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Galiojantys norminiai dokumentai

Atliekant matavimus privalu vadovautis šiais 
norminiais dokumentais

•LST-EN 13284-1:2007 Emisijos iš stacionarių 
šaltinių. Mažų masės koncentracijų dulkių 
nustatymas. Rankinis gravimetrinis metodas.

•LST ISO 9096+AC1:2008 Stacionarių šaltinių 
išmetami teršalai. Kietų dalelių masės koncentracijos 
nustatymas rankiniu būdu.
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Degimo proceso specifika

• Didelė biokuro drėgmė.

• Didelis kuro savybių netolygumas.

• Mažas palyginus su kitomis kuro rūšimis 

kaloringumas.

• Labai mažas sieros kiekis.

• Galima didelė Cl koncentracija šiauduose.

• Didelis lakių medžiagų kiekis gazifikuojant.
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Apribojimai taikant LST-EN 13284

standartą
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Matavimas

• Reprezentatyvaus dulkių mėginio paėmimas iš 
pagrindinio tiriamų dujų srauto aspiruojant
srauto dalį, mėginio svėrimas ir rezultato 
perskaičiavimas pilnam dujų srautui kanale.

• Mėginio reprezentatyvumas užtikrinamas 
išlaikant izokinetiškumo reikalavimą ir priimant, 
kad dulkių koncentracija pagrindiniame sraute ir 
koncentracija daliniame sraute yra lygios.

• Meginio aspiravimo taškų nustatymas dujų 
transportavimo kanale detalizuotas standarte.
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Pastabos

Metodas pripažintas referenciniu nustatant kietų 
dalelių masės koncentraciją dujų srautuose, 
atliekant periodinius, kontrolinius bei kalibravimo ir 
atestuojamus nepertraukiamos kontrolės sistemų 
veikimo matavimus. 

Susieti parametrai:

• Izokinetiškumo koeficientas „H”.

• Tiriamų dujų drėgmė „X”.
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Matavimo vietų parinkimas

• Niegalima matavimo taškus parinkti už ventiliatorių ir 
dūmtraukiuose arti įštekėjimo ir įsiurbimo angų.

• Rekomenduojama matavimus atlikti vertikaliuose kanaluose.

• Minimalus tiesaus kanalo ilgis: iki matavimo vietos 5DH, už 
matavimo vietos 3 DH.

• Zonos kuriose neatliekama aspiracija ir matavimai: 3 cm nuo 
kanalo sienelės (dėl sistemos nesandarumų ir ribų efekto).

• Įvertinti ortakių lenkimus, alkūnes, susiaurinimus, sklendes, 
užsklandas ir panašius elementus – jie sukelia srauto sūkurius 
ir trikdo laminarinį srauto charakterį.

• Būtinas dujų drėgmės ir deguonies koncentracijos matavimas 
aspiravimo vietose.

• Galimas srauto greičio matavimas už mėginio aspiravimo 
vietos, bet tik tiesiuose bei sandariuose ortakiuose  ir atstumu 
ne didesniu kaip 1,5 metro.
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Papildomo reikalavimai paimant 

mėginius

• Imamas mėginys turi būti tapatus pagal cheminę 
sudėtį pagrindiniam dujų srautui tiriamame 
kanale (kamine).

• Normatyvinė mėginio paėmimo trukmė 30 
minučių, o jo masė pakankama, kad papildomos 
paklaidos (filtro masės pasikeitimas, filtravimo 
nuostoliai, svėrimo paklaidos) neturėtų 
reikšminės įtakos rezultatui.

• Naudoti tik kondicionuotus filtravimo elementus.

• Terminių objektų apkrova/generuojama galia turi 
būti apie 50…70% nominalinės vertės.



Pastaba

• Matavimo įrangos komplektai, skirti darbui  

vėdinimo ir šildymo sistemose nėra pritaikyti 

matavimui energetiniuose objektuose, nes

- didesni srautų greičiai;

- didesnė dujų temperatūra ir drėgmė;

- didesnė kietų dalelių koncentracija;

- didesnė imamų mėginių masė;

- didesni kanalų matmenys.
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Dulkiamačio schema mėginių paėmimui kietų dalelių 

koncentracijos ir emisijų nustatymui
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Aspiracinio siurblio charakteristika
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Dulkiamačio schema su priedais mėginių paėmimui 

organinių junginių ir sunkiųjų metalų nustatymui 

analitiniais metodais
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Izokinetinio mėginių paėmimo kietų 

dalelių nustatymui principas
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Izokinetiškumo pažeidimas (1)
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Izokinetiškumo pažeidimas (2)
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Neteisinga padėtis sraute (3)



Aspiracinių antgalių parinkimas

• Standartuose nurodytas minimalus diametras Ø > 6 mm. 

Rekomenduojamas minimalus 8 mm.

• Tokio diametro antgaliai naudojami prie maksimalių 

srauto greičių 20...25 m/s.

• Prie minimalių srauto greičių 3,5...4,0 m/s naudojame 

Ø = 20...22 mm antgalius.

• Minimalų srauto greitį riboja kietų dalelių užtikrintas 

transportavimas ortakiuose be sedimentų susidarymo.

• Naudojant mažo diametro antgalius paimto mėginio 

frakcinė sudėtis skiriasi nuo faktinės pagrindiniame 

sraute. Sunku nustatyti efektinį angos plotį.
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Matavimo paklaidos

18



Pataisos koeficientas 

Pataisos koeficientas priklauso nuo eilės 

parametrų:

• izokinetiškumo koeficiento dydžio H;

• aspiracinį antgalį aptekančio srauto greičio W;

• aspiracinio antgalio diametro da ;

• kietų dalelių dujose savybių: 

- efektinio dalelių skerspjūvio dz;

- kietų dalelių medžiagos tankio ρc;

- kietų dalelių paviršiaus savybių.
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Vardiniai parametrai

• Išmatuotiems parametrams, kurių vertės 
priklauso nuo matavimo sąlygų, būtina žinoti 
vardinius matuojamų dujų mišinio 
parametrus:

- absoliutinis slėgis 101.3 kPa

- temperatūra T=273 K(0oC)

- absoliutinė drėgmė        0 kg/m3

- deguonies koncentrcija (3, 6, 11, 15 % O2)

(tūrio)



Rekomendacijos

• Taikyti kanalinę (vidinę) aspiraciją.

• Matavimus atlikti prie stabilios ir pakankamo dydžio 

generuojamos katilo galios.

• Aspiravimą atlikti vertikaliuose kanaluose.

• Naudoti tik kokybiškus kondicionuotus filtrus.

• Atlikti ,,tuščią,, aspiravimą.

• Naudojant impaktorius frakcinei sudėčiai nustatyti įvertinti 

aspiravimo nuostolius ir ypač preciziškai atlikti svėrimo 

procedūras.

• Izokinetiškumo koeficiento optimali vertė 1,02.

• Tinkamai parinkti aspiracinius antgalius.

• Nustatant dujų tankį įvertinti faktinius srauto parametrus.
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Ačiū už dėmesį
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+370 686 54049
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