
BIOMASĖ (3) 
Didaktinė medžiaga 

 



Medienos skiedra gaminama iš rastų: 

 

 

BIOKURO GAMYBA 

24 pav. Medžio rastai 
http://www.vedrana.lt/mediena_medienos_gaminiai/ 

http://www.vedrana.lt/mediena_medienos_gaminiai/


Medienos skiedra gaminama iš lentpjūvės atliekų: 

 

 

25 pav. Medžio lentos 

https://www.medis.lt/skelbimas/perkame-zaliava-biokurui-30581 
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Biokuras iš šakų ar krūmų: 

 

 

 

26 pav. Šakų ir krūmų atliekos 

https://forest.lt/go.php/lit/Dr.A.Tebera/ 

https://forest.lt/go.php/lit/Dr.A.Tebera/


Iš biomasės galima gaminti: 

 

27 pav. Gaminiai iš biomasės 



Presuotas medienos kuras gaminamas briketų (būdingas dydis 

30–100 mm) ir granulių (6–12 mm) pavidalu. 

 

Briketai tinka deginimui krosnyse ir židiniuose, o granulės labiau 

tinka automatiniams deginimo įrenginiams. 

 



Medžio briketų gamybai naudojami presai: 

28 pav. Stūmoklinio preso schema 



Stūmoklinis presas (28 pav.) pro kūgišką tūtą išspaudžia tam 

tikrą kiekį žaliavos. 

Sraigtiniame prese (29 pav.) briketų gamyba vyksta 

nepertraukiamai. 

Galutinis produktas supjaustomas į reikiamo dydžio gabalus. 



Briketų, pagamintų sraigtiniu presu, tankis yra didesnis negu 

pagamintų stūmokliniu presu.                                                        

 

29 pav. Sraigtinio preso schema 



Granulių gamybai plačiausiai naudojami granuliatoriai su 

cilindrine matrica.  

Presavimo operacijos metu medienos temperatūra didėja, ligninas 

minkštėja ir, veikiant slėgiui, voleliai išstumia žaliavą per kūgines 

matricos angas.  

 

 

GRANULIŲ GAMYBA 



30 pav. Medienos granulės 

http://www.granulta.lt/lt/granules-briketai.htm 
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31 pav.  Granulių gamyba 



Granulių preso svarbiausia dalis – matrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICOS GRANULIŲ PRESAMS 

32 pav. Matrica 

http://www.dic-solid-coat.lt/en/industries/wood-furniture 
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Susmulkinta žaliava maitintuvo pagalba stumiama tarp rolerių. 

Tarp besisukančios matricos ir presuojančių valcų patekusi masė 

yra stipriai spaudžiama pro matricos skylutes. Reguliuojamas 

peilis nulaužia granulę pagal nustatytą ilgį.  

Karštos granulės atšaldomos  šaldytuve. 

 

 

VEIKIMO PRINCIPAS 



• Matricos kiaurymių skersmenys – nuo 1,8 mm iki 14 mm 

• Kanalo ilgis – nuo 55mm iki 104mm. 

 

Matricos gaminamos iš nerūdijančio arba legiruoto plieno, grūdinta 

vakuumu. 

 

 

MATRICOS TECHNINIAI DUOMENYS: 



33 pav. Granulių gamyba 

http://www.woodpellet.lt/lt/naudinga-informacija/ 
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Pakavimo bunkeris yra su rankine sklende ir svarstyklėmis. Į vieną 
didmaišį gali tilpti iki 1200 kg granulių. 

 

 

34 pav. Įranga granulių įpakavimui 
http://www.factory.lt/lt/produkcija/granuliu-gamybos-iranga/pakavimo-iranga 
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35 pav. Supakuotos granulės 

http://www.silalesmediena.lt/ 

http://www.silalesmediena.lt/


Medžio granulės – pranašumai paprastos medienos atžvilgiu: 

• ekonomiškiau už malkas; 

• sąlyginai maža kaina palyginti su gaunama šiluma; 

• didelė energijos koncentracija mažame tūryje. 

 

 



Palyginimui atskirų kuro rūšių pagal jų kaloringumą ir pagal 

užimamą tūrį galima parašyti tokią ekvivalentiškumo grandinę:  

  

1 m3 naftos = 6 m3 medienos = 18 m3 skiedrų = 3 m3 medžio 

granulių  = 4 m3 šiaudų granulių = 5 m3 šiaudų briketų. 

 

 



AEI (Atsinaujinančių energijos šaltinių) dalis Lietuvoje pagal 

Direktyvą 2009/28/EB: 

 

36 pav. Lietuvos įsipareigojimai ES 



,,49. Strategijos vizija – teikiant išskirtinį prioritetą skatinti 

atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, pasiekti, kad jau 

2020 metais atsinaujinantys energijos ištekliai taptų svarbiausia 

šalies pirminių energijos išteklių dalimi“ (Nacionalinė 

atsinaujinančių išteklių vystymo strategija).  
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