Mehanizācijas līdzekļu izstrāde enerģētisko
augu kurināmā kondicionēšanai
Projekta īstenošanas laiks: 1.01.2011. – 31.12.2013.
Projekta zinātniskais vadītājs: dr.sc.ing. Imants Nulle (e-pasts: imants.nulle@llu.lv)
Projekta vispārīgais mērķis: Enerģētisko augu granulu un brikešu ražošanas efektivitātes paaugstināšana.
Pētījumu aktualitāte un veicamās aktivitātes: Enerģētiskie augi siltumenerģijas un elektroenerģijas ieguves procesā var tikt
izmantoti dažādās kondicionēšanas pakāpēs. Ja biomasas iegūšanas reģions ir 50 km rādiusā un ir nepieciešamās uzglabāšanas
platības, tad vidēja lieluma katlumājās var tikt izmantoti enerģētiskie augi ruļļos. Privātmāju apkurei, kurināmā eksportam, kā arī
transportēšanai valsts robežās tālāk par 50 km enerģētisko augu biomasu, to nelielā blīvuma dēļ, ieteicams kondicionēt, t.i. granulēt
vai briketēt. Stiebru briketēšanai un granulēšanai nepieciešams tos sasmalcināt līdz noteiktam daļiņu lielumam.

LLU Mehānikas institūta laboratorijas zinātniskie pētījumi saistīti ar biomasas smalcināšanas, kaltēšanas, dozēšanas, maisīšanas,
briketēšanas un granulēšanas procesiem. Iepriekšējos pētījumos gūtās zināšanas noder iekārtu projektēšanas procesā. Projekta
ietvaros ir izveidoti pieci modeļi (prototipi): Smalcināšanas, dozēšanas, maisīšanas, kaltēšanas un briketēšanas prototips.
Projekta ietvaros izpētīta smalcinājuma pakāpes un maisījuma proporcijas ietekme uz briketēšanai un granulēšanai nepieciešamo
enerģiju un brikešu un granulu ilgizturību. Biomasas veids, piedevu veids un to proporcija ietekmē arī degšanas procesu. Stiebraugu
biomasā ir liels hlora saturs, kas apkures katlos izraisa siltumpārneses virsmu koroziju, kurināmam pievienojot dažādas piedevas,
hlora kaitīgā ietekme var tikt samazināta. Projekta ietvaros granulu un brikešu degšanas īpašības noteiktas reālos un laboratorijas
apstākļos.
Plašāka informācija par projektu: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=243

Dozēšanas process
A.Kaķītis, D.Ancāns
Smalcināšanas prototips paredzēts gan biomasas (salmu, zālaugu) ruļļu, gan niedru kūlīšu smalcināšanai. Smalcināšanas prototips aprīkots ar patentētiem aktīviem elementiem,
placināšanas ruļļiem un griezējasmeņiem. Unikāla hidrauliskās sistēmas slēguma shēma ļauj sadalīt hidraulisko plūsmu tā, lai iespējami mazražīgu hidrostaciju tiktu nodrošināta
vairāku piedziņas elementu darbība un regulēšanas iespējas.
Biomasas smalcināšanas mezglu aprīkojot ar papildus
griezējnažiem tiek uzlabotā tā funkcionalitāte.
Griezējnaži veic stiebru primāro smalcināšanu, bet tālāk
esošie veseri – sekundāro smalcināšanu. Apvienojot
primārās un sekundārās smalcināšanas iekārtas vienā,
iegūst energoefektīvāku smalcināšanas sistēmu. Katrai
smalcināšanas iekārtai ir nepieciešams gaisa plūsmu, kas
nodrošina materiāla plūsmu. Apvienošanas gadījumā
gaisa plūsmu nepieciešams radīt tikai vienai iekārtai,
tātad tiek iegūts ievērojams energopatēriņa ietaupījums.
Eksperimenti liecina, ka dažādām smalcināšanas
iekārtām gaisa plūsmas radīšanai tiek patērēta aptuveni
puse no kopējās smalcinātāja patērētās enerģijas.
Primārās, jeb rupjās, smalcināšanas iekārtām iespējams
uzlabot
energoefektivitāti,
mainot
griezējnažu
ģeometriskos parametrus – asinājuma un sagāzuma
leņķus. Neatkarīgi no smalcināšanas iekārtas veida un
2. att. Pētījumu process un rotora
darba parametriem ļoti svarīga ir naža asinājuma
tapšanas gaita
1. att. Smalcināšanas prototips
kvalitāte.
Projekta ietvaros granulu un brikešu degšanas īpašības tiek noteiktas reālos un laboratorijas apstākļos. Veicot
granulu un brikešu dedzināšanu kurtuvē tiek noteikts atgāzu sastāvs, to atbilstība standarta prasībām. Iegūtais
siltums tiek izmantots biomasas, ar paaugstinātu mitruma saturu, kaltēšanai. Kaltes modelim realizē iznestā
mitruma iztvaikošanas siltuma rekuperāciju. Izmantojot Peltje elementus rekuperācijas procesā var ieekonomēt līdz
20% no kaltēšanas enerģijas.
Kvalitatīvam biomasas kurināmajam jānodrošina tā ekonomiska un rentabla izmantošana, saglabājot videi
draudzīga enerģijas avota īpašības. Lai nodrošinātu vides nekaitīguma prasības, viens no svarīgākajiem
noteikumiem ir: jebkuram kurināmajam, arī briketēm un granulām jābūt ar pēc iespējas lielāku zemāko siltumspēju.
Tas nozīmē arī to, ka mitruma saturam produktā jābūt pēc iespējas mazākam. Būtiska nozīme ir arī pelnu saturam
un to kušanas un saķepšanas temperatūrai, kā arī hlora, sēra, putekļu un citu kaitīgo vielu daudzumam izmešos.
Hlora un sēra saturs lielā mērā rada palielinātu iekārtu korozijas risku.
Miežabrāļa rudens ražas paraugos pelnu saturs bija robežās no 4.3 līdz 7.0% (vidēji 5.6%), bet pavasarī novāktā
- tikai 2.8%. Tas apstiprina faktu, ka pavasarī novāktās biomasas sausnā pelnu saturs ir ievērojami mazāks, nekā
rudenī novāktajā biomasā. Tas izskaidrojams ar barības vielu pārvietošanos auga sakņu sistēmā veģetācijas beigās.
Rudenī ievākto paraugu augstākā siltumspēja bija 15 MJ kg-1, bet pavasarī ievākto – 17 MJ kg-1. Salīdzinājumam
graudaugu salmiem tā ir 16 MJ kg-1, niedrēm 18 MJ kg-1, bet koksnei robežās 18 - 22 MJ kg-1.
Novērtējot hlora un sēra saturu niedrēs Miežabrālī un kaņepēs, parādās, ka hlora saturs šajos kurināmajos
nepārsniedz 0.11%, kas ir pieļaujams. Vismazākais hlora saturs konstatēts rudens ražas Miežabrālī – 0.08%. Arī sēra
saturs nepārsniedz 0.12%. Tas liecina par to, ka sadedzinot šos augus, iekārtu korozijas risks ir neliels.

Biomasas dozators-garumotājs paredzēts biomasas stiebru garināšanai
noteikta garuma posmos. Sakārtojot šos posmus un sabriketējot, stiebri
savijas un sablīvējas un iegūtā brikete ir ar augstiem noturības parametriem.
Šāda procesa priekšrocība ir tā, ka smalcinot garākos posmos nepieciešama
līdz pat septiņām reizēm mazāka enerģija nekā smalcinot stiebrus mazās
daļiņās.

3. att. Dozators – garumotājs

Biomasas kaltēšanas un dedzināšanas process
A.Kaķītis, M.Ozollapiņš

5. att. Kaltes modelis

6. att. Kaltes modeļa eksperimentālie
pētījumi

4. att. Briketes no
gariem stiebriem
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Briketēšanas, granulēšanas process
Ē.Kronbergs, E.Repša, E.Pudāns

Maisīšanas process
I.Nulle
Atkarībā no biomasas veida, arī to ķīmiskais
sastāvs atšķiras. Ja biomasas sastāvā ir paaugstināts
hlora saturs (kviešu salmos 0.1 – 2.3%), tas veicina
apkures katlu siltumpārneses virsmu koroziju.
Stiebraugu biomasai ir arī augstāks pelnu saturs, kā
tas ir kokskaidām. Veidojot biomasu maisījumus,
piejaucot biomasas ar mazāku hlora un pelnu saturu,
šos trūkumus var novērst, vai vismaz samazināt to
ietekmi.
Sasmalcināto biomasu dozējot no tvertnēm, to
vienlaicīgi var sajaukt ar citu. Sistēma izveidota tā, lai
nebūt nepieciešama papildus tehnikas vienība –
maisītājs, bet masu sajaukšanu veiktu tie paši
dozatori, kas masu izvada no tvertnēm. Maisītāja
modelis veidots tā, lai dozētās masas tiek samaisītas
ar speciāli veidotām izciļņu lentām telpā starp
dozatoriem.

Briketēšanas prototipa mehānisms nodrošina lielu spiedienu uz
briketējamo masu ar salīdzinoši zemu hidrosistēmas spiedienu, līdz ar to arī
zemāku nepieciešamo elektrisko jaudu, kas ir būtiski vietās, kur
elektropārvades līniju jauda ir nepietiekoša, lai darbinātu hidrosūkņus ar
lielu ražīgumu un augstu spiedienu.
Mehānisma darbība ir sekojoša (1. att.): ievadot hidrocilindra 7 virzuļa
telpā darba šķidrumu notiek hidrocilindra izplešanās, iedarbojoties šarnīrā
6 ar spēku F un mainot romboida īsāko malu stāvokli tā, ka notiek leņķa 
samazināšanās. Vienlaicīgi notiek presējamās masas saspiešana,
puansonam attīstot spēku P, kurš ir atkarīgs no masas saspiešanas pakāpes.
Sakarībai starp hidrocilindra attīstīto spēku un puansona presēšanas spēku
ir viennozīmīgs, bet nelineārs raksturs, kas ir atkarīgs no romboida
mehānisma stāvokļa. Pozīcijā, kurā 0 iespējams ar nelielu spēku F iegūt
teorētiski neierobežotu presēšanas spēku P.
Briketēšanas mehānisms īstenots 2. attēlā redzamajā briketētāja
prototipā.

Granulējot svarīgs ir
masas mitruma sastāvs un
daļiņu
lielums.
Masa
granulējās labāk, ja pirms
tam tika samitrināta. Ar 4 kW
granulatoru labas granulas
sanāca, ja pievienotais ūdens
daudzums bija 10% no
masas.

3. att. Biomasas granulēšana

1. att. Briketēšanas mehānisms
(LR patents Nr. LV 14201 B)
4. att. Brikešu un granulu pārbaudes iekārtas
Pēc standarta prasībām briketes blīvumam jābūt
virs 800 kg m-3. Augstas kvalitātes kokskaidu briketēm
ieteicamais blīvums ir vismaz 1000 kg m-3.
Niedru brikešu blīvums ir atkarīgs no
smalcinājuma pakāpes, piemēram, ja smalcināšanai
izmantots siets ar acs diametru 6 mm, tad iegūtais
blīvums ir 840 kg m-3, bet, ja smalcināšanai izmantots
siets ar acs diametru 20 mm – blīvums būs mazāks 812
kg m-3. Pievienojot 30% kūdru brikešu blīvums vidēji
palielinās par 75 kg m-3. Līdzīgas vērtības tika iegūtas
arī briketējot sasmalcinātu Miežabrāli.
Niedru briketēšanai nepieciešama lielāka īpatnējā
enerģija 70 kJ kg-1, salīdzinot ar Miežabrāļa
briketēšanai nepieciešamo – 53 kJ kg-1.
2. att. Briketēšanas iekārtas prototips

6. att. Maisījumu kvalitātes
novērtēšana

5. att. Biomasas maisīšana
(LR patents Nr. LV 14603 B)
Maisījuma kvalitāti raksturojošs kritērijs
ir tā homogenitāte. 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:
1) Attālumus no daļiņām līdz tuvākai citai
daļiņai, bet pēc tam ar dispersijas analīzi
noteikt attālumu izkliedi.
2) 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.
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