
BIOMASĖ (2) 
Didaktinė medžiaga 

 



2. BIOMASĖS PAGRINDINĖS SAVYBĖS 

 

 

Biomasė – augalinės organinės medžiagos grybelinės ar 

gyvūninės kilmės, kurios deginant gali būti energijos šaltinis, 

anaerobiškai skaidant arba chemiškai transformuojant. 



Didžiausią šilumos kiekį išskiria biomasės elementas – anglis. 

 

Deginant biomasę ar jos produktus, išsiskiria 𝐶𝑂2, kurio kiekis 

lygus tam 𝐶𝑂2 kiekiui, kurį biomasė paėmė iš gamtos. 



Deginant biomasę (medieną), išsiskiria jos augimo metu sukaupta 

saulės energija. 

 

Saulės energijos konversija į biomasę vyksta fotosintezės proceso 

metu. 



Medienos biomasė atsiranda veikiama 4 veiksnių: 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Veiksniai, įtakojantys medienos biomasės susidarymą 



Bioenergija – jėgainėse išsiskirianti energija paverčiama šiluma ir 

elektra.  

 

5 pav. Žaliavos biomasės energijai gauti 



6 pav. Sausosios biomasės žaliava 



7 pav. Šlapiosios biomasės žaliava 



8 pav. Biomasės pagrindiniai cheminiai elementai 



9 pav. Pagrindinės biokuro savybės 



MEDIENOS KURO RŪŠYS 

Medienos 
kuras 

kuras iš miškų 
greitai augančių 

(energetinių 
žilvičių) miškų 

pakartotinai 
naudojama 
mediena. 

10 pav. Medienos kuro klasifikacija pagal žaliavos kilmę  



Greitai augantys miškai (gluosniai – energetiniai augalai):                       

 

 

11 pav. Energetiniai augalai 

http://www.biokuras.lt/en 

http://www.biokuras.lt/en


Medienos kuro klasifikavimas pagal jos apdorojimo laipsnį: 

A – malkinė mediena; 
B – supresuotos miško atliekos; 
C – medienos atliekos; 

D – pjuvenos; 

E – briketai; 

F – granulės; 
G – medžio dulkės. 

12 pav. Medienos kuro klasifikavimas pagal apdorojimo laipsnį 



Medienos kuras, kitas biokuras bei durpės yra sudarytas iš 

degiosios ir nedegiosios dalies. 

 

13 pav. Biokuro degioji ir nedegioji dalys 



Kuro degimo šiluma yra šilumos kiekis, išsiskyręs visiškai sudegus 

1 kg kietojo kuro.   

Kuro degimo šilumos kiekis matuojamas MJ/kg arba kJ/kg. 

Kuro degimo šiluma skirstoma į viršutinį ir žemutinį šiluminingumą 

(kaloringumą).  

 

ŠILUMINGUMAS (KURO KALORINGUMAS) 



Viršutiniojo šilumingumo reikšmė apskaičiuojama įvertinus vandens 

garų išsiskyrimą degimo produktuose dėl medienos drėgnumo ir dėl 

vandenilio (degimo produkto kure) kondensavimosi.  

 



Žemutinio šilumingumo reikšmės skaičiavimuose vandens garų 

kondensacijos šiluma degimo produktuose nevertinama.  



Medienos šilumingumas nuo medienos rūšių: 

 

 

 

 

 

1 lentelė 

Medžio rūšis Kamienas 

be žievės 

Žievė Visas 

kamienas 

Šakos ir 

viršūnės 

Visas 

medis 

Paprastoji pušis 19,31 19,53 19,33 20,23 19,52 

Paprastoji eglė 19,05 18,80 19,02 19,17 19,29 

Plaukuotasis beržas 18,68 22,75 19,19 19,94 19,30 

Karpotasis beržas 18,61 22,52 19,15 19,53 19,29 

Baltalksnis 18,67 21,57 19,00 20,03 19,18 

Juodalksnis 18,89 21,48 19,31 19,37 19,31 

Drebulė 18,67 18,57 18,65 18,61 18,65 

Plačiausiai paplitusių medžių rūšių apatinis šiluminingumas, MJ/kg 



• Šilumingumas (kaloringumas); 

• Drėgnumas; 
• Peleningumas.  

 

Naudojamosios kuro masės šilumingumo dydis daugiausiai priklauso 

nuo biokuro kilmės, drėgmės kiekio, esančio naudojamojoje kuro 

masėje, kuro peleningumo. 

 

 

PAGRINDINĖS KIETO BIOKURO ENERGETINĖS 

SAVYBĖS 



Biokuro kai kurių medžių rūšių žemutinio šilumingumo 

priklausomybė nuo drėgmės kiekio naudojamojoje kuro masėje: 

 

 

2 lentelė 

Kuro 

drėgnis 

(W) 

Kuro žemutinis šilumingumas MJ/kg 

Pušis Eglė Beržas Drebulė Juodalksnis Baltalksnis Klevas Liepa 

20 15,13 14,94 14,95 14,43 14,96 14,86 14,95 14,95 

25 14,03 13,86 13,86 13,38 13,87 13,77 13,86 13,86 

30 12,93 12,77 12,78 12,32 12,78 12,69 12,78 12,78 

35 11,83 11,68 11,69 11,27 11,70 11,61 11,69 11,69 

40 10,73 10,60 10,60 10,21 10,61 10,53 10,60 10,60 

45 9,64 9,51 9,52 9,16 9,52 9,45 9,52 9,52 

50 8,54 8,42 8,43 8,10 8,43 8,37 8,43 8,43 

55 7,44 7,34 7,34 7,05 7,35 7,29 7,34 7,34 

60 6,34 6,25 6,25 5,99 6,26 6,21 6,25 6,25 

Žemutinio šilumingumo priklausomybė nuo drėgmės kiekio naudojamojoje kuro masėje 



Šiaudai – antra pagal išteklius kietosios biologinės masės rūšis 

Lietuvoje. 

 

14 pav. Pagrindiniai šiaudų rodikliai  

ŠIAUDAI 



15 pav. Šiaudai 
http://www.delfi.lt/verslas/energetika/ar-siaudai-taps-lietuvos-nafta.d 
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Deginant šiaudus, išmetamas CO2 yra kompensuojamas CO2 

kiekiu, kurį absorbuoja augantys javai.  

 

Pakeičiant iškastinį kurą šiaudais, mažinama CO2 kaip šiltnamio 

efekto dujų emisija.  

 



Elementinė šiaudų sausosios masės sudėtis bei degimo šiluma 
nedaug skiriasi nuo atitinkamų medienos rodiklių, tačiau degimo 
šiluma yra šiek tiek mažesnė: 

 

 

 

 

Elementinė sudėtis Elementų kiekis sausojoje masėje, % Vidurkis 

C 45-47 46 

H 5,8-6,0 5,9 

O 0,4-0,6 0,5 

N 39-41 40 

S 0,01-0,13 0,08 

Cl 0,14-0,97 0,31 

3 lentelė 



Iš šiaudų gaminamos granulės, kurios gali būti supresuotos su 

rišmąja medžiaga – melasa.  

 

Rišamoji medžiaga pagerina granulių sukibimą ir sumažina 

peleningumą. 



Sausosios masės žemutinė kuro degimo šiluma kinta nuo 16,7 MJ/kg 

iki 17,8 MJ/kg.  

 

Kaloringumu šiaudų granulės nusileidžia tik akmens anglims, 

gamtinėms dujoms ir medienos granulėms. 

 

 



Sudegusių šiaudų pelenai tampa natūralia trąša, todėl gali būti 

panaudojami laukuose. 

 

Tai plačiai naudojama Lenkijoje, Vokietijoje bei Skandinavijos 

šalyse. 



Durpės – tai organinės kilmės medžiaga, susidariusi iš 
nepilnai suirusių augalų, medienos liekanų ir humuso. 

 

DURPĖS 

16 pav. Durpių ištekliai Lietuvoje 

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/faktai-apie-kuro-durpes/ 
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17 pav. Pagrindiniai durpių rodikliai 



18 pav. Durpių rūšys 



Durpių kuro sudėtis yra: 

• Peleningumas (4-6 %); 

• Surištosios anglies C kiekis sausojoje masėje (23-31 %); 

• Lakiųjų medžiagų kiekis sausojoje masėje (65-70 %). 

 

 



Naudojamosios masės drėgmingumas: 

a) trupininėse durpėse – vidutiniškai 48%; 

b) gabalinėse durpėse – vidutiniškai 35%; 

c) durpių briketuose – vidutiniškai 10%. 

 

 



Trupininės kuro durpės –  tai durpės, kūrenamos pramonės ir 
didesnių objektų katilinėse, pritaikius pakuras šiam kurui naudoti. 

 

19 pav. Trupininės durpės 

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/trupinines-kuro-durpes/ 
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Trupininės kuro durpės gaunamos trupininant paviršinį durpyno 

sluoksnį ir paliekant jį paviršiuje išdžiūti.  

 

Trupininės kuro durpės susideda iš įvairaus dydžio dalelių, tačiau 

jos pagrindą sudaro smulkios, miltelių pavidalo dalelės. 

 

 



Gabalinės kuro durpės – tai ekologiškai švarus kuras, tinkamas 

kūrenti kietam kurui pritaikytuose šildymo katiluose.  

 

Pagal šilumingumą prilygsta medienai.  

 



Šių durpių elementinėje sudėtyje vyrauja anglis (iki 65%) bei 
deguonis (iki 30%). 

20 pav. Gabalinės durpės 

http://www.bioenergija.lt/lt/i/produktai/trupinines-kuro-
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Šios durpės yra išdžiovinamos iki  22 % drėgmės, po to presais yra 
suformuojami 180 x 80 x (30–70) mm formos durpių pusbrikečiai. 
 

 

 

 

 

 

 
21 pav. Durpių gaminiai 

http://www.rekyva.eu/lt/produktai/ 

http://www.rekyva.eu/lt/produktai/


Cheminėje elementų sudėtyje vyrauja anglis ir deguonis: 

 

 

 

 

 

Durpių užsiliepsnojimo temperatūra 225° C. 

22 pav. Durpių cheminė elementų sudėtis 



Durpių granulės pasižymi aukštu kaloringumu (15,8 MJ) ir žema 

kaina. 

 

23 pav. Durpių granulės 

http://gerosgranules.lt/durpiu-granules.html 
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