
apakšējā lentas konveijera (dozatora), bet daļēji balstās uz skrūvēm (98. att.). Šādi elementi, 
kuru šķērsgriezuma izmēri ir mazi salīdzinājumā ar to garumu, var zaudēt noturību un stienis 
(skrūve) var izliekties. Šādu parādību sauc par ļodzi.  

 
98. att. Atbalsta skrūvju novietojums 

 
Pieļaujamam spiedes spēkam uz skrūvi jābūt vairākkārt mazākam par kritisko. Šo stieņa 

ass taisnlīnijas formas noturības nosacījumu raksturo sakarība: 

 [ ] ,kr

ļ

F
F

n
=  (31) 

kur  [F] – spiedes spēka pieļaujamā vērtība; 
 Fkr – spiedes spēka kritiskā vērtība; 
 nļ – normatīvais noturības drošības koeficients (konkrētajā konstrukcijā pieņemts 
nļ=2) 

Kritisko spēku aprēķinām pēc Eilera formulas: 

 
2

min
2

,
kr

r

EI
F

l

π
=  (32) 

kur lr=µl – reducētais stieņa garums; 
 Imin – minimālā inerces momenta vērtība šķērsgriezumā, m4; 
 µ - redukcijas koeficients, kas ievērtē stieņa galu nostiprināšanas koeficientu; 
 l – stieņa garums, m. 

No (32) formulas varam izteikt Imin: 

 
2 2

11 4
min 2 2 11 11

400 9.81 (0.5 0.35) 686.7
19.14 10

3.14 2 10 19.72 10
kr rF l

I m
Eπ

−⋅ ⋅ ⋅
= = = = ⋅

⋅ ⋅ ⋅
, 

Zinot, ka apaļam stienim šķērsgriezuma inerces momentus aprēķina pēc: 
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4

64
x y

d
I I

π
= = , (33) 

izsakām minimālo stieņa diametru: 

 
11

min 44
I 64 19.14 10 64

0.0079 8
3.14

d m mm
π

−⋅ ⋅
= = = ≈  (34) 

Pēc skrūvju noturības aprēķiniem skrūves minimālam diametram jābūt 8mm. 

 

14. SMALCINĀTAS BIOMASAS UN PIEDEVU MATERIĀLU 
TEHNOLOĢISKAIS TRANSPORTS 

Ruļļu smalcināšans mezgla eksperimentālos pētījumos tika secināts, ka izveidotā 

caurule ar diviem 90° pagriezieniem un nelielo pagrieziena rādiusu ievērojami bremzē 

plūsmu. Lai varētu nodrošināt pēc teorētiskiem aprēķiniem iegūto caurules pagrieziena 
rādiusu tika izvēlēts PVC gaisa vads ar diametru 200 mm (99. att.). Gaisa vada pievienošanai 
pie ruļļu smalcināšanas mezgla, tika izgatavots 100. attēlā redzamā caurule. 

 
99. att. PVC gaisa vads 

 

       
100. att. Ruļļu smalcināšanas mezgla un ciklona  

savienojošā gaisa vada pārejas caurule 
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15. MAISĪŠANAS EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI: MAISĪŠANAI 
NEPIECIEŠAMĀS JAUDAS NOTEIKŠANA, ĪPATNĒJAIS ENERĢIJAS 

PATĒRIŅŠ, ROTĒJOŠO DAĻU DINAMISKĀS LĪDZSVAROŠANAS 
EKSPERIMENTI, UTT. 

EKSPERIMENTĀLO PĒTĪJUMU VEIKŠANA -MAISĪTĀJA DOZATORA RAŽĪGUMA, ATKARĪBĀ NO 
ROTĀCIJAS ĀTRUMA, NOTEIKŠANA. 

Eksperimentos tika izmantota smalcināta Miežabrāļa stiebru (Reed Canarygrass) masa. 
101. att. parādīta maisītāja dozatora eksperimentālā shēma. Maisītāja dozators aprīkots ar 
konveijera lentu ar pirkstveida izciļņiem. Dozatora piedziņa realizēta ar hidromotora 
palīdzību. Dzenošā ruļļa rotācijas ātrums tika regulēts ar plūsmas regulatoru. Rotācijas 
frekvence noteikta, izmantojot induktīvo devēju un impulsu skaitītāju. 

 

 
101. att. Dozatora ražīguma noteikšana 
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28. tabula. Dozatora ražīgums – atvere 20 mm 
 

Rotācijas 
frekvence, 
apgr s-1 

Lentes kustības 
ātrums, m s-1 

Masa, 
kg 

Atveres 
platums,  
mm Laiks, s 

Ražīgums, 
kg s-1 

0.25 0.178195 10.12 20 47.38 0.213592 

0.25 0.178195 10.101 20 47.19 0.21405 

0.25 0.178195 10.058 20 49.5 0.203192 

0.5 0.35639 9.922 20 24.1 0.411701 

0.5 0.35639 10.355 20 23.98 0.431818 

0.5 0.35639 10.285 20 25.19 0.408297 

0.75 0.534585 10.255 20 15.17 0.676005 

0.75 0.534585 10.161 20 15.64 0.64968 

0.75 0.534585 10.094 20 15.46 0.652911 

1 0.71278 10.251 20 12.47 0.822053 

1 0.71278 10.183 20 11.92 0.854279 

1 0.71278 10.041 20 11.78 0.852377 

1.25 0.890975 10.652 20 10 1.0652 

1.25 0.890975 10.521 20 9.78 1.075767 

1.25 0.890975 10.454 20 9.76 1.071107 

 
102. attēls parāda, ka lentes kustības ātrumu un dozatora ražīguma saista lineāra 

sakarība ar labu korelāciju. To parāda determinācijas koeficients, kas šajā gadījumā ir 0.998. 
Dozatora ražīgums ar atveres platumu 20mm ir 0.2 kg pie lentes kustības ātruma 0.18 m s-1 
un 1.08 kg pie 0.90 m s-1. 

 
102. att. Maisītāja dozatora ražīgums -  atvere 20 mm 
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Otrajā tabulā apkopoti dati eksperimentu sērijai, kurā dozatora tvertnes atvere bija 
40 mm. 

29. tabula. Dozatora ražīgums – atvere 40 mm 
 

Rotācijas 
frekvence, 
apgr s-1 

Lentes kustības 
ātrums, m s-1 

Masa, 
kg 

Atveres 
platums, 
mm Laiks, s 

Ražīgums, 
kg s-1 

0.25 0.178195 10.395 40 31.11 0.334137 

0.25 0.178195 10.286 40 26.39 0.389769 

0.25 0.178195 10.336 40 25.66 0.402806 

0.5 0.35639 10.226 40 12.52 0.816773 

0.5 0.35639 10.132 40 14.08 0.719602 

0.5 0.35639 10.179 40 12.79 0.795856 

0.75 0.534585 10.232 40 7.99 1.280601 

0.75 0.534585 10.031 40 9.32 1.076288 

0.75 0.534585 10.141 40 8.96 1.131808 

1 0.71278 10.104 40 6.76 1.494675 

1 0.71278 10.048 40 6.9 1.456232 

1 0.71278 10.021 40 7.08 1.415395 

1.25 0.890975 10.435 40 5.08 2.054134 

1.25 0.890975 10.249 40 5.12 2.001758 

1.25 0.890975 10.3 40 5.26 1.958175 

 
103. att. redzams, ka palielinoties atveres platumam, nedaudz palielinās arī datu 

izkliede, taču vēl joprojām sakarība starp lentes kustības ātrumu un ražīgumu ir lineāra. 

   
103. att. Maisītāja dozatora ražīgums 
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Dozatora ražīgums ar atveres platumu 40mm ir 0.33 kg pie lentes kustības ātruma 0.18 
m s-1 un 2.05 kg pie 0.90 m s-1 

30. tabulā apkopotie un 104. attēlā atspoguļotie dati ir eksperimentu sērijai ar tvertnes 
atveres platumu 60 mm. 

 
30. tabula. Dozatora ražīgums – atvere 60 mm 

 

Rotācijas 
frekvence, 
apgr s-1 

Lentes kustības 
ātrums, m s-1 

Masa, 
kg 

Atveres 
platums, 
mm Laiks, s 

Ražīgums, 
kg s-1 

0.25 0.178195 10.79 60 25.83 0.417731 

0.25 0.178195 10.732 60 24.53 0.437505 

0.25 0.178195 10.653 60 23.93 0.445173 

0.5 0.35639 10.526 60 12.75 0.825569 

0.5 0.35639 10.521 60 12.28 0.856759 

0.5 0.35639 10.597 60 10.35 1.023865 

0.75 0.534585 10.583 60 8.1 1.306543 

0.75 0.534585 10.517 60 7.58 1.387467 

0.75 0.534585 10.511 60 7.18 1.463928 

1 0.71278 10.465 60 5.53 1.892405 

1 0.71278 10.401 60 5.46 1.904945 

1 0.71278 10.337 60 5.38 1.921375 

1.25 0.890975 10.251 60 4.53 2.262914 

1.25 0.890975 10.336 60 4.43 2.333183 

1.25 0.890975 10.163 60 4.89 2.078323 

 

 
104. att. Maisītāja dozatora ražīgums 
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Dozatora ražīgums ar atveres platumu 60 mm ir 0.42 kg pie lentes kustības ātruma 
0.18 m s-1 un 2.33 kg pie 0.90 m s-1 

EKSPERIMENTĀLO PĒTĪJUMU VEIKŠANA -MAISĪTĀJA DOZATORA RAŽĪGUMA, ATKARĪBĀ NO 
TVERTNES ATVERES REGULĒJUMA, NOTEIKŠANA. 

105. attēlā sniegtais salīdzinājums parāda, ka pie dozatora tvertnes atveres platuma – 
20 mm, tas strādā visstabilāk.  

 
105. att. Dozatora ražīgums ar dažādiem tvertnes atveres platumiem 

 

106. att. Dozatora īpatnējais ražīgums ar dažādiem tvertnes atveres platumiem 
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106. attēlā redzama dozatora īpatnējā ražīguma izmaiņa atkarībā no atveres platuma. 
Redzams, ka palielinot atveres platumu īpatnējais ražīgums pieaug lēnāk. Tas ir saistīts ar 
aizvara plāksnes formu (107. att.). Redzams, ka smalcinātā masa aptek plāksnes izvirzījumus, 
tādejādi samazinot virsmas laukumu, kas masai neļauj izplūst no tvertnes, līdz ar to īpatnējā 
ražīguma izmaiņa starp 40 mm un 60 mm atveres platumiem samazinās 

 

 

107. att. Dozatora atveres regulēšanas plāksne 
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MAISĀMĀS BIOMASAS MITRUMA SATURA UN SASMALCINĀTO STIEBRU  
DAĻIŅU LIELUMA SADALĪJUMA NOTEIKŠANA. 

Smalcinātai Miežabrāļa masai noteiktais mitruma saturs – 11%. 
 

 
108. att. Masas daļiņu lieluma sadalījums 

 
31. tabula. Masas daļiņu lieluma sadalījuma noteikšana  

Sadalījums norādīts % 

 

Parauga 
Nr. 

Sieta acs izmērs 

1 2 3 5 7 >7 

1 11.02 18.58 25.57 28.45 11.67 4.72 

2 13.12 21.71 29.41 24.48 5.72 5.56 

3 12.81 23.50 31.72 23.77 2.52 5.68 

4 13.31 22.30 28.87 27.04 3.57 4.91 

5 12.24 19.89 27.94 27.22 7.09 5.62 

6 11.21 19.49 27.40 28.86 7.90 5.14 

7 10.26 18.36 24.40 28.79 13.23 4.97 

8 12.84 21.83 29.27 26.92 4.54 4.60 

9 14.00 23.01 30.48 25.46 2.33 4.73 

10 11.92 21.17 28.37 26.28 7.23 5.02 

11 14.97 23.54 30.00 23.16 3.76 4.57 

Vidēji 12.52 21.22 28.49 26.40 6.32 5.05 

 
 
109. līdz 115. attēlos parādīts smalcinātā Miežabrāļa masas daļiņu lielumu sadalījums 

pa grupām. Uzrādītie daļiņu grupas izmēri ir sieta acu diametri. Tā kā daļiņas ir adatveida, tad 
caur sieta acīm izkļuvušās daļiņas ir ievērojami garākas par norādīto acs diametru. 
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109. att. Daļiņu lieluma sadalījums 1. paraugam 

 
110. att. Daļiņu lieluma sadalījums 2. paraugam 

 
111. att. Daļiņu lieluma sadalījums 3. paraugam 
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112. att. Daļiņu lieluma sadalījums 4. paraugam 

 
113. att. Daļiņu lieluma sadalījums 5. paraugam 

 
114. att. Daļiņu lieluma sadalījums 6. paraugam 
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115. att. Daļiņu lieluma sadalījums 7. paraugam 

 

EKSPERIMENTĀLO DATU APSTRĀDE UN ANALĪZE 

Apskatot 116. attēlu var novērot, ka lentas kustības ātrums būtiski neietekmē dozatora 
īpatnējo ražīgumu. 

 

116. att. Dozatora īpatnējais ražīgums pie dažādiem tvertnes atveres platumiem 
  
117. attēlā redzams smalcinātās masas plūsmas raksturs. Ja aizsprostojošā plāksne 

novietota salīdzinoši zemāk, no tās izvirzījumiem uz izplūstošās masas veidojās rūtojums. 
Rievas garenvirzienā izveido plāksnes izvirzījumi, bet šķērsvirzienā, lentas pirksti, kas masu 
izrauj no tvertnes. Ja tvertnes aizvars tiek atvērts pilnībā masas virskārta ir līdzena.     
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117. att. Biomasas plūsma no dozatora 

 
32, 33 un 34. tabulās veikta datu statistiskā apstrāde, analizēti dozatora īpatnējā 

ražīguma rezultāti pie dažādiem lentas kustības ātrumiem atkarībā no tvertnes atveres 
platuma. Datu vidējā aritmētiskā vērtība (Mean) norāda, ka īpatnējais ražīgums pieaug 
palielinoties atveres platumam, taču arī standartnovirze (Standard Deviation) un mērījumu 
kļūda (pēdējā rinda tabulās) pieaug. 

32. tabula. Dozatora īpatnējā ražīguma datu apstrāde 

20 mm 

  Mean 1.193773 

Standard Error 0.008513 

Median 1.198643 

Mode #N/A 

Standard Deviation 0.032972 

Sample Variance 0.001087 

Kurtosis 0.365686 

Skewness 0.015212 

Range 0.124264 

Minimum 1.140278 

Maximum 1.264542 

Sum 17.9066 

Count 15 

Confidence Level(95.0%) 0.018259 
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33. tabula. Dozatora īpatnējā ražīguma datu apstrāde 
 

40 mm 

  Mean 2.151244 

Standard Error 0.037184 

Median 2.187316 

Mode #N/A 

Standard Deviation 0.144012 

Sample Variance 0.020739 

Kurtosis -0.66002 

Skewness -0.22334 

Range 0.520385 

Minimum 1.87512 

Maximum 2.395504 

Sum 32.26867 

Count 15 
Confidence 
Level(95.0%) 0.079751 

 
34. tabula. Dozatora īpatnējā ražīguma datu apstrāde 

 

60 mm 

  Mean 2.54554491 

Standard Error 0.0426455 

Median 2.53981751 

Mode #N/A 

Standard Deviation 0.1651653 

Sample Variance 0.02727958 

Kurtosis -0.691863 

Skewness 0.2734417 

Range 0.55640199 

Minimum 2.31647529 

Maximum 2.87287728 

Sum 38.1831737 

Count 15 
Confidence 
Level(95.0%) 0.09146549 
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EKSPERIMENTĀLO PĒTĪJUMU VEIKŠANA -MAISĪTĀJA DOZATORA RAŽĪGUMA, 
ATKARĪBĀ NO ROTĀCIJAS ĀTRUMA, NOTEIKŠANA.  

BIOMASAS MATERIĀLS – KŪDRA 

Eksperimentos tika izmantota kūdra. 101. att. parādīta maisītāja dozatora 
eksperimentālā shēma. Maisītāja dozators aprīkots ar konveijera lentu ar pirkstveida 
izciļņiem. Dozatora piedziņa realizēta ar hidromotora palīdzību. Dzenošā ruļļa rotācijas 
ātrums tika regulēts ar plūsmas regulatoru (119. att.). Rotācijas frekvence noteikta, 
izmantojot induktīvo devēju un impulsu skaitītāju. 

 

 
 

118. att. Dozatora ražīguma noteikšana 
 

 
 

119. att. Dozatora piedziņai izmantotā hidrauliskā shēma 
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35. tabula. Dozatora ražīgums dozējot kūdru – atvere 20 mm 

Rotācijas 
frekvence, 
apgr s-1 

Lentes kustības 
ātrums, m s-1 

Masa, 
kg 

Atveres 
platums,  
mm Laiks, s 

Ražīgums, 
kg s-1 

0.25 0.178 9.568 20 34 0.281 

0.25 0.178 9.52 20 33 0.288 

0.25 0.178 9.393 20 30.74 0.306 

0.5 0.356 9.243 20 15.56 0.594 

0.5 0.356 9.124 20 16.06 0.568 

0.5 0.356 8.989 20 15.7 0.573 

0.75 0.535 9.15 20 10.22 0.895 

0.75 0.535 9 20 10.1 0.891 

0.75 0.535 9.667 20 10.31 0.938 

1 0.713 9.536 20 7.88 1.210 

1 0.713 9.39 20 8.06 1.165 

1 0.713 9.232 20 7.58 1.218 

1.25 0.891 9.262 20 6.35 1.459 

1.25 0.891 9.158 20 6.59 1.390 

1.25 0.891 9.06 20 5.9 1.536 

 
102. attēls parāda, ka lentes kustības ātrumu un dozatora ražīguma saista lineāra 

sakarība ar labu korelāciju. To parāda determinācijas koeficients, kas šajā gadījumā ir 0.99. 
Dozatora ražīgums ar atveres platumu 20mm ir 0.28 kg pie lentes kustības ātruma 0.18 m s-1 
un 1.53 kg pie 0.90 m s-1. Salīdzinot ar iepriekš veiktajiem eksperimentiem ar Miežabrāli, kur 
dozatora ražīgums ar atveres platumu 20mm ir 0.2 kg pie lentes kustības ātruma 0.18 m s-1 
un 1.08 kg pie 0.90 m s-1, ražīgums ir pieaudzis. Pieaugums skaidrojams ar biomasas blīvumu 
un labāku kūdras plūstamību. Eksperimentos izmantotās kūdras blīvums ir 144 kg m3, bet 
Miežabrālim tas bija 136 kg m3. 

 

 
120. att. Maisītāja dozatora ražīgums dozējot kūdru -  atvere 20 mm 
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Otrajā tabulā apkopoti dati eksperimentu sērijai, kurā dozatora tvertnes atvere bija 

40 mm. 
 

36. tabula. Dozatora ražīgums dozējot kūdru – atvere 40 mm 
 

Rotācijas 
frekvence, 
apgr s-1 

Lentes kustības 
ātrums, m s-1 

Masa, 
kg 

Atveres 
platums, 
mm Laiks, s 

Ražīgums, 
kg s-1 

0.25 0.178195 9.051 40 19.19 0.472 

0.25 0.178195 9.334 40 21.05 0.443 

0.25 0.178195 9.318 40 20.99 0.444 

0.5 0.35639 9.161 40 10.23 0.896 

0.5 0.35639 9.033 40 10.11 0.893 

0.5 0.35639 9.215 40 10.04 0.918 

0.75 0.534585 9.98 40 7.17 1.392 

0.75 0.534585 9.373 40 7.13 1.315 

0.75 0.534585 9.238 40 6.58 1.404 

1 0.71278 9.155 40 4.92 1.861 

1 0.71278 9.129 40 5.15 1.773 

1 0.71278 9.01 40 4.62 1.950 

1.25 0.890975 9.01 40 4.13 2.182 

1.25 0.890975 9.914 40 4.07 2.436 

1.25 0.890975 9.829 40 3.87 2.540 

 
Dozatora ražīgums dozējot kūdru ar atveres platumu 40mm ir 0.44 kg s-1 pie lentes 

kustības ātruma 0.18 m s-1 un 2.54 kg s -1 pie 0.90 m s-1 (103. att.). 

 
121. att. Maisītāja dozatora ražīgums dozējot kūdru -  atvere 40 mm  
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30. tabulā apkopotie un 104. attēlā atspoguļotie dati ir eksperimentu sērijai ar tvertnes 
atveres platumu 60 mm. 

 
37. tabula. Dozatora ražīgums dozējot kūdru – atvere 60 mm 

Rotācijas 
frekvence, 
apgr s-1 

Lentes kustības 
ātrums, m s-1 

Masa, 
kg 

Atveres 
platums, 
mm Laiks, s 

Ražīgums, 
kg s-1 

0.25 0.178 9.596 60 16.23 0.591 

0.25 0.178 9.397 60 14.92 0.630 

0.25 0.178 9.276 60 15.34 0.605 

0.5 0.356 9.176 60 7.8 1.176 

0.5 0.356 9.142 60 8.27 1.105 

0.5 0.356 9.341 60 7.84 1.191 

0.75 0.535 9.375 60 4.87 1.925 

0.75 0.535 9.271 60 5.09 1.821 

0.75 0.535 9.215 60 5.38 1.713 

1 0.713 9.1 60 4.18 2.177 

1 0.713 9.528 60 4.1 2.324 

1 0.713 9.416 60 4.41 2.135 

1.25 0.891 9.344 60 3.53 2.647 

1.25 0.891 9.184 60 3.43 2.678 

1.25 0.891 9.164 60 3.36 2.727 

 

 
122. att. Maisītāja dozatora ražīgums dozējot kūdru -  atvere 60 mm 

Dozatora ražīgums ar atveres platumu 60 mm ir 0.59 kg s-1 pie lentes kustības ātruma 

0.18 m s-1 un 2.73 kg s-1 pie 0.90 m s-1. 
105. attēlā sniegs salīdzinājums dozatora ražīgumam dozējot kūdru pie dažādiem 

tvertnes atveres platumiem. Šeit var novērot, ka palielinoties kustības ātrumam atveres 
platumam 40 un 60 mm ražīguma izmaiņa samazinās, tas nozīmē, ka atveres platums un 
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ražīgums neveido lineāru sakarību. Šo apgalvojumu apstiprina arī 106. attēlā redzamais 
grafiks. 

 
123. att. Maisītāja dozatora ražīgums dozējot kūdru ar dažādiem tvertnes atveres platumiem 

 

124. att. Dozatora īpatnējais ražīgums ar dažādiem tvertnes atveres platumiem 

BIOMASAS MITRUMA SATURA UN DAĻIŅU LIELUMA SADALĪJUMA 
NOTEIKŠANA 

Kūdras masai noteiktais mitruma saturs – 21%. 
Masas daļiņu lieluma sadalījuma noteikšanai tika izmantota sietu metode. 

Eksperimentos izmantojamā masa tika izsijāta un noteikts caur sieta aci izbirušās masas 
procentuālais sastāvs kopējā masā. 
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125. att. Masas daļiņu lieluma sadalījuma noteikšana 

 

 
126. att. Masas daļiņu lieluma sadalījums 

 
38. tabula. Masas daļiņu lieluma sadalījuma noteikšana kūdrai  

Sadalījums norādīts % 

 

Parauga 
Nr. 

Sieta acss izmērs 

1 2 3 5 7 >7 

1 24.80 33.17 18.51 11.32 6.41 5.79 

2 18.88 32.63 21.43 12.25 8.98 5.84 

3 22.07 34.30 20.67 11.34 6.05 5.57 

4 19.75 31.02 23.83 12.39 8.00 5.01 

5 19.73 30.81 21.79 13.54 9.11 5.02 

6 20.02 31.18 21.24 13.34 9.38 4.84 

7 22.56 32.55 21.12 12.18 6.80 4.79 

8 20.88 31.94 21.03 12.89 8.46 4.80 

9 21.80 32.15 20.52 12.60 8.44 4.50 

10 22.61 31.90 20.22 11.82 9.24 4.20 

11 23.77 30.86 18.50 12.76 9.27 4.85 

Vidēji 21.53 32.05 20.80 12.40 8.20 5.02 
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109. līdz 115. attēlos parādīts smalcinātā Miežabrāļa masas daļiņu lielumu sadalījums 
pa grupām. Uzrādītie daļiņu grupas izmēri ir sieta acu diametri. Tā kā daļiņas ir adatveida, tad 
caur sieta acīm izkļuvušās daļiņas ir ievērojami garākas par norādīto acs diametru. 

 

 
127. att. Daļiņu lieluma sadalījums 1. paraugam 

 

 
128. att. Daļiņu lieluma sadalījums 2. paraugam 

 

 
129. att. Daļiņu lieluma sadalījums 3. paraugam 
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130. att. Daļiņu lieluma sadalījums 4. paraugam 

 

 
131. att. Daļiņu lieluma sadalījums 5. paraugam 

 

 
132. att. Daļiņu lieluma sadalījums 6. paraugam 
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133. att. Daļiņu lieluma sadalījums 7. paraugam 

 

EKSPERIMENTĀLO DATU APSTRĀDE UN ANALĪZE 

Apskatot 116. attēlu var novērot, ka lentas kustības ātrums būtiski neietekmē dozatora 
īpatnējo ražīgumu, ja atveres platums ir 20 mm. Pie liekāka atveres platuma palielinās datu 
izkliede, tāpēc, būtu nepieciešami papildus mērījumi ar lielāku atkārtojumu skaitu, lai grafikā 
novērojamā tendence tiktu apstiprināta. Analizējot iepriekš veiktos pētījumus ar Miežabrāli, 
parādījās tendence, ka īpatnējais ražīgums pie atveres platuma 60 mm samazinās ne tikai pie 
lielākiem lentas kustības ātrumiem, bet sākot jau no 0.2 m s-1. 

 

134. att. Dozatora īpatnējais ražīgums pie dažādiem tvertnes atveres platumiem 
  
117. attēlā redzams smalcinātās masas plūsmas raksturs. Ja aizsprostojošā plāksne 

novietota salīdzinoši zemāk, no tās izvirzījumiem uz izplūstošās masas veidojās rūtojums. 
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Rievas garenvirzienā izveido plāksnes izvirzījumi, bet šķērsvirzienā, lentas pirksti, kas masu 
izrauj no tvertnes. Ja tvertnes aizvars tiek atvērts pilnībā masas virskārta ir līdzena.     

 

    
 

    
 

    
 

    
135. att. Biomasas plūsma no dozatora 

 
 
32, 33 un 34. tabulās veikta datu statistiskā apstrāde, analizēti dozatora īpatnējā 

ražīguma rezultāti pie dažādiem lentas kustības ātrumiem atkarībā no tvertnes atveres 
platuma. Datu vidējā aritmētiskā vērtība (Mean) norāda, ka īpatnējais ražīgums pieaug 
palielinoties atveres platumam, taču arī standartnovirze (Standard Deviation) un mērījumu 
kļūda (pēdējā rinda tabulās) pieaug. 
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39. tabula. Dozatora īpatnējā ražīguma datu apstrāde 
 

20 mm (kūdra) 

  Mean 1.655812 

Standard Error 0.014857 

Median 1.666778 

Mode #N/A 

Standard Deviation 0.057541 

Sample Variance 0.003311 

Kurtosis -0.97125 

Skewness -0.02844 

Range 0.194215 

Minimum 1.559731 

Maximum 1.753946 

Sum 24.83718 

Count 15 
Confidence 
Level(95.0%) 0.031865 

 
 

40. tabula. Dozatora īpatnējā ražīguma datu apstrāde 

40 mm (kūdra) 

  Mean 2.585147 

Standard Error 0.030526 

Median 2.575349 

Mode #N/A 

Standard Deviation 0.118227 

Sample Variance 0.013978 

Kurtosis 0.119921 

Skewness 0.881106 

Range 0.402026 

Minimum 2.448551 

Maximum 2.850577 

Sum 38.77721 

Count 15 
Confidence 
Level(95.0%) 0.065472 
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41. tabula. Dozatora īpatnējā ražīguma datu apstrāde 

60 mm (kūdra) 

  Mean 3.23675337 

Standard Error 0.05179671 

Median 3.2603362 

Mode #N/A 

Standard Deviation 0.20060779 

Sample Variance 0.04024349 

Kurtosis -1.0045104 

Skewness 0.26859776 

Range 0.63008883 

Minimum 2.97093128 

Maximum 3.60102011 

Sum 48.5513006 

Count 15 
Confidence 
Level(95.0%) 0.11109289 

EKSPERIMENTĀLO PĒTĪJUMU VEIKŠANA -MAISĪTĀJA DOZATORA PLŪSMAS 
VIENMĒRĪGUMA NOTEIKŠANA. 

Dozēšanas precizitātei ir liela nozīme maisīšanas kvalitātes nodrošināšanā. Lai 
raksturotu dozēšanas precizitāti, maisījuma komponentes dozēšanas daudzums būtu 
jāuzrāda kopā ar vidējo birstošā materiāla blīvumu.  

Ņemot par pamatu n paraugus i
i

M
m

t
=
∆

ɺ  periodā t∆  (rekomendētās vērtības ir 30n =  

un 60t∆ =  sekundes), var tikt noteikti sekojoši parametri:  

� padeves jeb dozēšanas nemainīgums (konstante) ir kā īslaicīga padeves vērtību izkliede 
ap to vidējo vērtību; 

� padeves jeb dozēšanas precizitāte ir kā vidējo vērtību standartnovirze no iestādītās 
vērtības. 

M1
M

M M
2

3 n
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136. att. Plūsmas raksturs 
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136. attēls ilustrē masas plūsmas lieluma patiesās vērtības actmɺ  noteikšanu. Masas 

plūsmas lielums imɺ  ir iegūts noteiktos laika intervālos t∆  (piemēram, 60 sekundes) un 

dozēšanas nemainīgums aprēķināts no n mērījumu sērijas.  
Lai noteiktu dozēšanas precizitāti tiek lietota vidējā novirze vai empīriska 

standartnovirze: 

 
1

1 n

D sp i sp
i

A m m m m
n =

 
= − = − 

 
∑ɺ ɺ ɺ ɺ  (0.35) 

 2

1

1
( )

1

n

i
i

S m m
n =

= −
− ∑ ɺ ɺ , (0.36) 

kur  AD –  vidējā novirze; 
 S –  empīriskā standartnovirze; 

 mɺ  –  masas plūsmas vidējā vērtība, kg s-1; 
 mɺ  –  masas plūsmas vērtība, kg s-1; 

 spmɺ  -  iestatītā vērtība, kg s-1. 

Ja masas plūsma atbilst normālam sadalījumam un tiek noņemti pietiekoši daudz 
paraugu, tad sekojošs procentu skaits no patiesajām masas plūsmas vērtībām atrodas dotajā 
intervālā: 

� intervālā m S±ɺ  atrodas 68.28%; 
� intervālā 2m S±ɺ  atrodas 95.45%; 
� intervālā 3m S±ɺ  atrodas 99.73%. 

Relatīvā dozēšanas (padeves) konstante tiek nodefinēta kā: 

 100rel

S
S

m
=
ɺ

 (0.37) 

Relatīvā dozēšanas konstante ir izteikta procentos un ir būtiski atkarīga no plūsmas 
lieluma.  

Dozatora plūsmas vienmērīguma noteikšanai tika izmantots četru sensoru bloks 
(138. att.), kas tika uzstādīts virs gliemežtransportiera tvertnes (137. att.). Masai nobirstot no 
konveijera lentes (139. att.), tā atduras pret sensoru plāksnēm, tā iedarbinot spēka sensorus. 
Spēka sensoru izejas spriegums parāda cik liela ir masas iedarbe konkrētajā brīdī. Sensoru 
signāls reaģē, ja masas plūsma ir nevienmērīga (140. līdz 144. att.). Tā kā transportiera 
lentēm pirkstveida izciļņi ir izvietoti rindās, masai nobirstot no lentes veidojās pulsācijas, kas 
grafikos arī parādās visiem sensoriem vienlaicīgi. 

 
137. att. Dozatora plūsmas vienmērīguma noteikšana 
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138. att. Sensori 

 

        
 

139. att. Sensora darbība 
 

Palielinoties rotācijas frekvencei, pulsāciju amplitūda pieaug un pieaug arī sensoru 
izejas sprieguma vērtības (140. līdz 144. att.) un masas izraisītās pulsācijas ir skaidrāk 
saskatāmas. 
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140. Spēka sensora izejas sprieguma vērtības (rotācijas frekvence 0.25s-1) 

 

 
141. Spēka sensora izejas sprieguma vērtības (rotācijas frekvence 0.5s-1) 
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142. Spēka sensora izejas sprieguma vērtības (rotācijas frekvence 0.75s-1) 

 

 
143. Spēka sensora izejas sprieguma vērtības (rotācijas frekvence 1s-1) 
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144. Spēka sensora izejas sprieguma vērtības (rotācijas frekvence 1.25s-1) 

 
42. tabulā apkopoti biomasas plūsmas no maisītāja dozatoriem eksperimentālo 

pētījumu rezultāti. 
 

42. tabula. Plūsmas sensora eksperimentālie dati 
Rotācijas 

frekvence, 
 s

-1 

Iztukšošanās 
laiks,  

s 
Masa,  

kg 

Īpatnējais 
ražīgums,  
kg apgr.

-1 
Ražīgums, 

kg sek
-1 

Rotācijas 
ātrums, 

apgr. min
-1 

Ražīgums, 
kg h

-1
 

Spēka sensora 
izejas 

spriegums, V 

0.25 23.59 6.67 1.13 0.28 15 1018.35 0.063 

0.25 21.10 5.78 1.10 0.27 15 986.69 0.059 

0.5 11.92 6.58 1.10 0.55 30 1987.55 0.010 

0.5 10.43 5.75 1.10 0.55 30 1982.93 0.095 

0.75 7.94 6.52 1.10 0.82 45 2957.53 0.148 

0.75 7.35 5.71 1.04 0.78 45 2796.74 0.134 

1 5.95 6.62 1.11 1.11 60 4005.11 0.198 

1 5.4 5.78 1.07 1.07 60 3850.00 0.186 

1.25 4.90 6.59 1.08 1.35 75 4849.55 0.258 

1.25 4.39 5.60 1.02 1.27 75 4586.88 0.246 

 
145. attēlā redzams, ka spēka sensora izejas spriegums labi korelē ar dozatora 

ražīgumu. Tas nozīmē, ka šādu sensoru var izmantot dozatora ražīguma noteikšanai un 
apstrādājot 140. līdz 144. attēlā redzamos plūsmas datus tiks iegūta konveijera ražīguma 
izmaiņa laikā, lai varētu izanalizēt pulsāciju ietekmi uz maisījuma kvalitāti. 
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145. att. Spēka sensora izejas spreiguma izmaiņa atkarībā no ražīguma 

 
Ar sensoru bloka palīdzību var noteikt arī dozatoru ražīgumu (146. att.) un īpatnējo 

ražīgumu (147. att.). No 147. attēla redzam, ka rotācijas frekvence īpatnējo ražīgumu 
ietekmē nebūtiski, determinācijas koeficients 0.38. 

 
 

 
146. att. Dozatora ražīgums aprēķināts pēc spēka sensora datiem 
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147. att. Īpatnējā ražīguma izmaiņa atkarībā no rotācijas frekvences 

 

MAISĪŠANAS EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI 

Maisīšanas eksperimenti tika veikti uz projekta ietvaros patentētā un izgatavotā 
maisītāja modeļa. Modelis sastāv no diviem vienādiem dozatoriem, kuriem ir maināmi lentas 
kustības ātrumi un tvertnes atveres platumi, šādi mainot ražīgumu (148. att.).  

 

 
148. att. Maisītājs 

 
Pirmie modeļa eksperimenti veikti maisot smalcinātu Miežabrāli un kūdru. No apakšējā 

dozatora tiek padots Miežabrālis, bet no augšējā tam virsū plūst kūdra. Birstot no aptuveni 
35 cm augstuma kūdra un Miežabrālis jau daļēji sajaucās (149. un 150. att.)  
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149. att. Smalcināta Miežabrāļa un kūdras maisīšana 

 
150. att. Sajaukšanās process 

 
Masām nokļūstot telpā, starp abu dozatora lentēm, notiek vēl papildus sajaukšanās, to 

nodrošina atšķirīgais lentu kustības ātrums. 

 
151. att. Masu saplūšanas zona 
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152. attēlā redzama starp maisītāja dozatoru lentām esošā masa, kuras sajaukšanās jeb 

samaisīšanās notikusi tikai daļēji. Vēl joprojām ir saskatāms masu novietojums slāņos. Lai 
nodrošinātu maisītāja lentu efektīvāku darbību iespēja ir regulēt maisāmo materiālu slāņu 
biezumu, lentu kustības ātrumus un attālumu no vienas lentas līdz otrai. 

 
152. att. No maisītāja iznākošā masa 

 
153. attēlā redzama masa, kas izplūdusi cauri maisītāja gliemežtransportierim. Big-bag 

maisā vairs nav novērojams masu novietojums kārtās jeb slāņos.  

 
153.  att. Caur gliemežtransportieri izgājusī masa 
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17. MOBILĀ BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA IZSTRĀDE UN BRIKETĒŠANAS, 
GRANULĒŠANAS PROCESA EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI (DAŽĀDU 
BIOMASU MAISĪJUMA GRANULĒŠANA/ BRIKETĒŠANA, ĪPATNĒJĀ 

ENERĢIJAS PATĒRIŅA NOTEIKŠANA, UTT.). 

 

MOBILA BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA PRESĒŠANAS MEHĀNISMA KONSTRUKCIJAS IZRĀDE 
DARBĪBAI TANDĒMĀ AR GALVENO HIDROCILINDRU 

154. attēlā parādīts mobilā briketētāja prototipa kopsalikuma elektroniskais modelis.  

 
154. att. Mobilā briketētāja prototipa elektroniskais modelis 
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Mobilā briketētāja presēšanas mehānisma funkcionalitātes nodrošināšanai izveidots 
mehānisma stiprinājuma rāmis un vadīklu sistēma. Vadīklas savienotas ar presēšanas 
plāksnēm. Savukārt presēšanas plāksnes savienotas ar presēšanas virzuli, uz kuru iedarbojas 
summārais presēšanas spēks gan no galvenā hidrocilindra, gan no presēšanas mehānisma. 

Sagatavota tehniskā dokumentācija nepieciešamo elementu izgatavošanai. 
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MOBILĀ BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA PRESĒŠANAS MEHĀNISMA  
PIEDZIŅAS HIDRAULISKĀS SHĒMAS IZSTRĀDE 
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155. att. Mobilā briketētāja hidrauliskā shēma 

 
Atbilstoši dotajai shēmai (155. att.), sūkņu 7 un 8 piedziņa tiek realizēta ar 

elektromotoru M1. Sūkņa 7 ražīgums ir 110 cm3 un sūkņa 8 – 71 cm3. Hidrocilindru piedziņa 



Ieguldījums Jūsu nākotnē Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 Projekta Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128 130 

 

tiek realizēta ar elektriski darbināmiem hidrauliskajiem sadalītājiem 10, 11, 12 un elektro – 
hidrauliski darbināmi sadalītāji – 1, 2. Sadalītāju automātisku darbību nodrošina 
elektrovadības bloks ar PLC kontrolieri. Sūknis 13 (ražīgums 29 cm3) paredzēts eļļas 
sūknēšanai caur dzesēšanas radiatoru. Sūkņa piedziņai izmantots elektromotors M3. 
Maksimāla spiediena ierobežošanai izmatoti drošības vārsti 3 un 4. 

Ieslēdzot elektromotoru M1 eļļa no sūkņa 8 caur sadalītāju 9 tiek sūknēta uz 
hidrauliskās eļļas tvertni, kas ļauj ātrāk uzsildīt eļļu līdz darba temperatūrai (15 οC). Sūknis 7 
neitrālajā pozīcijā savienots ar atplūdes līniju. Sadalītāji 10, 11 un 12, kuru eļļas padeves 
sūknis ir 8, neitrālajā pozīcijā ir ar noslēgtām ieejām. Darba ciklā paredzēts atsevišķi darbināt 
sānu hidrocilindru un vertikālo cilindru. Galvenais hidrocilindrs un presēšanas mehānisma 
hidrocilindrs paredzami darbināt paralēli. Ieslēdzoties sadalītājam 12 darba pozīcijā, eļļa no 
sūkņa 8 vienlaikus tiks padota uz virzuļa telpu abiem hidrocilindriem, un tiks realizēts 
presēšanas process. Ieslēdzoties sadalītājam 12 atpakaļgājiena pozīcijā, eļļa no sūkņa 8 
vienlaicīgi tiks padota hidrocilindru kāta telpā. Šajā gadījumā sadalītājs 1 tiek ieslēgts tādā 
pozīcijā, kas paātrina eļļas izplūšanu no virzuļa telpas galvenajam hidrocilindram. 

Hidrosistēmas elementu darbības nodrošināšanai izmantots hidraulisko cauruļvadu 
komplekts.  
 

MOBILĀ BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA PRESĒŠANAS MEHĀNISMA  
PIEDZIŅAS ELEMENTU PARAMETRU NOTEIKŠANA 

Mobilā briketētāja prototipa presēšanas mehānisma hidrocilindra piedziņa tiks 
realizēta paralēli galvenajam cilindram, atbilstoši 155. attēlā redzamajai hidrauliskajai 
shēmai. 

Iepriekšējos pētījumos noskaidrots: galvenā hidrocilindra virzuļa diametrs 250 mm, 
kāta diametrs 160 mm, kāta izbīdīšanās vidējais ātrums 40 mm s-1, vidējais kāta izbīdīšanās 
laiks 7.5 s. Presēšanas mehānisma hidrocilindra virzuļa diametrs 100 mm, kāta diametrs 50 
mm. Lai nodrošinātu sinhronu presēšanas mehānisma un galvenā hidrocilindra darbību, tad 
presēšanas mehānisma hidrocilindram jānodrošina vienāds kāta izbīdīšanās laiks ar galveno 
hidrocilindru. 

Sūkņa ražīgums atbilstoši nepieciešamajam hidrocilindra kāta izbīdīšanās ātrumam: 
 

 
2 2

3 1 13.14 0.25
0.04 0.00196 m  s 117.6 l min

4 4

π − −⋅
= = = =s

D
Q v ,  (38) 

kur Qs – sūkņa ražīgums, m3 s-1; 
 D – hidrocilindra virzuļa diametrs, m2; 
 v – hidrocilindra kāta izbīdīšanās ātrums, m s-1. 
 

Cauruļvada diametrs: 
 

 

0.00196
1.13 1000 1.13 1000 28.9

3
sQ

d
v

= = =
mm  (39) 

kur  d – cauruļvada diametrs, mm; 
 v – šķidruma plūsmas ātrums spiedlīnijā, m s-1. 
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156. attēlā redzams elements, kas nodrošinās presēšanas mehānisma hidrocilindra 
šļūteņu paralēlo pieslēgumu.  
 

 
156. att. Hidraulisko šļūteņu pievienošanas elements 
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Spēks, kādu attīsta mobilā briketētāja presēšanas mehānisma hidrocilindrs pie 

maksimālā spiediena 22.5 MPa: 
 

 

2 2

max

3.14 100
22.5 176625

4 4HC

d
F p

π ⋅
= = =

N,  (40) 
kur  FHC – spēks no hidrocilindra, N; 
 d – hidrocilindra virzuļa diametrs, mm; 
 pmax – maksimālais spiediens, MPa. 
 
 
 

MOBILA BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA PRESĒŠANAS MEHĀNISMA  
ATBALSTA PLATFORMAS PROJEKTĒŠANA 

Mobilā briketētāja presēšanas mehānisma lieces momenta samazināšanai uz 
presēšanas stieņiem, izveidota presēšanas plāksnes atbalsta konstrukcija, kas redzama 
157. attēlā. 
 

Presēšanas 
mehānisma locekļi

Mobilā briketētāja 
rāmis

Ruļļu atbalsta 
(pārvietošanās) sliede

Plāksnes 
atbalsta ruļļi

Presēšanas plāksne

Presēšanas mehānisma 
presēšanas stieņi

Savienošanas kronšteins

 
 
 

157. att. Presēšanas plāksnes atbalsta konstrukcija 
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HIDRAULISKĀ SPIEDIENA SVĀRSTĪBU NOTEIKŠANA BRIKETĒŠANAS CIKLĀ 

Eksperimentu mērķis ir noteikt kompaktēšanas eksperimentālā modeļa hidrosistēmas 
spiediena izmaiņu. Izveidotajai hidrauliskajai sistēmai jānodrošina presēšanas virzuļa turp – 
atpakaļ virzes kustība. Virzuļa turp – atpakaļ kustības nodrošināšanai izmantots reversīvais 
vārsts. 158. un 159. attēlos parādītas neslogota hidrocilindra spiediena izmaiņas 
pārslēgšanās brīžos. 
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158. att. Spiediens hidrosistēmā darbinot nenoslogotu hidrocilindru 
 

 

159. att. Spiediena izmaiņa hidrosistēmā vienam darba  
ciklam darbinot nenoslogotu hidrocilindru 

160. attēlā redzamas spiediena izmaiņas hidrosistēmā slogojot, hidrocilindru. Iegūtās 
raksturlīknes iespējams izmantot hidrosistēmas darbības novērtēšanai un enerģijas patēriņā 
aprēķinam. 
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160. att. Spiediens hidrosistēmā darbinot noslogotu hidrocilindru 

MEŽABRĀĻA BRIKETĒŠANAS EKSPERIMENTI AR SLĒGTĀ TIPA PRESFORMU 

Miežabrāļa briketēšanas eksperimenti veikti slēgtā tipa presformā atbilstoši 161. attēlā 
redzamajai shēmai. 

Pp

1

2

3

 
161. att. Shēma: 1 – presforma; 2 – presējamais materiāls; 3 – virzulis 

Briketēšanas eksperimentiem izmantots smalcināts miežabrālis. Smalcināšanai 
izmantoti četri dažādi sieti, ar sietu acs diametriem 6, 10, 18 un 35 mm. Briketēšanas 
eksperimentos izmantotais materiāls redzams 162. attēlā. Eksperimentālajam materiālam 
noteiks mitrums, t.i. 18.6%. Eksperimentu mērķis ir noskaidrot daļiņu lieluma ietekmi uz 
izgatavoto brikešu blīvumu.  



Ieguldījums Jūsu nākotnē Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 Projekta Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128 137 

 

 
Sieta acs diametrs 6 mm 

 
Sieta acs diametrs 10 mm 

 
Sieta acs diametrs 18 mm 

 
Sieta acs diametrs 38 mm 

162. att. Briketēšanas eksperimentos izmantotais materiāls 
Briketes tika izgatavotas pie maksimālā presēšanas spiediena 22.5 MPa. Izgatavotajām 

briketēm nomērīts blīvums un veikts vizuālais novērtējums. Iegūtās brikešu blīvuma vidējās 
vērtības, atkarībā no smalcināšanai izmantotā sieta acs diametra redzamas 163. attēlā. 

 
163. att. Brikešu blīvums 



Ieguldījums Jūsu nākotnē Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 Projekta Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128 138 

 

 
No iegūtajiem rezultātiem redzams, ka brikešu blīvums samazinās, pieaugot materiāla 

smalcināšanai izmantotā sieta acs diametram. Maksimālā brikešu blīvuma vidējā vērtība ir 
600 kg m-3. Kvalitatīvām biomasas briketēm jābūt ar blīvumu lielāku par 900 kg m-3. 

Veicot izgatavoto brikešu vizuālo novērtējumu (164. att.) konstatēti dažādi briketes 
defekti, kas liecina par to salīdzinoši sliktu kvalitāti.  

 

 
Sieta acs diametrs 6 mm 

 

 
Sieta acs diametrs 10 mm 

 

 
Sieta acs diametrs 18 mm 

 

 
Sieta acs diametrs 38 mm 

164.  att. Miežabrāļa briketes 
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Salīdzinoši slikto, izgatavoto brikešu kvalitāti varētu, izskaidrot ar lielo materiāla 
mitrumu 18.6%. Rekomendējamais materiāla mitrums, biomasas brikešu izgatavošanai ir 
mazāks par 15%. Iepriekšējos pētījumos noskaidrots, ka brikešu blīvumu iespējams uzlabot, 
palielinot presēšanas spiedienu. Turpmāko briketēšanas pētījumu veikšanai, nepieciešamas 
izmantot materiālu ar mitruma saturu mazāku par 15%. 
 

SPIEDIENA MĒRĪŠANA 

Spiediena mērīšanas eksperimentiem izmantots spiediena sensors. Tehniskie 
parametri: mērīšanas diapazons 0...400 bar; nelinearitāte < 0.1%; barošanas spriegums 
10...30V; histerēze < 0.2% no skalas; precizitāte < 0.1%; reakcijas laiks < 3 ms. Eksperimentu 
shēma redzama 165. attēlā.  
 

Barošanas bloks

Dators

Datu uzkrāšanas ierīce 
Pico Logger

Spiediena sensors

 
165. att. Spiediena mērīšanas eksperimentu shēma 

 

 

MOBILĀ BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA SĀNU HIDROCILINDRA  
DARBA SPIEDIENA NOTEIKŠANA 

 
Mobilā briketētāja prototipa sānu hidrocilindrs paredzēts presformas turp – atpakaļ 

kustības nodrošināšanai (166. att.), atbilstoši presēšanas ciklam.  
 
Hidrocilindra kātam jānodrošina presformas pārvietojums 195 mm. Hidrocilindra 

virzuļa diametrs 50 mm un kāta diametrs 35 mm. Spiediena mērījumi tika veikti gan no 
hidrocilindra virzuļa puses (167. att.), gan no kāta puses (168. att.). 
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166. att. Sānu hidrocilindra spiediena mērīšanas shēma 
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167. att. Spiediena izmaiņas grafiks no hidrocilindra virzuļa puses 
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168. att. Spiediena izmaiņas grafiks no hidrocilindra kāta puses 
 
No iegūtajiem mērījumu rezultātiem redzams, ka gan no hidrocilindra virzuļa puses, 

gan no kāta puses vidējās maksimālā spiediena vērtības sasniedz 25 MPa. Maksimālā 
spiediena vērtība tiek sasniegta hidrocilindra kustības pārtraukšanas brīdī. Līdz ar to veidojas 
divi spiediena lēcieni – vārsta atvēršanas brīdī (līdz darba spiedienam, aptuveni 10 MPa) un 
hidrocilindra apstāšanās brīdī, kad sadalītājs ieslēdzas neitrālajā pozīcijā (skat. 166. att.) (līdz 
maksimālajam spiedienam). Presformas pārvietošanas cikla laiks abos virzienus ir vienāds 1.5 
sekundes. No iegūtajiem spiediena izmaiņas grafikiem redzams, ka presformas kustības 
periods ir 15 sekundes (uz katru hidrocilindra pusi atsevišķi 30 sekundes).  

Spiediens hidrocilindra virzuļa pusē. 
Spiediena pieaugums redzams impulsa frontes daļā. Pārslēdzoties hidrauliskajam 

sadalītājam neitrālajā stāvoklī kanālu ieejas un izejas ir noslēgtas. Šajā posmā novērojama 
spiediena krišanās līdz brīdim, kamēr tiek ieslēgta sadalītāja otra puse, tad ir novērojams 
straujš spiediena kritums līdz aptuveni 0.7 MPa.  

Spiediens hidrocilindra kāta pusē. 
Spiediena impulsa pieauguma fronte pie ieslēgtas atbilstošas sadalītāja pozīcijas un 

spiediena kritums pie neitrālas sadalītāja pozīcijas ir līdzīgs spiediena izmaiņa no virzuļa 
puses, taču šajā gadījumā ir novērojams spiediena lēciens (līdz 9.2 MPa) pārslēdzoties 
sadalītājam pozīcijā, kas pievada darba spiedienu virzuļa pusei. 

MOBILĀ BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA KOLONNAS AR VERTIKĀLO 
 HIDROCILINDRU DARBA SPIEDIENA NOTEIKŠANA 

Mobilā briketētāja prototipa kolonna ar vertikālo hidrocilindru nodrošina presējamā 
materiāla sākotnējo saspiešanu un padevi līdz presformai. Hidrocilindram jānodrošina 
pietiekošs presēšanas spēks un turp – atpakaļ kustība vertikālās kolonnas virzulim. Spiediena 
mērīšanas shēma redzama 169. attēlā. Hidrocilindra virzuļa diametrs 80 mm, kāta diametrs 
50 mm, presēšanas virzulis 160 x 130 mm. Šajā gadījumā hidrocilindra pārvietojums ir 
mainīgs, kas atkarīgs no presējamā materiāla īpašībām. 
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169. att. Vertikālā hidrocilindra spiediena mērīšanas shēma 

Spiediena mērījumi tika veikti gan hidrocilindra darba gājienam (p1) (170. att.), gan 
atpakaļgājienam (p2) (171. att.). 
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170. att. Spiediena izmaiņas grafiks, presēšanas virzienā 
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171. att. Spiediena izmaiņas grafiks, atpakaļgājienā  

 
No iegūtajiem spiediena mērījumu rezultātiem redzams, ka maksimālās spiediena 

vērtības vertikālās kolonnas hidrocilindram, darba gājienā sasniedz 20 MPa, bet 
atpakaļgājienā mainās no vidēji 5.5 līdz 9 MPa. 

Spiediens darba gājienam. 
Ieslēdzoties hidrauliskajam sadalītājam, spiediens darba gājienā, strauji pieaug līdz 

maksimālai vērtībai, kas tiek sasniegta pārslēdzoties sadalītājam neitrālajā pozīcijā. 
Sadalītājam atrodoties neitrālajā pozīcijā ieejas un izejas kanāli ir noslēgti. Notiek spiediena 
samazināšanās (vidēji līdz 18.2 MPa), pārslēdzoties sadalītājam pretējā virzienā, spiediens 
strauji krītas līdz 0.3 MPa.  

Spiediens vertikālās kolonnas hidrocilindra atpakaļgājienā. 
Ieslēdzoties sadalītājam notiek straujš spiediena pieaugums un vertikālās kolonnas 

presēšanas virzulis pārvietojas līdz augšējam (sākuma) stāvoklim. Ieslēdzoties sadalītājam 
neitrālajā pozīcijā spiediens strauji krītas līdz aptuveni 2 MPa.  
 

MOBILĀ BRIKETĒTĀJA PROTOTIPA GALVENĀ  
HIDROCILINDRA DARBA SPIEDIENA NOTEIKŠANA 

Mobilā briketētāja prototipa galvenais hidrocilindrs ar bīdītāju sistēmu un kopā ar 
presēšanas mehānismu, nodrošina brikešu izgatavošanu (materiāla galīgo saspiešanu). 
Hidrocilindram jārealizē turp – atpakaļ virzes kustība. Galvenajam hidrocilindram un 
presēšanas mehānismam, mehāniski sinhronizējoties, jānodrošina pietiekošs presēšanas 
spēks uz presēšanas virzuli, kas nepieciešams kvalitatīvu brikešu izgatavošanai. Hidrocilindra 
virzuļa diametrs ir 250 mm, kāta diametrs 160 mm, pārvietojums 300 mm. 

Galvenā hidrocilindra spiediena mērīšanas shēma redzama 172. attēlā. Spiediena 
mērīšanas sensors tika ievietots kopējā hidrosistēmā, kas ļauj noteikt kopējo spiediena 
izmaiņu. Iegūtie mērījumu rezultāti redzami 173. attēlā. 
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Galvenais hidrocilindrs

No kopējās 

hidrosistēmas

Data 

Loggers Pico

PC

P T

A B

P T

A B

p1 p2

 
172. att. Galvenā hidrocilindra spiediena mērīšanas shēma 
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173. att. Spiediena mērījumu rezultāti kopējā hidrosistēmā 

 
No iegūtajiem mērījumu rezultātiem redzams, galvenā hidrocilindra maksimālās 

spiediena vērtības sasniedz 22 MPa. Galvenajam hidrocilindram spiediens mainās atkarībā 
no virzuļa pārvietojuma. Vidējais darba gājiena laiks ir 7.5 s. Zinot virzuļa gājienu un vidējo 
darba gājiena laiku iespējams izteikt attiecību s = 39.96 t (s – pārvietojums, mm; t – laiks, s).  

Galvenā hidrocilindra attīstīto spēku var aprēķināt: 
 

 

2

4

p d
F

π
=

,  (41) 
kur F – presēšanas spēks, N; 
 d – virzuļa diametrs, mm; 
 p – spiediens, MPa. 
 

Aprēķinātās galvenā hidrocilindra spēka – pārvietojuma raksturlīknes, vairākiem 
spiediena mērījumu atkārtojumiem, redzamas 174. attēlā. 

 
No iegūtajiem aprēķinu rezultātiem redzams, ka maksimālās spēka (spiediena) vērtības 

tiek sasniegtas virzulim pārvietojoties no 250 līdz 300 mm. Šajā posmā spēka vidējās vērtības 
pieaug no 38 līdz 980 kN. 
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174. att. Galvenā hidrocilindra spēka – pārvietojuma raksturlīknes 
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GRANULĒŠANAS EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI 

 BIOMASAS DAĻIŅU LIELUMA SADALĪJUMA NOTEIKŠANA 

Daļiņu sadalījums tika noteikts ar sietu metodi. Sieti ar dažādiem sieta acs lielumiem 
novietoti viens virs otra. Uz augšējā sieta novieto biomasas paraugu un ar vienādu frekvenci 
svārsta sietu bloku. Biomasas daļiņas, kas ir smalkākas par attiecīgā sieta acu izmēru, nokrīt 
uz nākošā zemāk novietotā sieta. Tādējādi var noteikt biomasas daļiņu lieluma procentuālo 
sadalījumu. Eksperimenta rezultāti attēloti turpmākajās tabulās un grafikos. 

43. tabula. Miežabrālis, 6 mm smalcinājums 

Nr.  
p. k. 

Daļiņu izmērs; mm 

5.0–6.0 3.0–5.0 2.0–3.0 1.0-2.0 0.5-1.0 0.0-0.5 

Daļiņu masa uz attiecīgā sieta; g 

1. 0.2 9.7 28.0 26.5 2.7 25.1 

2. 0.2 5.7 27.0 28.0 5.3 14.5 

3. 0.1 5.8 25.5 27.0 4.4 19.0 

4. 0.3 11.3 22.8 24.0 5.0 18.6 

5. 0.2 11.9 24.4 25.9 5.7 13.8 

6. 0.4 13.6 24.6 23.2 3.9 16.3 

7. 0.2 12.0 22.9 23.9 3.5 19.4 

8. 0.3 8.5 28.1 26.2 4.2 14.6 

9. 0.9 10.1 27.0 23.7 2.6 18.7 

10. 1.0 11.6 26.7 24.8 3.4 14.4 

11. 1.4 14.2 25.9 22.7 3.6 13.9 

12. 0.2 8.2 27.9 26.0 3.5 16.2 

vid., (g) 0.5 10.2 25.9 25.2 4.0 17.0 

kopā, (g) 82.7 
 

44.  tabula. Miežabrālis, 3 mm smalcinājums 

Nr.  
p. k. 

2.0-3.0 1.0-2.0 0.5-1.0 0.0-0.5 

Daļiņu masa uz attiecīgā sieta; g 

1. 9.3 29.4 6.2 36.7 

2. 16.6 34.1 2.9 28.7 

3. 10.2 36.7 3.6 31.7 

4. 6.2 33.3 4.9 37.9 

5. 6.8 34.4 4.0 37.3 

6. 12.2 37.7 4.8 27.3 

7. 11.5 37.5 6.0 26.7 

8. 10.3 33.8 4.2 33.5 

9. 10.3 48.8 5.1 36.8 

10. 9.8 35.2 3.4 33.8 

11. 11.4 34.9 2.5 32.3 

12. 8.7 37.0 3.1 34.3 

vid., (g) 10.3 36.1 4.2 33.1 

kopā, (g) 83.6 
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45. tabula. Miežabrālis, 1,5 mm 
smalcinājums 

Nr.  
p. k. 

1.0-2.0 0.5-1.0 0.0-0.5 

Daļiņu masa uz attiecīgā 
 sieta; g 

1. 28.9 2.4 52.0 

2. 25.5 3.0 53.9 

3. 29.3 4.3 48.4 

4. 31.4 5.3 46.7 

5. 35.6 11.7 35.8 

6. 30.4 10.7 40.4 

7. 35.6 8.7 38.8 

8. 32.0 6.3 44.5 

9. 31.8 6.4 47.3 

10. 28.7 8.1 45.9 

11. 29.1 9.9 43.4 

12. 27.1 7.2 47.8 

vid., (g) 30.4 7.0 45.4 

kopā, (g) 82.8 

 
 

 

46. tabula. Kūdra, 6 mm smalcinājums 

Nr.  
p. k. 

2.0-3.0 1.0-2.0 0.5-1.0 0.0-0.5 

Daļiņu masa uz attiecīgā sieta; g 

1. 2.9 27.4 4.6 47.1 

2. 2.9 26.8 4.5 46.1 

3. 2.3 24.1 5.7 48.5 

4. 2.4 24.7 5.8 49.7 

5. 2.6 24.6 13.1 50.6 

6. 2.5 23.9 3.5 50.5 

7. 2.6 24.5 3.6 51.8 

8. 2.6 25.0 3.7 52.8 

9. 2.0 25.6 6.1 44.8 

10. 1.9 25.3 6.0 44.1 

11. 2.7 28.5 4.4 47.3 

12. 2.8 28.9 4.5 48.0 

vid., (g) 2.5 25.8 5.5 48.4 

kopā, (g) 82.2 
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47. tabula. Kūdra, 3 mm smalcinājums 

Nr.  
p. k. 

2.0-3.0 1.0-2.0 0.5-1.0 0.0-0.5 

Daļiņu masa uz attiecīgā sieta; g 

1. 0.3 26.9 4.6 49.4 

2. 0.3 29.6 5.1 54.3 

3. 0.3 27.2 5.0 50.0 

4. 0.3 26.4 4.8 48.5 

5. 0.2 25.7 4.1 52.9 

6. 0.2 26.2 5.6 52.0 

7. 0.2 25.5 5.4 50.5 

8. 0.5 27.1 3.5 46.7 

9. 0.5 28.5 3.7 49.1 

10. 0.5 27.8 3.6 47.9 

11. 0.4 28.1 5.2 47.5 

12. 0.4 26.7 4.9 45.2 

vid., (g) 0.3 27.2 4.6 49.5 

kopā, (g) 81.6 

 
 
 
 
 

48. tabula. Kūdra, 1,5 mm smalcinājums 

Nr.  
p. k. 

1.0-2.0 0.5-1.0 0.0-0.5 

Daļiņu masa uz attiecīgā sieta; 
g 

1. 5.8 7.1 68.2 

2. 10.0 5.6 59.5 

3. 10.8 6.0 64.0 

4. 10.4 3.5 69.0 

5. 10.2 3.5 67.7 

6. 9.8 4.1 70.0 

7. 9.5 4.0 68.0 

8. 9.3 3.9 66.3 

9. 9.4 2.9 70.2 

10. 9.8 3.0 72.7 

11. 11.2 3.7 67.0 

12. 10.7 3.6 64.3 

vid., (g) 9.7 4.2 67.2 

kopā, (g) 81.2 
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175. att. Miežabrālis, 6 mm smalcinājums 

 
 

 
176. att. Miežabrālis, 3 mm smalcinājums 
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177. att. Miežabrālis, 1.5 mm smalcinājums 

 

 
178. att. Kūdra, 6 mm smalcinājums 
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179. att. Kūdra, 3 mm smalcinājums 

 

 
180. att. Kūdra, 1.5 mm smalcinājums 
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SMALCINĀTĀS BIOMASAS BLĪVUMA NOTEIKŠANA  
ATKARĪBĀ NO SMALCINĀŠANAS PAKĀPES. 

Biomasas blīvums tika noteikts izmantojot mērtrauku un svarus ar precizitāti 1g veicot 
vairākus mērījumus katrai biomasai. 

Turpmākajās tabulās un attēlos atspoguļoti iegūtie dati. 
 

49. tabula. Kūdra; 1,5 mm smalcinājums 

Nr. 
p.k. 

Masa, (kg) Tilpums, (l) Blīvums, (kg/m3) 

1. 1.259 

7.5 167.9 

2. 1.260 

3. 1.265 

4. 1.255 

5. 1.256 

6. 1.261 

vid., (kg) 1.259 

 
 
 
 
 

50. tabula. Kūdra; 3 mm smalcinājums 

Nr. 
p.k. 

Masa, (kg) Tilpums, (l) Blīvums, (kg/m3) 

1. 1.139 

7.5 151.7 

2. 1.136 

3. 1.143 

4. 1.135 

5. 1.137 

6. 1.138 

vid., (kg) 1.138 

 
 

51. tabula. Kūdra; 6 mm smalcinājums 

Nr. 
p.k. 

Masa, (kg) Tilpums, (l) Blīvums, (kg/m3) 

1. 1.109 

7.5 147.8 

2. 1.105 

3. 1.112 

4. 1.106 

5. 1.108 

6. 1.110 

vid., (kg) 1.108 
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52. tabula. Miežabrālis; 1,5 mm smalcinājums 

Nr. 
p.k. Masa, (kg) Tilpums, (l) Blīvums, (kg/m3) 

1. 1.827 

7.5 243.6 

2. 1.821 

3. 1.832 

4. 1.824 

5. 1.835 

6. 1.824 

vid., (kg) 1.827 

 
 

53. tabula. Miežabrālis; 3 mm smalcinājums 

Nr. 
p.k. 

Masa, (kg) Tilpums, (l) Blīvums, (kg/m3) 

1. 1.431 

7.5 190.9 

2. 1.436 

3. 1.427 

4. 1.429 

5. 1.438 

6. 1.427 

vid., (kg) 1.431 

 
 

54. tabula. Miežabrālis; 6 mm smalcinājums 

Nr. 
p.k. Masa, (kg) Tilpums, (l) Blīvums, (kg/m3) 

1. 1.016 

7.5 135.4 

2. 1.017 

3. 1.018 

4. 1.017 

5. 1.012 

6. 1.014 

vid., (kg) 1.016 
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181. att. Biomasas blīvums atkarībā no smalcinājuma pakāpes 

 
181. atēlā redzams, ka smalcinātas biomasas blīvums ir atkarīgs no smalcinājuma 

pakāpes un dažādu biomasu blīvums pie vienāda smalcinājuma arī var krasi atšķirties. 
 

19. NOTURĪBAS PĒTĪJUMI DAŽĀDU MAISĪJUMU GRANULĀM, 
BRIKETĒM 

Brikešu noturības pārbaudes iekārtai jānodrošina 21±0.1 apgr. min-1. Motorreduktora 
izejas vārpstas rotācijas ātrums ir 22.6 apgr. min-1 (182. att.). Lai iegūtu precīzu pārbaudes 
iekārtas trumuļa rotācijas frekvenci tiks izmantots inverters SINUS N 0002 2S XIK2 (183. att.). 

 

 
182. att. Motorreduktors n2 =22.6 min-1   
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183. att. Inverters SINUS N 0002 2S XIK2 
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21. DEGŠANAS EKSPERIMENTĀLIE PĒTĪJUMI DAŽĀDA VEIDA 
KURTUVĒS (ATGĀZU NOTEIKŠANA, SADEGŠANAS PROCESA IZPĒTE) 

DEDZINĀŠANAS EKSPERIMENTU VEIKŠANA KALTĒŠANAS EKSPERIMENTĀLĀ MODEĻA 
KURTUVĒ AR PIESPIEDU ZEMĀRDU GAISA PADEVI 

Sadedzinot stiebraugu briketes, vērojama nepilnīgi sadegušā materiāla noslāņošanās 
un sadegšanas procesa norise tikai daļēji pa kurtuves ārdu laukumu (184. att.). Samazinās 
procesa efektivitāte dēļ zemās degšanas temperatūras, paaugstinātā nesadegušā produkta 
daudzuma (mehāniski nepilnīga sadegšana). Degšanas procesu iespējams uzlabot, 
izmantojot piespiedu gaisa padevi. 185. attēlā redzama sadedzināšana ar piespiedu gaisa 
padevi. Rezultātā degšanas process notiek visā ārdu laukumā un produkta sadegšana ir 
pilnīgāka. Jāņem vērā, ka sadedzinot irdenākas briketes ar smalkākām un vieglākām daļiņām, 
paaugstinātajā gaisa plūsmā iespējama palielināta pelnu noslāņošanās kurtuves siltummainī 
un citās daļās dūmgāzu ceļā. Attēlā 186 redzama pelnu un smalku izdedžu noslāņošanās uz 
horizontālās siltummaiņa virsmas. Situācijas uzlabošanai nepieciešama gaisa plūsmas 
kontrole, lai samazinātu siltummaiņa virsmu noklāšanos, kā rezultātā samazinās kurtuves 
efektivitāte. 

 
184. att. Sadedzināšana dabīgā velkmē 

 
185. att. Sadedzināšana ar piespiedu gaisa padevi 
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Ja ir situācija, kad nav iespējams izmantot piespiedu gaisa padevi, tad sadegšanas 

efektivitāti var uzlabot kustīgo ārdu izmantošana, kā rezultātā samazināsies pelnu skaits 
degšanas zonā uz ārdiem un dabīgās velkmes gaisa pieplūde nodrošinās skābekļa piekļuvi 
degšanas produktam. 

 

 

186. att. Pelnu un smalko izdedžu noslāņošanās uz siltummaiņa virsmām. 
 



Ieguldījums Jūsu nākotnē Ieguldījums Tavā nākotnē

 

 Projekta Nr. 2010/0306/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/128 159 

 

DEDZINĀŠANAS EKSPERIMENTU VEIKŠANA KALTĒŠANAS EKSPERIMENTĀLĀ MODEĻA 
KURTUVĒ AR DAŽĀDA TIPA UN KVALITĀTES BRIKETĒM UN PROCESA VIZUĀLA 

NOVĒRTĒŠANA UN PELNU SATURA NOTEIKŠANA 

Dedzināšanas eksperimenti veikti ar dažādas kvalitātes niedru briketēm, kā arī 
salīdzināšanai izmantotas kūdras un kokskaidu briketes. Kūdras un kokskaidu briketes 
iespējams sadedzināt bez piespiedu vilkmes, bet stiebraugu briketēm vēlams izmantot 
piespiedu gaisa padevi, augstākas temperatūras iegūšanai. 

 
Lai salīdzinātu stiebraugu kvalitātes ietekmi uz galaprodukta - briketes kvalitāti, tika 

izmantotas 3 tipu briketes, attiecīgi augstas, vidējas un zemas kvalitātes. Zemas kvalitātes 
briketes izgatavotas no niedrēm, kas ilgstoši atradušas ārtelpās un laika apstākļu un citu 
faktoru rezultātā sākušas bojāties, par ko liecina to tumšā krāsa. Attiecīgi augstas kvalitātes 
briketes raksturo gaišs tonis, bet vidējas kvalitātes – nedaudz tumšākas vai ar tumšākiem 
pigmentiem. 

Pelnu saturs tika noteikts izmantotā kurināmā paraugam – briketei, ar kontrolsvariem 
nosakot sākotnējo masu. Pēc sadedzināšanas kurtuvē tika nosvērta pelnu un izdedžu masa 
un noteikts procentuālais pelnu skaits attiecībā uz sausnes kilogramu.att. Dedzināšanas 
eksperimenti un vizuālā novērtēšana 

 
187. att. Dažādas kvalitātes briketes – no kreisās: augstas kval., vidējas kval., zemas 

kvalitātes briketes 
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188. att. Sākotnējās masas mērījums 

 

 
189. att. Kurināmā sadedzināšana 

 

 
190. att. Pelnu masas noteikšana pēc sadedzināšanas 
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55. tabula. Pelnu saturs 

Kūdras 
briketes 

Kokskaidu 
briketes 

Zemas 
kvalitātes 

niedru briketes 

Vidējas 
kvalitātes 

niedru briketes 

Augstas 
kvalitātes 

niedru briketes 

6.8% 1.1% 6.7% 4.4% 2.9% 
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PATENTU IZSTRĀDE UN PIETEIKUMU SAGATAVOŠANA 

Autori 
Aivars Kaķītis 
Mārti ņš Ozollapiņš 
Imants Nulle 
 
Kopsavilkums 
 
Izgudrojums attiecas uz lauksaimniecības produkcijas pārstrādes iekārtām un ir izmantojams 
smalcinātu stiebru materiālu (niedru, salmu, kaņepju) kaltēšanai. Kalte sastāv no korpusa, 
kurā viens virs otra novietoti divi sietveida lentes konveijeri. Augšējo konveijeru no apakšējā 
atdala starpsiena, kā rezultātā veidojas divas kaltēšanas kameras. Mitrā biomasa tiek padota 
uz augšējā konveijera lentes noteikta biezuma slānī. Konveijers pārvieto biomasu ar noteiktu 
ātrumu, kas nodrošina daļēju mitrās masas izkaltēšanu. Caur rotējošu aizvaru pussausā 
biomasa nonāk uz apakšējā konveijera lentes, kas pārvietojas ar mazāku ātrumu nekā augšējā 
konveijera lente. Uz apakšējā konveijera lentes biomasas slānis ir biezāks. Sausais kaltēšanas 
aģents tiek padots starp apakšējā konveijera sietveida lentēm plūst caur kaltējamās masas 
slāni nodrošinot mitruma iznesi. Daļa kaltēšanas aģenta plūsmas virzās cauri konveijera lentes 
brīvo zaru attīrot to no biomasas smalkajām daļiņām. Daļēji izmantotais kaltēšanas aģents tiek 
padots starp augšējā konveijera lentēm un nodrošina mitrās biomasas priekškaltēšanu. 
Kaltēšanas aģenta plūsmas virziens ir augšējā kamerā ir analogs plūsmas virzienam apakšējā 
kamerā. Kaltēšanas aģents tiek piesātināts ar iznesto mitrumu un izvadīts atmosfērā. Lai 
nodrošinātu pietiekošu kaltēšanas aģenta padevi caur biomasas slāni, virs konveijera apakšējā 
zara lentes novietota regulējama garuma plāksne, kas ierobežo kaltēšanas aģenta plūsmu caur 
sietveida lentes brīvo zaru. 
 

Biomasu kalte 
 

Izgudrojums attiecas uz lauksaimniecības produkcijas pārstrādes iekārtām un ir izmantojams 
stiebru materiālu (niedru, salmu, kaņepju) kaltēšanai. Kalte izmantojama smalcinātu biomasu 
un citu birstošu materiālu kaltēšanai ar zemas temperatūras kaltēšanas aģentu. 
Ir zināma ierīce „Metode un ierīce biomasu kaltēšanai” (PCT patenta pieteikums Nr. WO 
2010029045 A2, F26B17/04), kura paredzēta mitru biomasu kaltēšanai. Kalte satur divus 
lentes konveijerus, kas novietoti viens virs otra. Kaltēšanas aģents tiek padots zem apakšējā 
konveijera un pārvietojas pretēji kaltējamās masas kustības virzienam. Tādā veidā tiek 
nodrošināts efektīvs biomasas kaltēšanas process zemā temperatūrā. 
Minētajai ierīcei piemīt vairāki trūkumi. Pirmajā kaltēšanas zonā virs augšējā konveijera 
kaltēšanas aģents plūst virs mitrās biomasas un nenodrošina efektīvu mitruma iznesi. Lai to 
uzlabotu tiek izmantoti masas maisītāji, kas sarežģī kaltes konstrukciju. Kaltes darba laikā 
konveijera lentēs esošās atveres piesērē ar biomasas smalko frakciju un kaltēšanas efektivitāte 
samazinās. To veicina kaltēšanas aģenta plūsmas virziens caur konveijera lentēm. 
Izgudrojuma mērķis ir ierīces funkcionālo spēju paplašināšana, kas nodrošinātu labāku 
mitruma iznesi no biomasas un konveijera lenšu pašattīrīšanos. 
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Izgudrojuma mērķis tiek sasniegts izveidojot konveijera tipa kaltes (skat. Fig. 1) korpusā 1 
starpsienu 2, kas atdala augšējo konveijeru 3 un apakšējo konveijeru 4 un padodot kaltēšanas 
aģentu 5 telpā starp katra konveijera sietveida lentēm, kā arī aprīkojot konveijera lentes 6 ar 
elastīga materiāla biomasas smalkās frakcijas norausējiem 7. Starpsiena 2 sadala kaltēšanas 
telpu divās kamerās, kur apakšējā kamera ar sietveida lentes konveijeru 4 nodrošina biomasas 
pilnīgu izkaltēšanu līdz uzdotajam mitruma saturam, bet augšējā kamera ar konveijeru 3 veic 
mitrās biomasas priekškaltēšanu. Konveijeru ātrumi ir regulējami atkarībā no biomasas 
īpašībām sākotnējā mitruma. Apakšējā konveijera ātrums v2 ir mazāks par augšējā konveijera 
ātrumu v1, kas nodrošina lielāku biomasas slāņa biezumu uz konveijera 4 lentes 6. Tas 
nepieciešams, lai efektīvāk izmantotu kaltēšanas aģenta enerģiju, jo uz konveijera 4 lentes 
nonāk daļēji izkaltētā biomasa un tur tiek padots sauss un silts kaltēšanas aģents.  
Biomasas padeve 8 tiek nodrošināta ar dozatoru 9 un vienmērīgi uzklāta uz konveijera 
sietveida lentes 6. Noteikta biezuma biomasas slānis pārvietojas ar konveijeru 3 un nonāk 
rotējošā aizvarā 10, kas padod masu uz konveijera 4 lentes. Rotējošais aizvars 10 nepieļauj 
kaltēšanas aģenta plūsmas tiešu nonākšanu augšējā kaltēšanas kamerā. Konveijers 4 pārvieto 
biomasu līdz rotējošajam aizvaram 11 caur kuru sausā biomasa tiek izvadīta no kaltes.  
Sausais kaltēšanas aģents 5 tiek padots caur kanāliem 12 telpā starp konveijera 4 lentēm. 
Sitetveida lentes plūsmas pretestības rezultātā rodas paaugstināts spiediens un kaltēšanas 
aģents plūst caur biomasas slāni nonāk telpā virs konveijera lentes 6. Plūsma irdina biomasas 
slāni un efektīvi aiznes mitrumu nodrošinot biomasas pilnīgu izkaltēšanu līdz uzdotajam 
mitrumam. Daļa kaltēšanas aģenta izplūst caur konveijera lentes 6 apakšējo zaru attīrot to no 
biomasas smalkajām daļiņām. Smalkās daļiņas daļēji nosēžas uz kaltes grīdas. Lai 
nodrošinātu kaltes attīrīšanu no smalkajām daļiņām, konveijera lentei ir piestiprināti elastīga 
materiāla norausēji 7, kas slīd pa kaltes grīdu un nogādā uzkrājušos biomasu konveijera 
augšpusē. Tā tiek nodrošināta nepārtraukta kaltes pašattīrīšanās.  
Daļēji mitrais kaltēšanas aģents pa atverēm 13 nonāk kanālos, kas to padod atverēs 14 
atkārtotai izmantošanai mitrās biomasas priekškaltēšanai kaltes augšējā kamerā. Kaltēšanas 
aģenta kustība un kaltēšanas process augšējā kamerā notiek tādā pašā veidā, kā apakšējā 
kamerā. Konveijeru lentes apakšējo zaru pretestība plūsmai ir ievērojami mazāka nekā 
plūsmas pretestība caur biomasu uz konveijeru augšējiem zariem. Lai nodrošinātu pietiekošu 
kaltēšanas aģenta padevi caur biomasas slāni, virs konveijera apakšējā zara lentes novietota 
regulējama garuma plāksne 15, kas ierobežo kaltēšanas aģenta plūsmu caur sietveida lentes 
brīvo zaru. Plāksnes 15 garumu izvēlas tā, lai nodrošinātu pietiekošu konveijera lentes 
attīrīšanu no piesārņojuma. Kaltēšanas aģenta plūsmas virziens no konveijera iekšpuses uz 
ārpusi ievērojami samazina sietveida lentes atveru piesārņošanu ar biomasas smalkajām 
daļiņām. 
Izmantotais mitrais kaltēšanas aģents tiek izvadīts atmosfērā pa atveri 16. Kaltēšanas procesā 
kaltēšanas aģenta piesātinājums ar ūdeni ir atkarīgs no biomasas sākotnējā mitruma un masas 
fizikāli mehāniskajām īpašībām. Praksē var būt situācija, ka kaltēšanas aģenta enerģija 
divpakāpju kaltē netiek izmantota pilnīgi un kaltes efektivitāte samazinās. Tādos gadījumos 
kalte var tikt papildināta ar vēl vienu vai vairākiem konveijeriem, kas novietoti viens virs otra 
nodrošinot vairākpakāpju kaltēšanu.  
Kaltes efektivitāti ievērojami var palielināt izmatojot zināmās kaltēšanas aģenta reģenerācijas 
metodes. 
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Figure 1 
 
 

Pretenzijas 
 

1. Biomasas kalte, kas sastāv no diviem sietveida lentes konveijeriem, kas novietoti 
viens virs otra, atšķiras ar to, ka, ar mērķi paplašināt ierīces funkcionālās iespējas un 
palielināt darbības efektivitāti, atdalīti ar starpsienu, kura sadala kalti divās atsevišķās 
kamerās, kurās kaltēšanas aģents tiek padots konveijeru lenšu iekšpusē, nodrošinot 
efektīvu mitruma iznesi no kaltējamās biomasas un konveijera lenšu pašattīrīšanos no 
biomasas smalkajām daļiņām. 

2. Biomasas kalte pēc punkta 1, kas atšķiras ar to, ka, lai nodrošinātu optimālu kaltēšanas 
aģenta plūsmas sadalījumu biomasas slānī un konveijera brīvajā lentes daļā, virs 
konveijera lentes brīvā zara nostiprināta regulējama garuma plāksne, kas ierobežo 
kaltēšanas aģenta plūsmu lentes attīrīšanai no biomasas daļiņām. 

3. Biomasas kalte pēc punkta 1, kas atšķiras ar to, ka, lai novērstu smalko biomasas 
daļiņu uzkrāšanos zem konveijeriem, lentei piestiprināti elastīga materiāla norausēji.  
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