
 

 

Projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un 

elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas 

ražošanai “ pārskats par 2018.gada II. darbības kvartālu. 

 

Dotā pārskata periodā ir turpināts darbs pie 2 aktivitātes izpildes, kas saistīta ar viedās tehnoloģijas 

(TREL-4) izstrādi granulētu salmu un cieto kurināmo maisījumu gazifikācijas, degšanas un 

siltuma ražošanas procesu izveidei ar šo procesu elektrodinamisko vadību. 

Ir sākts darbs pie 3. aktivitātes izpildes, izvērtējot gāzveida kurināmo (propāns, dabas gāze) 

ietekmi uz salmu termisko sadalīšanos un gaistošo savienojumu veidošanos kā arī degšanas un 

siltuma ražošanas procesu  raksturojošiem parametriem. 

AKTIVITĀTES NR. 2.2. IZPILDE 

Turpinot darbu pie aktivitātes 2.2. izpildes dotā pārskata periodā ir pabeigti TREL-4 galveno 

mezglu konstruktīvie risinājumi, izstrādājot iekārtas kopskatu, kuras galvenās sastāvdaļas ir 

gazifikātors un dzesējamās degšanas kameras sekcijas ar īpaši izveidotām atverēm diagnostikas 

ierīču ievadīšanai degšanas zonā. Gazifikātora pamatnē, cauri granulu slānim, tiks nodrošināta 

primārā gaisa padeve, bet degšanas kameras pamatnē – sekundārā gaisa virpuļplūsmas padeve ko 

nodrošinās 8 tangenciālas gaisa padeves sprauslas . Dotā pārskata periodā ir pabeigts arī darbs pie 

gāzveida kurināmā degļa konstrukcijas izstrādes un aprobācijas, kas nodrošina stabilu siltuma 

plūsmu degšanas zonas pamatnē ar jaudu līdz 1 kW,  ierosinot salmu termisko sadalīšanos, 

gaistošo savienojumu veidošanos, to uzliesmošanu un degšanu.  Ir veikta  degļa konstrukcijas 

pārbaude darbam ar propānu un biogāzi, kas raksturojas ar izteikti atšķirīgu siltumspēju. 

AKTIVITĀTES NR. 3 IZPILDE 

Darbs pie trešās aktivitātes izpildes ir dotā pārskata periodā ir veikts, izmantojot jau iepriekš 

izstrādāto mazas jaudas eksperimentālo iekārtu un izvērtējot gāzveida kurināmā – propāna un 

biogāzes padeves ietekmi uz salmu termisko sadalīšanos, gaistošo savienojumu veidošanos un 

degšanas procesu raksturojošiem parametriem. Salmu termiskā sadalīšanās un gaistošo 

savienojumu veidošanās tika ierosināta, veicot propāna liesmas padevi granulu slāņa augšējā daļā, 

zem sekundārā gaisa padeves sprauslas.  Eksperimentālo pētījumu rezultātā tika konstatēts, ka 

salmu termiskās sadalīšanās ātrumu un gaistošo savienojumu plūsmas veidošanos degšanas zonas 

pamatnē ietekmē ne tikai gāzveida kurināmā padeves ātrums, bet arī degļa konfigurācija. 

Salīdzinot trīs dažādu konfigurāciju sprauslas tika konstatēts, ka granulēto salmu termiskās 

sadalīšanās ātrums palielinās, ja tiek palielināts propāna un gaisa dinamiskais spiediens sprauslas 

izejā, sasniedzot vislielāko ātrumu, ja salmu termiskās sadalīšanās ierosināšanai izmanto 

gredzenveidīgu gāzveida kurināmā padeves sprauslu ar 8  atverēm. Tomēr, izmantojot sprauslu ar 

8 atverēm tika konstatēts, ka pie šāda veida degļa konfigurācijas strādājot ar biogāzes un gaisa 



 
maisījumu veidojas relatīvi nestabils salmu termiskās sadalīšanās un gaistošo savienojumu 

degšanas process. Stabilāka biomasas termiskās sadalīšanās un gaistošo savienojumu degšanas 

procesa veidošanās tika novērota, ja izmantoja sprauslu ar divām vai vienu atveri, kas tika 

izmantotas arī salmu termiskās sadalīšanās un gaistošo savienojumu degšanas procesu pētījumiem, 

ja kā kurināmo izmantoja biogāzi. Līdzīgi propāna liesmas padevei arī biogāzes liesmas padeve 

iekārtā  intensificē salmu termisko sadalīšanos un gaistošo savienojumu veidošanos, tomēr, lai 

sasniegtu  maksimālo svara zudumu pieaugumu ar intensīvu gaistošo savienojumu veidošanos, 

bija nepieciešams palielināt biogāzes padevi iekārtā.  Pamatvilcienos to nosaka fakts, ka biogāzes 

siltumspēja (21.4 MJ/m3) ir zemāka kā  propāna siltumspēja (85.63 MJ/m3). Līdz ar to, strādājot 

ar biogāzi, salmu termiskās sadalīšanās procesa ierosināšanai un stabilizēšanai tika izmantota 

papildus degvielas (spirta) padeve iekārtā, izmainot termiskās sadalīšanās procesa sākuma 

nosacījumus.  

Veicot salmu svara zudumu un gaistošo savienojumu plūsmas mērījumus pie dažādiem gāzveida 

kurināmā padeves ātrumiem tika konstatēts, ka gāzveida kurināmā padeves palielināšana iekārtā 

ierobežo masas zudumu pieaugumu un gaistošo savienojumu koncentrācijas pieaugumu 

gazifikātora izejā, kas sasniedz maksimālo lielumu, ja propāna padeve deglī tuvojas 0.5 l/min, bet 

biogāzes padeve iekārtā tuvojas 1,2 l/min sasniedzot gāzveida kurināmā siltuma jaudu 0.28-0,32 

kW. Turpinot palielināt gāzveida kurināmā padevi iekārtā tika novērota granulēto salmu svara 

zudumu samazināšanās. Lai izprastu svara zudumu samazināšanās cēloņus, tika izvērtēta gāzveida 

kurināmā padeves ietekme uz virpuļplūsmas dinamikas veidošanos.  Virpuļplūsmas dinamikas 

pētījumu rezultātā pie dažādām gāzveida kurināmā padevēm degšanas zonas pamatnē tika 

konstatēts, ka gāzveida kurināmā padeves palielināšana iekārtā izraisa plūsmas aksiālā ātruma 

pieaugumu, samazinot tangenciālo ātrumu kā arī virpuļplūsmas intensitāti degšanas zonas 

pamatnē.Būtībā degšanas zonas pamatnē vērojama plūsmas laminarizācija. Iepriekš veiktie 

virpuļplūsmu dinamikas pētījumi pie dažādiem šo plūsmu veidošanās sākuma nosacījumiem ļauj 

secināt, ka pie dotās iekārtas konfigurācijas virpuļplūsmas dinamiku būtiski ietekmē reversās 

sekundārā gaisa virpuļplūsmas veidošanās virzienā uz granulētās biomasas slāni, kuras intensitāte 

palielinās, palielinot sekundārā gaisa padevi iekārtā, bet samazinās, palielinot primārā gaisa 

aksiālo plūsmu un propāna padevi iekārtā. Reversai gaisa plūsmai termiski mijiedarbojoties ar 

propāna liesmu, kas tiek ievadīta tieši zem sekundārā gaisa padeves sprauslas, palielinās reversās 

gaisa plūsmas temperatūra un tiek intensificēta savstarpēji saistītā siltuma un masas pārnese 

virzienā uz granulu slāņa virsmu. Līdz ar to, palielinot propāna un gaisa maisījuma padevi iekārtā 

un propāna liesmas siltuma jaudu, palielinās granulētā biomasas termiskās sadalīšanās ātrums, 

sasniedzot maksimālo lielumu, ja propāna padeve iekārtā tuvojas 0,5 l/min. Pretējs efekts uz 

biomasas termisko sadalīšanos ir novērots turpinot palielināt gāzveida kurināmā (propāna) padevi 

iekārtā. Propāna liesmas dinamikas pētījumi ļauj secināt, ka palielinot propāna un gaisa maisījuma 

padevi iekārtā palielinās propāna liesmas konvekcija, kas ierobežo reversās gaisa virpuļplūsmas 

veidošanos, palielinot plūsmas aksiālo ātrumu, bet samazinot plūsmas tangenciālo ātrumu un 

virpuļplūsmas intensitāti degšanas zonas pamatnē, ko būtībā apliecina arī ātruma sadalījuma 

mērījumi degšanas zonas pamatnē. Pie šādiem nosacījumiem tiek ierobežota siltuma pārnese 

virzienā uz granulu slāņa  virsmu,  ierobežojot salmu termisko sadalīšanos, gaistošo savienojumu 

veidošanos to uzliesmošanu un degšanas zonas veidošanos, ko novēro, ja propāna padeve iekārtā 

pārsniedz 0.5 l/min, bet biogāzes padeve iekārtā pārsniedz 1.2 l/min. Atbilstoši biomasas termiskās 



 
sadalīšanās izmaiņām  novēro  korelējošas degšanas zonas temperatūras izmaiņas, kuras 

maksimālais pieaugums atbilst granulēto salmu svara zudumu un  gaistošo savienojumu 

koncentrācijas pieaugumam degšanas kameras pamatnē ar sekojošām iekārtas  siltuma jaudas un 

saražotā siltuma daudzuma izmaiņām.  

Plūsmas dinamikas izmaiņas, mainot papildus siltuma padevi degšanas zonas pamatnē ietekmē arī 

degšanas procesa dinamikas veidošanos ar sekojošām  degšanas produktu sastāva izmaiņām 

iekārtas izejā. Palielinot papildus siltuma padevi iekārtā palielinās CO2 koncentrācija produktos, 

nedaudz palielinot degšanas produktu temperatūru, bet vienlaikus samazinās CO un H2 

koncentrāciju produktos. Palielinot  gāzveida kurināmā padevi iekārtā tiek ierobežota arī NOx 

veidošanās kā arī samazinās gaisa padeves pārsvars produktos, bet. nedaudz samazinās degšanas 

procesa efektivitāte. Respektīvi, degšanas produktu sastāva mērījumi ļauj secināt, ka, veidojot 

kombinēto cietā (salmu) un gāzveida kurināmā degšanas procesu, tiek nodrošināta pilnīgāka 

gaistošo savienojumu sadedzināšana veidojot ekoloģiski tīrāku siltuma ražošanas procesu. Veicot 

lokālus degšanas produktu sastāva un temperatūras sadalījumu mērījumus iekārtas izejā (L/D=7) 

tika konstatēts, ka gāzveida kurināmā padeves palielināšana iekārtā  izraisa būtisku temperatūras 

un CO2 koncentrācijas pieaugumu iekārtas centrālajā daļā, vienlaikus izraisot degšanas produktu 

koncentrācijas un temperatūras radiālā sadalījuma paplašināšanos ar korelējošu virpuļplūsmas 

intensitātes un degšanas procesa efektivitātes samazināšanos pie kanāla sienām (r/R> 0.8), kur 

veidojas izteikts gaisa padeves pārsvars ar ierobežotu komponenšu sajaukšanos. 

Izmantojot eksperimentālo pētījumu rezultātus par gāzveida kurināmo izmaiņu ietekmi uz gaistošo 

savienojumu veidošanos, to uzliesmošanu un degšanu, dotās aktivitātes ietvaros ir veikta arī 

gaistošo savienojumu degšanas procesu matemātiskā un skaitliskā modelēšana, izmantojot Matlab 

programmatūru. Matemātiskais modelis ir veidots, apvienojot nepārtrauktības, kustības daudzuma, 

masas un enerģijas vienādojumus.. Matemātiskiem aprēķiniem ir izmantotas 6 galvenās reakcijas. 

Pētījumu rezultāti ir apkopoti, sagatavojot referātu matemātikas konferencei, kas aprīļa vidū notika 

Ventspilī un MMA konferencei, kas jūnija sākumā notiks Siguldā.  Skaitlisko aprēķinu rezultāti 

ļauj secināt, ka propāna padeves palielināšana iekārtā nodrošina maksimālās temperatūras un 

plūsmas maksimālā ātruma pieaugumu, vienlaikus palielinot CO2 koncentrāciju, bet samazinot 

gaistošo savienojumu koncentrāciju  produktos. Līdz ar to matemātiskās modelēšanas rezultāti ļauj 

secināt, ka papildus siltuma padeves palielināšana iekārtā nodrošina ekoloģiski tīrāku  degšanas 

procesu ar pilnīgāku gaistošo savienojumu sadedzināšanu, ko apliecina arī eksperimentālo 

pētījumu rezultāti. 

Dotā pārskata periodā ir nolasīti divi referāti konferencē “Engineering for Rural Development”, 

Jelgava, divi referāti Starptautiskā konferencē MMA, Sigulda, divi referāti 12. Latvijas 

Matemātikas konferencē un 1 referāts Starptautiskā biomasas konferencē (IconBM). Ir publicēts 

raksti žurnālā MMA un žurnālā “Chemical Engineering Transactions” (Scopus). 

GALVENIE REZULTĀTI.  

Apkopojot galvenos rezultātus dotā pārskata periodā ir secināts, ka ir sekmīgi turpināts darbs pie 

pie TREL -4 konstrukcijas izstrādes un galveno mezglu pārbaudes granulēto salmu un cieto 



 
(koksne, kūdra, ogles) vai gāzveida (propāns, dabas gāze) kurināmo degšanas procesu izveidei ar 

degšanas procesu elektrodinamisko kontroli.  

Ir sākts darbs pie salmu un gāzveida kurināmo degšanas procesu izveides, izvērtējot gāzveida 

kurināmā padeves ietekmi uz salmu termisko sadalīšanos, gaistošo savienojumu un plūsmas 

dinamikas veidošanos, gaistošo savienojumu uzliesmošanu un degšanas zonas raksturojošiem 

parametriem kā arī degšanas produktu sastāva veidošanos. Pētījumu rezultāti ļauj secināt, ka 

gāzveida kurināmā padeve intensificē salmu termisko sadalīšanos, gaistošo savienojumu 

veidošanos uzliesmošanu un degšanas zonas veidošanos, izmainot plūsmas dinamiku un degšanas 

produktu sastāvu. Gāzveida kurināmā padeve nodrošina pilnīgāku gaistošo savienojumu 

sadegšanu, samazinot CO un NOx koncentrāciju, bet palielinot CO2 koncentrāciju produktos un 

saražotās siltuma enerģijas daudzumu uz sadedzināto salmu svara vienību  Aktivitātes ietvaros ir 

veikts darbs pie matemātiskā modeļa izstrādes un veikti skaitliskie aprēķini, izvērtējot propāna 

padeves ietekmi uz plūsmas dinamiku, temperatūru un degšanas zonas sastāvu.  
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