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PRATARMĖ
Jaunųjų mokslininkų konferencija „Mechanikos inžinerija – 2013“ Kauno
technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakultete vyko 2013 m.
gegužės 17 d.
Konferencijos tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų: bakalaurų, magistrantų
ir doktorantų mokslinę veiklą, išmokti analizuoti naujausius mokslo pasiekimus
pasaulyje, ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus moksle ir pramonėje.
„Mechanikos inžinerijos“ konferencija tapusi kasmetine – tęstine.
konferencijos darbe dalyvauja Kauno technologijos univeriteto ir kitų Lietuvos
aukštųjų mokyklų jaunieji mokslininkai. Atliekami darbai, kuriuos pristato
pranešėjai, vertinami ir jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkursuose.
„Mechanikos inžinerija – 2013“ konferencijoje pranešimai skaityti trijose
sekcijose: mechaninės technologijos (pirmininkas doc. dr. K. Juzėnas),
transporto inžinerijos (pirmininkas doc. dr. A. Keršys) ir termoinžinerijos
(pirmininkas prof. habil. dr. S. Šinkūnas).
Pranešimuose nagrinėtos naujos projektavimo, gamybos technologijų,
medžiagų inžinerijos, transporto, mechatronikos, šilumos ir atomo energetikos,
skysčių mechanikos, biomechanikos ir sporto inžinerijos problemos.
Konferencijoje dalyvauja bakalauro studijų stiudentai. Tai padeda nuo pat
studijų pradžios įsijungti į naujausių žinių analizę ir vėliau jas taikyti
magistrantūros ir doktorantūros studijose. Dabartinė Lietuvos pramonė be
mokslo žinių nepajėgi spręsti aukštųjų technologijų, kurti naujas medžiagas ir
konstrukcijas.
Tikimės, kad pranešimų medžiaga bus įdomi visiems besidomintiems
mechanikos inžinerija, o ypač svarbi jauniesiems mokslininkams, žengiantiems
pirmuosius žingsnius į didįjį mokslą, į permainas pramonėje ir gyvenime.
Nuoširdžiai dėkojame Mechanikos ir mechatronikos fakulteto dekanui
dr. Andriui Vilkauskui, sekcijų pirmininkams, dr. Ginui Čižauskui padėjusiems
išleisti šį leidinį.

prof. habil. dr. Antanas Žiliukas
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Stūmoklinių mašinų virpesių diagnostikos metodai
Arūnas Kleiva*, Egidijus Juzėnas**
Kauno technologijos universitetas, Gamybos technologijų katedra,
Kęstučio g. 27, LT – 44312, Kaunas, Lietuva,
el. paštas arunas.kleiva@stud.ktu.lt.
Kauno technologijos universitetas, Gamybos technologijų katedra ,
Kęstučio g. 27, LT – 44312, Kaunas, Lietuva,
el. paštas egidijus.juzenas@ktu.lt.
Santrauka
Visų stūmoklinių mašinų kokybės stebėsenos uždavyniai efektyviai sprendžiami
vibro-diagnostikos metodais. Šie metodai gali būti taikomi tiek masyviems
pramoniniams kompresoriams, tiek smulkiems kompresoriams ar vidaus degimo
varikliams. Naudojant tokius diagnostikos metodus galima stebėti įrenginių
techninę būklę, nusidėvėjimą, jų darbo režimus, pastebėti ir išvengti netikėtus
gedimus.
Raktiniai žodžiai: virpesių diagnostika, virpesių matavimas, monitoringo
sistemos, stūmoklinis kompresorius, vidaus degimo variklis
1. Įvadas
Didėjant pramonės gamybos mastams didėja bei sudėtingėja technologinų
mašinų darbo režimai. Technologinių įrenginių konstrukcijai vis sudėtingėja,
didėja masė ir sukimosi greičiai. Besisukantys elementai sukuria vis didesnę
dinaminę energiją, kuri tiesiogiogiai veikia mašinos tvirtinimo mazgus ar patį
besisukantį elementą (rotorių ar veleną). Tokiu atveju reikia suderinti du,
atrodančius skirtingus, bet vienodai svarbius ir neatsiejamus procesus – įrenginių
efektyvumo didinimą ir patikimumo užtikrinimą. Tai yra pagrindinis šiuolaikinių
techninės būklės monitoringo, gedimų diagnostikos, sistemų diegimo ir
efektyvaus panaudojimo tikslas. Mašinų ir jos dalių techninės būklės stebėjimas
paremtas virpesių matavimo ir analizavimo principais, tepimo sistemos ir tepalo
analize, elektrinių parametrų monitoringu elektrotechniniuose posistemiuose.
Tokios sistemos padeda išvengti netikėtų gedimų, įvairių avarijų ir gamybos
produkcijos nuostolių. [1]
2. Monitoringo sistemos
Virpesių matavimo ir analizės technika taikoma ne tik rotorinėms
mašinoms, bet ir kitokio judesio mašinoms. Virpesių monitoringo technologija
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leidžia nustatyti mašinos dalių defektus ankstyvojoje jų vystymosi stadijoje, nes
mašinos mechaninių parametrų kitimas sukelia papildomas dinamines apkrovas,
žadinančias pakitusių parametrų virpesius, lyginant su mašinų, dirbančių be
defektų. [1]
Paprastai gamyboje naudojamos kompleksinės mašinos, kurios yra
sudarytos iš daugiau nei vienos judamos dalies. Tokią sistemą gali sudaryti keli
rotoriai, įvairios sankabos ir movos, perdavimo pavaros, krumpliaračiai, guoliai
ir kiti mechanizmai. Eksploatacijos metu nusidėvėjimo procesus lemia įvairūs
veiksniai. Tepimo sistemos tepalo kokybė, atskirų elementų temperatūra, darbo
objektas ir sąlygos. [2] Išmatavus tiriamo objekto virpesius ir technologinius
parametrus (temperatūrą, slėgį, galią ir kt.), bei juos suvedus į vieną sistemą
galima nustatyti konkretaus mazgo elemento defektą, įvertinti defekto didėjimą
iki gedimo, nustatyti jo sukeltus virpesius ir atsiradimo priežastis. [1]
3. Stūmoklinių kompresorių monitoringo sistema
Aptarsime vieną iš detalesnių kompresoriaus monitoringo sistemų. Norint
nustatyti kompresoriaus ir tvirtinimo prie pagrindo standumą matuojami rėmo
virpesiai. Atsiradus laisvumui virpesių amplitudė padidėja. Matuojant cilindrų
korpusų virpesius galima fiksuoti įvairias mechanines problemas, pavyzdžiui
smūgius atsiradusias dėl stūmoklio ir švaistiklio tarpusavio laisvumo ir pnš.
Beveik visada, kaip ir rotorinėms mašinoms, taip ir stūmoklinėms, matuojami
tvirtinimo guolių virpesiai. Tai yra svarbiausiais stebėjimo mazgas, kuris pirmas
įspėja galimus gedimus. [3]
Naudinga matuoti atskirų elementų temperatūros skirtumus. Kompresoriaus
stūmokliui suspaudžiant orą jo temperatūra kyla, tuo pačiu šyla įsiurbimo ir
išmetimo vožtuvai. Jei viename iš cilindrų kompresija yra mažesnė nei kituose,
tai tokiame cilindre oras įkaista mažiau. Matuojant įsiurbimo ir išmetimo
vožtuvų temperatūrą galima indikuoti blogą vožtuvą, kuris neatsidaro ar
neužsidaro iki galo. Veleno slydimo guolių temperatūra yra guolių nusidėvėjimo
ir tepimo kokybės indikatorius. Esant nepakankamam tepimui slydimo trintis
padidėja taip pakeldama guolių temperatūrą. Cilindrų sienelių temperatūros
matavimas taip pat gali atskleisti prastą kompresoriaus tepimo kokybę. [3]
Kiekvieno cilindro kompresijos matavimas suteikia informacijos apie
skirtingų cilindrų įsiurbimo/išmetimo vožtuvų, stūmoklių žiedų ar cilindrų
sienelių nusidėvėjimą. [3]
Matuojant visus aptartus elementus ir sekant alkūninio veleno padėtį galima
tiksliai nustatyti kompresoriaus gedimus ir laiku juos pašalinti.
4. Vidaus degimo variklių diagnostika
Automobilių variklių diagnostikos sistemos yra pagrįstos elektronikos ir
jutiklių bendradarbiavimu, kurį valdo mašinos kompiuteris (ECU – Engine
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Control Unit). Dažniausiai jutiklių duomenys nėra įrašomi į kompiuterio atmintį.
Atmintyje saugomos tik praeityje aptiktos klaidos. Norint realiu metu atlikti
automobilio diagnostiką reikia turėti specialią įrangą, kuri dažnai yra skirtinga
skirtingoms automobilio markėms. [4] Tačiau nors ir turint tokią įrangą variklio
diagnostika yra ribota. Ypač jei tiriame senesnios laidos automobilius, kuriuose
jutiklių ir elektronikos sistemą menka. Nors tiriant naujesnės laidos automobilius
analizuojamų duomenų kiekio įvairovė kur kas didesnė, tačiau tokius parametrus
kaip kiekvieno cilindro kompresija, vožtuvų atsidarymo/užsidarymo režimai,
žvakės užsidegimo procesai (benzininiams varikliams), detonacijos ir kita
sudėtinga nustatyti. Šiuos parametrus galima nustatyti tradiciniais pramoninių
mašinų diagnostikos metodais.
5. Vidaus degimo variklių virpesių analizė
Naudojant prieš tai aptartas pramoninių mašinų monitoringo technologijas
galima detaliai ištirti vidaus degimo variklių būklę. Ištirti bendrą variklio ir
atskirų jo dalių nusidėvėjimą. Tyrimui atlikti buvo naudotas „Bruel & Kjaer
4370“ akselerometras. Akselerometro charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. [5]
Signalų priėmimo įrenginys „Arduino Uno“ mikrovaldiklis (1 pav.), informacijai
apdoroti buvo naudojama programinė įranga „Matlab“.
1 lentelė. „Bruel & Kjaer“ 4370 akselerometro charakteristikos
Matavimo dažnis
Jautrumas
Liekamasis triukšmo lygis spec.
dažnio diapazone
Maksimali darbinė reikšmė
Maksimali smūginė reikšmė
Rezonanso dažnis

0.1-4800 Hz
100 pC/g
80 mV/g
8 mV/ms-2
± 0.02 mg
2000 g
2000 g
16 kHz

1 pav. Signalų priėmimo mokrovaldiklis ,,Arduino Uno” [6]
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Tyrimo objektas ,,Rover 620 SDI” 1997 metų dyzelinis dviejų litrų variklis
(dar sutinkamas tų pačių metų laidos ,,Honda Accord” automobiliuose). Tyrimo
tikslas išmatuoti virpesius esant šaltam varikliui.
Akselerometras magneto pagalba pritvirtinamas prie variklio galvos
dangtelio (horizontalios plokštumos statmenos cilindrų ašims). Įjungiama
matavimo įranga ir užvedamas automobilis. Matuosime laisvų apsukų (apie 800
aps/min) diapazone. Pavaizduosime realaus laiko virpesių grafiką (2 pav.) ir
amplitudinės dažninės charakteristikos grafiką (3 pav.).

Įtampa, mV

0,4
0,3

I

II

III

IV

0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3

-0,4
0

100 200

300

400 500 600
Laikas, 10-2 s

700

800

900 1000

2 pav. Variklio virpesių grafikas ir režimai: I – neužvestas automobilis;
II – starterio paleidimas; III – užvestas variklis; IV – užgesintas variklis.

Įtampa, mV

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0

50

100

150 200 250 300
Dažnis, Hz

350 400

450

500

3 pav. Amplitudinės dažninės charakteristikos grafikas.
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Ištyrus kelis geros būklės ir kelis su žinomais defektais tokius pačius
variklius būtų galima diagnozuoti kitų variklių kokybę. Priklausomai nuo
virpesių amplitudės ir dažnio pamatyti gedimus ir nusidėvėjimus.
5. Išvados
Šiame darbe buvo pristatytos pramoninių stūmoklinių kompresorių
diagnostikos sistemos. Parodytas jų galimas pritaikymas automobilių gedimams
indikuoti. Pateiktas realaus virpesių matavimo pavyzdys, aptarta matavimo ir
analizavimo technika.
Literatūra
1. V. Barzdaitis, Mechatroninės sistemos: Tyrimai ir diagnostika. Vilnius,
2008, p. 236-246;
2. E. Juzėnas, R. Jonušas, K. Juzėnas, Research of complex rotary systems
vibrocondition based on analysis of dynamical processes and spectrum of
vibrations. ISSN 1392 - 1207. MECHANIKA. 2008. Nr.1(69) ;
3. ,,GE Energy” monitoringo sistemos: prieiga internetu: http://www.gemcs.com/download/appsolutions/gea14927_recip_brochure.pdf, žiūrėta
2013 04 16;
4. R. Bosch Gmbh, Benzininių variklių valdymo sistemos, 2009;
5. ,,Bruel & Kjaer“ vibrodiagnostikos sistemos: prieiga internetu:
http://www.bksv.com/products/transducers/vibration/accelerometers/accele
rometers/4370.aspx, žiūrėta 2013 03 14;
6. ,,Arduino Uno“ mikrovaldiklis: prieiga internetu:
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno, žiūrėta 2013 04 17.
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Stambiagabaričių krovinių transportavimo tyrimas
Mantas Čerkesas*, Žilvinas Bazaras**
*Kauno technologijos univeristetas, Transporto inžinerijos katedra,
Kęstučio g. 27, LT-44312, Kaunas, Lietuva,
el. paštas: mantas.cerkesas@gmail.com
**Kauno technologijos univeristetas, Transporto inžinerijos katedra,
Kęstučio g. 27, LT-44312, Kaunas, Lietuva,
el. paštas: zilvinas.bazaras@ktu.lt
Santrauka
Straipsnyje pateiktas negabaritinio krovinio pakrovimas ir tvirtinimas
keturašiame platforminiame vagone. Transportuojant tokio tipo krovnius
nustatomos tvirtinimo elementus veikiančios jėgos ir apkrovos platformai judant
kelio kreivėmis, išanalizuojami krovinio negabaratiškumo laipsniai ir pakrovimo
būdai. Naudojant programinę įrangą „SolidWorks“ suprojektuojami metalinių
konstrukcijų rėmai gabenamiems kroviniams. Programinės įrangos dėka
apkaičiuojamos rėmų apkrovos ir veikiančios jėgos. Gabenant negabaritinius
krovinius būtina parengti projektą jo vežimui, kartu parengiant negabaritinio ir
sunkiasvorio krovinio techninę dokumentaciją, kaip reglamentuojama taisyklėse.
Raktiniai žodžiai: negabaritinis krovinys, platforma, SolidWorks, techninė
dokumentacija.
1. Įvadas
Didėjant gamybos apimtims ir augant ekonomikos rodikliams, didėja
krovinių transportavimo kiekiai, kurie lemia naujų transporto įrengimų gamybą
ir tobulinimą. Automatizuojant tam tikrus gamybos įrenginius sudetingėja jų
gamyba. Įrenginiai gaminami įvairaus dydžio, masės, formos, tad jų gabaritai
didėja ir norint tokius įrenginius transportuoti reikalingos krovinių krovimo ir
techninių tvirtinimo sąlygų taisyklės. Remiantis šiomis taisyklėmis yra
išvengiama krovinių pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų. Atliekant krovinių
pakrovimą ir tvirtinimą reikia žinoti, koks transportas bus naudojamas įrengimų
gabenimui, įvertinti krovinio gabaritus, jo svorį, užtikrinti jo įtvirtinimo būdus.
Kroviniams gabenamiems tarptautiniais maršrutais, jiems krauti ir tvirtinti
naudojamos tarptautinio krovinio gabenimo sutarčių ir taisyklių nustatyti
reikalavimai. Šios taisyklės taikomos tik tais atvejais, kurie nėra regalmentuoti
tarptautinio krovinio gabenimo sutartyse ir taisyklėse. Tokiu atveju reikalingas
būtent tam kroviniui gabenti parengtas projektas.
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Žinant tai, kad visi geležinkelio transportu vežami kroviniai turi atskirus
pakrovimo ir tvirtinimo reikalavimus, negalime šiame darbe pateiktų tvirtinimų
skaičiavimų taikyti kito pobūdžio kroviniams, nes tik retais atvejais specifinis
krovinys būna gabenamas tokios pat formos. Visi gabenami kroviniai būna
skirtingų gabaritų ir svorių, todėl ruošiantis gabenti nestandartinius krovinius
privaloma parengti tokio tipo projektą kaip pateikta šiame baigiamajame darbe.
Nestandartinio tipo kroviniams transportuoti yra paruošti Negabaritinių ir
sunkiųjų krovinių vežimo instrukcijų reikalavimai, skirtingai nei transportuojant
gabaritinius krovinius, kurie telpa į vagonų gabaritus.
2. Projektinė dalis
Gabaritas yra standartų nustatyta tvarka, leidžiančių pakrauti įvairaus tipo
krovinius, jiems neužimant didesnio ploto nei transporto priemonės platforma.
Transportuojant krovinius geležinkelio transportu yra nustatyti riedmenų atstumo
ir pakrovos gabaritai.
Transportuojamas krovinys (1 pav.) yra sudarytas iš dviejų dalių: a) 1 –
išsiplėtimo talpa; b) 2 – Garo separatorius. Abiejų krovinių masė 13,740 t,
krovinio su tvirtinimo elementais bendra masė 13,985 t. Visų naudojamų
tvirtinimų elementų masė apytiksliai yra 0,245 t. Rėmai, į kuriuos talpinami
kroviniai, į bendra tvirtinimų elementų masę neįskaičiuojami todėl, kad rėmų
konstrukcija gali būti koreguojama, tad keistusi jų masė.
Transportuojamų įrenginių paskirtis yra kaupti ar filtruoti atitinkamus
skysčius, leisti jiems plėstis keičiantis skysčių formai kai veikia fizikiniai
reiškiniai. Įrenginiai naudojami centrinėse šildymo sistemose, įvairaus tipo
elektrinėse.

a) Išsiplėtimo talpa

b) Garo separatorius

1 pav. Bendras krovinių išdėstymas platformoje
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Apibendrinamos krovinių techninės charakteristikos:
• Išsiplėtimo talpa
Gabaritiniai išmatvaimai:
Ilgis – 7502 mm;
Plotis – 3517 mm;
Aukštis – 3632 mm.
Krovinio svorio centras:
Aukštis nuo vagono platformos grindų – 1792 mm;
Aukštis nuo bėgių galvutės lygio (BGL) – 3102 mm.
Atraminis paviršius:
Ilgis - 5600 mm;
Plotis – 2770 mm.
Krovinio masė – 6,525 t.
2

Krovinio priešvėjinio šono paviršiaus projekcijos plotas 19,4 m , tai plotas
į kurį pučia šoninis vėjas į vertikaliąją plokštumą, einančią per vagono išilginę
ašį. Vėjo jėgų atstojamosios pridėjimo aukštis virš bėgių galvučių lygio yra 1842
mm.
Krovinio mažiausias atstumas nuo svorio centro projekcijos iki virtimo
briaunos, kai krovinys paruoštas transportavimui:
Išilgine kryptimi – 2699 mm;
Skersine kryptimi – 1385 mm.
• Garo separatorius.
Gabaritiniai išmatvaimai:
Ilgis – 5564 mm;
Plotis – 3518 mm;
Aukštis – 3768 mm.
Krovinio svorio centras:
Aukštis nuo vagono platformos grindų – 1735 mm;
Aukštis nuo bėgių galvutės lygio (BGL) – 3045 mm.
Atraminis paviršius:
Ilgis - 5350 mm;
Plotis – 2770 mm.
Krovinio masė – 7,215 t.
2

Krovinio priešvėjinio šono paviršiaus projekcijos plotas 15,6 m . Vėjo
jėgų atstojamosios pridėjimo aukštis virš bėgių galvučių lygio yra 1841 mm.
Krovinio mažiausias atstumas nuo svorio centro projekcijos iki virtimo
briaunos, kai krovinys paruoštas transportavimui:
Išilgine kryptimi – 2226 mm;
Skersine kryptimi – 1385 mm.
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Visos šios krovinių charakteristikos tūri būti išanalizuotos tam, kad
kraunant krovinius būtų taikomi tinkami tvirtinamieji elementai, kurie atlaikytų
krovinių svorius, užtikrintų jų stabilumą ant platformos, kad būtų išvengiama
krovinio pažeidimų. Krovinių svorio centrai reikalingi užtikrinti platformos
stabilumą kroviniui judant. Išdėsčius krovnius platformoje nesilaikant krovinių
krovimo ir tvirtinimo taisyklėse reglamentuojamų nuostatų, galima pažeisti
platformos konstrukciją ir sukeltį avariją.
Krovinių išdėstymas ant platformos su įtvyrtinimų mechanizmais
pavaizduotas 1 pav.
Rėmai tvirtinami varžtais prie platformos grindų. Patalpinti kroviniai ant
metalinių konstrukcijų yra tarpusavyje tvirtinami apjuosiant įrenginius diržais ir
pritvirtinant juos prie rėmų (2 pav.).

2 pav. Rėmo konstrukcija,į kurią talpinamas išsiplėtimo talpos įrenginys
Lynai, kurie yra termiškai apdirbti ir yra sudaryti iš 8 vijų, tvirtinami prie
platformos ir krovinių tvirtinimo ausų. Lynų tvirtinimų pagalba, apkrovos
mažiau veiks varžtus, kurie tvirtina rėmus prie platformos. Kroviniai
transportuojant neslidinės ir tvirtai laikysis ant platformos grindų. Naudojami
tvirtinimo elementai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Tvirtinimo elementai
Pozicijos
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Pavadinimas

Vnt.

1-4

Diržai

9

5-8

Lynai

8

9 - 10

Varžtai

40

Žinant tikslius krovinių gabaritus ir jų masę, galima nustatyti, kad bendras
tiek pirmojo tiek antrojo krovinio svorio centras platforminiame vagone yra 1094
mm. Tai atstumas nuo 1 iki 2 krovinio svorio centro taško. Brėžinyje svorių
centrai žymimi (+) ženklu. Krovinio išilginis poslinkis neviršija reglamentuotos
reikšmės 4 – ašiame platforminiame vagone.
3. Išvados
Išnagrinėtos krovinių charakteristikos, aptartas jų išdėstymas platformoje.
Sprendžiant būdą stabiliam krovinių išdėstymui platformoje, dėl jų formos
pateikiamas būdas krovinius atremti į būtent jiems ketinamus suprojektuoti
konstrukcinius rėmus. Straipsnyje pateikiamas pirmojo krovinio (išsiplėtimo
talpos) rėmo pradinis projektavimas. Pateikti krovinių svorių centrai platformoje.
Aptartas krovinio tvirtinimo būdas riedmenyse, kokie tvirtinimo elementai bus
naudojami ir kokie tvirtinimo būdai užtikrintų saugų krovinio transportavimą.
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Santrauka
Šiame darbe sumodeliuotas BWR tipo reaktoriaus šiluminis elementas (ŠIEL) ir
ištirti procesai vykstantys jame normalios eksploatacijos ir galios šuolio
eksperimento metu. ŠIEL modeliavimui pasitelktas programų paketas FEMAXI6, kuris skirtas modeliuoti procesus vykstančius reaktoriaus šiluminiame
elemente. Gauti skaičiavimo rezultatai (tabletės centro temperatūra, tarpelis tarp
kuro tablečių ir apvalkalo bei dujinių skilimo produktų išsiskyrimas) palyginti su
eksperimentiniais duomenimis ir kitų autorių skaičiavimo rezultatais. Palyginimo
rezultatai rodo, kad FEMAXI-6 programų paketas yra tinkamas modeliuoti
procesus vykstančius BWR reaktoriaus ŠIEL‘e. Nagrinėto BWR ŠIEL‘o analizė
parodė, kad kuro apvalkas lieka nepažeistas normalios eksploatacijos, bei galios
šuolio eksperimento metu.
Raktiniai žodžiai: BWR, šiluminis elementas, FEMAXI-6, galios šuolis.
1. Įvadas
ŠIEL‘ui normalios eksploatacijos metu pasiekus didelį išdegimo laipsnį
vyksta įvairūs šiluminiai ir mechaniniai procesai: užsiveria tarpelis tarp kuro
tabletės ir apvalkalo, išsiskiria didesnis skilimo produktų kiekis, apvalkalo
elastingumą sumažina neutronų spinduliavimas ir vandenilio absorbcija, tabletei
išsipūtus ji kontaktuoja su apvalkalu jį kaitina ir stumia išorės link, mechaninės
apkrovos palaipsniui padidėja. Eksploatuojant branduolinį reaktorių be
normalios eksploatacijos galimi ir pereinamieji procesai, bei avarijos. Galios
šuolis yra vienas iš pereinamųjų procesų, kurio metu staigiai padidėja galia (pvz.:
klaidingas valdymo strypų ištraukimas). Šio proceso metu ŠIEL‘o apvalkalas
patiria dar didesnius mechaninius įtempimus ir gali trūkti. Išanalizuoti ŠIEL‘e
vykstančius procesus, bei nustatyti ŠIEL‘o apvalkalo būklę po normalios
eksploatacijos ir galios šuolio, galima naudojant šiuolaikinius programų paketus.
Šiame darbe minėtoms analizėms atlikti buvo sudarytas ŠIEL‘o modelis ir
naudojamas FEMAXI-6 programų paketas [1]. Šiuo programų paketu buvo
atlikta šiluminė ir mechaninė ŠIEL‘o analizė. Gauti skaičiavimo rezultatai
palyginti su eksperimentiniais duomenimis ir kitų autorių skaičiavimo
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rezultatais. Įrodyta, kad sudarytas modelis ir FEMAXI-6 programų paketas yra
tinkami analizuoti procesus BWR šiluminiame elemente.
2. BWR kuro rinklė GE7
BWR šiluminių elementų modeliavimui pasirinkta GE7 kuro rinklė.
Pradiniai duomenys reikalingi šios rinklės ŠIEL‘o modeliavimui surinkti
naudojant straipsnį [3]. GE7 yra 8x8 tipo BWR kuro rinklė. Rinklės
eksploatavimo istorija truko nuo 1979 vasario mėn. iki 1986 sausio mėn. ŠIEL‘o
charakteristikos yra pateiktos 1-oje lentelėje.
1 lentelė. GE7 ŠIEL‘o parametrai [2,3,4]
Kuro rinklės tipas
Apvalkalo tipas
Apvalkalo vidinis/išorinis diametras (mm)
Tabletės išorinis diametras/aukštis (mm)
Tabletės tankis ( % teorinio tankio)
U235 frakcijos įsodrinimo laipsnis (%)
Aktyvusis ilgis (mm)
Dujų tūris (ml)
Užpildymo dujos/slėgis(MPa)

8x8 BWR
Zircaloy-2 su Zr
10.63/12.26
10.41/10.41
95.2
3
752.1
12.7
He/0.29

a)
b)
1 pav. Ašinės galios kitimo istorija a) normalios eksploatacijos metu, b) galios
šuolio metu
Galios kitimo istorija normalios eksploatacijos metu yra pateikta Pav. 1 a. Ašinis
galios profilis yra pavaizduotas Pav. 2 a,, maksimali jo reikšmė siekia 1.03.
ŠIEL‘o vidutinis išdegimas normalios eksploatacijos pabaigoje 40.5 GWd/t-U ir
GE7 kuro rinklė buvo perkelta į DR3 reaktorių, tam kad būtų atliktas galios
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šuolio eksperimentas. Galios šuolio eksperimento galios kitimas pateiktas Pav. 1
b. Ašinis galios profilis pavaizduotas Pav. 2 b. Galios šuolio metu neutronai yra
labiau lėtinami apatinėje ŠIEL‘o dalyje, šilumnešiui dar nespėjus užvirti, todėl
didžiausia galia gaunama ŠIEL‘o apačioje (ašinės galios koeficientas - 1,42).
Aukštesnėje ŠIEL‘o dalyje šilumnešis užverda ir neutronai lėtinami mažiau ašinė galia sumažėja.

b)
a)
2 pav. ŠIEL‘o ašinės galios koeficientas a) normalios eksploatacijos metu,
b) galios šuolio metu
3. FEMAXI-6 skaitinis modelis
FEMAXI-6 programų paketas skirtas modeliuoti procesams, vykstantiems
ŠIEL‘e normalios eksploatacijos ir pereinamųjų procesų metu. Programų paketo
pagalba galima atlikti šiluminę ir mechaninę analizę [1].
BWR ŠIEL’o aktyvioji dalis FEMAXI-6 modelyje suskirstyta į 10 ašinių ir
10 radialinių segmentų. Literatūroje [5] buvo nustatyta, kad tai optimalus
skaičius ir dalinti į daugiau segmentų nėra tikslo. Kiekviename segmente yra
aprašomi tabletės skersmuo ir aukštis, įsodrinimas, tabletės tankis ir kiti
parametrai. Atskirai aprašomas ŠIEL’e esantis dujų tūris, jų sudėtis ir slėgis, bei
ŠIEL’o apvalkalo geometriniai matmenys. Sudarant modelį aprašoma linijinės
galios, šilumnešio temperatūros, neutronų srauto, šilumnešio slėgio, šilumnešio
greičio arba šilumnešio masės srauto priklausomybė nuo laiko arba nuo kuro
išdegimo. Turi būti aprašytas linijinės galios profilis.
Skaičiavimai atlikti visame BWR ŠIEL‘e, tačiau gauti rezultatai pristatyti
tik didžiausios galios segmentuose, kur gaunama didžiausia temperatūra ir
gaunamas mažesnis tarpelis. Normalios eksploatacijos atveju tai atitiko 5-tą
segmentą (Pav. 2 a), o galios šuolio metu – 2-tą (Pav. 2 b).
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Skaičiuojant dujinių skilimo produktų išsiskyrimą, buvo naudoti du modeliai,
aprašantys dujinių skilimo produktų difuzijos koeficientą. Pirmais „White &
Tucker“ modelis. Jame difuzijos koeficientas apskaičiuojamas naudojant
eksponentinę koreliaciją nuo temperatūros:
D1 = 1.09⋅10-17 exp(-6614/ T) , T > 1650K
D 2 = 2.14⋅10-13 exp(-22884/ T) , 1381 < T < 1650K
D3 = 1.51⋅10-17 exp(-9508/ T),

(1)

T < 1381K

Antrasis „Turnbull“ modelis, įvertina ne tik temperatūra, bet ir kitus parametrus:

D = 7.6 ⋅10-10 exp(-7 ⋅104 /RT) + S2 jϑV ÷ 2 ⋅10-40 F

(2)

Šiose formulėse: D – difuzijos koeficientas (m2/s) , V=f(dS, S, Z, V0, K’, J, j), dS=
1015 – silpnėjimo koeficientas, Z koeficientas , K’= 104 – praradimų koeficientas
viename atome, F – skilimų dažnis, šiame modelyje 1019 (skilimai/m3s) , T –
temperatūra (K), R – universalioji dujų konstanta, S – atomo šuolio atstumas,
kurio reikšmė šiame modelyje yra (4.09x10-29)2/3, jϑ apskaičiuojamas 1013exp(5.52x104/RT), V0 apskaičiuojamas exp(-5.52x104/RT).
4. Skaičiavimo rezultatai
Sumodeliavus ŠIEL‘o normalią eksploataciją ir galios šuolį, buvo gauti
rezultatai kurie palyginti su eksperimentiniais duomenimis bei kitų autorių
naujesne programos versija (FEMAXI-7) atliktais skaičiavimais. Tabletės centro
temperatūra (Co) normalios eksploatacijos (Pav. 3 a) metu sutapo su kitų autorių
rezultatais [3], tačiau galios šuolio metu ašiniai galiai pasiekus didžiausias
reikšmes, tabletės centro temperatūra buvo gauta ~350 oC aukštesnė (Pav. 3 b).
Dujinių skilimo produktų išsiskyrimas normalios eksploatacijos metu (Pav 4. a),
buvo apskaičiuotas naudojant du modelius (Turnbull ir White&Tucker).
Pagrindinis skirtumas tarp FEMAXI-6 ir FEMAXI-7 skilimo produktų
išsiskyrimo rezultatų yra tas, kad skaičiuojant jau pačioje pradžioje gaunamas
0,5%, kai tuo tarpu FEMAXI-7 gaunama 0% reikšmė. Vėliau White&Tucker
(FEMAXI-6) ir White+Tucker+Spreigth (FEMAXI-7) modelių kreivių pobūdis
gaunamas panašus, tačiau paskutiniame taške rezultatai skiriasi. Skaičiavimams
naudojus Turnbull modelį (FEMAXI-6) gaunama pastovi skilimo produktų
išsiskyrimo reikšmė.
Galios šuolio metu (Pav. 4 b) naudojant FEMAXI-6 gaunama didesnė
centro temperatūra lyginant su FEMAXI-7 skaičiavimais. Didesnė temperatūra
sąlygoja ir didesnį dujinių skilimo produktų išsiskyrimą (1- a ir 2-a formulės ),
kuris yra didesnis lyginant su FEMAXI-7 ir taip pat artimesnis eksperimento
metu gautai reikšmei.
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b)
a)
3 pav. Tabletės centro temperatūra a) normalios eksploatacijos metu, b) galios
šuolio metu

a)
b)
4 pav. Dujinių skilimo produktų išsiskyrimas a) normalios eksploatacijos metu,
b) galios šuolio metu
Tarpelis tarp tabletės ir apvalkalo užsivėrė tik normalios eksploatacijos
pabaigoje (Pav. 5 a). Užsivėrus tarpeliui didėja apvalkalo temperatūra, taip pat
didėja ir mechaniniai įtempimai. Didžiausia pasiekiama įtempimų reikšmė
tesiekia ~66MPa, o galios šuolio metu (Pav. 5 b) įtempimai padidėja ~2 kartus
lyginant su normalios eksploatacijos pabaiga. Šie įtempimai neviršija leistinų
ribų (100-170 MPa prie 315 oC) [6]. Todėl galima teigti, jog ŠIEL‘as lieka
nepažeistas tiek po normalios eksploatacijos tiek po galios šuolio eksperimento.
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a)
b)
5 pav. Tarpelio tarp tabletės ir apvalkalo bei slėgio tabletės ir apvalkalo kontakto
vietoje kitimas a) normalios eksploatacijos metu, b) galios šuolio metu
5. Išvados
Tabletės centro temperatūros kitimas normalios eksploatacijos metu buvo
gautas artimas kitų autorių skaičiavimo rezultatams. Apskaičiuoti skilimo
produktų išsiskyrimą naudoti du modeliai, kuriais gauti skaičiavimo rezultatai
skyrėsi nuo eksperimentinių matavimų, nors yra tos pačios eilės. Tabletės centro
temperatūra galios šuolio metu buvo gauta didesnė, ir tai sąlygojo didesnį dujinių
skilimo produktų išsiskyrimą ir. tai leido pasiekti artimesnius eksperimentiniams
skaičiavimams rezultatus. Išanalizavus tarpelio tarp tabletės ir apvalkalo bei
atsiradusių įtempimų kitimą, gauta išvada jog ŠIEL‘as liko nepažeistas tiek po
normalios eksploatacijos, tiek po galios šuolio eksperimento.
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Santrauka
Šiame darbe modeliuojami nestandžiai įtvirtinto gaminio savieji virpesiai ir
analizuojama jų įtaka paviršiaus kokybei. Taip pat modeliuojant gaunamos
virpesių amplitudės, atsirandančios apdirbimo proceso metu.
Raktiniai žodžiai: paviršiaus kokybė, savieji virpesiai.
1. Įvadas
Dėl nepakankamo dinaminio standumo viename ar keliuose sistemą
sudarančiuose elementuose, tai yra: naudojamame apdirbimo centre, įrankio
laikiklyje, pjovimo įrankyje ir ruošinio medžiagoje, metalo apdirbimo metu gali
susidaryti trijų skirtingų tipų mechaniniai virpesiai: laisvieji, priverstiniai ir
savaiminiai. [1]
Mechaninio apdirbimo procesų tyrimuose virpesiai yra vienas svarbiausių
tyrimų objektas. Kad virpesių problema yra aktuali metai iš metų gali paaiškinti
dviem faktoriais: reiškinio sudėtingumas ir visiško supratimo apie šį reiškinį
nebuvimas. Virpesiai gali pasireikšti ne tik frezavimo [2,3], bet ir tekinimo [4,5],
gręžimo [6] ir kitų mechaninio apdirbimo procesų metu.
Virpesiai kylantys apdirbimo metu sukelia tokius neigiamus efektus: bloga
paviršiaus kokybė; nepriimtinos matmenų nuokrypos; padidėjęs triukšmas;
netolygus įrankio dilimas; staklių gedimas; sumažėjęs medžiagos pašalinimo
kiekis; padidėjusi gaminio gamybos kaina; medžiagų švaistymas; blogas
energijos panaudojimas; atliekų perdirbimo ar pašalinimo kaštų padidėjimas. [7]
2. Skaičiavimams naudoti duomenys
Tyrimams atlikti buvo pasirinktas įrankis, kuris gamybos procese yra
naudojamas plokštumų apdirbimo operacijoms atlikti. Tai firmos „SECO“ freza
R220.21-0050-R160.4A. (1 pav.) su keičiamomis kietmetalinėmis plokštelėmis.
Apdirbamas ruošinys yra iš plieno St37 – 2. Apdirbamo ruošinio matmenys
yra: ilgis – 2600mm, plotis – 1200mm, storis – 40mm. Tyrimas atliekamas, kai
ruošinys yra prispaudžiamas svirtiniais prispaudikliais (2 pav. a). Nagrinėjamu
atveju gaminys yra pastatomas ant šešių vienodu atstumu vienas nuo kito
nutolusių plokščių atramų ir iš viršaus yra prispaudžiamas svirtiniais
prispaudikliais (2 pav. b).
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1 lentelė. Modeliavimo metu naudojamo įrankio parametrai [4]
Įrakio
pavadinimas
Powerocto

Įrankio
skersmuo
Dc, mm
80

Maksimalus
pjovimo gylis
ap, mm
3,5

Pjovimo greitis
Vc, m/min.
250 – 550

Pastūma vienam
dančiui fz,
mm/danč.
0,08 – 0,22

1 pav. Modeliuojant metu naudojamas įrankis R220.21-0050-R160.4A. [4]

a)
b)
2 pav. Ruošinio pastatymas: a) ruošinio prispaudimo būdas; b) ruošinio pastatymo
schema.
3. Apdirbimo metu kylančios kokybės problemos
Apdirbant nestandžius gaminius gali būti pažiesta sistemos staklės – įtaisas
– įrankis – detalė pusiausvyra. Apdirbimo zonoje dėl susidariusių kintamų
pjovimo jėgų kyla virpesiai, kuriems pasiekus tam tikrą dažnį įvyksta ≈198Hz
rezonansas ir apdirbamo paviršiaus kokybė nebeatitinka jai keliamų reikalavimų
(3 pav.). Pagal pateikiamus reikalavimus paviršiaus įiurkštumas turi būti ne
didesnis, kaip Ra≈6,3µm, o pamatavus šio gaminio paviršiaus šiurkštumas
gaunamas Ra≈8,33µm.
Kaip matome 3 – iame paveiksle apdirbimo metu dėl atsiradusių didelių
kintamų pjovimo jėgų kilę virpesiai paliko ryškų įrankio pėdsaką apdirbamame
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paviršiuje. Paveiksle matomas jau nebe padidėjęs gaminio paviršiaus
šiurkštumas, bet atsiradęs banguotumas. Šiuo atveju apdirbimo įrankio
sukeliamų virpesių dažnis buvo artimas arba lygus apdirbamo ruošinio vienam iš
savųjų virpesių dažniui.

3 pav. Gaminio paviršius netenkinantis jam keliamų kokybės reikalavimų.
4. Skaičiavimai

a)

b)

c)
d)
4 pav. Sistemos savųjų virpesių formos: a) pirmoji virpesių forma; b) antroji
virpesių forma; c) trečioji virpesių forma; d)ketvirtoji virpesių forma.
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Sistemos savųjų virpesių dažnių skaičiavimai atliekami naudojant „Ansys
14“ programą. Atlikus skaičiavimus gaunamos tokie savųjų virpesių dažniai ir
maksimalūs poslinkiai: pirma forma – 191,11 Hz (žiūrėti 4 pav. a), maksimalus
poslinkis 0,19mm; antra forma – 198,9 Hz (žiūrėti 4 pav. b), maksimalus
poslinkis 0,15mm; trečia forma – 246,1 Hz (žiūrėti 4 pav. c), maksimalus
poslinkis 0,012mm; ketvirta forma – 255,37 Hz (žiūrėti 4 pav. d), maksimalus
poslinkis 0,017mm.
5. Išvados
Kadangi įrankio virpesių žadinimo dažnis yra apie 200 Hz, o atlikus savųjų
virpesių formų modeliavimą matome, kad jis yra artimas antrosios virpesių
formos dažniui, todėl galima daryti išvadą, kad kokybės reikalavimų
neatitinkanti paviršiaus kokybė gauta, nes apdirbimo zonoje įvyko rezonansas ir
toje vietoje stipriai išaugo apdirbamo ruošinio poslinkiai. Siekiant išvengti
rezonanso reikia keisti įrankio darbo režimus (pasirinkti didesnius arba mažesniu
nei 2000 aps/min), pasirinkti kitą įrankį skirtą plokštumų apdirbimui, arba
pastatyti papildomas atramas vietose kur pastebimas rezonanso reiškinys.
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Summary
Main objective of this work is to analyze the main aspects of enterprise resource
planning system (ERP) implementation success factors also overview of ERP
system’s implementation in Lithuania companies.
Keywords: ERP (Enterprise Resource Planning), implementation, factors,
systems
1. Introduction
In today's competitive business environment, companies are looking for
new ways to become leaders their field or try to survive on it. In short time
processed a large amount of data becoming essential factor in determining a
company's ability to make good decisions quickly and take advantage of it and
this can be achieved only by using information systems. Applying advanced
information technologies and along with applying management practices there
are created the software which helps the company to control and automate the
part of business processes – it is the enterprise resource planning (ERP) system.
An increasing number of Lithuanian companies choose to foreign business
practices as formula for business success and therefore start using ERP.
Nowadays process planning systems are very important to even small or large
enterprises. It is because of effective information gathering and transferring.
These planning systems give the ability for enterprise get fast, reliable, and
comprehensive accounting, financial reporting, and analysis capabilities.
2. ERP installation process determinants
To successfully implement an ERP system in the company is very important
to find out which are the most important installation success determinants.
According to it there was generated list (Table 1) of the main success factors
mentioned in different literature. The main purpose of analyzed a number of
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authors of scientific literature has been to understand how various factors
affecting ERP implementation process.
Table 1. Implementation success factors of ERP referred to scientific literature
Success factors
Top Management Support
Project Team Competence
Interdepartmental Co-operation
Clear Goals and Objectives
Project Management
Inter-departmental Communication
Management of Expectations
Project Champion
Vendor Support and consultants
Careful Package Selection
Data Analysis and Conversion
Organizational change
User Training
Business Process Reengineering
Architecture Choices
Change Management
Vendor Tools

Sum of literature
sources [1-5]
5
5
2
5
3
3
2
4
2
2
3
3
3
2
1
4
2

In the analyzed literature the most common factors, it is “Top Management
Support” (5), “Project Team Competence” (5), “Clear Goals and Objectives” (5),
“Project Champion” (4), “Change Management” (4).
3. ERP implementation success factors in Lithuanian companies
The theoretical analysis of the material has led to the initial observation, to
generate descriptive type of questionnaire, which was sent to 80 Lithuanian
companies. The survey was performed remotely, indirectly - by sending an email to companies with a link to the survey questionnaire. From 80 companies
participated in the survey, only 50% responded to the questionnaire, i.e. 40
companies. Hence Lithuanian enterprises activity, replying to questionnaire was
not high. But the data obtained can be used to an overall picture of Lithuanian
companies' ability to implement ERP systems. The results from Lithuania
companies are presented in Table 2.
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Table 2. Implementation success factors of ERP estimated by respondents in
Lithuania companies
Success factors
Top Management Support
Clear Goals and Objectives
User Training
Inter-departmental Communication
Vendor Support and consultants
Interdepartmental Co-operation
Project Champion
Management of Expectations
Organizational change
Project Team Competence
Project Management
Careful Package Selection
Data Analysis and Conversion
Business Process Reengineering
Vendor Tools
Architecture Choices
Change Management

Percentage of respondents answers
97,02%
96,04%
91,20%
88,36%
86,49%
84,64%
84,64%
79,21%
79,21%
77,44%
77,44%
72,25%
71,40%
68,06%
57,76%
52,56%
49,70%

As we can see from the data analyzed in the literature of the most important
factors in ERP implementation is slightly different from the surveyed company
reviews.

Fig. 1 The importance of ERP implementation success factors by mean of
respondents opinion and literature source analysis.
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Conclusions
Many authors point out various critical success factor in the implementation
of ERP systems, regardless of analysis of the literature it can be seen that a
number of these factors are more important than others. There was also made
survey of Lithuanian companies, which provide a more specific view of the
above mentioned factors. Thus, ERP systems determinant of success factor
analysis may serve as little guide to help companies that are going to implement
these systems.
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Santrauka
Straipsnyje pateikiami horizontalios gaminių pakavimo į polimerinę plėvelę
mašinos su besisukančiais kaitintuvais skersinės siūlės suvirinimo ir pakelių
atskyrimo įrenginio darbo analizės rezultatai. Buvo nagrinėjamas mašinos
darbingumas su viengubais, dvigubais ar trigubais kaitintuvais esant tolygiems
darbinių dalių judėjimo greičiams. Siūlės formavimo procesas modeliuotas
naudojant SolidWorks 2012 programą. Nustatyti rekomenduojami įrenginio
parametrai.
Raktiniai žodžiai: pakavimas, kaitintuvas, pakuotės suvirinimas, skersinė siūlė,
horizontali pakavimo mašina.
1. Įvadas
Horizontalios pakavimo mašinos būdingas pavyzdys pateiktas 1 pav.

1
2
3

1 pav. UAB ,,Pakma'' gaminama horizontali pakavimo mašina, skirta pakuoti
įvairius gaminius į polipropileno plėvelę: 1 - gaminių transporteris; 2 plastikinės plėvelės formavimo, išilginės siūlės suvirinimo ir plėvelės
pratraukimo įrenginys; 3 - skersinės siūlės suvirinimo ir pakelių atskyrimo
įrenginys.
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Skersinės siūlės suvirinimo ir pakelių atskyrimo įrenginyje sumontuoti
kaitintuvai, kurių galuose yra kaitinimo elementai bei pakuočių atskyrimo peiliai.
Kaitintuvai pritvirtinti prie horizontalių velenų. Jų judėjimo greičiai turi būti
suderinti su polimerinės pakavimo plėvelės horizontaliu pratraukimo greičiu, kad
būtų išvengta plėvelės ištempimo ar gniuždymo.
2. Darbo tikslas
Išnagrinėti horizontalios gaminių pakavimo į polimerinę plėvelę mašinos,
kurioje skersinės siūlės suformavimui naudojami tolygiu greičiu besisukantys
viengubi, dvigubi ar trigubi kaitintuvai, darbingumą nulemiančius parametrus.
3. Modeliavimo rezultatai ir jų analizė
Išnagrinėti atvejai, kai pakavimo mašinoje naudojami viengubi, dvigubi ar
trigubi kaitintuvai, besisukantys tolygiu greičiu. Straipsnyje pateikiamas
nagrinėtas atvejis, būdingas pakuojant sausainius, kurių suformuoto bloko ilgis
yra 120 mm, aukštis - 50 mm. Pirminis atstumas tarp gretimų blokų - 130 mm.
Pirminis kaitintuvo kampo su plėvele susilietimo taško atstumas iki sausainių
bloko kampo - 75 mm. Kaitintuvo plotis - 20 mm (2 pav.).
Siūlės formavimo proceso modeliavimui naudota programa SolidWorks
2012.

1
2
3

4
2 pav. Skersinės siūlės formavimo įrenginio su viengubu kaitintuvu modelis:
1 - viengubas kaitintuvas; 2 - pakuojamo produkto blokas; 3 - plastikinė plėvelė;
4 - transporteris.
Buvo nagrinėjamas įrenginio darbingumas esant skirtingiems atstumams
tarp kaitintuvų sukimosi ašių. Žemiau pateikiami rezultatai, kokie matmenys
rekomenduojami, kad minėtas įrenginys užtikrintų realų mašinos darbą, t. y.
pakavimo plėvelė nebūtų nutraukiama, per daug gniuždoma, kad skersinė siūlė
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būtų suformuota vienodu atstumu tarp blokų ir kad kaitintuvai besisukdami
neliestų produkto. Šios sąlygos praktiškai bus vykdomos, kai esant kaitintuvams
vertikalioje padėtyje, atstumas nuo sausainių bloko kampo iki artimiausio
kaitintuvo kampo bus galimai artimesnis, bet neviršys: viengubam kaitintuvui 54,80 mm; dvigubam kaitintuvui - 54,84 mm; trigubam kaitintuvui - 54,99 mm.
Būdingi pavyzdžiai pateikti 3-5 pav.

3 pav. Skersinės siūlės formavimas ir pakuočių atskyrimas viengubu kaitintuvu.
Kaip matome 3 paveikslėlyje, esant praktiškai mažiausiam galimam
atstumui tarp viengubų kaitintuvų ašių, plėvelė turėtų būti suvirinama ir
nukerpama be didesnių deformacijų. Taigi, įrenginys yra darbingas, kai atstumas
tarp kaitintuvų sukimosi ašių yra 84 mm.

4 pav. Skersinės siūlės formavimas ir pakuočių atskyrimas dvigubu kaitintuvu.
4 paveikslėlyje parodytas dvigubų kaitintuvų naudojimo variantas. Šiuo
atveju įrenginys yra darbingas esant 160 mm atstumui tarp kaitintuvų sukimosi
ašių.
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5 pav. Skersinės siūlės formavimas ir pakuočių atskyrimas trigubu kaitintuvu.
5 paveikslėlyje parodytas trigubų kaitintuvų naudojimo variantas. Šiuo
atveju įrenginys yra darbingas esant 237 mm atstumui tarp kaitintuvų sukimosi
ašių.
Atliekant modeliavimą nustatyta, kad didėjant atstumui tarp kaitintuvo
sukimosi ašių, atsiranda plėvelės nutrūkimo pavojus, o mažėjant - didėja plėvelės
gniuždymas ir produkto pažeidimo kaitintuvais rizika.
4. Išvados
1. Naudojant programą SolidWorks 2012 sudarytas originalus tyrimo modelis
yra efektyvus tiriant pakavimo mašinos su besisukančiais skersinės pakelio
siūlės suformavimo kaitintuvais darbo ypatybes.
2. Jei kitos sąlygos nekinta, įrenginio darbingumui esminės įtakos turi
kaitintuvų skaičius bei atstumas tarp jų sukimosi ašių.
3. Esant nagrinėtoms sąlygoms, pakavimo mašina su viengubais kaitintuvais yra
darbinga, kai atstumas tarp kaitintuvų sukimosi ašių yra 84 mm. Esant
dvigubiems kaitintuvams, rekomenduojamas atstumas tarp jų sukimosi ašių 160 mm, o naudojant trigubus kaitintuvus - 237 mm.
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Santrauka
Darbe pristatomas biokuro gazifikatoriaus matematinis modelis MATLAB
programų paketo aplinkoje. Modelis skirtas apskaičiuoti gazifikacijos ir jos
produktų parametrų priklausomybę nuo pradinio kuro ir proceso sąlygų.
Matematinis modelis skirtas tolimesniam gazifikatorių taikymo technologinėse
bei energetinėse schemose tyrimui.
Raktiniai žodžiai: gazifikacija, biokuras, atsinaujinantys energijos šaltiniai.
1. Įvadas
Nuolatos didėjant energijos poreikiams, kylant tradicinio kuro kainoms ir į
atmosferą išmetamo anglies dioksido kiekiams, alternatyvių energijos šaltinių
tyrimas ir vartojimo plėtojimas tampa vis aktualesni. Biomasės deginimas
energetiniuose katiluose yra gana sudėtingas ir turi gan didelį aplinkos taršos
potencialą. Biomasės transformavimas į degias dujas leidžia panaudoti šį kurą
platesniame energijos generavimo įrenginių galios diapazone. Gazifikacijos būdu
gautas dujas galima panaudoti tiek mažos galios vidaus degimo varikliuose, tiek
ir tiekti į energetinių katilų dujų degiklius. Biomasės gazifikavimo
technologijose naudojamos aukštos temperatūros ir gautų dujų valymo
priemonės sumažina žalingą poveikį aplinkai, palyginus su tiesioginiu biomasės
deginimu. Todėl gazifikacija yra aktualus tyrimų objektas.
2. Gazifikacijos technologinis modelis
Tyrimo objektu pasirinktas pasrovinio srauto nejudančio sluoksnio
gazifikatorius, atitinkantis Georges Imbert schemą [1] (pav. 1). Ši technologija
pasižymi stabiliu veikimu, mažu kietųjų dalelių, dervų, sunkiųjų metalų ir kitų
teršalų kiekiu gazifikacijos produktuose, priimtinai mažais anglies likučiais
technologinėse atliekose (pelenuose). Kuriant gazifikatoriaus modeliavimo
programą, panaudoti gazifikatoriaus tyrimo rezultatai paskelbti [2, 3].
Sudarytame matematiniame modelyje taikytos prielaidos:
• gazifikacijos procesas vyksta adiabatiškai (įrenginys gerai izoliuotas);
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• gazifikacijos produktuose nėra deguonies (proceso metu sunaudojamas
visas pateiktas į įrenginį deguonis);
• gazifikacijos procesai vyksta taip, kad biomasėje esanti anglis sureaguoja
pilnai (reakcijos produktuose nėra suodžių);
• proceso metu nesusidaro dervos.

1 pav. Pasrovinio gazifikatoriaus technologinė schema
Biomasės sudėtis kinta labai plačiose ribose, todėl skaičiavimams naudotos
literatūroje rastos eksperimentiškai nustatytos biomasę sudarančių pagrindinių
cheminių elementų (CHNOS) koncentracijų vertės. Atliekant skaičiavimus
sudaroma lygčių sistema pagal atskirų elementų masės balansus (2–6) bei dviejų
reakcijų (7, 8) – pusiausvyros sąlygas, paremtas Gibso laisvosios energijos
minimalia verte. Gazifikatoriuje vykstantys virsmai supaprastintai užrašomi
formule:
(1)

Sudaroma ir sprendžiama lygčių sistema:(2)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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(7)
(8)
čia n, m, p, q, r, w, x, a, b, c, d, e, f, g, l – elementų koncentracijos anglies
atžvilgiu.
Pusiausvyros koeficientų vertės skaičiuojamos metano susidarymo (9) ir
vandens garų virsmo (10) reakcijoms:
(9)
(10)
Pusiausvyros koeficientus galima nustatyti pagal Gibso laisvųjų energijų
skirtumą tarp reakcijos produktų ir pradinių elementų:
(11)
(12)
čia G0 – Gibso laisvoji energija, R – universalioji dujų konstanta, T –
absoliutinė temperatūra.
Gibso laisvoji energija – cheminis reakcijos potencialas, kurio minimali
vertė pasiekiama reakcijai įgavus pusiausvyrą. Ją galima apskaičiuoti kaip
didžiausią naudingo darbo kiekį, kurį galima išgauti iš uždaros termodinaminės
sistemos esant pastoviam slėgiui ir temperatūrai, kuris pasiekiamas tik vykstant
pilnai grįžtamam procesui:
(13)
čia H – entalpija, S – entropija, hf0 – medžiagos susidarymo entalpija
(entalpijos pokytis susidarant 1 mol medžiagos prie standartinių salygų (1 bar,
25°C)), Cp – savitoji šiluma, T – absoliutinė temperatūra, S0 – standartinė
entropija [6].
Medžiagos savitoji šiluma prie skirtingų temperatūrų randama pagal
Šomatės lygtį:
(14)
čia A, B, C, D, E – temperatūriniai koeficientai, t – temperatūra K/1000
Nustačius reakcijos produktų koncentracijas galima skaičiuoti gazifikacijos
proceso naudingumą, lyginant gazifikacijos produktų ir pradinio kuro
šilumingumą:
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(15)
čia E – cheminė energija.
Be kuro sudėties, gazifikacijos proceso ir produktų parametrams įtaką daro
kuro drėgmė, proceso temperatūra ir gazifikacijai naudojamo oro kiekio santykis
su stechiometriniu oro kiekiu.
3. Skaičiavimo rezultatai
Matematinio modelio (1-15) pagrindu sudaryta programa MATLAB
aplinkoje leidžia apskaičiuoti įvairios sudėties biomasės gazifikacijos rezultatus
– dujų sudėtį bei eksergiją esant įvairiai biomasės drėgmei, paduodamo oro
kiekiams bei reakcijos temperatūroms. Darbe pristatomi medienos gazifikacijos
skaičiavimų rezultatai, gauti naudojant [2] darbe paskelbta medienos (pušis)
chemine sudėtimi.
1 lentelė. Kuro (pušies) cheminių elementų masinės koncentracijos (%) [2]
C
47,08

H
6,51

O
45,73

N
0,52

S
0,25

Drėgmė
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Gazifikacijos produktų koncentracijos priklauso nuo gazifikacijai
naudojamo oro kiekio ir pradinio kuro drėgmės (2 pav.). Didėjant gazifikacijai
tiekiamo oro kiekiui, didėja anglies monoksido bei vandenilio dalis, sureagavusi
su tiekiamame ore esančiu deguonimi – didėja anglies dioksido bei vandens garų
koncentracijos gazifikacijos produktuose. Didėjant kuro drėgnumui didėja su
vandens garais sureagavusio anglies monoksido kiekis ir šios reakcijos produkto
– anglies dvideginio – koncentracija gazifikacijos produktuose. Dėl mažesnės
degių dujų koncentracijos gazifikacijos produktuose mažėja proceso
naudingumas.
Gazifikacijos proceso naudingumą taip pat įtakoja proceso temperatūra –
įprastomis sąlygomis 700–800°C. Aukštesnės temperatūros pasiekiamos
papildomai izoliuojant gazifikatorių ir gerinant atskirose proceso zonose
vykstančių reakcijų valdymą, pvz. fiziškai atskiriant proceso zonas [5], bet
temperatūroms kylant virš 900°C būtina atsižvelgti į galimo pelenų virtimo šlaku
keliamas problemas. Didžiausias naudingumas pasiekiamas kai gazifikacijos
procesas vyksta aukštoje temperatūroje, naudojant kuo mažesnį tiekiamo oro
kiekį (3 pav.), nors tam įgyvendinti reikalingos sudėtingesnės technologijos.
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(a)

(b)

2 pav. Gazifikacijos produktų koncentracijų priklausomybė nuo naudojamo oro
kiekio santykio su stechiometriniu oro kiekiu (a) ir nuo pradinio kuro drėgmės
(b) (Gazifikacijos temperatūra 800 °C)

(a)

(b)

3 pav. Gazifikacijos naudingumo koeficiento priklausomybė nuo proceso
temperatūros (a), kuro drėgmės (b) ir tiekiamo oro kiekio santykiu su
stechiometriniu oro kiekiu
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Kuro drėgmės įtaka naudingumui mažesnė, bet pastebima, ir atitinka
randamą literatūroje [4] – naudingumas padidėja apytikriai 1% drėgmei
sumažėjus 3%.
4. Išvados ir rekomendacijos
1. Sudarytas gazifikacijos proceso matematinis modelis ir programa
MATLAB aplinkoje;
2. Nustatyta medienos gazifikavimo produktų sudėtis esant įvairiam tiekiamo
oro kiekiui ir kuro drėgnumui;
3. Įvertinta gazifikacijos temperatūros ir kuro drėgnumo įtaka gazifikacijos
efektyvumui;
4. Paduodamo į gazifikatorių oro kiekis keičia produktų sudėtį – didėjant oro
kiekiui mažėja degiųjų gazifikacijos dujų kiekis;
5. Gazifikacijos produktų sudėtis yra priklausoma nuo pradinio kuro
drėgnumo – didėjant kuro drėgnumui mažėja anglies monoksido kiekis
produktuose.
6. Sudarytas modelis ir programa bus tobulinami magistrantūros studijose.
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Orlaivio išilginio stabilumo kontrolės sistemos
modeliavimas
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Santrauka
Orlaivio išilginio stabilumo kontrolės sistemos yra modeliuojamos siekiant
pagerinti orlaivio valdumą. Pagrindinės problemos kylančios susiduriant su
išilginiu stabilumu yra ilgaperiodžiai „Phugoid“ tipo ir trumpaperiodžiai
svyravimai. Kontrolės sistemos padeda pagerinti šių svyravimų slopinimo
koeficientus įtraukiant į sistemą valdiklį. Sistemos analizė ir modeliavimas gali
būti atliktas MATLAB SIMULINK aplinkoje, kuri palengvina įprastus
skaičiavimus.
Raktiniai žodžiai: orlaivis, kontrolės sistema, perdavimo funkcija.
1. Įvadas
Kontrolės sistemų modeliavimas ir studijavimas yra žinomas kaip kontrolės
inžinerija (ang. „control engineering“). Ši sritis yra tapusi labai svarbia
modernaus technologinio gyvenimo dalimi. Kontrolės sistemos yra naudojamos
pradedant kasdieniais įrenginiais kaip skrudintuvas ar lygintuvas ir baigiant
sudėtingomis mašinomis kaip orlaiviai ar erdvėlaiviai. Šios sistemos yra
kasdienio gyvenimo dalis. Kontrolės sistemos yra labai plati tema, kurią galima
nagrinėti įvairiais aspektais ir skirtingose situacijose. Jų esminis tikslas yra
padidinti prietaisų funkcionalumą arba pasiekti prietaisų charakteristikoms
keliamus reikalavimus.
2. Orlaivio aerodinamika
Trumpo periodo svyravimas
Trumpo periodo svyravimas yra orlaivio išilginis svyravimas apie jo masės
centrą.

Nosis į viršų polinkio trikdis

Slopstantys polinkio svyravimai

1 pav. Trumpo periodo svyravimo iliustracija [2]
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Trumpo periodo svyravimų periodas paprastai yra kelios sekundės. Šio tipo
svyravimus dažniausiai slopina orlaivio uodega. Jų dažnis paprastai yra 0,5 –
2Hz intervale ir sutampa su piloto natūraliųjų virpesių dažniu. Dėl to šie
svyravimai turi būti stipriai slopinami siekiant išvengti aiškių valdymo
problemų.
Ilgaperiodžiai “Phugoid” tipo svyravimai
“Phugoid” tipo svyravimai gali būti apibūdinti kaip kinetinės ir potencinės
energijos apsikeitimas.Šio tipo svyravimai turi ilgą periodą (gali trukti keletą
minučių) ir yra silpnai slopinami.
Kai orlaivis yra išvedamas iš jo pastovaus greičio, “Phugoid” tipo
svyravimai pasireiškia sinusoidės formos svyravimais, kurių pagrindiniai
kintamieji yra orlaivio atakos kampas bei greičio pokyčio tempas.
Mažas greitis
Maža pasipriešinimo jėga

Skrydžio trajektorija

Didelis greitis
Didelė pasipriešinimo jėga

2 pav.“Phugoid” tipo svyravimai

3. Kontrolės sistemos veikimo principas

1.
2.
3.
4.

Kontrolės sistemos sudedamosios dalys:
Nepriklausomi kintamieji (įvesties signalai (ang. input)) – tai dydžiai, kurie
gali būti kontroliuojami ir nuo jų priklauso visos sistemos veikimas;
Priklausomi kintamieji – tai dydžiai priklausomi nuo kitų ir paprastai
kontrolės sistemų inžinerijoje vadinami išvesties signalais (ang. output);
Trikdžiai – tam tikri neapibūdinti ar nežinomi trikdžiai, kurie įtakoja
sistemos funkcionavimą ir trukdo pasiekti reikiamą rezultatą;
Dinaminė sistema – tai lygčių sistema apibūdinanti realią dinaminę sistemą.
Dinaminė sistema turi integruotą jutiklį, kuris matuoja sistemos darbą ir
fiksuoja matavimus [3].

Kontrolės sistemos neretai būna vaizduojamos grafiškai. Paprasčiausia dinaminė
sistema be jokio valdiklio gali būti pavaizduota taip:
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Trikdžiai

Dinaminė sistema
ir sensorius

Įvesties

signalai

Išvesties

Matavimai
3 pav. Kontrolės sistema

Išvesties signalas idealiu atveju būtų toks pat kaip ir įvesties signalas.
Sistemos išvesties signalai yra matuojami. Šią funkciją atlieka jutiklis. Iš jutiklio
gauta matavimų informacija toliau yra panaudojama sistemos kontrolei. Išvesties
signalas paprastai atimamas iš įvesties signalo ir tokiu būdu yra gaunama
paklaida arba kitaip sakant nuokrypis nuo įvesties signalo [1]. Šią paklaidą gali
panaudoti valdiklis sistemos kontroliavimui. Grafiškai sistema atrodo taip:
Įvesties +
signalai

Valdiklis

Dinaminė
sistema

Išvesties
signalai

Sensorius

4 pav. Kontrolės sistemos grafinis vaizdavimas

4. Kontrolės sistemos modeliavimas
Orlaivio išilginė dinamika gali būti išreiškiama tokiomis lygtimis:

Matricinė šių lygčių išraiška įstačius atitinkamus parametrus:

A

C
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B

Sistemos modeliavimas gali būti atliktas skaičiuojant rankiniu būdu arba
naudojant MATLAB programą. Skaičiavimai MATLAB trunka žymiai greičiau
ir pats modeliavimas tampa gerokai paprastesnis, todėl būtent šis būdas ir bus
panaudotas.
Suvedus duomenis į MATLAB sistemos perdavimo funkcijai gauti yra
naudojamos tokios funkcijos:
[num,den]=ss2tf(A,B,C,D) – apibrėžia perdavimo funkcijos skaitiklį ir vardiklį,
s=tf(num,den) – apbrėžia pačią perdavimo funkciją.
Turimos sistemos perdavimo funkcija:

Norint analizuoti sistemą, reikia rasti jos polius ir nulius (vardiklio ir
skaitiklio šaknis). Tai atlieka MATLAB funkcijos “a = zero(s)” ir“b = pole(s)”.
Tuomet brėžiama polių ir nulių schema:

5 pav. Polių – nulių schema programoje MATLAB.

Iš šios diagramos galima nustatyti trumpaperiodžių ir ilgaperiodžių
svyravimų slopinimo koeficientus ir svyravimų dažnius.
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6 pav.„Root – Loci“ grafikas (rodo kaip keičiasi sistemos polių išsidėstymas keičiant
skaitiklio dauginamąjį).

7 pav.Turimos sistemos (atviros) modelis MATLAB SIMULINK aplinkoje

SIMULINK yra įrankis, kuris yra plačiai naudojamas sistemų modeliavimui
ir tyrimui.

7 pav. Pavaizduoto modelio posistemis „Pitch model“.
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8 pav. Sistemos be jokio kontrolerio atsakas į trikdžius (nestabili sistema).

Valdiklis

9 pav. Sistemos modelis SIMULINK pridėjus grįžtamojo ryšio jutiklį K.

Šis jutiklis pakeičia sistemos polius ir nulius, taip pakeisdamas sistemos
atsaką. Modeliuojant polių ir nulių reikšmes jos pasirenkamos atsižvelgiant į
norimą sistemos atsaką, t. y. pasirenkami pageidaujami slopinimo koeficientai ir
natūralieji svyravimų dažniai kiekvienos rūšies svyravimams ir taip nustatomos
reikiamos polių bei nulių padėtys, kuriuose būtų pasiekti šie parametrai.
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10 pav. Sistemos atsakas į trikdžius esant valdikliui. Matome kaip iš nestabilios sistemos
pridėjus kontrolerį galima gauti stabilią sistemą.

Plačiau apie skaičiavimus ir kontrolės sistemų modeliavimą galima sužinoti
tokio paties pavadinimo bakalauro darbe.
5. Išvados
1. Iš straipsnyje pateikto pavyzdžio matome, kaip kontrolės sistema gali pakeisti
sistemos atsaką į trikdžius.
2. Šios sistemos įdiegtos orlaiviuose pagerina pilotų darbą ir leidžia lengviau
valdyti orlaivį.
3. Be šių sistemų neegzistuotų didelio manevringumo naikintuvai, kurie iš
prigimties yra nestabilios sistemos.
Literatūra
1. Katsuhiko Ogata (2002) Modern Control Engineering. New Jersey: Prentice
Hall
2. Michael V. Cook (2007) Flight Dynamics Principles, Second Edition: A
Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control (Elsevier
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(intervalas 10pt)
Santrauka
Straipsnyje pateikiama termoplastinio skylių gręžimo proceso 1,5 mm storio
DC06 plieno lakšte matematinio modeliavimo rezultatai. Metalų kataloguose ir
sertifikatuose nurodomos apytikslės medžiagų mechaninės charakteristikos,
tačiau proceso matematiniam modeliavimui atlikti būtina žinoti tikrąsias jų
charakteristikas. Tuo tikslu buvo atliktas statinio tempimo eksperimentas ir
gautos pagrindinės plieno DC06 mechaninės charakteristikos; sudarytas
termoplastinio skylių formavimo proceso matematinis modelis ir atliktas
matematinis modeliavimas.
Raktiniai žodžiai: termopląstinis gręžimas, grąžtas, modeliavimas.
1. Įvadas
Plastinis gręžimas yra netradicinis skylių formavimo metodas, kurio metu
besisukantis kūgiškai apvalus įrankis įsiskverbia į metalą ir apatinėje ruošinio
pusėje suformuoja papildomą cilindro formos paviršių sriegimo operacijai. Šio
proceso metu nesusidaro drožlės, todėl sutaupoma medžiagų, nereikia valyti
užvartų, kurios susidaro įprastinio gręžimo metu. Termoplastinio skylių
formavimo proceso etapai pavaizduoti 1 pav.
Proceso metu, besisukančiam įrankiui kontaktuojant su metalo paviršiumi,
dėl trinties ruošinys ir grąžtas įkaista. Išsiskyrusi šiluma suminkština metalą ir
įrankis įsigilina į jį, suformuodamas skylę bei metalo prieauglį.
Šiuo metodu galima formuoti skyles plonasienėse detalėse iš aliuminio,
vario, plieno ir net titano lydinių. Taip išgręžus skylę, išnaudojant visus šio būdo
privalumus formuojamas sriegis.
Atliekant gręžimo modeliavimą, daugumoje darbų naudojama
„ABAQUS/EXPLICT“ programinė įranga. Ji patraukli todėl, kad su ja galima
modeliuoti termomechaninį ruošinio ir įrankio judėjimo procesą, be to,
naudojamas 3D BEM tinklelis.
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a

b

c

d

1 pav. Skylių formavimo etapai: a – įrankio priartinimas prie ruošinio; b – įsigilinimas;
c – pradūrimas; d – skylės kalibravimas

Matematinio modeliavimo rezultatai įgalina įvertinti, kaip deformuojasi
ruošinio medžiaga, temperatūros, jėgos, bei sukimo momentų pasiskirstymo
laukus ir jų reikšmes.
2. Eksperimento metodika ir rezultatai
Tempimo eksperimentui atlikti iš plieno lakšto buvo išpjauti standartiniai
1,5 mm storio bandiniai, bandymas buvo atliktas 25 tonų tempimo-gniuždymo
mašina „UME 10 TM”, jėgos kalibravimui buvo panaudotas standartinis
dinamometras „DOSM-1M“, išilginė bandinio deformacija buvo matuojama
“Epsilon” deformometru.
Atlikus tempimo eksperimentą, buvo gauta tempimo diagrama (2 pav.), iš
kurios buvo apskaičiuotos tikslios bandomosios medžiagos mechaninės savybės
(1 lentelė).
1 lentelė. Plieno DC06 mechaninės charakteristikos
Medžiaga
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Proporcingumo
riba
σpr , MPa

Sąlyginė
takumo riba
σ0,2, MPa

Stiprumo
riba σu,
MPa

Proporcingumo
ribos
deformacija
εpr, %

DC06

162.5

177

292.5

0,375

2 pav. DC06 plieno tempimo kreivė
Turint šias medžiagos charakteristikas, naudojantis programine įranga
„ABAQUS/EXPLICT“, buvo atliktas termoplastinio gręžimo modeliavimas.
Modeliuojant skaitiniais metodais frikcinio gręžimo procesą, temperatūros
ir deformacijos greičiui įvertinti, plačiai taikomas Džonsono - Kuko (JohnsonCook) modelis. Šis suirimo modelis yra empirinis ir juo įvertinamas deformacijų
greitis ir temperatūros įtaka medžiagos stiprumui. Plastinių deformacijų greičiai
šiame modelyje nėra apriboti ir nesuvaržyti jokiomis kraštinėmis sąlygomis.
Modelyje taip pat neįvertinama deformavimo priešistorė.
Džonsono - Kuko modelio išraiška pateikta (1) formulėje:

[

( )]

σ = A + B ε pl

n


ε&
1 + C ln pl
ε&0




1 − T − Tt
 Tlyd − Tt







m

(1)

čia σ - takumo įtempis prie pradinės deformacijos ε0; - εpl – ekvivalentinės
plastinės deformacijos greitis; ε&0 - pradinis plastinės deformacijos greitis; A, B,
C, n, m – medžiagos konstantos; T, Tt , Tlyd, - atitinkamai - kambario, proceso ir
medžiagos lydymosi temperatūros. A konstanta yra medžiagos takumo riba, B
konstanta – medžiagos kietėjimo koeficientas, n konstanta – medžiagos
kietėjimo eksponentė, C konstanta yra deformacijų greičio koeficientas, o m
konstanta – temperatūrinio medžiagos suminkštėjimo koeficientas. Konstantos A,
B, ir n nustatomos iš kavazistatinio įtempių ir deformacijų būvio pasiskirstymo
duomenų, arba tempimo-gniuždymo eksperimento. Nuo deformavimo greičio
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priklausanti konstanta C gali būti nustatoma iš įtempių – deformacijų diagramos
proporcingumo srities kreivės posvyrio kampo.
Matematinio modeliavimo rezultatai pavaizduoti 3 pav. ir 4 pav.: ruošinio
įtempių laukų pasiskirstymas - 3 pav., o temperatūrinių laukų – 4 pav. Iš 4 pav.
matyti, kad terminio poveikio zona lokalizuojasi apie formuojamą skylę.

3 pav. Mizeso įtempių pasiskirstymas

4 pav. Temperatūros pasiskirstymas ruošinyje
3. Išvados
Termoplastinio gręžimo modeliavimas parodė, kad gręžiant Ø5,3 mm
skersmens grąžtu 1.5 mm storio DC06 plieno plokštelę, didžiausi įtempiai siekia
750 MPa, o temperatūra, įrankio ir ruošinio kontakto zonoje siekia 650 – 8700 C
(Tmax = 10240 C). Toks įtempių ir temperatūrų pasiskirstymas yra realus ir
atitinka kitų mokslininkų atliktų tyrimų gautus rezultatus, todėl galima daryti
išvadą, kad Džonsono - Kuko modelis tinkamai aprašo termoplastinio gręžimo
procesą.
Literatūra
1. Krasauskas, P. Experimental and statistical investigation of thermo- Džonsono - Kuko
mechanical friction drilling process // Mechanika / Kauno technologijos universitetas,
Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas:
Technologija, 2011, t. 17, Nr. 6, p. 681-686.
2. http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA233600 [Žiūrėta 2013-04-25]
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Elektrinio traukinio EJ575 kliūčių verstuvo stiprumo
tyrimas
Inmars Didaitis*
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Santrauka
Atsižvelgiant į dažnus elektrinio traukinio EJ575 kliūčių verstuvų gedimus
susidūrus net su nedidelėmis kliūtimis nuspręsta patikrinti jo stiprumą ir
palyginti jį su galiojančiais standartais ir reikalavimais kurie taikomi geležinkelio
riedmenims. Patikrinimas atliekamas naudojant CAD ir CAE programas.
Sumodeliuotas supaprastintas kliūčių verstuvo geometrinis modelis ir
panaudojant baigtinių elementų metodą patikrinamas jo stiprumas. Rezultatai
palyginami su standartuose nurodomais reikalavimais
Raktiniai žodžiai: Škoda EJ575, baigtinių elementų metodas, kliūčių verstuvas.
1. Įvadas
Daugumos šiuolaikinių geležinkelio riedmenų priekinių vagonų arba
lokomotyvų priekyje privalo būti įrengti kliūčių verstuvai, jų pagrindinė paskirtis
yra kuo bėgių kelio pašalinti kliūtis, kad jos nepatektu į aširačių ir bėgių
kontaktinę zoną, ir nesukeltu pavojaus traukiniui nulėkti nuo bėgių.
Kliūčių verstuvams taikomi labai aukšti stiprumo reikalavimai, kadangi
traukiniui važiuojant dideliu greičiu susidūrus su kliūtimi gaunamos didžiulės
apkrovos, kurias verstuvai turi atlaikyti. Šie reikalavimai yra aprašomi Lietuvos
standarte: „LST EN 15227:2008+A1:2011 Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio
transporto priemonių kėbulų atsparumo smūginėms apkrovoms reikalavimai“.
Šiuo metu eksploatuojant Škoda Vagonka kompanijos gaminamus
traukinius EJ575, dažnai susidūrus su gyvūnais ar panašiomis kliūtimis verstuvai
smūgio metu stipriai deformuojasi, ir nepašalina kliūties nuo kelio.
Tai yra labai pavojinga, nes susidūrimo metu po aširačiais patekusi kliūtis
gali sukelti traukinio avariją.
2. Tyrimo objektas ir tikslai
EJ575 tai elektriniai dviaukščiai keleiviniai traukiniai, kurie eksploatuojami
dviejų arba trijų vagonų sąstatais. Vienas iš galinių vagonų visada yra motorinis
su valdymo kabina, jo modelis yra 211, o kitas yra prikabinamasis su antra
valdymo kabina. Abiejuose šiuose vagonuose priekinėje dalyje, po autosankaba
yra konstrukciškai beveik vienodi kliūčių verstuvai.
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Šie verstuvai susideda iš trijų dalių. Vidurinė dalis atsilenkia į priekį, ir už
jos yra stalčius, kuriame laikomas autosankabos adapteris, reikalingas sujungti
šiuos traukinius turinčius Scharfenberg tipo automatinę sankabą, su Lietuvoje
naudojama SA3 tipo autosankaba. Dvi simetriškos šoninės dalys nejudamai
sutvirtintos su vagono kėbulu.
Šiuo tyrimo etapo metu tiriamas vienos iš šoninių verstuvo dalių stiprumas.
Atlikus literatūros analizę surastas standartas, kuriame yra nurodomi
reikalavimai taikomi verstuvams.
Tyrimo metu sumodeliuota šoninė verstuvo dalis dalinai patikrinama pagal
standartinę metodiką siekiant nustatyti jos stiprumą, taip patikrinant ar
reikalavimas statiniam atsparumui yra patenkinamas.
3. Reikalavimai taikomi kliūčių verstuvams
Standarte LST EN 15227:2008+A1:2011 Reikalavimai skirstomi
skirtingoms geležinkelio riedmenų kategorijoms, EJ575 traukiniai priskiriami CI kategorijai - riedmenys skirti eksploatuoti TEN(ang. Trans European Network)
keliais, tarptautiniais ir vietiniais tinklais, kuriuose yra vieno lygio pervažų [1].
Vienas iš kliūčių verstuvams taikomų reikalavimų yra atsparumas statinei
apkrovai dviejuose jo taškuose, centre ir šone. Apkrovos dydis priklauso nuo
maksimalaus traukinio eksploatacijos greičio. Traukiniai EJ575 yra suprojektuoti
didžiausiam 160 km/h greičiui, taigi verstuvas centrinėje dalyje turi atlaikyti 300
kN, o šone 250 kN statinę apkrovas [1].
Tyrinėjama šoninė dalis, ir reikalaujama apkrova tyrimo metu turi būti
pridedama ne didesnio nei 0,5 aukščio ir 0,5 m pločio paviršiuje, kurio ploto
centras yra 0,75 m atstumu nuo vertikalios traukinio simetrijos ašies, ne daugiau
kaip 0,5 m aukštyje nuo bėgio galvutės. Nuo tokios apkrovos neturi atsirasti
didelių plastinių deformacijų [1].
4. Naudojami modeliai ir programinė įranga
Geometrinis modelis sukurtas pagal jau sukurtą kliūčių verstuvą sumontuotą
traukinyje. Traukinio remonto metu Elektrinių traukinių depe matuojant realias
detales, ir jas modeliuojant. Modeliavimui panaudota SolidWorks programa,
modelis sukurtas paviršių (ang. surface) pavidalo.
Siekiant supaprastinti modelį, ir sutrumpinti jo stiprumo skaičiavimo
trukmę modelis supaprastintas. Modeliuojama dalis susideda iš aštuonių
pagrindinių detalių kurios modelyje sujungtos į vieną supaprastintą detalę. Tose
vietose kuriose viena lakštinio plieno detalė persidengia su kita detale, vietoje
dviejų detalių modeliuojant sukurta plokštuma, kurios storis yra lygus
persidengiančių detalių storių sumai.
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1 pav. Realus verstuvo šoninės
dalies vaizdas

2 pav. Geometrinis verstuvo
šoninės dalies modelis

Kadangi verstuvo techniniai brėžiniai yra komercinė gamintojo paslaptis,
informacija apie detalių medžiagą nebuvo prieinama, dėl to priimta kad
medžiaga yra vienas iš dažniausiai naudojamų ir pigiausias konstrukcinis plienas
S235JR kurio parametrai tokie pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Plieno S235JR mechaninės charakteristikos [2]
Parametras Takumo
Stiprumo
Jungo
Puasono
riba σy, riba σm, modulis koeficientas
MPa
MPa
E, GPa
Vertė
235
360
210
0,28

Tankis
δ,
kg/m3
7800

Pagal geometrinį modelį sukurtas baigtinių elementų tinklas (ang. mesh).
Siekiant patikrinti gautus rezultatus analizė atliekama ir SolidWorks ir LS-Dyna
programomis. Baigtinių elementų tinklas (ang. mesh) kurtas atskirai kiekvienoje
programoje, dėl to jo parametrai skiriasi.

3 pav. SolidWorks programoje sukurtas
baigtinių elementų tinklas

4 pav. LS-Dyna programoje
sukurtas baigtinių elementų
tinklas
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Baigtinių elementų tinklo (ang. mesh) elementai SolidWorks programoje
yra trikampiai, o Ls-Dyna programoje dauguma jų yra kvadratiniai, tai
sudetingose detalės vietose panaudoti trikampiai elementai. Skiriasi jų
matmenys, tai įtakoja gaunamus rezultatus, skaičiavimo tikslumą ir trukmę.
5. Skaičiavimo rezultatai
Atlikus bandymus pridedant standarte nurodytą apkrovą gauti rezultatai
parodė jog tokia apkrova gerokai viršija detalės stiprumą. Programoje
Solidworks, kurioje skaičiavimai nevertina plastinių deformacijų (tiesinis
skaičiavimas) gauti įtempiai apie 20 kartų viršijo medžiagos stiprumą.
Programoje LS-Dyna, kuri įvertina ir plastines deformacijas (netiesinis
skaičiavimas) detalė visiškai suiro.
Pasinaudojant rezultatais iš SolidWorks programos apkrova proporcingai
sumažinta taip kad įtempiai sumažėtu iki vertės kurią medžiaga gali atlaikyti.
Dar kelis kartus patikslinus apkrovą gauta, kad detalė atlaiko tik maždaug 12 kN
apkrovą (~21 karto mažiau nei reikalaujama). Esant 12 kN apkrovai didžiausi
įtempiai gauti atraminėje konstrukcijoje ties detalės išlenkimu, jų vertė 224 MPa
(takumo riba 235 MPa).

5 pav. Įtempių pasiskirstymas skaičiuojant SolidWorks programa. Pažymėtas
elementas kuriame įtempiai didžiausi.
Norint patikrinti šių rezultatų patikimumą detalės stiprumas su tokia pačia
apkrova paskaičiuotas LS-Dyna programoje sudarant kuo panašesnes sąlygas,
detalė įtvirtinta taip pat, tokios pačios vertės apkrova pridedama tokiam pačiam
paviršiui. Atlikus skaičiavimus gaunami didžiausi įtempiai lygūs 218 MPa, ir jie
yra tame pačiame atraminės konstrukcijos taškė.
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6 pav. Įtempių pasiskirstymas skaičiuojant LS-Dyna programa. Įtempių vertės
paskaliais, 2,18e+8 = 218 MPa
Atlikus skaičiavimus dviem skirtingomis programomis gaunami rezultatai
skiriasi labai nežymiai, apkrovos detalėje pasiskirsčiusios beveik vienodai,
didžiausia įtempių reikšmė toje pačioje vietoje, o jos vertė skiriasi tik ~2,7%
(218 MPa ir 224 MPa).
6. Išvados
Rezultatai gaunami dviem skirtingomis programomis skiriasi labai nežymiai
2,7% todėl jų skaičiavimo rezultatai laikomi patikimais. Skirtumas galėjo
atsirasti dėl šiek tiek besiskiriančių baigtinių elementų matmenų ir formos.
Nepaisant to kad modelis buvo labai supaprastintas, tokios mažos stiprumo
reikšmės įrodo, jog detalė nėra pakankamai stipri, ir neatitinka standartuose
nurodomų reikalavimų. Nors reikalaujama kad verstuvas atlaikytu 250 kN
apkrovą, jis atlaiko tik 12 kN apkrovą (~21 karto mažiau). Tačiau norint tiksliau
nustatyti kliūčių verstuvo atsparumą, bei patikrinti kitus jam taikomus
reikalavimus reikia atlikti tolimesnius tyrimus. Atlikti viso verstuvo statinius
skaičiavimus nesupaprastinus modelio, atlikti smūginio stiprumo tyrimą. Ištirti
galimybė kliūčių verstuvą sustiprinti, ar pakeisti jį kitokiu.
Literatūra
1. Lietuvos standartas LST EN 15227:2008+A1:2011 Geležinkelio taikmenys.
Geležinkelio transporto priemonių kėbulų atsparumo smūginėms apkrovoms
reikalavimai.
2. SolidWorks medžiagų mechaninių charakteristikų duomenų bazė.
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Santrauka
Nuotekų dumblas yra neišvengiamas nuotekų valymo proceso produktas, kurį
reikia utilizuoti. Nuotekų valymo dumblas susidaro kaip šalutinis produktas
įvairiose srityse – pradedant komunaliniu ūkiu, baigiant verslo ir pramonės
įmonėmis. Didžioji dalis nuotekų atliekų kaupiamos nuotekų dumblo saugojimo
aikštelėse. Lietuvoje vykdoma daug projektų, kur nuotekų dumblas yra
džiovinamas ir toliau sandėliuojamas. Toliau iškyla problema kaip jį panaudoti.
Tai yra atlieka ir norint jį deginti, reikia prisilaikyti atliekų deginimo
reikalavimų. Deginant džiovintą nuotekų dumblą dūmuose susidaro didelės
teršalų koncentracijos. Todėl reikalingi dūmų valymo įrenginiai, kuriuos
paprastai turi komunalinių atliekų deginimo elektrinės. Tačiau Lietuvoje pradėjo
veikti tik viena tokia jėgainė, kuri galėtų priimti deginti tik nedidelį kiekį
džiovinto dumblo. Ieškant būdų kaip utilizuoti šią atlieką, vienas iš sprendimų
galėtų būti, jeigu aplinkos apsaugos agentūros išimties tvarka kai kuriose biokurą
deginančiose katilinėse duotų leidimą maišyti džiovintą dumblą su medienos
skiedros kuru. Taip galima pasiekti, kad NOx ir SO2 emisijos neviršytų leistinų
išmetamų teršalų normų.
Raktiniai žodžiai: nuotekų dumblas, emisijos, medienos biomasė, atliekų
perdirbimas, dūmų analizė.
1. Įvadas
Gamybos ir vartojimo srityse susidaro didelis kiekis atliekų, kurių tarpe yra
nuotekų dumblas, kuris gaunamas išvalius nuotekų vandenį. Iki šiol Lietuvoje jis
būdavo talpinamas į aikšteles. Vystant ES projektus yra siekiama sumažinti
dumblo kiekius (jį sudaro apie 70-75 proc. vandens ir tik 25-30 proc. kietos
dalelės) jis pradėtas džiovinti. Pašalinus didelę dalį drėgmės, gaunamas
energetiniu požiūriu kaloringas kuras. Tačiau tai yra traktuojama kaip atlieka.
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Pagrindinis darbo tikslas: ištirti išdžiovinto nuotekų dumblo, o taip pat įvairių jo
mišinių su medienos mase degimo metu susidarančių emisijų kiekius, esant
įvairiems degimo rėžimams. Gautas reikšmes palyginti su leistinomis. Lietuvos
Respublikoje nuo 2001 m. rugsėjo 28 d. galioja išmetamų teršalų iš kurą
deginančių įrenginių normos LAND 43-2001 (1 lentelė). Pagal LAND 43-2001išmetamo teršalo ribinė vertė – leistinas kokios nors medžiagos, esančios kurą
deginančio įrenginio išmetamosiose dujose, kiekis, kuris gali būti išmetamas į
orą per nustatytą laiką; ji skaičiuojama medžiagos mase išmetamųjų dujų tūrio
vienete ir išreiškiama mg/Nm3, laikant, kad deguonies kiekis išmetamųjų dujų
tūryje yra 3 %, naudojant skystą ar dujinį ir 6 % naudojant kietą kurą.
1 lentelė. Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos.

Teršalai

SO2
NOX
KD
CO

Standartinė
O2
koncentracija
tūrio %

6
6
6

LAND-43-2001
Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių
normos,
mg/Nm3
Biokuras
Kietasis kuras
1≥
1≥
20 ≥
20 ≥
0,12
0,12 MW<
MW<
MW< 20 MW<
≥MW<1
≥MW<1 20
50
50
2000
750
800
-

2000
750
400
4000

2000
750
300
1000

2000
650
800
-

2000
650
400
1000

2000
650
300
1000

2. Degimo tyrimo stendas bei metodika
Kuro degimo tyrimai atliekami Kauno technologijos universiteto (KTU)
Šilumos ir atomo energetikos katedros degimo procesų laboratorijoje, naudojant
deginimo stendą, kurio principinė schema pavaizduota 1 paveiksle.
Dūmų nuvedimo kanale, tuoj pat už katilo, įrengti atvamzdžiai skirti
analizuojamų dūmų paėmimui, dūmų temperatūros matavimui, traukos/slėgio
matavimui.
Trauka reguliuojama dūmsiurbiu. Katile sušilęs vanduo cirkuliaciniu
siurbliu tiekiamas į aušinimo sistemą, kurią sudaro kaloriferio blokas su
aušinančiu ventiliatoriumi. Oras, sušilęs kaloriferyje, šalinamas į lauką, o
atvėsintas katilo cirkuliacinio kontūro vanduo grąžinamas į katilą.
Cirkuliaciniame kontūre įrengti termodavikliai vandens temperatūros prieš ir už
katilo matavimams, šilumos skaitiklis katile – pagamintos šilumos kiekio
matavimui, bei kiti apsaugos ir reguliavimo įtaisai.
Kuras pilamas į kuro tiekimo bunkerį ir sraigtu tiekiamas ant ardelių. Kuro
kiekio tiekimas į katilą reguliuojamas, keičiant sraigto sukimo greitį, kurio
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pavaros elektros variklis maitinamas per dažnio keitiklį. Tai sudaro labai plačias
kuro kiekio reguliavimo galimybes. Oras į degiklį yra tiekiamas ventiliatoriumi.
Keičiant įtampą, sudaroma galimybė plačiose ribose keisti degimui tiekiamo oro
kiekį. Degimo įrenginio šiluminė galia siekia 20 kW.
Visą eksperimento laiką stebimas kuro degimas kameroje, stebima katilo
vandens temperatūra. Degimo reguliavimas vyksta pagal parametrus:
•
kuro tiekimas į kamerą;
•
oro padavimas į kamerą;
•
traukos reguliavimas dūmtakyje.
Eksperimentinio tyrimo eiga nepriklausomai nuo deginamo kuro prasideda,
kai grįžtamo į katilą vandens temperatūra siekia ne mažiau kaip 60 oC.
Susidariusių teršalų koncentracijų matavimai atliekami dūmų analizatoriumi
Multilyzer NG. Matuojamos koncentracijos: deguonies - O2, anglies monoksidoCO, bendro azoto oksidų – NOX , sieros dioksido - SO2.

1 pav. Kuro deginimo stendo principinė schema
Dūmų analizatoriaus pasiurbimo zondas įstatomas į angą kamine statmenai
dūmų judėjimo krypčiai. Analizatoriumi matuojamos azoto oksidų, anglies
monoksido, deguonies, anglies dioksido koncentracijos bei temperatūra. Jis
sudarytas iš dujų koncentracijos elektrocheminių daviklių, traukos daviklio,
siurblio dūmų mėginiui paimti, kondensato surinktuvo. Tiriamas dujas siurblys
per zondą siurbia iš dūmtakio. Po kondensato surinktuvo, kur dūmai išvalomi
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nuo drėgmės, dūmai patenka į filtrą, kur pašalinamos mechaninės priemaišos
(suodžiai, pelenai ir kita). Po to dūmai nukreipiami į jautrius elektrocheminius
daviklius. CO, NOx ir SO2 emisijų koncentracijos perskaičiuojamos pagal
normines reikšmes, esant 6 % deguonies.
3. Tyrimo rezultatai
Prieš pradedant deginimo tyrimus, buvo atliktas džiovinto nuotekų dumblo
energetinių charakteristikų tyrimas, nustatant jo energetines charakteristikas, t. y.
drėgnumą, peleningumą, šilumingumą (2 lentelė) .
2 lentelė. Džiovinto nuotekų dumbloenergetinių savybių tyrimo rezultatai.
Kuras
Nuotekų dumblas
Sausos kuro masės peleningumas,
A s.k., %
35,2
Naudojamosios kuro masės drėgnumas, W, %
12,7
Matavimo vienetai
kJ/kg
kcal/kg
Sausos kuro masės apatinė šilumingumo vertė,
14026
3350
Qsauso k.a
Naudojamosios kuro masės apatinė šilumingumo
11935
2850
vertė, Qn.m.a
Paruošiami deginimui kuro ir kuro mišinių (pagal sausąją medienos kuro
masę) ėminiai:
•
100 % dumblas;
•
100 % biokuras -medienos skiedra;
•
30 % dumblas/70 % biokuras;
•
20 % dumblas/80 biokuras;
•
15 % dumblas/85 % biokuras;
•
10 % dumblas/90 biokuras;
•
5 % dumblas/95 biokuras.
Atliekant degimo tyrimus su kuro mišiniais pasirinktas maišymo santykis
pagal sausąją masę. Tai reikalinga tam, kad vėliau pagaminti kuro mišinius su
skirtingą drėgmę turinčiu medienos kuru ir atitinkamai perskaičiuoti norimą
santykį pagal masę ir tikėtis panašaus NOx ir SO2 emisijų rezultato pagal atliktus
mūsų matavimus. Deginant kuro mišinius buvo siekiama įvertinti, kuriuo atveju
generuojama didesnė dalis NOx ir SO2 emisijų. Kadangi nuotekų dumble yra
nemažai azoto ir sieros, todėl deginant vien džiovintą dumblą gaunamos didelės
NOx ir SO2 koncentracijos degimo produktuose.
Toliau gautus tyrimo rezultatus pateikiame grafiškai, nurodant NOx ir SO2
emisijų priklausomybes nuo oro pertekliaus koeficiento.
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2 pav. NOx emisijų priklausomybės nuo oro pertekliaus koeficiento ir kuro ar jo
mišinio rūšies.(Horizontali linija vaizduoja išmetamų teršalų iš kurą deginančių
įrenginių normą pagal Land-43-2001)
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Mišinys: nuotekų dumblas 5%
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3 pav. SO2 emisijų priklausomybės nuo oro pertekliaus koeficiento ir kuro ar jo
mišinio rūšies. (Horizontali linija vaizduoja išmetamų teršalų iš kurą deginančių
įrenginių normą pagal Land-43-2001)
Deginant mišinį: džiovintas nuotekų dumblas 30 % + 70 % medienos kuro
(pagal sausąją medienos kuro masę), yra viršijamos tik NOx emisijų leistinos
koncentracijų ribinės normos (2, 3, pav.) , o SO2 emisijos yra gerokai mažesnės
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nei normuojama pagal LAND 43-2001, su sąlyga, kad tai būtų traktuojama kaip
biokuras ar kietasis kuras. Tačiau sumažinus kuro mišinio santykį iki nuotekų
dumblas 20 % + 80 % medienos kuro (pagal sausąją medienos kuro masę)
praktiškai pasiekiama riba, kai NOx koncentracijos yra artimos normai t. y., 750
mg/Nm3. Iš šių bandymo rezultatų matyti, kad jeigu kuro mišinys būtų
sudaromas maišant džiovinto dumblo iki 20 % su medienos kuru (medienos kiekį
skaičiuojant pagal sausąją masę), bus neviršijamos NOx emisijų leistinos
koncentracijų ribinės normos (pagal LAND 43-2001), jeigu šis kuras būtų
traktuojamas kaip biokuras.
4. Išvados
1.

2.

3.

Deginant degimo įrenginyje vien tik džiovintą nuotekų dumblą yra gerokai
viršijamos NOx ir SO2 emisijų leistinos koncentracijų ribinės normos (pagal
LAND 43-2001), jeigu šis kuras būtų traktuojamas kaip kietasis kuras ar
biokuras.
Deginant kuro mišinį: nuotekų dumblas 20 % + 80 % medienos kuro (pagal
sausąją medienos kuro masę) pasiekiama riba, kai NOx koncentracijos
degimo produktuose jau yra šiek tiek mažiau ar apie 750 mg/Nm3.
SO2 emisijos yra mažesnės nei normuojama pagal LAND 43-2001 (jeigu šis
kuras būtų traktuojamas kaip kietasis ar biokuras) esant kuro mišiniuidžiovintas nuotekų dumblas 30 % + 70 % medienos kuro (pagal sausąją
medienos kuro masę) ir atitinkamai mišiniams su dar mažesne dumblo
dalimi.
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Summary
The human hearing system is a remarkable engineering design that is formed of
complex geometries and different dynamic responses to transform an acoustic
input into an electrical output for humans to understand.
Firstly, the paper presents the CAD model of the human ear, modeled using
SolidWorks®. Second part of the paper presents the main fixing element of bone
anchored hearing aid system and micro tooling designed also SolidWorks®
package. Presented tooling of an implant is used for individuals with conductive
and mixed hearing loss or single-sided deafness.
Keywords: Middle ear, inner ear, implant, surgery tooling, audibility.
1. Introduction
The human auditory system has to fulfill three basic functions:
• To direct sound waves into the middle ear,
• To sense the fluctuation in air pressure,
• Translate these fluctuations into an electrical signal that the brain can
understand.
The human ear is divided by three parts: outer, middle and inner ear.
In the second chapter some aspects of the modeling of middle and inner ear will
be presented. In the third chapter the modeling of micro tooling used for the
restore/improvement of the audibility will be presented.
2. Middle and inner hear modeling
The most difficulty in modelling was the Semi-Circular Canals (SCC),
because the SCC is not orthogonal and not planar. The SCC is responsible for the
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sensations of balance and motion. Firstly, the palpation of the SCC on a
machine-tool DMU-35 CNC (Siemens Controller) was executed in order to find
the angles between the different canal planes. But without success, there were
many problems like measurement uncertainty. Because the sensor was round, so
a radius problem on lot of measures; the sensor was broken and rework; the
problem of nonplanarity of canals planes and how to be sure that we are at the
middle plane of each canals. Finally it was decided to ignore the nonplanarity,
for the complexity. The figure 1. a) presents the SCC repartition in the space
testing using CNC machine-tool. The figure 1. b) presents the modeled SCC
canals of inner ear: anterior, posterior and horizontal.
The techniques used in modeling were mainly the lofted surface and the
surface knit.

a) the definition of plans

b) modelled canals
1 Fig. Semi-circular canals

The final assembly of the middle and inner ear is presented in figure 2.
Everything was done with the surface tools in SolidWorks® 2012 environment.
Each part was modeled separately and after that the assembly was done. Here it
was two tasks. Firstly, to make the assembly in working plane and secondly to
make the assembly in the human reference.

2 Fig. Modelled and assembled middle ear and inner ear
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3. Micro tooling for the audibility
The bone anchored hearing aid® system uses direct bone conduction
method in which the bone acts as a transmitter for its direct access to the cochlea.
The system is based on the principle of osseointegration wherein the titanium
implant is included in the living tissue. Figure 3 a) presents the modeled implant
fixing element in bone imitation.
The purpose of the study was to model earlier mentioned system by using
SolidWorks 2012. It was the implant, the sound processor and surgery tools to
perforate special hole. To complete this project the question was about which
way is the best to take all these measures. Figure 3 b) presents the bottom of
implant to determinate the angle. Nikon microscope was used equipped with an
Infinity camera connected to a computer. Calibration also was performed.

a) implant without processor

b) angle measurement using Nikon
microscope
3 Fig. Implant for the audibility

In real surgical operation the success of chirurgical intervention is assured
using special surgery tools. All micro tooling, used to perforate the bone was
modelled too. Figure 4. presents the bore, which is used to drill the hole in the
bone.

4 Fig. Surgery tool for bone drilling
66

The most interesting thing is that the smaller diameter of the tool is working
like milling tool and the posterior part work to make a small bed for better
implant fixation. The aim of this drill is to produce as small quantity of heat as
possible. Of course the drilling is made with additional water cooling.

4. Conclusions
The paper presented some results of CAD modeling of human hearing
system, of surgery tooling, of implant for audibility for old people using
SolidWorks® 2012 package.
The first application of presented work – pedagogical for students in
medicine and medical engineering studies.
The presented work is the first step in the further FEA analysis, conducting
to propose some practical suggestions for ORL surgery.
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Santrauka
Atlikti stačiakampio ir apavalaus skerspjūvio veleno ir įvorės tipo detalių
vibracinio tarpusavio centravimo eksperimentiniai tyrimai, panaudojant pasyvaus
paslankumo įtaisą. Sukonstruotas vibracinio rinkimo eksperimentinis stendas, kai
velenas tvirtinamas pasyvaus paslankumo įtaise, o įvorė bazuojama ant
vibratoriaus. Bandymo metu įvorė ir velenėlis yra nustatomi surinkimo
pozicijoje su tam tikru ašių nesutapimu ir velenas prispaudžiamas prie įvorės
nustatyta ašine jėga. Sudarytos centravimo trukmės priklausomybės nuo ašių
nesutapimo, vibracinio žadinimo dažnio ir amplitudės, pradinės prispaudimo
jėgos.
Raktiniai žodžiai: paslankumas, virpesiai, rinkimas, centravimas
1. Įvadas
Surinkimas yra svarbi gamybos proceso dalis. Robotų panaudojimas
surinkime lemia daug mažesnį surinkimo laiką bei sąnaudas, pagerina surinkimo
proceso kokybę. Didėjant įvairių gaminių gamybos apimčiai, labai išauga
rinkimo darbų apimtis. Dėl to rinkimo darbus reikia intensyvinti, kurti
efektyvesnius rinkimo metodus.
Svarbiausi automatinio rinkimo etapai – jungiamųjų paviršių sutapdinimas
ir detalių sujungimas. Neteisingai parinkus sujungimo parametrus, sujungimo
procesas gali sutrikti, dėl to renkamos detalės ir rinkimo įrengimai gali būti
sugadinami. Todėl svarbu gerai ištirti sujungimo procesą, kad būtų išvengta
panašių padarinių ir būtų galima suprojektuoti patikimą, ilgaamžišką ir efektyvią
rinkimo įrangą. Pagal jungiamųjų paviršių sutapdinimo pobūdį rinkimo metodai
skirstomi į aktyviuosius ir pasyviuosius. Aktyviajam metodui priskiriami robotai
su įvairiais jutikliais, grįžtamaisiais ryšiais ir pozicionavimo pavaromis.
Pasyvieji rinkimo metodai pagrįsti jungiamųjų paviršių sutapdinimu, naudojant
įtaisus su tampriaisiais elementais. Tai daug paprastesnės ir pigesnės rinkimo
sistemos ir įtaisai, kurie leidžia užtikrinti patikimą rinkimo procesą.
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Pasyvaus paslankumo įtaisas su nutolusio paslankumo centru buvo išrastas
mokslininkų Whitney ir Nervins 1979 metais [1]. Nutolusio paslankumo centro
padėtį lemia tampriųjų elementų išdėstymas. Šiuos elementus sumontavus
kampu, paslankumo centrą galima nustatyti velenėlio gale. Tam tikra jėga
spaudžiant velenėlį prie įvorės, jis gali pakrypti ir pasisukti aplink tą tašką ir taip
palengvinti renkamų detalių centravimą.
Vėliau sukurta nemažai skirtingos konstrukcijos pasyvaus paslankumo
įtaisų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir atlikta daugybė bandymų [2, 3, 4, 5].
Naudojant tokius įtaisus galima rinkti detales su nuožulomis, kai detalių ašių
nesutapimas nedidesnis nei nuožulos matmuo. Norint atlikti detalių be nuožulų
rinkimą, pasiūlytas vibracinis rinkimo metodas pagrįstas pasyvaus paslankumo
įtaiso naudojimu ir vibraciniu žadinimu. Ant vibratoriaus platformos nejudamai
bazuojama įvorė, kuriai suteikiamas vibracinis žadinimas vertikalia kryptimi.
Velenėlis tvirtinamas pasyvaus paslankumo įtaise, kuris turi galimybę judėti
ribotoje erdvėje nejudamos detalės (įvorės) atžvilgiu. Dėl vibracinio žadinimo
atsiranda kryptingas veleno judesys įvorės ašies kryptimi, kuris lemia
jungiamųjų paviršių sutapdinimą.
Tyrimo tikslas – išnagrinėti įvorės žadinimo dažnio ir amplitudės, detalių
ašių nesutapimo, prispaudimo jėgos įtaką centravimo trukmei ir proceso
patikimumui.
2. Eksperimentinis stendas ir tyrimų metodika
Veleno ir įvorės vibracinio centravimo ir rinkimo tyrimams atlikti
suprojektuotas vibracinio detalių rinkimo stendas (1 pav.). Signalų generatoriumi
1 sukurimas reikiamo virpesių dažnio bei amplitudės signalas, kuris
sustiprinamas stiprintuvu 2 ir perduodamas vibratoriui 3. Ant vibratoriaus
platformos standžiai pritvirtinta įvorė 4, kurios atžvilgiu centruojamas velenėlis
5. Įtvirtintas pasyvaus paslankumo įtaise 6, jis gali judėti ribotoje erdvėje.
Leidžiant stovą 11 žemyn, mikrometru 7 nustatoma velenėlio prispaudimo prie
įvorės jėga. Osciloskopas 8 fiksuoja iš akselerometro gautus virpesių parametrus
bei veleno įkritimo į įvorę momentą, kurio signalą gauna iš įtaiso 9, ir visa tai
perduoda į kompiuterio 10 ekraną.
Eksperimentiniams įvorės ir veleno centravimo bandymams sukonstruota
keletas pasyvaus paslankumo įtaisų, kurie pagaminti naudojant skirtingus
tampriuosius elementus. Tamprieji elementai 4, išdėstyti 120 laipsnių kampu
vienas nuo kito (2 pav.). Jie tvirtinami prie apatinio dangtelio 3 bei metalinės
plokštelės 7. Apatinis dangtelis varžtais prispaudžiamas prie viršutinio dangtelio
2, o tampriuosius elementus nuo išorės dengia korpusas 6, jungiantis dangtelius.
Prie viršutinio dangtelio pritvirtintas laikiklis 1, kuriuo galima perstumti įtaisą
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1 pav. Vibracinio centravimo stendo bendras vaizdas: 1 – signalo generatorius,
2 – stiprintuvas, 3 – vibratorius, 4 – įvorė, 5 – velenėlis, 6 – nutolusio
paslankumo centro įtaisas, 7 – mikrometras prispaudimo jėgai matuoti, 8 –
osciloskopas, 9 – elektrinė sistema veleno įkritimo laikui fiksuoti, 10 –
kompiuteris, 11 – stovas
horizontalia kryptimi stovo atžvilgiu ir taip nustatyti detalių ašių nesutapimą.
Prie metalinės plokštelės 7, tvirtinamas centrinis guminis tamprusis elementas 5,
kuris laiko iš velenėlį 8. Įvorė 9 pritvirtinta prie dielektrinės plokštelės 10, kuri
izoliuoja įvorę nuo vibratoriaus ir neleidžia jai įsimagnetinti.

2 pav. Pasyvaus paslankumo įtaiso ir įvorės išdėstymo schema
3 paveiksle pateikiamos skirtingos pasyvaus paslankumo įtaiso konfiguracijos.
Įtaise (3 pav., a) naudojami cilindriniai tamprieji elementai iš porėtos gumos.
Įtaise (3 pav., b) tamprieji elementai yra cilindrinės spyruoklės. Nuo tampriųjų
elementų tipo priklauso įtaiso standumas ašine ir radialine kryptimis. Įtaisas su
guminiais ir spyruokliniais tampriaisiais elementais pavaizduotas 3 paveiksle, c.
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a
b
c
3 pav. Pasyvaus paslankumo įtaisai su skirtingais tampriaisiais elementais
Eksperimentams panaudoti skirtingo profilio velenėliai bei įvorės, kurių schemos
pavaizduotos 4 paveiksle. Eksperimentai atlikti centruojant 16 mm skersmens
apvalų velenėlį, 16,1 mm skersmens įvorės skylės atžvilgiu ir keturkampio
skerspjūvio 16x16 mm velenėlį, skylės 16,1x16x1 mm atžvilgiu.

a
b
4 pav. Centruojamų detalių pavyzdžiai
3. Eksperimentinių tyrimų rezultatai
Keičiant pagrindinius parametrus – velenėlio ir įvorės ašių nesutapimą ∆,
prispaudimo jėgą F, virpesių dažnį f bei virpesių amplitudę
A, – gautos centravimo laiko t priklausomybės nuo kiekvieno iš parametrų. Jos
atvaizduotos grafikuose (5, 6, 7, 8 pav.).
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5 pav. Centravimo laiko priklausomybės nuo prispaudimo jėgos, keičiant dažnį,
grafikas. Velenėlis ir įvorė keturkampiai; ∆=1 mm, A=1 mm.

6 pav. Centravimo laiko priklausomybės nuo amplitudės, keičiant žadinimo
dažnį, grafikas. Velenėlis ir įvorė keturkampiai; ∆=1 mm, F=7 N.

7 pav. Centravimo laiko priklausomybės nuo ašių nesutapimo, keičiant
prispaudimo jėgą, grafikas. Velenėlis ir įvorė apvalūs; f=60 Hz, A=1.8 mm.
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8 pav. Centravimo laiko priklausomybės nuo dažnio, keičiant prispaudimo jėgą,
grafikas. Velenėlis ir įvorė apvalūs; ∆=1 mm, F=7 N.
4. Išvados
Atlikti apvalaus ir stačiakampio skerspjūvio detalių vibracinio
centravimo tyrimai. Ištirta centravimo trukmės priklausomybė nuo detalių ašių
nesutapimo, prispaudimo jėgos, bei žadinimo dažnio bei amplitudės. Ašių
nesutapimo kitimo intervalas nuo 0,5 mm iki 2 mm; prispaudimo jėgos – nuo 4N
iki 10 N; dažnio – nuo 60Hz iki 90 Hz; amplitudės – nuo 0,8mm iki 1,6mm.
Nustatyta, kad didėjant amplitudei ir dažniui, centravimo trukmė mažėja, o
didėjant ašių nesutapimui bei prispaudimo jėgai centravimas trunka ilgiau. Kai
velenėlis ir įvorė yra keturkampio skersmens, centravimas vyksta žymiai
greičiau, nei jiems esant apvaliems. Esant per mažam žadinimo dažniui (50 Hz),
centravimas vyksta tik žadinant įvorę didesne amplitude.
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Santrauka
Šiame darbe tiriama planuojamos geležinkelio plėtros („Rail Baltica“ projektas)
ir Kauno viešojo logistikos centro steigimo įtaka Kauno miesto aplinkinėms
teritorijoms bei jų susisiekimo sistemai. Darbe išanalizuota esama eismo
situacija, tiriamas eismo intensyvumas Ateities plente bei labiausiai apkrautoje
Amalių geležinkelio pervažoje, jos eismo srautai rytinio ir vakarinio piko metu.
Vertinamos kelių ir geležinkelių eismo prognozės įgyvendinus planuojamus
projektus, galimos iškylančios problemos ir jų sprendimo galimybės.
Raktiniai žodžiai: susisiekimo sistema, „Rail Baltica“ projektas, Kauno viešasis
logistikos centras (KVLC), geležinkelio pervaža.
1. Įvadas
Kauno miestą ir rajoną dėl patogios geografinės padėties, aukštos
kategorijos kelių ir geležinkelių tinklo galima laikyti transporto kryžkele,
jungiančia didžiuosius Lietuvos miestus bei kaimynines valstybes.
Vienas svarbiausių šalies ir viso regiono susisiekimo infrastruktūros objektų
yra europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ tiesimas. Projekto darbai
atliekami Lietuvoje, planuojama 2013-ais metais vėžė sieks Kauną, o iki 2016
metų bus nutiesta visa Lietuvos teritorijoje planuojama atkarpa. „Rail Baltica“
turėtų pagerinti vidurio ir rytų Europos jungtį su Vokietija, sujungiant Lenkiją,
Baltijos šalis ir Suomiją (1 pav.), taip pat būtų garantuotas aukštos kokybės
keleivių bei krovinių vežimas.
Krovinių srautų pasikeitimas ir jų augimas sudarys naujas galimybes kurti
logistines grandines Lietuvoje. Bene svarbiausias įgyvendinamas projektas
Kauno mieste viešojo logistikos centro kūrimas. Viešasis logistikos centras
svarbus tuo, kad atsiduria kryžkelėje dviejų koridorių: Rytų-Vakarų koridoriaus
ir „Rail Balticos“ koridoriaus sankirtoje. Būsimo logistikos centro vienas
pagrindinių uždavinių - gebėti sukoordinuoti krovinių judėjimą šiomis dvejomis
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linijomis, taip pat vykdyti pervežimus skirtingomis vėžėmis, terminalu vykdyti
patikimą ir rentabilų krovinių perkėlimą iš vienos transporto rūšies į kitą.
Didėjantis krovinių gabenimas kelių ir geležinkelių transportu gali sukelti
neigiamų pasekmių tam tikroms Kauno miesto zonoms. Todėl svarbu nustatyti
eismo intensyvumo srautus ir įvertinti galimus padarinius.

1 pav. „Rail Baltica“ projektas sujungsiantis geležinkeliu Vokietiją,
Lenkiją, Baltijos šalis ir Suomiją.
2. Tyrimas
Vertinant susisiekimo sistemos funkcionalumą po VLC veiklos pradžios
būtina atsižvelgti į eismo dalyvių poreikius, kelionės laiką, poveikį aplinkai.
Svarbu, kad padidėjęs sunkiasvorio krovininio transporto eismas įsilietų į
prognozuojamą transporto srautą nesudarydamas neigiamų pasekmių.
Didžiausia įtaka galima Kauno mieste, Ateities plento zonoje, kur
įsikūrusios logistikos įmonės. Ateities plente fiksuojamas didelis eismo
intensyvumas, kurio didelę dalį sudaro krovininis transportas. Didelės kelionės
laiko gaištys kyla dėl reguliuojamos sankryžos su Taikos prospektu ir Amalių
geležinkelio pervažos. Esamą situaciją, ypač piko metu, dar labiau gali
pabloginti krovininis transportas, vykstantis Ateities plentu į planuojamą VLC.
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Tyrimas atliktas analizuojant 2010, 2011, 2012 metų vienos paros
traukinių eismo intensyvumo srautus važiuojančius per Amalių geležinkelio
pervažą. Duomenys pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Traukiniai pravažiuojantys Amalių geležinkelio pervažą per parą

*Nekeleiviniams traukiniams priskirti krovininiai traukiniai, pavieniai
lokomotyvai, specialioji geležinkelių priežiūros technika.
Analizuojant geležinkelio ruožą Palemonas - Kaunas, kuriame yra tiriama
Amalių pervaža, 2005-2010 m. laikotarpiu nustatytas spartus krovinių vežimo
augimas. Remiantis surinktais duomenimis pateikiamas krovinių srautų ir
traukinių eismo kitimas nagrinėjamame ruože 2010 – 2012 m. (2 pav.).
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2 pav. Metinis srautų kitimas 2011, 2012 metais, pagal 2010 m.
Grafike pateikiamas Palemono geležinkelio stotį kertančių krovininių
traukinių kitimas, Amalių geležinkelio pervažos paros intensyvumas bei
pervažos piko valandos didžiausias ir vidutinis traukinių srauto kitimas. Iš
grafiko matomas nežymus srautų kitimas. Nors 2012 metais, vakarinio piko
metu, sumažėjo didžiausias traukinių skaičius per valandą, tačiau šis pokytis
neturėjo įtakos kelių transporto spūstims Ateities plente.
3. Išvados
Įvertinus pastarųjų metų automobilių ir geležinkelių transporto srautų
kitimą bei didėjančius pervežamus krovinių kiekius, galima daryti išvadą, kad
susisiekimo situacija Ateities plente, ties Amalių geležinkelio pervaž, blogės.
Įgyvendinti „Rail Balticos“ ir KVLC projektai lems didėjančius kelių ir
geležinkelio transporto srautus. Padidėjęs transporto intensyvumas dar labiau
užkimš eismą analizuojamoje zonoje, o piko valandos trukmė pailgės.
Vienintelis sprendimo būdas, užtikrinantis optimalų eismo sistemos
funkcionalumą, būtų pietrytinio aplinkkelio statyba.
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Santrauka
Išnagrinėtos liaunų konstrukcijų stabilumo kritinių būsenų priklausomybės ir
identifikavimo metodai. Konstrukcijų stabilumas tirtas taikant realius ir
virtualius eksperimentus. Pasiūlytas konstrukcijų kritinių būsenų identifikavimas
pagal jų iki kritinių būvių eksperimentų parametrus.
Raktiniai žodžiai: liaunos konstrukcijos, stabilumas, kritinės apkrovos,
skaitiniai metodai.
1. Įvadas
Liaunos metalinės ir kompozicinės konstrukcijos dėl gniuždymo, lenkimo ir
sukimo apkrovų gali prarasti vietinį stabilumą nedidelėse srityse, ir tai gali tapti
jų bendrojo suirimo priežastimis. Tokių konstrukcijų stabilumo sąlygos yra
nagrinėtos daugelyje darbų taikant teorinius [1,2] ir skaitinius [3,4] metodus.
Daugelyje universalių baigtinių elementų analizės sistemų [5] yra numatytos
galimybės įvertinti tokių konstrukcijų stabilumą joms deformuojantis tampriai ir
plastiškai. Realių konstrukcijų savybės, apibūdinamos matmenimis, medžiagų
fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis, apkrovų ir įtvirtinimo sąlygomis, svyruoja
tam tikrose ribose. Todėl įvertinant konstrukcijų stabilumo atsargą reikia
atsižvelgti į šiuos neapibrėžtumus. Praktiškai įvertinant konstrukcijų stabilumo
atsargą ne visuomet galima pritaikyti teoriją arba skaitinę analizę. Tuomet gali
būti taikomi eksperimentiniai metodai, pagrįsti deformacijų ir apkrovų ryšio
nustatymu ir eksperimentų matavimų rezultatų ekstrapoliacija [6-8].
Šiame darbe yra nagrinėjamas liaunų konstrukcijų kritinių būsenų
identifikavimas pagal eksperimentiškai nustatytas jų deformacijų ir apkrovų
priklausomybes. Tuo tikslu buvo paruoštas mokomasis stendas, skirtas realių
plonasienių sijų stabilumo įvertinimo teoriniais ir skaitiniais metodais
eksperimentinei patikrai. Taip pat pasiūlytas būdas kritinėms apkrovoms
identifikuoti pagal deformacijų ir apkrovų priklausomybes, kuris buvo
patikrintas panaudojant stendą ir suderintą automatizuotą matavimo sistemą.
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2. Konstrukcijų stabilumo tyrimo stendas
Liaunų konstrukcijų stabilumo tyrimams buvo pritaikytas mokomasis
laboratoriniams darbams skirtas stendas GUNT SE112 [9], kurio matmenys 1400 x
400 x 1130 mm ir vidinė ertmė - 1250x900x40 mm, kuris yra parodytas 1 pav.
2

1

2
4

3

2
1

F

3

4
6

5

a)
b)
c)
1 pav. Stendo bendras vaizdas (a), bandinio ir matavimo prietaisų tvirtinimas (b)
ir automatizuota matavimo sistema (c): 1 – rėmas, 2 – bandoma konstrukcija,
3 – jėgos matavimo prietaisas, 4 – poslinkio matavimo prietaisas, 5 – duomenų
perdavimo blokas, 6 - kompiuteris

Jėgos ir poslinkių matavimai atliekami dinamometru ir indikatoriumi (žr. 1
pav., b) arba elektromechaniniais jutikliais (žr. 1 pav., c). Duomenų perdavimo
blokas - Spider8 [10]. Šiame darbo etape buvo pasinaudota paprasčiausiu
duomenų apdorojimu pritaikius universalią programinę įrangą Catman 4.5 [10].
Tolesniame etape numatoma paruošti originalią programinę įrangą, pritaikytą
siūlomo kritinių būsenų identifikavimo metodo įdiegimui.
3. Konstrukcijų kritinių stabilumo būsenų identifikavimas
Liaunų realių konstrukcijų, kurių parametrai atitinka projektines
tolerancijas, kritinio stabilumo būsenos gali būti identifikuotos prie žymiai
mažesnių apkrovų [11,12]. Šie metodai yra taikomi konstrukcijoms, kurių
parametrai nėra idealūs ir tai pasireiškia apkrovų ekscentriškumu, standumo
netolygumais ir kt. Tai išreiškiama priklausomybėmis tarp konstrukcijos
poslinkių ir apkrovų. Pavyzdžiui lenkiamos ir gniuždomos sijos įlinkiai gali būti
apskaičiuoti [11]:
v0
,
(1)
v=
F
1−
Fkr
čia v0 – pradinis įlinkis nuo lenkimo įrąžų, v - įlinkis nuo visų apkrovų, F –
veikiančios apkrovos, Fkr – kritinės apkrovos.
Plačiai žinoma vadinamoji sekanto formulė taikoma kolonoms su
apkrovimo ekscentriškumais [12]:
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  F L 
 − 1 ,
vmax = e  sec


  EI 2  

(2)

čia e – ekscentriškumas, EI – kolonos lenkimo standumo modulis, L – kolonos
ilgis, vmax – didžiausias kolonos įlinkis.
Sudėtingoms liaunoms konstrukcijoms taikoma tiesinė Southwell‘o
poslinkio-paslankumo priklausomybė [7]:

v = Fkr

v
−a,
F

(3)

čia v – poslinkis, v/F – paslankumas, Fkr, a – tiesinės regresijos koeficientai.
Šiame darbe buvo eksperimentiškai tirtos skirtingų konstrukcijų kritinės
būsenos ir joms numatyti taikytos žinomos priklausomybės (1-3). Taip pat
pasiūlyta liaunos konstrukcijos su gamybos, montavimo ir apkrovimo
nuokrypomis, kritinių būsenų identifikavimo būdas laikant, kad liaunos
konstrukcijos apkrovų ir deformacijų priklausomybės gali būti skirstomos į tris
sritis: a) –išlyginimo, b) – proporcingumo, c) – nestabilumo. Išlyginimo srityje
vyksta konstrukcijos įvarža, kurios metu pašalinami laisvumai sujungimuose.
Proporcingumo srityje vyksta proporcingas apkrovoms deformavimasis, o
nestabilumo srityje priklausomybė tarp poslinkių ir deformacijų tampa netiesinė.
Tai siūloma aprašyti šiomis funkcijomis:
F
Fkr

a v a ,
v0 < v < v1 − a )
1

F = a 3 + a 4 v ,
v1 < v < v 2 − b ) ,

2
 Fkr + a5 ( v − vkr ) , v 2 < v < vkr − c )
2

v1
a

v2
b

(4)

vkr v
c

2 pav. Liaunos konstrukcijos poslinkiai
Priklausomybėje (4) yra parametrai a1,...a5, v1, v2, Fkr, vkr, kuriuos galima
apibrėžti pagal eksperimentinių matavimų rezultatus, pavaizduotus 2 pav.
taškais. Gautųjų priklausomybių pasikliautinos ribos yra parodytos
punktyrinėmis linijomis. Tokiu būdu yra nustatomi ir kritinių apkrovų
pasikliautini intervalai. Jie priklauso nuo eksperimentinių matavimų kiekio ir
apkrovų lygio.
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4. Modeliai ir rezultatai
Konstrukcijos skaitiniai modeliai paruošti ir kritinių būsenų analizė atlikta
ABAQUS BEA sistema [5] taikant Static Riks metodą. 3 pav. parodyti nagrinėti
modeliai kritinėse būsenose.

a)
b)
c)
3 pav. Sudėtinės (a), kvadratinio (b) ir apskrito (c) skerspjūvių sijų BE modeliai
ir kritinių apkrovų identifikavimo iliustracija skirtingais būdais: I – (4), II – (3),
III – (2)
Sijų poslinkių ir apkrovų eksperimentinių priklausomybių aprašymas (2-4)
išraiškomis yra parodytas 3 pav. I-ojoje eilėje pateikta pagal (4) išraišką aprašyta
poslinkių-apkrovų funkcija, pagal kurią didžiausia apkrova atspindi kritinę
konstrukcijos būseną. II ir III -ojoje eilėje pateiktose funkcijose kritines būsenas
taip pat atitinka didžiausia apkrovos reikšmė, demonstruojanti funkcijų
neapibrėžtumo būsenas. Punktyrine linija pažymėta kritinė apkrova, išmatuota
eksperimentiškai. Šie rezultatai rodo pateikti kritinių apkrovų įvertinimo būdai
gali būti taikomi praktinėms reikmėms.
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5. Išvados
Paruoštas liaunų konstrukcijų stabilumo kritinių būsenų identifikavimo
stendas ir eksperimentų atlikimo metodika. Atlikti eksperimentai su skirtingos
konstrukcijos elementais ir nustatytos jų kritinės apkrovos. Pasiūlytas kritinių
būsenų identifikavimo metodas buvo patikrintas eksperimentais ir skaitinių
modelių analizėmis ABAQUS Static Riks būdu.
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Santrauka
Tyrimo tikslas – ištirti irklavimo treniruokliuose naudojamų hidraulinių cilindrų
jėgos charakteristikas, siekiant nustatyti generuojamos pasipriešinimo jėgos
priklausomybę nuo skirtingų darbo režimų (greičio ir pasipriešinimo lygio), bei
temperatūros. Nustatyta, kad temperatūros kitimas turi tiesioginį ryšį su apkrovos
įrenginių generuojama pasipriešinimo jėga.
Raktiniai žodžiai: hidraulinis cilindras, irklavimo treniruoklis, pasipriešinimo
lygis.
1. Įvadas
Pastaruoju metu vis plačiau naudojami irklavimo treniruokliai su
hidrauliniais apkrovos įrenginiais dar kitaip vadinamais hidrocilindrais (HC) [1],
kuriuose pasipriešinimo jėga sukuriama klampų skystį priverčiant tekėti mažo
skerspjūvio kanalu [2]. Sportininkui traukiant HC stūmoklį skystis teka iš vienos
cilindro dalies į kitą per stūmoklyje ar cilindro galuose suformuotus kanalus ir
taip sukuriamas hidrodinaminis pasipriešinimas, kuris tiesiogiai priklauso nuo
stūmoklio judėjimo greičio, stūmoklio skersmens (ploto) ir skysčio klampos [3].
Hidrocilindrai generuoja pasipriešinimo jėgą viena kryptimi, traukiant stūmoklį.
Šis pasipriešinimo būdas plačiai naudojamas sporto ir reabilitacijos
treniruokliuose, kadangi hidraulinio pasipriešinimo apkrova prisitaiko prie
raumenų jėgos ir leidžia pasiekti pilną raumens apkrovimą viso ciklo metu [4].
Taip pat yra vienas saugiausių, kadangi pasipriešinimas generuojamas tol, kol
atliekamas judesys (nustojus atlikinėti pratimą apkrova iškart nustoja veikusi),
bei maksimali pasipriešinimo jėga priklauso nuo sportuojančiojo pajėgumo, todėl
treniruočių metu sumažėja traumų tikimybė [4].
Tyrimams pasirinkti trys skirtingų irklavimo treniruoklių hidrocilindrai tai:
„Hammer Cobra“, „BH Fitness Europe Pro“ bei „Kettler Kadett“ [5, 6, 7],
turintys dvylika pasipriešinimo lygių (PL).
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2. Tyrimo metodika
Tyrimas buvo atliekamas Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos
centre (MMSIC), Biomechatronikos laboratorijoje. Tyrime naudota universali
dviejų kolonų stalinė kompiuterizuota medžiagų mechaninių savybių tyrimo
mašina „Tinus Olsen H25KT“. Slenkamojo judesio hidrocilindrų pasipriešinimo
jėgos charakteristikoms nustatyti sukurtas tyrimo stendas (1 pav.).

1 pav. Tyrimo stendas: 1 – tiriamas HC;
2 – bandymų mašina „Tinius Olsen
H25KT“; 3 – sferiniai šarnyrai;
4 – jėgos jutiklis

2 pav. Infraraudonųjų spindulių
pirometras

HC bandymų mašinoje tvirtinami tarp pagrindo ir judamos skersinės
atramos panaudojant specialiai pagamintus tvirtinimo elementus su sferiniai
šarnyrais, norint eliminuoti dėl tvirtinimo ašių nesutapimo atsirandančias
skersines jėgas. Pasipriešinimo jėga matuota esant skirtingiems (I, IV, VIII, XII)
HC pasipriešinimo lygiams, stūmoklį traukiant skirtingais (60, 300, 600, 900
mm/min) greičiais esant 20 oC aplinkos temperatūrai.
Antrajame tyrime pirmiausia nustatyta, HC temperatūros priklausomybė
nuo pratimų kartojimų skaičiaus, atlikus 1000 yrių, esant VII PL. Temperatūrai
matuoti kas 50 yrių, HC vidurinėje dalyje naudotas infraraudonųjų spindulių
pirometras „Testo 845“ (2 pav.). Irkluota vidutiniškai 55 min., 18,1 yrio/min
vidutiniu tempu. Norint gauti pasipriešinimo jėgos priklausomybes nuo
temperatūros, įkaitinti HC buvo kuo greičiau dedami į bandymų mašiną ir stebint
temperatūrą, matuojama pasipriešinimo jėga, stūmoklį traukiant 900 mm/min
greičiu esant XII pasipriešinimo lygiui. Pasipriešinimo jėga matuojama
temperatūrai mažėjant kas 5 oC iki aplinkos temperatūros (20 oC).
3. Tyrimo rezultatai
3 paveiksle pateiktos eksperimentiškai gautos HC pasipriešinimo jėgos
priklausomybės nuo poslinkio, esant pastoviam (60, 300, 600, 900 mm/min)
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greičiui bei VIII pasipriešinimo lygiui. Iš kurių matyti, kad pasipriešinimo jėgos
priklausomybės skirtingų HC skiriasi kiekybiškai ir kokybiškai.

a

b

c
3 pav. Pasipriešinimo jėgos priklausomybė nuo poslinkio esant pastoviam
greičiui prie VIII PL: a – „Hammer Cobra“; b – „BH Fitness Europe Pro“; c –
„Kettler Kadett“
4 paveiksle pavaizduota temperatūros priklausomybė nuo yrių skaičiaus
grafikas.
85

4 pav. Temperatūros priklausomybė nuo yrių skaičiaus
5 paveiksle pateiktos pasipriešinimo jėgos priklausomybės nuo poslinkio
esant pastoviai temperatūrai iš kurių matyti, kad pasipriešinimo jėga atvirkščiai
proporcinga temperatūrai. Hidrocilindrams pasiekus 50 oC temperatūrą,
didžiausią pasipriešinimo jėgą generuoja irklavimo treniruoklio „Hammer
Cobra“ hidrocilindras, kuri lygi 196,77 N, mažiausią – 91,68 N, kurią generuoja
„Kettler Kadett“ hidrocilindras. Temperatūrai sumažėjus iki 35 oC didžiausią
pasipriešinimo jėgą sukuria „BH Fitness Europe Pro“ irklavimo treniruoklio
hidrocilindras, kuri lygi 237,54 N, mažiausią „Kettler Kadett“ HC jis generuoja
114,44 N jėgą.

a

b
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c
5 pav. Pasipriešinimo jėgos priklausomybė nuo poslinkio esant pastoviai
temperatūrai prie XII pasipriešinimo lygio bei 900 mm/min greičio:
a – „Hammer Cobra“; b – „BH Fitness Europe Pro“; c – „Kettler Kadett“
4. Išvados
1. Tyrimo metu gauta, kad irklavimo treniruoklių hidrocilindrų
generuojama pasipriešinimo jėga nuo minimalios iki maksimalios priklausomai
nuo darbo režimų skiriasi:
•
„Hammer Cobra“ hidrocilindras generuoja pasipriešinimo jėga nuo
98,1 N iki 502,36 N, t.y. skiriasi 5,12 karto;
•
„BH Fitness Europe Pro“ hidrocilindras generuojama pasipriešinimo
jėga nuo 51,39 N iki 488,49 N, t.y. skiriasi 9,6 karto;
• „Kettler Kadett“ hidrocilindras generuoja pasipriešinimo jėga nuo 80,43
N iki 287,98 N, t.y. skiriasi 3,6 karto.
2. Nustatyta, kad po 1000 yrių daugiausiai (62,3 oC) įkaito irklavimo
treniruoklio „Hammer Cobra“ hidrocilindras, mažiausiai – „Kettler Kadett“
apkrovos įrenginys (54,6 oC), panašiai įkaito „BH Fitness Europe Pro“
hidrocilindras (55,5 oC).
3. Nustatyta, kad temperatūros kitimas turi tiesioginį ryšį su apkrovos
įrenginių generuojama pasipriešinimo jėga, priklausomai nuo temperatūros
pasipriešinimo jėga gali kisti iki 3,05 karto.
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Santrauka
Straipsnyje pateikiama tyrimo informacija apie medžiagų ribinių būvių
nustatymą plonasienių cilindrų bandiniais vietoje originaliųjų. Buvo patikrintas
jų tinkamumas laboratoriniams darbams. Eksperimentais bei skaitiniais metodais
ištirtas bandinių praslydimas bandymo stende ir palyginti gautieji rezultatai.
Raktiniai žodžiai: ribiniai būviai, metalai, originalūs bandiniai, praslydimas,
baigtinių elementų metodas.
1. Įvadas
Medžiagų ribinių būvių tema yra ypač aktuali medžiagų ir statybinėje
mechanikoje [1-2]. Šiai tematikai yra skirta įvairaus pobūdžio laboratorinių
darbų, kuriais patikrinamos medžiagų ribinius būvius aprašančios hipotezės [3].
Ribinių būsenų patikros laboratoriniame darbe [3] (1 pav., b) yra naudojami
sudėtingos formos metaliniai bandiniai (1 pav., a), kurie yra brangūs juos perkant
arba gaminant. Todėl pasiūlyta pakeisti originalius bandinius plonasieniais
cilindrais, kurie gali būti pagaminti atpjaunant vamzdelį. Tačiau tvirtinant tokius
bandinius reikia garantuoti, kad jie bandymo metu nepraslys tvirtinimo
griebtuose. Šiuo tyrimu ir siekiama patikrinti pasiūlytųjų bandinių tinkamumą
studentų laboratoriniams darbams.

a)

b)
1 pav. Ribinių būvių bandymo bandinys (a) ir stendas (b)
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2. Eksperimentinė dalis
Tyrimas buvo atliekamas su plonasienio cilindro bandiniu apkraunant jį
keturiais skirtingais apkrovimo atvejais: grynuoju lenkimu, lenkimu su sukimu,
sukimu su lenkimu ir sukimu. Apkrovos buvo didinamos po 1N, kol liekamieji
įlinkiai pasiekdavo 0.1 mm. Eksperimento rezultatai variniam bandiniui, kurio
matmenys yra 50x6x0.5, pateikti 1-4 lentelėse ir 2 pav.
1. lentelė. Grynojo lenkimo apkrovimas
Band. Nr.: 1
Grynasis lenkimas
Jėga F/ N
1
Įlinkis w
8
1/100 mm
Liekamasis
įlinkis ∆w
1
1/100 mm
Takumo
ribos jėga:
13 N

2

Apkr. Kampas:
Medžiaga varis
3
4
5

0°
6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

28

38

52

59

69

79

91

99

109

120

133

143

1,5

2

2,5

4

5

5,5

6

6

6,5

6,5

7

9

10

2. lentelė. Lenkimo su sukimu apkrovimas
Band. Nr.:
2
Lenkimas su sukimu
Jėga F/ N
1
Įlinkis w
6
1/100 mm

Liekamasis
įlinkis ∆w
1/100 mm
Takumo
ribos jėga:
14 N

0

2

Apkr. Kampas:
Medžiaga: varis
3
4
5

30°

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

20

30

37

45

54

65

70

79

88

97

106

115

127

1

1,5

2

2,5

2,5

3

3,5

4

4,5

5,5

7

8

9

10

3.lentelė. Sukimo su lenkimu apkrovimas
Band. Nr.:
3
Sukimas su lenkimu
Jėga F/ N
1
Įlinkis w
3
1/100 mm
Liekamasis
įlinkis ∆w
0,5
1/100 mm
Takumo
ribos jėga:
18 N

2

Apkr. Kampas: 60°
Medžiaga: varis
3
4
5
6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

13

17

21

27

35

41

45

50

56

61

67

70

76

80

91

102

1

1

1,5

2

2

2

2

2

2

3

2,5

3

3

3

4

9

13

4.lentelė. Sukimo apkrovimas
Band. Nr.:
Sukimas
Jėga F/ N
Įlinkis w
1/100 mm
Liekamasis
įlinkis ∆w
1/100 mm
Takumo
ribos jėga:
24 N

90

4

Apkr. Kampas: 90°
Medžiaga: varis
9
10
11
12

6

8

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

1,5

2

2

2,5

3

3

4

4

4,5

5

5,5

6

7

8

9

11

15

0,5

0,5

1

1

1

1

1,5

2

2

2

2

2

2

3

4

4,5

5,5

8

12

2. pav. Varinio bandinio liekamųjų įlinkių eksperimentinės priklausomybės nuo jėgos

Varinio plonasienio cilindro sukimo bandymo „Amsler“ stende metu buvo
nustatyta jo deformavimo diagrama, takumo (1.8 Nm) ir stiprumo (3.7 Nm)
sukimo momentai.
3. Praslydimo skaitinė analizė
Siekiant tiksliau nustatyti ar bandinio antdėklas su bandinio cilindru
tarpusavyje nepraslysta buvo panaudotos BE analizės sistemos „Abaqus“ ir
„Solidworks Simulation“, kuriose nagrinėtas bandinys, parodytas 3 pav.
Įvertinus trintį [6] buvo nustatyta bandinio praslydimą atitinkančio sukimo
momento priklausomybė nuo užspaudimo jėgos, kuri yra pavaizduota 4 pav.

3.pav. Plonasienio cilindrinio bandinio (1) su antdėklais (2) ir kamšteliais (3)
„Solidworks“ modelis
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4.pav. Praslydimo momento Mprasl priklausomybė nuo užspaudimo
jėgos Fužsp
Skaičiavimo metu bandinio apkrovimas vyko dviem etapais. Pirmajame buvo
suteikiamas slėgis 3 pav. parodytuose paviršiuose, o antrajame etape suteikiamas
sukimo momentas jėgų poros, veikiančios antdėklų paviršiuje, pavidalu.
Prispaudimo slėgio p veikiamas plotas - Ap=10·4=40 mm2. Tuomet prispaudimo
jėga ir praslydimo momentas apskaičiuojami:
Fuzsp = pA p ,
M prasl = F prasl R ,
čia Fprasl – sukimo jėgos, atitinkančios praslydimo momentą, R=7·10-3m – jėgų
poros spindulys.
4. Išvados
Atlikus medžiagų ribinių būvių nustatymo plonasienių cilindrų bandiniais
tyrimą, taikant eksperimentinius matavimus ir BEM analizę buvo įrodyta, kad
pilnai įtvirtinus bandinius bandymų mašinoje bandinio antdėklai ir cilindras
tarpusavyje neprasisuka ir nepraslysta, todėl cilindrinius plonasienius bandinius
galima panaudoti laboratoriniams darbams ir tokiu būdu sumažinti jų įsigijimo
kaštus.
Literatūra
Čižas A. Medžiagų atsparumas. Konstrukcijų elementų mechanika. Vilnius;
Technika, 1993. 408 p.
2. Žiliukas A. Tamprumo ir plastiškumo teorija : vadovėlis. Vilnius 2008. 274
p. ISBN 9789955202974.
3. http://www.gunt.de/static/s3631_1.php?p1=&p2=&pN=;;
4. SolidWorks 2012 Online User's Guide.
5. ABAQUS Version 6.12. Pawtucket, USA: Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc. 2012.
6. http://www.engineeringtoolbox.com/friction-coefficients-d_778.html
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Stalo teniso raketės masės įtaka raumenų elektriniam
aktyvumui
Milda Slavickaitė*, Kristina Kazlauskienė**
* Kauno technologijos universitetas, Inžinerinės mechanikos katedra,
A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244, Kaunas, Lietuva,
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Santrauka
Straipsnyje apžvelgiama stalo teniso raketės masės įtaka dešiniosios rankos
žasto dvigalviui ir deltiniui raumenims, atliekant dešininį topspino smūgį
skirtingais tempais. Atlikti raumenų elektrinio aktyvumo tyrimai bei jų
lyginamoji analizė.
Raktiniai žodžiai: stalo teniso raketė, topsnino smūgis, raumenų elektrinio
aktyvumo tyrimas (EMG).
1. Įvadas
Stalo tenisas – judri rakečių sporto šaka, žaidžiama su plastikiniais
lengvais kamuoliukais ant specialaus stalo teniso stalo. Stalo teniso raketė yra
tarsi tarpininkas tarp žaidėjo rankos ir kamuoliuko. Žaidimui intensyvėjant,
kamuoliukas po stipraus smūgio skrieja 170 - 200 km/h greičiu. Vidutiniškai kas
1 s. - smūgis, kas 4 - 10 s. – taškas [4]. Esant tokiam greičiui svarbi kiekviena
sekundės dalis, kurią nulemti gali ne tik sportininko reakcija ir fizinis
pasiruošimas, bet ir raketės svoris [1].
Stalo tenisininkai raketę sukomplektuoja atskirai pasirinkdami raketės
medinį pagrindą ir gumas, tinkamas savo žaidimo stiliui (1 pav.). Raketės svoris
priklauso nuo jos sudedamųjų dalių (2 pav.). Svoris yra vienas iš pagrindinių,
raketės pasirinkimą lemiančių, veiksnių [1]. Stalo teniso raketė yra apie 70 kartų
sunkesnė už kamuoliuką ir daro didelį poveikį žaidimo parametrams [2, 5].
Lengvesne stalo teniso rakete galima užsimoti greičiau, taip pat greičiau
pereiti iš žaidimo dešinėje į žaidimą kairėje stalo pusėje. Jos rekomenduojamos
žaidėjams žaidžiantiems arti stalo. Tuo tarpu, sunkesnė raketė suteikia stabilumo,
sukimosi kamuoliukui, lengviau blokuoti varžovo smūgį stovint arti stalo,
smūgis efektyvesnis, galingesnis. Stalo tenisininkai žaidžiantys toliau nuo stalo
renkasi sunkesnes raketes, nes turi daugiau laiko sureaguoti į kamuoliuką, o
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raketės svoris naudingai panaudojamas suteikiant kamuoliukui daugiau energijos
nuskristi ilgesnę trajektoriją iki varžovo stalo pusės.

1 pav. Stalo teniso raketė

Medinis 7 sluoksnių pagrindas
Kempininis gumos sluoksnis
Viršutinis gumos sluoksnis dantukais į vidų

2 pav. Raketės medinio pagrindo ir gumų sluoksniai
Darbo tikslas – nustatyti kaip kinta dvigalvio žasto ir deltinio raumens
elektrinis aktyvumas, atliekant dešininį topspino smūgį skirtingos masės
raketėmis.
2. Tyrimo metodika
Atliktas tyrimas siekiant nustatyti stalo teniso raketės masės įtaką rankos
raumenų elektriniam aktyvumui. Tyrimas buvo atliekamas keičiant raketės
masę, nuimant kairės pusės gumą arba uždedant papildomą gumą. Smūgiai
atliekami 125 g, 170 g, 220 g masės raketėmis.
Atliekant dešininį topspino smūgį kamuoliukas paduodamas trimis
skirtingais periodais (1 lent.). Kiekviena skirtingo svorio rakete atliekamos 10
topspino smūgių serijos.
1 lentelė. Kamuoliuko padavimo parametrai
Kamuoliukų padavimo periodiškumas
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Kamuoliukų skaičius

Kas 2 sekundes

30 kamuoliukų/min.

Kas 1,5 sekundes

45 kamuoliukų/min.

Kas 1 sekundę

60 kamuoliukų/min.

Tiriamasis yra Lietuvos stalo teniso jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionė.
Fiziškai aktyvi, 163 cm ūgio, 50 kg svorio. Tiriamas dešiniosios rankos dvigalvio
žasto raumens ir pečių lanko deltinio raumens priekinės dalies aktyvumas
(3 pav.).

3 pav. Tiriami raumenys: 1- deltinio raumens priekinė dalis ;
2 – dvigalvis žasto raumuo.
Tyrimui atlikti naudojamas elektromiografas Noraxon Myotrace 400.
Pasirinktų raumenų biopotencialams registruoti naudojamas neinvazinis raumenų
aktyvumo registravimo metodas. Elektrodų poros yra išdėstomos ant raumenų
pilvelių lygiagrečiai raumenų skaiduloms. Registruojamas integralinis
potencialas iš daugelio raumenų taškų (iki 100 vienetų). Kiekvieno elektrodo
plotas 30-100 mm2 [3]. Signalai registruojami bei analizuojami standartizuota
NORAXON kompiuterine programa MyoResearch XP MT400 4CH Clinical
Edition 1.07.09.
Dešininio topspino atlikimas skirstomas į keturias fazes: parengiamąją,
priešsmūginę, smūgio ir užbaigiamąją (4 pav.). Analizuojamas priešsmūginės
fazės raumenų elektrinis aktyvumas. Šioje fazėje raumenų aktyvumas yra
didžiausias, nes stengiamasi raketei suteikti optimalų greitį (5 pav.).
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4 pav. Topspino atlikimo fazės:
1-2 - parengiamoji; 2-3 - priešsmūginė;
3 – smūgis; 3 -4 – užbaigiamoji.

5 pav. Analizuojami raumenų aktyvumo
intervalai

Tyrimo metu gautas deltinio raumens priekinės dalies ir dvigalvio žasto
raumens elektrinis aktyvumas, smūgį atliekant skirtingos masės rakete.
Pateikiama rezultatų histograma, kai smūgis atliekamas kamuoliuką paduodant
kas 2 sekundes (6 pav.).

6 pav. Raumenų elektrinis aktyvumas atliekant lėtą topspino smūgį
(30 kamuoliukų/min) trimis skirtingos masės raketėmis
Visais trimis atvejais, atliekant smūgį, deltinio raumens priekinė dalis
veikia aktyviau nei dvigalvis žasto raumuo. Raumenų elektrinis aktyvumas
mažiausias atliekant dešiniojo topspino smūgį 220 g rakete. Taip yra, nes
kamuoliukui galingumo ir sukimosi, smūgio metu, suteikia raketės masė, todėl
raumenys smūgyje dalyvauja mažiau.
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2 lentelė. Raumenų elektrinio aktyvumo rezultatai
Kamuoliuko padavimo periodiškumas
2 sekundės

1,5 sekundės

1 sekundė

Raketės

Dvigalvis

Deltinio

Dvigalvis

Deltinio

Dvigalvis

Deltinio

masė

žasto

priekis

žasto

priekis

žasto

priekis

125 g.

375

424

344

405

436

468

170 g.

429

461

314

369

518

486

220g.

222

293

426

438

410

425

Didžiausias raumenų elektrinis aktyvumas užfiksuotas topspiną atliekant
170 g masės rakete, kai kamuoliukas paduodamas kas 1 sekundę. Mažiausias –
220 g rakete, kai kamuoliukas paduodamas kas 2 sekundes.
3. Išvados
Išanalizuotas raumenų elektrinis aktyvumas, atliekant topspino smūgį
skirtingos masės rakete, kamuoliuką paduodant trimis skirtingais periodais.
Tyrimo rezultatai parodo, jog raketės svoriui kintant, keičiasi ir raumenų
elektrinis aktyvumas. Kamuoliuko padavimo periodui greitėjant, bendras
raumenų elektrinis aktyvumas didėja.
Literatūra
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Dvifazio putų srauto dujingumo pasiskirstymo kanale
tyrimas
M. Miseckienė
Kauno Technologijos Universitetas, Šilumos ir atomo energetikos katedra,
Donelaičiog. 20, Kaunas, el. paštas: mergalee@yahoo.com
Santrauka
Straipsnyje pateikiama netiesioginio putų srauto, besiribojančio su
nusidrenavusio tirpalo sluoksniu, dujingumo nustatymo metodika. Laikydami,
kad šilumos atidavimas nuo karšto paviršiaus putų srautui vyksta per
nusidrenavusio
tirpalo
sluoksnį
laidumu,
galime,
pasinaudodami
eksperimentiniais šilumos mainų tarp paviršiaus ir putų srauto duomenimis,
surasti putų, besiribojančių su tirpalo sluoksniu, dujingumą. Gauta lygtis gali būti
taikoma apskaičiuojant plokščių pasvirusių paviršių aušinimo intensyvumą.
Raktiniai žodžiai: šilumos mainai, dvifazių putų srautas, plokščias paviršius,
dujingumo pasiskirstymas.
1 Įvadas
Įkaitusių paviršių aušinimui pastaruoju metu vis plačiau naudojami dvifaziai
(skystis – dujos) šilumnešiai. Dvifazių šilumnešių taikymas leidžia intensyvinti
šilumos mainų procesą, taupyti energetinius ir materialius resursus. Kaip rodo
tyrimai [1, 2, 3], tokios dvifazės sistemos, kaip statiškai stabilios putos (SSP),
gali būti sėkmingai pritaikytos vamzdžių pluoštų bei plokščių paviršių aušinimui.
Dujų dalis putose nusakoma putų dujingumu βn, kuris gali būti apskaičiuotas
lygtimi:
β n = G g /(G g + G1 ) ,
(1)
kur: Gg ir Gl – putas sudarančių dujų ir skysčio srautai (debitai), kg/s arba
m3/s.
Putos yra nestabili sistema: vykstant įvairiems sudėtingiems procesams
(skysčio drenažui, Marangoni-Gibso efektui, sinerezei ir kt.), keičiasi putų
struktūra, dujingumas, bei kitos savybės. Naudojant putas, kaip šilumnešį,
minėtų procesų įtaką šilumos mainų intensyvumui būtina daugiau ar mažiau
įvertinti. Didžiausią įtaką putų termofizikinių savybių pokyčiui turi skysčio
drenažas iš SSP srauto. Putoms tekant vertikaliu kanalu skystis, veikiamas
gravitacijos, drenuojasi tekėjimo arba priešinga jam kryptimi. Tuo tarpu tais
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atvejais, kai dvifazio šilumnešio (SSP) srautas teka pasvirusiu kanalu (1 pav.),
skystis iš putų drenuojasi skersai putų srauto. Tokiu atveju putų dujingumas
pasikeičia ne tiktai išilgai kanalo, kaip yra vertikalaus tekėjimo atveju, bet ir
skersai. Apatinėje kanalo dalyje formuojasi nusidrenavusio skysčio sluoksnis, čia
putų dujingumas mažiausias. Priešingoje kanalo pusėje putos sausiausios, jų
dujingumas didžiausias. Aišku, kad apatinė tokio kanalo dalis aušinama
geriausiai, o viršutinė - blogiausiai. Dujingumo pasiskirstymo išilgai ir skersai
kanalo įvertinimas yra būtinas skaičiuojant aušinimo intensyvumą bei
projektuojant putų šilumokaičius.
Šio darbo tikslas – nustatyti putų srauto sluoksnio, besiribojančio su
nusidrenavusio tirpalo sluoksniu, dujingumo pasiskirstymą išilgai pasvirusio
plokščio paviršiaus tuo atveju, kai yra žinomas paviršiaus šilumos atidavimo
koeficientas αi, W/(m2K).

1. pav. Putų tirpalo drenažas pasvirusiame kanale
1 - putų kanalas; 2 - putų srautas; 3 - nusidrenavusio tirpalo sluoksnis; 4 - karštas
paviršius
Nusidrenavusio tirpalo sluoksnio storis δi yra reikalingas tam, kad būtų galima
apskaičiuoti įkaitusio paviršiaus šilumos atidavimo putų srautui intensyvumą.
Prieš surasdami sluoksnio storį δi, nustatysime, kaip kinta putų dujingumas
išilgai putų kanalo. Tuo tikslu pasvirusį kanalą vertikaliais pjūviais padaliname į
n elementarių zonų.
Tada turėdami debitinį putų dujingumą βn,1, galiniame kanalo pjūvyje
(apskaičiuojamas (1) lygtimi), galime surasti vidutinio kanalo skerspjūvyje
dujingumo βi pasiskirstymą išilgai kanalo [4]:
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βn

β =
i

 n −1 

 n 

(i − n)

,

(2)

β n + ( 1− β n )

čia: n - zonų, į kurias vertikaliais pjūviais sudalinamas putų kanalas, skaičius; i atskiros i- tosios zonos numeris (1 ≤ i ≤ n).
Lygtis [4], pagal kurią galima apskaičiuoti nusidrenavusio tirpalo sluoksnio
storį tuo atveju, kai putų srauto ir tirpalo sluoksnio tekėjimo kryptys sutampa,
atrodo taip:
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Šios lygties geometrinė interpretacija pavaizduota 2 pav.

2 pav. Tirpalo sluoksnio storio kitimas išilgai eksperimentinio ruožo, esant
skirtingiems dujingumams (vidutinis oro greitis
= 0,2 m/s) [4].
Šilumos atidavimo koeficientas
Tuo atveju, jeigu nusidrenavusio tirpalo sluoksnio tekėjimo režimas yra
laminarinis, šilumos atidavimui lemiamą reikšmę turi tirpalo sluoksnio storis bei
tirpalo šilumos laidis.
Šilumos srautas gali būti surastas iš lygčių, W/m2
dT
qi = λl
;
(4)
dy

100

(

)

qi = αi Tw,i − T f,2 .

(5)

Sulyginę (4) ir (5) lygtis, gauname, W/(m2K)

αi =

dT
λl
dy
Tw,i − T f,2

λl
=

Tw,i − T f,2
δi

Tw,i − T f,2

=

λl
,
δl,i

(6)

čia: δ l, i – tirpalo sluoksnio storis i-tojoje zonoje; α i – šilumos atidavimo
koeficientas i-tojoje zonoje, W/(m2K);
(laikome, kad

λl

λl

– tirpalo šilumos laidžio koeficientas

nepriklauso nuo tirpalo temperatūros), W/(mK); Tw,i –

kaitinimo paviršiaus temperatūra i-tojoje zonoje, °C;

T f ,2 – putų srauto

temperatūra ištekant iš n-tosios zonos, °C.
Gavome, kad šiluma skersai tirpalo sluoksnio pernešama tiktai laidumu.
Eksperimentai rodo [5], kad šilumos pernešimo intensyvumui turi įtaką ne
tiktai nusidrenavusio tirpalo sluoksnio storis δ l, i , randamas iš (3) lygties, bet ir
betarpiškai su tirpalo sluoksniu besiliečiančio putų srauto šilumos laidis λf,i ,
priklausantis nuo putų dujingumo kontakto su tirpalo sluoksniu vietoje.
Su nusidrenavusio tirpalo sluoksniu besiribojančių putų dujingumas
Eksperimentai vykdyti, esant šioms sąlygoms: plokščio paviršiaus (1 pav.)
posvyrio kampas γ = 450; putas sudarančių dujų (oro) vidutinis greitis
= 0,2
m/s; vidutinis putų dujingumas eksperimentinio ruožo pabaigoje β = 0,996;
0,997; 0,998,
Taikydami (6) lygtį, turėsime

αi = λ f,i /δl,i ,
(7)
kur: λf – putų sluoksnio, besiribojančio su tirpalo sluoksniu, šilumos laidžio
koeficientas, W/(mK), randamas iš lygties

(

)

λ f,i = βi,δ ⋅ λ g + 1 − βi,δ ⋅ λl ,
(8)
čia: βi,δ – su tirpalu besiribojančio putų sluoksnio dujungumas; λg , λl – putas
sudarančių dujų (oro) ir tirpalo šilumos laidžio koeficientai, W/(mK).
Iš (7) lygties išsireikštą putų šilumos laidžio koeficientą, W/(mK)
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λ f,i = αi ⋅ δl,i

(9)

įstatome į (8) lygtį ir išsireiškiame putų srauto, besiribojančio su tirpalu,
dujingumą:
βi,δ =  λ − λ  /  λl − λ  .
f, i  
g
 l

(10)

Apskaičiuojant λf,i, šilumos atidavimo koeficientas αi paimtas iš eksperimentinių
duomenų; nusidrenavusio tirpalo sluoksnio storis apskaičiuotas (3) lygtimi (2
pav.).
Iš (10) lygties surastas dujingumo βi,δ kitimo pobūdis pavaizduotas 3 pav.

3 pav. Putų, besiribojančių su nusidrenavusio tirpalo sluoksniu, dujingumas
Šios kreivės gali būti aprašytos tokia lygtimi:

5  β 
βi,δ = 1,0415 ⋅ 10 ⋅ 

1− β 

−2,245

x
⋅ ln i
L


 β 
 + 0,898 ⋅ 

1− β 


0,0131
. (11)

Eksperimentinių duomenų [5] palyginimas su duomenimis, gautais
pasinaudojus (3) , (7) , (8) ir (10) lygtimis, grafiškai pateiktas 4 pav.
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4 pav. Eksperimentinų duomenų ir skaičiavimo duomenų (11 lygtis) palyginimas
Pateikta grafinė medžiaga (4 pav.), rodo gerą eksperimentinių ir skaičiavimo
duomenų sutapimą, kas leidžia dujingumą, apskaičiuotą (11) lygtimi, taikyti
skaičiuojant plokščio pasvirusio paviršiaus šilumos atidavimo putų srautui
procesą.
2. Išvados
Pasinaudojant eksperimentiniais pasvirusio plokščio paviršiaus šilumos
atidavimo putų srautui duomenimis gauta lygtis, leidžianti apskaičiuoti su ant
paviršiaus susidariusio nusidrenavusio tirpalo sluoksniu besiribojančių putų
dujingumą.
Ši lygtis gali būti naudojama šilumos mainų tarp pasvirusio plokščio
paviršiaus ir putų srauto skaičiavimui bei putų šilumokaičių projektavimui.
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Santrauka
Šiame darbe aptariami Palemono stoties skirstymo kalnelyje naudojami
stabdymo įrenginiai, analizuojami jų privalumai bei trūkumai, taip pat pateikiami
pasiūlymai dėl stabdiklių modernizacijos, keičiant senuosius ratstabdžius į
modernius bei automatizuotus stabdymo įrenginius. Taip pat aptariami rusiško
tipo vagonų svoriui pritaikyti stabdymo įrenginiai.
Raktiniai žodžiai: Palemono stotis, skirstymo kalnelis, stabdymo įrenginiai,
modernizavimas.
1. Įvadas
Palemono geležinkelio stotis yra svarbus geležinkelio mazgas, taip pat
didžiausia prekinė stotis Kauno regione, kurioje aptarnaujama daug sunkiosios ir
lengvosios pramonės įmonių. Nors šioje stotyje yra palyginti nemažas krovinių
srautas, tačiau iki šiol ši totis nėra iš pagrindų modernizuota, siekiant padidinti
jos darbo našumą.
Palemono stotyje naudojami eismo valdymo įrengimai yra jau palyginti
senos konstrukcijos, daugumoje dominuoja rankinis eismo valdymas. Iš dalies
automatizuotas yra tik iešmų bei signalinių įrenginių valdymas, o stabdymo
įrenginiai ant bėgių yra dedami rankiniu būdu. Toks stabdymo būdas sukelia
padidintos rizikos darbo sąlygas kelyno darbininkams.
Šiuo metu stoties skirstymo pajėgumas yra pakankamas atvykstančiam
krovinių srautui išskirstyti, tačiau įgyvendinus Lietuvoje „Rail Baltica“ projektą,
padidės krovinių srautas per Kauno stotį, todėl krovinių skirstymo pajėgumo
didinimas bus reikalingas, norint patenkinti padidėjusį krovinių srautą.
Stoties modernizacija yra reikalinga jau dabar, kadangi vyrauja problema,
jog užvažiavus vagonui ant skirstymo kalnelio keteros, vagonas neatsikabina
pats ir tą reikia daryti rankomis. Kalnelio profilis jau ne kartą buvo koreaguotas,
tačiau keičiant profilį nebuvo perskaičiuotas reikalingas stabdymo įrenginių
pajėgumas.
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2. Analizė
Skirstomojo kalnelio kaupiamuosiuose keliuose esantys stabdymo įrenginiai
yra skirti nuo kalnelio besileidžiančių vagonų stabdymui. Stabdymo įrenginiai
gali būti išdėstyti vienoje arba trijose pozicijose. Paskutinėje pozicijoje esantis
stabdymo įrenginys turi būti didžiausio galingumo, nes jei vagonų nusileidimo
metu nesuveiktų pirmose pozicijose esantys stabdikliai, paskutinysis turetų
visiškai (arba iki nustatyto greičio) sustabdyti vagoną, kad šis nesusidurtų su jau
stovinčiais vagonais.
Projektuojant ir parenkant stabdymo įrenginius būtina atsižvelgti į stabdomų
vagonų svorį, vagonų nusileidimo nuo kalnelio greitį, oro sąlygas, taip pat
stabdymo įrenginių patikimumą, tarpremontinį laiką bei eksploatacines išlaidas,
reikalingą stabdymo galingumą. Taip pat būtina atsižvelgti ir į tai, ar stabdymo
įrenginių valdymo sistemą bus įmanoma suderinti bendrąja geležinkelio stoties
valdymo sistema, nes pavyzdžiui vokiečių gamybos stoties valdymo sistema nėra
suderinama su rusų gamybos stabdymo įrenginiais, ir atvirkščiai.
Dar nevisose stotyse yra naudojami automatiniai vagonų stabdymo
įrenginiai. Palemono skirstymo stotyje vagonai yra stabdomi ne stabdikliais, o
ratstabdžiais R50 ir R65, kurių pirmoji pozicija yra kelio pradžioje iš kalnelio
pusės. (1 pav.).

1 pav. Ratstabdis R65
Ratstabdžių tipas yra nustatomas pagal bėgių tipą, ant kurio tie ratstabdžiai
bus dedami. Kadangi stoties kaupiamuosiuose keliuose yra sumontuoti R50 ir
R65 tipo bėgiai, tad ir ratstabdžiai parenkami pagal šių bėgių charakteristikas.
Stabdymas naudojant ratstabdžius yra pavojingas ir didelės žmogaus
patirties reikalaujantis darbas, kadangi juos, naudojant specialią „šakę“ turi ant
bėgių padėti ratstabdininkas. Įvertinus vagono greitį, reikalingų padėti
ratstabdžių kiekį turi numanyti pats ratstabdininkas, todėl esant dideliam
krovinių skirtymo poreikiui, viename kelyje turi dirbti daugiau nei vienas
ratstabdininkas. Ratstabdžiai prie kaupiamųjų kelių (Nr. 62-74) yra sudėti
maždaug toje vietoje, kur turėtų būtų sudėti kelyje, tačiau tai nereiškia, jog
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būtent toje vietoje reikės pradėti stabdyti vagoną, tad jei ratstabdininkas padės
stabdymo įrenginį netinkamoje vietoje arba padės jų kelyje per daug, tai vagonas
gali sustoti anksčiau laiko, arba didesniu nei numatyta greičiu atsitrenkti į
priešais stovintį vagoną. Stabdžių dėliojimas sukelia padidintos rizikos darbo
pobūdį, kadangi ratstabdininkams skirstant krovinius reikia būti kelyne.
Analizuojant literatūrą buvo atkreiptas dėmesys į patikimus ir populiarus
rusiškus stabdiklius. Tokių stabdiklių modeliai yra KV (rus. КВ, žnypliniai
svoriniai), KNP-5 (rus. КНП-5, žnypliniai spaudžiamieji, pakeliamieji), CHII3V (rus. ЦНИИ-3В, svoriniai, vienbėgiai, hidrauliniai). Paskutiniojo tipo
stabdikliai yra naudojami labai tiksliam stabdymui užtikrinti. Visų šių stabdiklių
charakteristikos yra panašios: užvažiavimo ant stabdiklių greitis – (7m/s); skirti
stabdyti tiek 4-ių tiek 6-ių ašių vagonams; stabdymo pajėgumas 0,5 – 0,9 m.e.a
(energetinio aukščio metrai);
Vienas iš naujausių šiuo metu naudojamų stabdiklių yra NK-114 (rus. НК114) tipo stabdymo įrenginys. Jis yra pritaikytas rusiško tipo vagonų svoriui ir
turi gan platų stabdymo pajėgumo diapazoną. Nors tokio tipo stabdikliai yra
montuojami vidutinio ir didelio pajėgumo skirstymo kalneliuose, tačiau jį galima
pritaikyti ir mūsų modernizuojam mažo galingumo kalneliui. Šis stabdiklis yra
atitikmuo prieš tai išvardintiems rusų gamybos stabdikliams, kadangi
modernizuojant stotis, seni stabdikliai yra keičiami į šį NK-114 (2 pav.).

2 pav. Pneumatinis vagoninis stabdiklis NК-114
Šie naujo modelio stabdikliai yra leidžiami 8-ių modifikacijų, kurių
kiekviena skiriasi savo atskirų sudedamųjų dalių kiekiu bei išpildymu. Jis yra 5ių grandžių, statant jį ant medinių pabėgių pagrindo, aukštis nuo pabėgio viršaus
iki bėgio galvutės yra 90mm. Visos stabdiklio NK-114 modifikacijos yra
atliekamos ant tos pačios bazės, tačiau kaip jau buvo minėta, jos visos skiriasi
savo sudedamųjų dalių kiekiu bei išpildymu. Modifikacijos NK-114, NK-11401, NK-14-02, NK-114-03 atitinka skirstymo kalnelių valdymo sistemų,
izoliuotų bėginių grandinių reikalavimus, o kalneliuose, kuriuose nėra izoliuotų
bėgių grandinių rekomenduojama naudoti stabdiklius NK-114-04, NK-114-05,
NK-114-06, NK-114-07.
Stabdiklio Nk-114 techninės charakteristikos:
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a)
b)

Stabdymo juostos suspaudimo jėga esant 0,65 MPa slėgiui yra 125 kN;
Stabdymo galingumas 92 tonų svorio vagonui yra nuo 2,2 iki 1,6
m.e.a;
c) Maksimalus vagono užvažiavimo ant stabdiklio greitis yra 9 (m/s);
d) Užstabdymo laikas: 0,6 s, atleidimo 1,0 s. ;
e) Bėgio tipas R65 ;
3. Išvados
Atsižvelgiant į tai, jog greitu metu bus įgyvendintas „Rail Baltica“
projektas, ir į Palemono skirstymo kalnelio naudojamų stabdymo įrenginių
senumą, modernizuoti stoties stabdymo įrenginius yra būtina. Tai leistų padidinti
skirstymo kalnelio efektyvumą, darbo kokybę, kelyne dirbančių žmonių
saugumą.
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horizontaliame kanale, kai šilumnešis yra oras
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Santrauka
Natūralios ir priverstinės konvekcijų sąveika yra svarbus aspektas sprendžiant
daugelio sričių inžinerines problemas. Darbe tiriamas oro laminarinis (Re = 250)
tekėjimas horizontaliame kanale. Iš apačios kanalas yra kaitinamas skirtingais
šilumos kiekiais (Gr* = 7,6 · 105, Gr* = 4,5 · 106). Keičiant kanalo kaitinimą
stebimi temperatūrų pokyčiai, greičių pasiskirstymas ir sūkurių formavimasis.
Didinant kanalo kaitinimą, vis labiau pasireikšdavo didesnė termogravitavijos
jėgos įtaka, kuri suardydavo laminarinio tekėjimo sluoksnius, ko pasekoje kanale
atsirasdavo sūkurinis tekėjimas. Be to didinant Grashofo skaičių nestabilumo
taškas slinkdavosi į kanalo pradžią, kas reiškia greitesnį sūkuringo tekėjimo
atsiradimą.
Raktiniai žodžiai: horizontalus kanalas, skaitinis tyrimas, šilumos mainai,
hidrodinamika.
1. Įvadas
Natūralios ir priverstinės konvekcijų sąveika yra svarbus aspektas
sprendžiant
daugelio
sričių
(optimizuojant
šilumos
panaudojimą
šilumokaičiuose, saulės kolektoriuose, cheminiuose dangų nusodinimuose taip
pat pagerinant elektroninių prietaisų aušinimo mechanizmą ir t. t.) inžinerines
problemas [1]. Todėl yra atliekama daug tyrimų šioje srityje esant įvairioms
kraštinėmis ir darbinėmis sąlygomis, siekiant, kad būtu užtikrinamas maksimalus
šilumos atidavimas prie optimalių kanalo geometrijų.
2. Kraštinės sąlygos
Šiame darbe skaitiniu metodu ištirtas oro (įtekančio oro srauto temperatūra
293 K.) tekėjimas horizontaliame tuščiaviduriame stačiakampiame kanale
(aukštis 30 mm, plotis 120 mm, ilgis 881 mm). Šoninės sienelės yra nelaidžios
šilumai. Apatinė sienelė yra kaitinama esant pastoviam šilumos kiekiui. Oras
įteka į kanalą pastoviu greičiu w = 0,13 m/s). Atliekama skaitinė šilumos
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atidavimo analizė esant kombinuotam konvenciniam dujų tekėjimui keičiant
Grashofo parametrus.
3. Programinė įranga
Šiam darbui buvo naudojama grafinė programa Gambit ir modeliavimo
programa ANSYS Fluent. Ši programa apima daug fizikinių modeliavimo
parametrų, kuriais galima apibūdinti tekėjimą, turbulenciją bei šilumos
perdavimą [2].
4. Tyrimo metodika
Kanalo modeliavimui naudojamas tinklelis, kurio matmenys 30x30x300.
Tekėjimo parametrai apibūdinami Reinoldso skaičiumi Re=(w·Dh)/ν, w- oro
tekėjimo greitis, Dh- hidraulinis diametras, ν- kinematinė klampa; Grashofo
skaičiumi Gr*=(g·β·(Ts-T∞)·Dh4)/k·ν2, g- laisvasis kritimo pagreitis, β- terminio
plėtimosi koeficientas, Ts- maksimali skerspjūvio temperatūra, T∞- vidutinė
skerspjūvio temperatūra, k- terminio laidumo koeficientas; Nuselto skaičiumi
Nu=(h·Dh)/k=(q·Dh)/k·(Ts-T∞), h- šilumos perdavimo koeficientas, q- šilumos
srautas.
5. Darbo rezultatai
Nuselto skaičiaus kitimas išilgai kanalo (pakrypimo kampas θ = 0º) prie
skirtingų Grashofo skaičių ir pastovaus Reinoldso skaičiaus (Re = 250), pateiktas
1 paveiksle. Kanalo pradžioje vyksta priverstinė konvekcija, kuri mažai
priklauso nuo Grashofo skaičiaus. Vis dėl to stabilus tekėjimas yra nutraukiamas
termogravitacijos jėgos. Susidaro sūkurinis tekėjimas, kai Nuselto skaičius
pradeda didėti. Tai yra termogravitacijos jėgų poveikis, kuris tampa pakankamai
stiprus, kad sutrikdytų sluoksninį tekėjimą. Vėliau stebimas Nuselto skaičiaus
augimas, kas susiję su sūkurių atsiradimu kanale. Nu skaičius mažėja artėjant
prie kanalo išėjimo. Reinoldso ir Grashofo skaičiai yra pagrindiniai parametrai,
kurie nulemia Nu skaičiaus svyravimo charakteringumą.
Toliau analizuosime temperatūrų pasiskirstymą kanale. Tai atliekama
atvaizduojant kanalo skerspjūvius einančius išilgai kanalu, Y kryptimi (2 pav.).
Šiluma skverbiasi į orą ir daro jį šiltesnį tekėjimo kryptimi. Esant mažesniam
Grashofo skaičiui tolygumas išlieka ilgiau. Vėliau kampuose pastebimas mažas
netolygumas. Temperatūra šiuose kampuose yra truputį didesnė ir didesniame
kanalo gylyje tai pradeda ryškėti. Oras kampuose juda lėčiau. Šis padidėjimas
susidaro, dėl oro trinties su kraštinės sienelės paviršiumi.
Oras esantis arčiau apatinės sienelės sušyla, pasidaro mažiau tankesnis, o
kanalo centre yra daugiau oro kuris šaltesnis ir tankesnis. Visoje apatinėje
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kanalo dalyje susidaro temperatūros gradientas su ryškesniais gradientais
apatiniuose kampuose. Šis temperatūros gradientas sukuria termogravitacijos
jėgą ir to pasekoje pradeda vystytis sūkurys. Stratifikacijos reiškinys stumia
šiltesnę oro srovę iki pat viršutinės sienelės. Sūkurinis tekėjimas toliau vystosi ir
juda palei viršutinę šaltą sienelę (2 pav. 1) d; 2) c).

1 pav. Išilginė Nuselto skaičiaus priklausomybė, keičiant Grashofo skaičių, kai
Re = 250, θ = 0º. Kanalo aukštis – 30 mm, plotis – 120 mm ir ilgis – 881 mm.
Dėl nestabilios stratifikacijos įtakos šiltas oras stumiamas link viršutinės
sienelės, o šaltas oras iš centro stumiamas link apatinės kaitinamos sienelės.
Tolimesniuose pagal ilgį skerspjūviuose temperatūra auga ir prie apatinės ir
viršutinės sienelės. Stratifikacija sustiprina oro maišymąsi ir gali žymiai
sumažinti apatinės kaitinamos sienelės temperatūrą. Sekantis etapas, kai
pastebimas temperatūros gradientas ties kanalo viduriu (2 pav. 1) h; 2) e ). Šis
gradientas sukuria tinkamas sąlygas susidaryti kitam sūkuriui. Centre išlieka
žemiausios temperatūros oras ir stratifikacijos būdu jis yra „apglėbiamas“.
Priklausomai nuo termogravitacijos jėgos dydžio formuojasi ir sūkurių
struktūros, kurios lemia tolimesnius tekėjimo ypatumus. Esant mažai Grashofo
vertei termogravitacijos jėga taip pat yra maža.
Temperatūros gradientas nukreiptas iš centro (2 pav. 1) i; 2) d ). Tarpas tarp
temperatūrų gradientų priklauso nuo esančio nesušilusio oro kiekio.
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1) Gr* = 7,6 · 105
T = 293 - 307 K

2) Gr* = 4,5 · 106
T = 293 - 358 K
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Min. T

Max. T

2 pav. Temperatūros pasiskirstymas kanalo išilginiame skerspjūvyje keičiant
Grashofo skaičių, kai Reinoldso skaičius Re = 250. Y (mm): a) 68; b) 136; c)
203; d) 271; e) 339; f) 407; g) 475; h) 542; i) 610; j) 678.
Šalto oro kiekis yra didžiausias prie didžiausios Grashofo vertės (2 pav. 1)
f; 2) c ) .Šaltas oras juda greičiausiai ir termogravitacijos jėga yra per silpna, jog
sutrikdytų sluoksnius, todėl stebimas nuožulnus temperatūros gradientų
judėjimas.
112

1) Gr* = 7,6 · 105
vx = -0,02 – 0,02 m/s

2) Gr* = 4,5 · 106
vx = -0,1 – 0,1 m/s
a

b

c

d

e

f

Min. vx

Max. vx

3 pav. Greičių vektorių ir X greičio normalės pasiskirstymas išilginiuose kanalo
skerspjūviuose. Keičiamas Grashofo skaičius, kai Reinoldso skaičius Re = 250.
Y (mm): a) 140; b) 270; c) 406; d) 542; e) 678; f) 813.
Priešingai yra, kai Grashofo vertė maža – temperatūros gradientai nukreipti
beveik stačia kryptimi, iš kanalo centro.
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Kanalo centre dar lieka aukšta temperatūra (2 pav. 2) e). Aukštos
temperatūros varoma termogravitacijos jėga yra pakankamai stipri, jog
sutrikdytų šaltos srovės tekėjimą ir sukurtų sūkurį centre. Taip kanale nebelieka
žemiausios temperatūros ir oras, kanalo visame skerspjūvyje, sušyla (2 pav.
2) g ). Kanale įsivyrauja sūkurinis tekėjimas.
Norint suprasti tekėjimo charakteristikas ir šilumos perdavimo mechanizmą
ištirsime sūkurinio tekėjimo vystymąsi. 3 paveiksle pateikti greičio vektoriai ir
spalva žymi X kryptimi judančio oro greitį. Skerspjūviai pateikti išilgai kanalo.
Atvaizduojama tik kairė kanalo pusė iki vidurio.
Dėl kanalo pradžios reiškinio greitis yra nukreiptas į vidaus pusę. Vėliau
oras pradeda šilti ir dėl termogravitacijos jėgos apatiniame kampe greitis
nukreiptas į kraštinės sienelės pusę, o viršutiniame kampe – į vidinę kanalo pusę
(3 pav. 1) b; 2) a ). Toliau skerspjūviuose vaizduojamas sūkurinio tekėjimo
vystymasis. Sūkuriai vis stiprėja didesniame kanalo gylyje (3 pav. 1) b – d ; 2) a
– d ), bet galiausiai tekant toliau orui pasroviui jo stiprumas sumažėja ir sūkurio
centras juda link apatinės sienelės.
Nuo termogravitacijos jėgos priklauso ir sūkurių užimamas plotas, kiekis ir
sukimosi kryptis. Taškas nulemiantis šias charakteristikas pavaizduotas 3
paveiksle 1) d; 2) b. Trys sūkuriai kanalo gale susidaro, kai oro srovė einanti iš
viršutinio kanalo kampo yra nubloškiama šaltesnės oro srovės, (3 pav. 1) d). Taip
nutinka, kai termogravitacijos jėga yra nepakankamai stipri. Nublokšta oro srovė
juda link kanalo žemojo kampo. Žymiai šiltesnė ir stipresnė srovė susidaro, kai
Grashofo vertė yra lygi Gr* = 4,5 · 106 (3 pav. 2) c ). Šiuo atveju susidarys
kanalo gale tik du sūkuriai. Šilta srovė yra pakreipiama, bet ne į kanalo kampą. Ji
juda link kanalo apačios.
6. Išvados
Atliktas šilumos mainų ir hidrodinamikos modeliavimas horizontaliame kanale,
esant laminariniui tekėjimui (Re = 250) ir suteikiant skirtingą šilumos kiekį
kanalui.
Didinant kanalo kaitinimą, vis labiau pasireikšdavo didesnė termogravitavijos
jėgos įtaka, kuri suardydavo laminarinio tekėjimo sluoksnius, ko pasekoje kanale
atsirasdavo sūkurinis tekėjimas. Be to didinant Grashofo skaičių nestabilumo
taškas slinkdavosi į kanalo pradžią, kas reiškia greitesnį sūkuringo tekėjimo
atsiradimą.
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Santrauka
Straipsnyje nagrinėjamos sintetinių lynų panaudojimo galimybės suprojektuotai
nuotoliniu būdu valdomai filmavimo sistemai. Įvertinus filmavimo sistemos
projektines sąlygas, analizuojamos bei lyginamos plieninio troso bei įvairių
sintetinių pluoštų stiprumo, tamprumo, atsparumo trinčiai ir kitos savybės,
siekiant parinkti optimaliausių charakteristikų lyną. Atlikti bandymai, kurių metu
buvo nustatyti lyno kartu su galimais jo įtvirtinimais stiprumą artimomis į realias
sąlygas, pateikiami jų rezultatai ir išvados.
Raktiniai žodžiai: filmavimo sistema, sintetinis lynas, trosas, virvė, mazgas.
1. Įvadas
Suprojektuotą keturių laisvės laipsnių nuotoliniu būdu valdomą filmavimo
sistemą (1 pav.) sudaro sintetinis lynas, ant jo pakabintas vežimėlis, kurio
apačioje įtaisytas kameros laikiklis gebantis suktis apie X, Y, Z ašis bei
elektronikos paketas sistemos valdymui ir stabilizavimui. Sistema leidžia
filmuoti iš paukščio skrydžio pagal tikslią trajektoriją, sekti filmuojamą objektą,
filmuoti 360 laipsnių panoraminius vaizdus tuo pat metu keičiant kameros padėtį
lyno trajektorijoje. Prototipas išvysto iki 45 km/h greitį ir sveria 5 kg.

1 pav. Filmavimo sistemos modelis su fotoaparatu.
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Atsižvelgiant į sistemos vežimėlio konstrukciją ir naudojimo ypatumus,
maksimalus lyno įtempimas – 4 kN, reikalingas vežimėlio stabilumo ir
pakankamos varomojo skridinio sukibimo jėgos užtikrinimui. Galimas lyno
skersmuo – iki 8 mm, numatomas ilgis – iki 100 m. Lynas privalo būti
netamprus, atsparus trinčiai, pageidautina mažo svorio. Sistemą numatoma
naudoti virš žmonių minios, todėl saugaus sistemos darbo užtikrinimui būtina
teisingai parinkti lyną ir jo tvirtinimus.
2. Lynų pluoštai ir charakteristikos
Liftams, atotampoms, funikulieriams ir panašioms konstrukcijoms
numatytoms veikti esant didelėms tempimo apkrovoms įprastai naudojamas
plieninis trosas. Sintetiniai pluoštai taip pat pasižymi puikiomis stiprumo
charakteristikomis, nedideliu tamprumu ir gali būti naudojami kaip alternatyva
plieniniams trosams. Pagrindiniai jų privalumai – ženkliai mažesnis svoris bei
tai, jog yra mažo tamprumo ir įtempta virvė beveik nekaupia energijos ir trūkio
atveju yra žymiai saugesnė. Pagal projektines sąlygas, palyginimui parinkti
6 mm skersmens trosai ir plačiausiai naudojami sintetiniai lynai. Jų
charakteristikos pateikiamos 1 lentelėje.
1 lentelė. Sintetinių lynų ir trosų charakteristikų palyginimas
Lynas, 6 mm
skersmens
Plieninis trosas
6x7-FC
Dyneema, 12 gijų
pynimas
(UHMWPE)
Vectran, 12 gijų
pynimas (LCP)
Dyneema su
poliesteriniu
šarvu
Technora/Kevlar
(Aramidas)
Nailonas, „braidon-braid“
(Poliamidas)
Poliesteris,
„braid-on-braid“
pynimas
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Svoris,
kg/100 m

Minimali
trūkimo
riba, kN

Pailgėjimas prie 50%
trūkimo ribos, %

Stiprumo
išlaikymas
esant
tvirtinimo
mazgams, %

12

22

1

-

2,3

43

1,7

35-50

3,1

36,7

1,4

30-35

2,5

22

2

55-60

2,8

33,6

3,5

30-40

2,5

8,5

20

60-65

3,6

10,7

9

55-60

Plieninis trosas pasižymi mažiausiu pailgėjimu prie apkrovos, dideliu
stiprumu, taip pat labai atsparus išoriniams pažeidimams. „Dyneema“ lynai,
pagaminti iš ultraaukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) pluošto
pasižymi beveik dvigubai didesne trūkimo riba nei tokio paties skersmens trosas.
Šie lynai yra labiausiai atsparūs dilimui ir turi ypač mažą trinties koeficientą,
pasižymi itin geru stiprumo/svorio santykiu, geriausiu atsparumu nuovargiui.
„Vectran“ lynai išsiskiria mažiausiu pailgėjimu prie apkrovos, tačiau skysto
kristalo polimerinis pluoštas (LCP) itin neatsparus UV spinduliams, taip pat, šiuo
metu jis yra brangiausias. Aramidinio pluošto neigiama savybė – vidinis pluošto
dilimas lankstant lyną, kas labai pagreitina lyno susidėvėjimą. Poliamidiniai ir
poliesteriniai lynai nebegali lygintis stiprumo charakteristikomis su plieniniu
trosu, yra tampresni. Pagrindinis visų sintetinių lynų trūkumas – jie lengvai
pažeidžiami išoriškai.
3. Bandymų eiga ir rezultatai
Optimaliausiomis charakteristikomis filmavimo sistemai pasižymi
sintetiniai lynai dėl saugumo ir lengvo svorio savybių. Iš jų išsiskiria „Dyneema“
pluoštas – nedidelis tamprumas, aukšta stiprumo riba, geras atsparumas dilimui.
Stiprumo tyrimams buvo pasirinkti 6 mm skersmens bandiniai, kaip turintys
pakankamą teorinį atsargos koeficientą. Išbandytas 6x7-FC konstrukcijos
plieninis trosas, 12 gijų „Dyneema“ lynas, bei UAB „Duguva“ pagamintas lynas
pagal specialų užsakymą slidinėjimo keltuvams, kurio šerdis – poliamidinė, o
šarvas – „Dyneema“ pluošto. Šios virvės charakteristikos iš anksto žinomos
nebuvo. Bandymams buvo naudojama universali 250 kN tempimo-gniuždymo
bandymų mašina, kurioje virvė įtvirtinama mazgais užveržiamomis kilpomis
aplink 12 mm skersmens kaiščius. Bandinio bazinis ilgis 50-70 mm, tempiama
14,5 mm/min greičiu. Siekiant simuliuoti realias prasčiausias lyno įtvirtinimo
sąlygas, ant sintetinio lyno buvo daromos dvi kilpos, jas užtvirtinant mazgais –
vienas galas „aštuoniuke“ (2 pav. a)), kitas - „drugeliu“ (2 pav. b)). Remiantis
literatūra [2] šie mazgai yra vieni iš mažiausiai įtakojančių lyno stiprumą, jų
efektyvumas gali siekti iki 80%. Plieninis trosas tvirtinamas troso užspaudikliais
naudojant kilpų apsaugas pagal troso tvirtinimo rekomendacijas. Užspaudiklių
teorinis efektyvumas ~80%. [6].

a)

b)

2 pav. a) „Aštuoniukės“ kilpinis mazgas, b) „drugelio“ kilpinis mazgas
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3 pav. 6 mm skersmens lynų ir troso eksperimentinės tempimo diagramos

4 pav. Poliamido šerdies su „Dyneema“ šarvu lyno trūkiai ties „drugelio“
mazgais
Iš eksperimentinių tempimo diagramų (3 pav.) matyti, jog sintetiniai lynai
pailgėjo kur kas daugiau, nei plieninis trosas. Galima daryti išvadą, jog bendram
lyno sistemos pailgėjimui didelę įtaką turi mazgų užveržimas ir peršasi prielaida,
kad šis pailgėjimas būtų ženkliai mažesnis prieš stiprumo bandymą lyną
tempiant iki mažesnės nei jo stiprumo ribos.
Poliamidinės šerdies su „Dyneema“ šarvu lynas, kaip ir buvo galima tikėtis,
nutrūko prie žemiausios jėgos – vidutiniškai apie 3800 N. Visais atvejais trūkio
vieta buvo ties „drugelio“ mazgu (4 pav.), kas leidžia daryti išvadą, jog
„aštuoniukės“ mazgas šio tipo ir storio virvei yra efektyvesnis. Manoma, jog šio
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lyno stiprumo charakteristikos panašios į įprastos poliamidinės virvės, kadangi
didžiausia apkrova tenka virvės šerdžiai.
12 gijų „Dyneema“ lynas pradėjo trūkti ties didžiausia, apie 11000 N riba,
taipogi „drugelio“ mazgo vietoje. Vieno iš bandymų metu, šis mazgas išslydo
ties ~6700 N riba. Tai rodo, jog esant didelėms apkrovoms, būtina kruopščiai
užrišti mazgus, ypač tokio mažo trinties koeficiento lynui.
Plieninis trosas, kaip matoma grafike, pradėjo slysti iš kilpos užspaudiklių
ties maždaug 9240 N apkrova. Jo teorinis stiprumas siekia virš 2000 N, todėl
daroma prielaida, jog naudojant kokybiškesnius užspaudiklius stiprumo riba
galėtų būti aukštesnė.
4. Išvados
1. Gautos maksimalios apkrovos reikšmės lynams ženkliai nusileidžia
gamintojų nurodomoms teorinėms trūkimo ribos vertėms. Lyno stiprumą, šiuo
atveju, ženkliai sumažino mazgai, įtakojo įtvirtinimo sąlygos. Taip pat, lyno
stiprumui didelę įtaka turi ir pynimo tipas.
2. Filmavimo sistemai, pagal projektines sąlygas, galima naudoti sintetinius
lynus pagamintus iš „Dyneema“ pluošto. Jų atsargos koeficientas siekia apie
2,75.
3. Nustatyta, kad Lietuvoje pagamintos virvės su poliamidine šerdimi ir
„Dyneema“ šarvu stiprumas, ją tvirtinant mazgais, yra nepakankamas.
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Santrauka
Šiame darbe pateiktas bėgių kelio vėžės fiksavimo įtaiso modelis ir įvertinti
atskirų jo elementų stiprumai. Įrenginio stiprumas tikrintas esant įvairioms jo
darbo sąlygoms: kai įtaisas naudojamas bėgių kelio vėžės reguliavimui ir, kai
įtaisas naudojamas užtikrinti reikiamą vėžės plotį pagal nustatytą reglamentą ten,
kur yra pažeistos bėgių sąvaržos, nesustabdant traukinių eismo.
Raktiniai žodžiai: bėgių vėžės plotis, sąvaržos
1. Įvadas
Geležinkelio kelias yra vienas iš pagrindinių geležinkelio transporto
elementų. Didelę įtaką traukinių eismui, bei saugumui turi bėgių kelio vėžė. Tuo
remiantis yra keliami dideli stiprumo, stabilumo ir ilgaamžiškumo reikalavimai
geležinkelio keliui.
Bėgių vėžė susiaurėja arba praplatėja dėl to, kad skersine kryptimi ją
spaudžia arba daužo riedmenų ratai.
Atliekant kelio tiesinimo darbus dažnai tenka reguliuoti bėgių vėžės plotį.
Tai tenka daryti daug kartų per sezoną, todėl planuojant kelio priežiūros darbų
apimtis jį galima apskaičiuoti atsižvelgiant į vidutinį traukinių greitį, eismo
intensyvumą, kelio geometrinius parametrus ir jo stiprumo charakteristikas.
2. Bėgių vėžės būklės vertinimo charakteristikos
Vertikalioji dinaminė rato jėga, veikianti bėgį gardės viduryje, yra nuo 100
iki 250 kN, sandūrose ant medinių pabėgių – nuo 150 iki 300 kN, o ant
gelžbetoninių pabėgių nuo 300 kN ir daugiau.
Šoninė rato jėga veikianti jėga, atsiranda rato antbriauniui spaudžiant bėgį ir
dėl trinties jėgų rato šliaužimo bėgiais. Papildoma šoninė jėga atsiranda kreivėse
dėl išcentrinių ir kreipiamųjų jėgų. Kreipiamosios jėgos veikia nuo pirmos
vežimėlio ašies, kada ratas rieda tiesiai, o išorinis bėgis priverčia jį pasukti.
Šoninė rato jėga veikianti bėgį tiesiuose kelio ruožuose yra 20 – 40 kN, o
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kreivėse 50 – 100 kN. Išilginė, horizontalioji jėga, veikianti bėgį, atsiranda dėl
temperatūros poveikio, bėgių postūmio, taip pat priklauso nuo riedmenų masės.
Keturašius vagonus pakeitus į aštuonašius, bėgių postūmis padidėja iki 35 % [1,
2].
Temperatūros poveikis sukelia išilgines jėgas, kurios siekia 1000 – 2000
kN.
Vėžės plotis – tai atstumas tarp bėgių galvučių darbinių briaunų, esantis
žemiau nei bėgių galvutės riedėjimo plokštuma, tiesėse išmatuotas statmenai
kelio ašiai, o kreivėse spindulio kryptimi. Rusiškos bėgių vėžės pločio schema
pavaizduota 1 paveiksle [3].

1
1 pav. Bėgių kelio vėžės plotis
Rusiško standarto geležinkeliuose yra nustatyti tokie dydžiai: 1520 mm
tiesėse ir kreivėse, kurių spindulys didesnis kaip 360 m; 1530 mm kreivėse,
kurių spindulys nuo 349 iki 360 m; 1535 mm kreivėse, kurių spindulys mažesnis
už 299 m.
Leistinieji nuokrypiai pagal vėžės plotį yra ±6 mm į didesniąją pusę ir ±4
mm į mažesniąją. Šie leistinieji nuokrypiai gali keistis, priklausomai nuo klimato
sąlygų ir traukinių eismo intensyvumo. Viršijus leistinuosius nuokrypius reikia
atlikti kelio lyginimo darbus.
3. Bėgių kelio vėžės fiksavimo pločio įtaiso konstrukcija ir veikimas
Bėgių kelio vėžės fiksavimo mechanizmas yra skirtas užfiksuoti reikiamą
kelio vėžės plotį. Įrenginys yra įzoliuotas tam, kad nesuveiktų automatinė kelio
blokuotė. Įrenginio schema pavaizduota 2 paveiksle.
Prieš įstatant įrenginį, atlaisvinamos bėgio sąvaržos, nuvalomas tam tikras
kiekis balasto tarp pabėgių, kad montavimo padai lengvai palįstų po bėgiais.
Atsukama užveržimo veržlė ir reguliavimo svirties pagalba nustatomas
reikalingas plotis montavimo padams sutapdinti su bėgio padu.
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2 pav. Bėgių kelio vėžės pločio fiksavimo įtaisas: 1 – korpusas; 2 –sraigtas; 3 – izoliacinė
tarpinė; 4 – kiaurymės reguliavimui; 5 – bronzinė įvorė su sriegiu; 6 – montavimo padas;
7 – bėgio pado fiksatorius; 8 – fiksavimo veržlė.

Tada užsukami fiksatoriai ir bėgio kelio vėžės fiksavimo įtaisas nustatomas
statmenai bėgiams. Įrenginys sukamas iki tol kol gaunamas reikiamas vėžės
plotis ir užfiksuojama užveržimo veržle. Atlikus šią operacijų eigą, būtina
ištraukti reguliavimo svirtį, o sąvaržas sutepti ir sutvirtinti.
Toks bėgių kelio vėžės fiksavimo įtaisas taip pat gali atlikti vėžės įtempimo
funkciją, jei yra pažeistos sąvaržos, o traukinys per tokį ruožą gali pravažiuoti
apribotu greičiu.
Išvados
Atsižvelgus į ratų perduodamas šonines jėgas bėgiams, parinkti atitinkami
atskirų elementų parametrai: medžiagos, varžtų, bei sraigtų skersmenys, įvorės
skersmuo ir įpresavimo jėga. Atlikus skaičiavimus ir simuliaciją ,,Solidworks“
programa, nustatyta, kad konstukcija atlaikys jai tenkančias apkrovas ir yra
tinkama naudojimui.
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Santrauka
Šiame darbe nagrinėjamas eismo įvykių rizikos faktorius geležinkelio pervažose.
Apžvelgiamos priežastys, dėl kurių dažniausiai atsiranda didžiausia tikimybė
nutikti eismo įvykiui geležinkelio pervažose.
Raktiniai žodžiai: geležinkelio pervaža, rizikos veiksniai, eismo įvykiai.
1. Įvadas
Rizikos vertinimas – rizikos valdymo proceso – žingsnis, reiškiantis
kiekybinių ir kokybinių reikšmių, susijusių su konkrečia situacija ir atpažinta
grėsme, nustatymas. Rizika yra įvykių tikimybė, pasekmė, ryžimasis veikti,
žinant, kad yra tam tikra tikimybė nepasiekti norimo rezultato, arba mėginimas
nepaisyti galimų neigiamų atsitiktinių padarinių.
Į rizikos grupę įskaičiuojamos mirtys, traumos, žala turtui, taip pat kiti
poveikiai bei išlaidos, pavyzdžiui: traukinių vėlavimas. Dėlto reikia skirti didelį
dėmesį tyrimams pervažose, dėti dideles pastangas pakeičiant pervažų struktūras,
taip užkertant kelią eismo įvykiams ir sumažinant eismo įvykių riziką [1, 2].
2. Tyrimas
Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdo 523 geležinkelių pervažas, iš
jų 93 pervažos yra privažiuojamuosiuose geležinkelių keliuose. Nustatyta, kad
384 pervažos yra reguliuojamos, o 139 pervažos yra nereguliuojamos. 139
pervažos yra Vilniaus infrastruktūroje, 147 pervažos yra Kauno infrastruktūroje,
86 pervažos yra Šiaulių infrastruktūroje, bei 151 pervaža yra Klaipėdos
infrastruktūroje.
Siekiant įvertinti, kiek laiko būna uždarytos pervažos, kaip vairuotojai
laikosi kelių eismo taisyklių, tyrimui buvo pasirinktos dvi Vilniaus
infrastruktūros pervažos (netoli Vievio miestelio ir pervaža esanti Lentvaryje) ir
viena Kauno infrastruktūros pervaža (Amaliuose).
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1) Stebėta reguliuojama pervaža su užtvaru Lentvaryje.
2-ojo stebėjimo metu užfiksuota net 11 automobilių, pervažą pravažiavusių
degant raudonam šviesoforo signalui (1 pav.). Užsidegus raudonam šviesoforo
signalui ir nusileidus užtvarui, traukinys į pervažą įvažiavo tik po 6 min 43 s
(palyginimui – 4-ojo stebėjimo metu – po 51 s); traukiniui pravažiavus pervažą,
užtvaras buvo pakeltas po 77 s (4-ojo stebėjimo metu – po 11 s); dar po 13 s
užgeso raudonas šviesoforo signalas. Viso pervaža buvo uždaryta 8 min 47 s (4ojo stebėjimo metu – 1 min 29 s), nors pačią pervažą traukinys pravažiavo per 14
s. Kadangi pervaža buvo per ilgai uždaryta, susidarė ilgos laukiančių
automobilių eilės. Kai kurie vairuotojai nekantravo ir pažeisdami kelių eismo
taisykles rizikuodami pravažiavo pervažą. Užgesus draudžiamam šviesoforo
signalui, per 3 min pervažą pravažiavo 136 automobiliai.
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1 pav. Automobiliai, pravažiavę degant raudonam šviesoforo signalui

2) Stebėta reguliuojama pervaža be užtvaro netoli Vievio
3-ojo stebėjimo metu užfiksuoti 2 automobiliai, pervažą pravažiavę degant
raudonam šviesoforo signalui, ir 9 automobiliai, nesustoję prie STOP ženklo (2
pav.). Užsidegus raudonam šviesoforo signalui ir nusileidus užtvarui, traukinys į
pervažą įvažiavo po 1 min 42 s (palyginimui – 2-ojo stebėjimo metu – po 50 s);
traukiniui pravažiavus pervažą, raudonas šviesoforo signalas užgeso po 1 min 52
s (1-ojo stebėjimo metu – po 6 s). Viso pervaža buvo uždaryta ~4 min (1-ojo
stebėjimo metu – 1 min 1 s), nors pačią pervažą traukinys pravažiavo per 42 s.
Užgesus draudžiamam šviesoforo signalui, per 3 min pervažą pravažiavo 47
automobiliai.
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Pravažiavo raudoną signalą
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2 pav. Automobiliai, pravažiavę degant raudonam šviesoforo signalui ir/arba nesustoję
prie STOP ženklo
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3 pav. Automobiliai, pravažiavęs degant raudonam šviesoforo signalui

3) Stebėta reguliuojama pervaža su užtvaru Amaliuose.
4-ojo stebėjimo metu užfiksuoti 5 automobiliai, pervažą pravažiavę degant
raudonam šviesoforo signalui (3 pav.). Užsidegus raudonam šviesoforo signalui
ir nusileidus užtvarui, traukinys į pervažą įvažiavo po 2 min 44 s (palyginimui –
1-ojo stebėjimo metu – po 40 s); traukiniui pravažiavus pervažą, užtvaras buvo
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pakeltas po 27 s (1-ojo stebėjimo metu – po 8 s); dar po 16 s užgeso raudonas
šviesoforo signalas. Viso pervaža buvo uždaryta ~4 min (1-ojo stebėjimo metu –
1 min 14 s), nors pačią pervažą traukinys pravažiavo per 30 s. Buvo susidarę
ilgos laukiančių automobilių eilės Užgesus draudžiamam šviesoforo signalui, per
3 min pervažą pravažiavo 105 automobiliai.
Pagrindiniai riziką pervažose lemiantys veiksniai:
1. Traukinių srautas.
2. Automobilių vairuotojų piktnaudžiavimas.
3. Esant pervažom su užtvaromis, pravažiuojant traukiniui jos lieka
nenuleistos.
4. Saulės akinimas.
5. Pervažos naudotojų skaičius
6. Pervažų tipai
7. Pravažiuojančių sunkvežimių ir vilkikų dažnumas.
8. Nereguliarus traukinių eismas.
9. Pervažos netoli traukinių stočių ir susibūrimo vietų.
10. Pravažiavus vienam traukiniui atvažiuoja sekantis.
11. Blogas matomumas iš kelių transporto priemonių.
12. Blogas matomumas iš geležinkelio transporto priemonės.
Išvados
Labai svarbu, kad būtų optimizuotas laikas, kai pervaža yra uždaryta.
Stebėjimų metu nustatyta, kad dažnai per anksti yra uždaroma pervaža arba
vėluojama pakelti užtvarą, traukiniui pravažiavus. Dėl to prie geležinkelio
pervažų susidaro transporto priemonių eilės, taip pat atsiranda daugiau eismo
įvykių pažeidėjų, kurie kerta pervažą degant draudžiamam šviesoforo signalui
arba visai nesustoja prie STOP linijos.
Tam, kad būtų užtikrintas eismo geležinkelio pervažose saugumas, būtina
visapusiškai įvertinti jų rizikos lygį, įvertinant minėtus pagrindinius, riziką
pervažose, lemiančius veiksnius.
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Santrauka
Šiame darbe nagrinėjama krovinių terminalo esama padėtis, apskaičiuoti visų
keturių krovos barų pajėgumai. Nustatyta, kad laikui bėgant padidės konteinerių
vežimai. Darbe pateikiama krovinių terminalo veikla. Apžvelgiama, kas yra
geležinkelio terminalas, kokias funkcijas jis atlieka, šio transporto privalumai ir
trūkumai. Atsižvelgiant į didėjančius krovinių srautus, taip pat į sudarytą
konteinerių prognozę, šiame darbe pateikiama galima krovinių terminalo
rekonstrukcija. Pagal skaičiavimo metodiką, apskaičiuoti suprojektuoto
terminalo pakrovimo ir iškrovimo pajėgumai. Išvardinama, kokias funkcijas
atliks naujasis terminalas.
Raktiniai žodžiai: geležinkelis, krovinių terminalas, pakrovimo – iškrovimo
pajėgumai, krovinių vežimas, krovos barai.
Įvadas
Krovinių vežimas – šiuo metu dažniausiai vartojamas terminas. Jis apima
platų ratą operacijų, kurios atliekamos nuo produkcijos pagaminimo iki
pateikimo vartotojams. Jas sudaro: medžiagų vežimas, sandėliavimas,
saugojimas, komplektavimas, įpakavimas, vežimas transportu. Prie šių operacijų
taip pat priskiriama: maršruto parinkimas, eismo grafikų sudarymas ir transporto
priemonių techninis aptarnavimas. Visų veiksmų tikslas – likviduoti teritorinį
skirtumą tarp gamintojo ir vartotojo, užtikrinti saugų ir savalaikį krovinių vežimą
iš gamybos vietos į vartojimo vietas.
Transporto rūšies darbas neįmanomas be terminalų ir transportavimų.
Terminalo veikla susijusi su krovos darbais. Taip pat į jį įeina visi kaštai, susiję
su terminalų darbu, geležinkelio stotimis, automobilių transporto terminalu, jūrų
uostais, oro uostais. Kroviniai daug laiko praleidžia transporto terminaluose,
todėl juose turi būti labai gerai organizuotas technologinis procesas ir transporto
rūšių sąveikos valdymas.
Terminalas tai punktas, kur baigiasi vienos transporto rūšies kelias ir
prasideda kitos. Geležinkelių terminalai neapsieina be automobilių transporto.
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Tad šie terminalai turi garantuoti krovinių perkrovimus iš automobilių transporto
į geležinkelių, ir atvirkščiai.
Geležinkelių transporto privalumai: greitas krovinių vežimas dideliais
atstumais tarp svarbiausių miestų, patogumas, apmokėjimas už prastovas, didelis
įkrovumas, smulkių siuntų vežimas atliekamas visose šalies ribose. Trūkumai:
ilgas vežimo laikas, perkrovimai, įpakavimas ir grobstymas.
Krovinių terminalas
Krovinių terminalas specializuotas darbui su biriais, sunkiasvoriais ir
vienetiniais kroviniais, didžiaisiais ir vidutiniais konteineriais bei kitais
kroviniais. Krovinių rajono pastatai, inžineriniai įrenginiai ir statiniai, taip pat
kitos techninės priemonės skirtos krovimo darbams atlikti yra išsidėstę ant
dviejų žemės sklypų.
Terminale yra keturi krovimo barai: sunkiasvorių krovinių baras, biriųjų
krovinių baras, arkinis sandėlys ir konteinerių krovos baras. Sunkiasvorių
(vienetinių) krovinių bare yra konteinerių ir bendro naudojimo aikštelės. Biriųjų
krovinių bare kraunama skalda, anglis ir druska. Arkiniame sandėlyje yra bendro
naudojimo ir muitinės sektoriai. Konteinerių krovos bare – pavojingų krovinių
krovos vieta, atviroji muitinės sandėliavimo aikštelė ir konteinerių aikštelė.
Apskaičiuoti visų keturių sektorių iškrovimo ir pakrovimo pajėgumai. Rezultatai
pavaizduoti grafiškai 1 pav.
Iškrovimo/pakrovimo pajėgumas per parą
t
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Biriųjų krovinių baras
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1 pav. Krovinių terminalo pajėgumai
Iš pateiktos diagramos matome, kad didžiausius pajėgumus krovinių
terminale atlieka biriųjų krovinių baras. Taip pat pagal diagramą galime spręsti,
kad konteinerių aikštelės pajėgumai nėra labai dideli.
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Pagal gautas pajamas per 2010 ir 2011 metus iš pateiktos 1 lentelės
matome, kad daugiausiai pajamų atnešė biriųjų krovinių baras. Konteinerių
aikštelė užima trečią vietą tarp visų barų.
1 lentelė. Pajamos gautos konkrečiuose krovinių krovimo baruose 2010-2011m.
Pajamos pagal krovimo

2010

2011

Biriųjų krovinių - 5,6

1076189

1114558,2

Sunkiasvorių krovinių – 1,2

131031,7

396132,41

Konteinerių aikštelė – 18,19

79193,83

372204,1

Arkinis sandėlys – 15,16

154376,7

230830,37

barus

Nuo 2007 iki 2012 metų yra surinkti duomenys, kiek konteinerių pervežta
geležinkelio transportu. Duomenys pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Konteinerių vežimas geležinkelio transportu 2007-2012 m.
Metai
Konteinerių
skaičius

2007

2008

2009

2010

2011

2012

43215

46521

52122

63281

65819

72223

Pagal surinktus duomenis buvo apskaičiuota konteinerių prognozė
keleriems metams į priekį. Gautas rezultatas pateikiamas 2 pav.
Atlikus prognozinius skaičiavimus, matosi, kad konteinerių vežimas auga.
Pervežtas konteinerių skaičius 2017 metais du kartus didesnis už 2007 metų.
Taip gali būti dėl „Rail Baltica“ projekto, didėjančiomis Klaipėdos ir
Kaliningrado uostuose konteinerių krovimo apimtimis.
Pagal apskaičiuotus duomenis ir krovininio terminalo išdėstymo schemas ir
planus, atsižvelgiant į darbo rodiklius, pajėgumus, galima rekonstruoti krovinių
terminalą.
Suprojektuotas terminalas atliks tokias funkcijas:
• bus atsakingas už krovos vienetų ir prekių tvarkymą geležinkelio
sistemoje;
• teiks pakrovimo – iškrovimo paslaugas;
• iškraus krovinių partijas, suskirstys jas pagal gavėjus ir persiųs
krovinius geležinkeliais ir keliais;
• teiks sandėliavimo paslaugas konteineriams, vagonams ir t.t.;
• formuos traukinių sąstatus;
129

• atliks centrinio išvykimo – atvykimo punkto veiklą, skirstys
transportavimą keliais ir geležinkeliais;
• veiks kaip tarpinis punktas siunčiamiems kroviniams.
Atlikus naujo terminalo pajėgumų skaičiavimus, gauta, kad suprojektuoto
terminalo pajėgumai viršija esamo terminalo pajėgumus 7,75 karto.
Konteinerių srautų prognozė
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2 pav. Konteinerių vežimo geležinkelių transportu prognozė
Išvados
Atlikus esamo krovinių terminalo analizę ir pagal surinktus duomenis,
gauta, kad mažiausi pajėgumai yra konteinerių aikštelėje. Apskaičiavus prognozę
keleriems metams į priekį, nustatyta, kad konteinerių srautai augs, todėl esamas
terminalas nespės aptarnauti tokio kiekio vežimų. Todėl projektuojamas naujas
krovinių terminalas, kuris sugebėtų aptarnauti didėjančius konteinerių poreikius.
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Abstract
Lithuanian wood industry is one of the most important and dynamic Lithuanian
manufacturing industry. Material requirement planning (MRP) is an essential
part of the company's activity. There is problem to find precise program to
computerise materials requirements planning which is important to ensure the
availability of materials for production; to maintain the lowest possible material
level in store; to plan manufacturing activities, delivery schedules and
purchasing activities. Finding out that the problem is really significant to most
furniture manufacturing company it is important to structure and classify
materials.
Keywords: wood enterprise, materials requirement planning
1. Introduction
Lithuanian wood industry is one of the most important and dynamic
Lithuanian manufacturing industry.
Wood is a very versatile and largely local raw material. Timber production
is an old, traditional industry. These activities include forest cultivation and
harvesting of different timber materials (lumber, plywood, pulp) and many kinds
of final output: building wooden structures, furniture, paper, cardboard, wooden
containers and other articles of manufacture [1].
At the beginning of year 2013 there were 2028 enterprises of wood: 1197
primary wood processing enterprises, 88 paper enterprises and 743 furniture
enterprises [2].
Depending on the software composition used in the company and the
adaptation of a particular company's needs, there are several levels of
management computing level:
1. Minimal or non-specialized;
2. Medium or partially specialized;
3. High or specialized.
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Such classification allows distinguishing just enough big groups, but should
be sufficient for very general way to describe the corporate governance level of
computerization [3].
The main problem is that most wood production enterprises belong to the
first level of computerization [4, 5].This means that companies use the standard
personal computer operations and application software packages. In most cases,
this level of companies is able to deal with the standard instruments of their
governance. Tools such as MS Excel, MS Project, MS SQL, and others can be
successfully used in financial planning, accounting, analysis, or project
management [6].
2. Importance of material requirements planning in wood enterprise
There are a lot of different timber materials: lumber, plywood, pulp and
many kinds of final output: building wooden structures, paper, cardboard,
wooden containers and other articles of manufacture. The main material of
furniture production is chipboard.
There are a lot of formulas and methods to calculate material requirement
[7, 8]. Each company have their own way to do this. In order to computerize the
material accounting the company first need to structure and classify the
substance because there are different suppliers, manufacturers, measurements of
boards. There are quite a few companies that supply laminated chipboard from
different European manufacturers. Every manufacturer has a different plate
colour codes for different plate dimensions, and the country is a different
standard for laminated chipboard.
Wood material requirements calculation helps to obtain treated timber in a
variety of cutting techniques, to prepared thin end and mid-diameter log drawing
of the graph paper, to calculate wood cutting losses colon, loss of sawdust, wood
shavings loss, the losses in the loss calculation, calculation of the volume of
wood materials, the conversion loss of the volume of raw materials.
Material requirement planning is an important part of the company's
activity. If the field is well-tuned, then enterprise may have better indicators of
financial in companies, lower costs of materials, to exploit waste. Systematized
material requirement planning allows company every time to see what and how
much material the company has and what has already expired. Control,
budgeting, requirements are the most important determination of the company's
financial management operation. In determining the requirements it can be seen
how much the cost was made for the product, product group, a particular activity
or set of activities.
As there are extremely large variety of wood products (logs of lumber,
various boards, veneer, plywood, particleboard, and vacuum plates, paper) to
structure them are extremely difficult.
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3. Analysis of material requirement planning in Lithuanian furniture
enterprise
For analysis of material requirements planning in Lithuanian wood
processing company was chosen the enterprises that produce furniture from
chipboard. In this enterprise has been done minimum to structure the material
requirements calculation. Specialised systems are limited, and therefore these
enterprises have a lot of problems with planning of material requirements,
warehouse-management etc.
In Lithuania used chipboard must meet the general requirements set out in
BS EN 312-1, the technical conditions laid down in BS EN 312-3, as well as the
requirements of the free formaldehyde content in accordance with BS EN 120
standards; board humidity – 5 to 13%, in accordance with ISO Quality 9003
requirements [9-11].
The calculation of material requirements in Lithuanian furniture enterprise
is performed in this order:
1. The specification of product is prepared
2. In accordance with the instructions given by the supplier documents
with laminated chipboard colour codes are selected boards and look up
the dimensions
3. With help of “Mastercut” program product details are discarded on the
selected plate (data entered by hand for each product).
4. From this it is find out how many laminated chipboard it is needed.
5. Ordering chipboard, cutting off the parts.
6. All waste placed in a warehouse.
Analysis of material requirement planning in particular small wood
processing company in Lithuania revealed that:
1. Materials and material parameters, specifications and requirements are
not codified and classified.
2. It is not clear what materials are available for production.
3. The store is not used for future production.
4. It is difficult to plan manufacturing activities, delivery schedules and
purchasing activities.
5. Often all the waste is transcribed and are not been used for
manufacturing other products, with repercussions for the enterprise
budget.
Therefore, it is very important to find the decisions for organization and
classification of material requirement planning.
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4. Computerization of material requirements planning in wood enterprise
It is important to calculate material requirement precisely and quickly.
Computer aided material requirement planning can help:
1. To ensure materials are available for production and product are available
for delivery to customers;
2. To maintain the lowest possible material and product level in store;
3. To plan manufacturing activities, delivery schedules and purchasing
activities.
The purpose of program “Mastercut” is to do layout of the parts on the
chipboard. The disadvantages of this program are that the data should be entered
by hand and is not precise information. This information is used only for
ordering material. Often the worker do not cut parts as it shown in program. This
causes the problem of not exact orders or fulfilled stock.
There is the other the wood and furniture industry solution called “Trimit
FURNITURE” [12]. “Trimit Furniture“ solution in Microsoft Dynamics NAV
(Navision) platform consists of separate parts of the software that is fully
integrated and a strong business management system extends the standard
functionality. “Trimit” solution includes a wide range of business processes:
capacity and resource planning, sales, purchasing, production, logistics, quality
management, and others.
However, this solution is not widely applied for organizing, classifying
material requirement planning in wood industry. There are still a number of
storage and requirements calculation system, but they are also not fully adapted
to the wood, and especially for furniture production or they are very expensive
[13].
5. Conclusions
Finding out that the problem is really actual to most furniture manufacturing
companies it is important to structure and classify materials. Now therefor, it is
important to analyse the features of laminated chipboard and to submit them to
the relevant tables with clear classification system.
1. Enterprises of wood analysis showed that one of the most important
tasks – precisely to plan and calculate material requirements.
2. Material requirement calculation requires the use of specialized
computerized MRP systems to facilitate this work, to have better
indicators of financial data, lower costs of materials, to exploit waste.
3. Very small amount of Lithuania wood companies use specialized MRP
systems programs because they are very expensive, same of them are
difficult to use and the others do not fulfil all enterprises requirements.
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Santrauka
Raudondvario plentas yra viena intensyviausių Kauno miesto vakarinės dalies
gatvių, kurios paskirtis užtikrinti tiek miesto vietinio transporto, tiek iš/į Kauno
miestą įvažiuojančių transporto srautų pralaidumą. Šios gatvės tęsinys – Jurbarko
g., kurios reguliuojamoje sankryžoje su Brastos g. ir Kriščiukaičio g. rytinio ir
vakarinio piko metu susiformuoja transporto spūstys. Eksperimentinių tyrimų
metu nustatyti transporto srautų parametrai: intensyvumas, sankryžos
pralaidumas ir jo priklausomybė nuo paros laiko bei šviesoforų darbo režimų.
Siekiant sureguliuoti šviesoforų darbą nagrinėjamų gatvių atkarpose buvo
nustatyta transporto priemonės greičio priklausomybė nuo kelio poslinkio ir
paros laiko.
Raktiniai žodžiai: Intensyvumas, greitis, transporto srautas
1.Įvadas
Raudondvario plentas yra B2 kategorijos, 4 eismo juostų gatvė, kurios
vienos eismo juostos plotis 3,5 m. B kategorijos gatvės yra pagrindinės, kurių
paskirtis yra susisiekimas tarp miesto funkcinių zonų, rajonų, centrų, didžiųjų
transporto stočių, ryšiai su užmiesčio keliais. Jurbarko g., Raudondvario pl. (nuo
žiedinės sankryžos su Panerių g. iki Brastos g.) yra C1 kategorijos, 3 eismo
juostų gatvė, kurios vienos eismo juostos plotis 3,5 m. C kategorijos gatvės yra
aptarnaujančios gatvės kurių paskirtis – miesto plano funkcinės ir kompozicinės
ašys, pagrindinės keleivių viešojo susisiekimo linijos, miesto vidaus transporto
ryšiai [1, 2].
Reguliuojamą sankryžą sudaro šios susikertančios gatvės: Brastos,
Kriščiukaičio ir Jurbarko. Brastos, Kriščiukaičio ir Jurbarko (P.Vileišio tiltas)
yra B2 kategorijos gatvės, Jurbarko gatvė (už tilto) yra C1 kategorijos gatvė.
Sankryža yra vieno lygio keturšalė, tokiose sankryžose susidaro 32 konfliktiniai
taškai: 16 sankirtų, 8 prisijungimai, 8 nuovažos. Ji reguliuojama trijų fazių
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šviesoforu, fazių laiko techniškai neįmanoma kaitalioti paros eigoje, jis išlieka
toks pat visos paros metu [1, 2].
2. Tyrimai sankryžoje
Siekiant ištirti eismo intensyvumo kitimą paroje atlikti trys stebėjimai: ryte
7:30-8:30 (rytinis pikas), dieną 12:00-13:00 ir vakare 17:00-18:00 (vakarinis
pikas). Perskaičiuojant eismo intensyvumą į lengvųjų automobilių srautą priimti
perskaičiavimo koeficientai: lengvieji automobiliai – 1; mikroautobusai – 1,5;
autobusai, sunkvežimiai ir troleibusai – 2,5 ; ilgi autobusai (su priekabom) – 3,5
[3]. 1 pav. pateikti dienos skaičiavimų duomenys (12:00-13:00 val.) atskirose
nagrinėjamos sankryžos kryptyse bei gatvių pjūviai su eismo intensyvumu
abejomis kryptimis. Apibendrinti rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 pav. Eismo intensyvumo tyrimų rezultatų dienos metu (12:00-13:00 val.) schema

1 lentelėje pateikiami: laukimo fazių skaičius prie šviesoforais
reguliuojamos sankryžos, sugaištas laikas stovint, didžiausi greičiai prieš ir už
sankryžos bei važiavimo laikai atkarpose. Matome, kad pralaidumas važiuojant
iš miesto centro yra blogesnis, gaištama daugiau laiko, nes važiuoti tiesiai galima
tik viena eismo juosta ir čia sustoti tenka po du kartus.
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1 lentelė. Apibendrinti eismo intensyvumo tyrimų rezultatai nagrinėjamoje sankryžoje.
Kryptis
Tyrimų laikas
Laukimo fazių sk.
Laukimo laikas, s
Didžiausias greitis prieš sankryžą, km/h
Didžiausias greitis už sankryžos, km/h
Važiavimo laikas iki sankryžos, s
Važiavimo laikas už sankryžos, s

Nuo Kauno centro
7:308:00

Link Kauno centro

12:00- 17:00- 7:3012:30 17:30 8:00

2
2
138,7 85,9
37,0 48,1
44,6 54,8
227 155
70
60

2
92,5
44,0
43,2
185
80

2
109,1
38,8
52,3
170
220

12:00- 17:0012:30 17:30

1
18,3
47,8
48,1
70
110

1
56,1
37,7
43,7
70
160

3.Automobilio judėjimo tyrimai
Tyrime naudotas transporto priemonių judėjimo dinamikos parametrus
registruojantis įrenginys DL1 data logger GYRO, kuriame sumontuoti dviejų
krypčių akselerometrai. Jų duomenys užrašomi 100 kartų per sekundę naudojant
GPS (GPS - globali vietos nustatymo sistema), kurios pagalba buvo patikslinama
transporto priemonės padėtis erdvėje. Apdorojus tyrimo metu naudoto judėjimo
dinamikos parametrus buvo nustatyta automobilio greičio priklausomybė nuo
kelio poslinkio Raudondvario plente. Siekiant nustatyti paros laiko įtaką
transporto srautų parametrams, tyrimas buvo vykdomas 2013 m. balandžio 3 d.
tris kartus: ryte 7:30-8:30 (rytinis pikas), dieną 12:00-13:00 ir vakare 17:0018:00 (vakarinis pikas).
Šiame grafike (2 pav.) matome, kad dažniausiai stojama buvo prie Kėdainių
ir Jurbarko gatvių sankryžų. 12:00-13:00 stojama buvo prie Vakarinio lanksto
sankryžos ir „Inkaro“ perėjos, kiti pravažiavimai šiose vietose įvykdavo degant
žaliam šviesoforo signalui. Rytinio piko metu a buvo stojama dažniausiai,
stovėjimai truko 2 minutes, nes tuo metu buvo didžiausias eismo intensyvumas.
Iš grafiko matyti kad rytinio piko metu greitis buvo žymiai mažesnis nei dieną.
Grafike (3 pav.) pastebime, kad visais važiavimais buvo stojama prie
Jurbarko ir Kriščiukaičio gatvių sankryžos. Vakarinio piko metu daugiausiai
laiko sugaišta buvo prie Jurbarko gatvės sankryžos, nes tuomet susidaro
didžiausias intensyvumas kai žmones baigia darbus. 17:00-18:00 maršruto
sustojimai truko 2 minutes, taip pat iš grafiko pastebime, kad Vakarinio piko
metu greitis buvo mažesnis, nei važiavimo 12:00-13:00.
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Vakarinis lankstas

Inkaro perėja

Kėdainių g. ir Raudondvario
pl. sankryža

Jurbarko ir
Kriščiukaičio gatvių
sankryža

2 pav. Greičio (v) priklausomybė nuo poslinkio (s) ir paros laiko, Raudondvario pl. link
Kauno centro.
Jurbarko ir
Kriščiukaičio gatvių
sankryža

Kėdainių g. ir Raudondvario
pl. sankryža

Inkaro perėja

Vakarinis lankstas

3 pav. Greičio (v) priklausomybė nuo poslinkio (s) ir paros laiko, Raudondvario pl. Nuo
Kauno centro.
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4.Išvados
Atlikus tyrimą pastebėta, kad sankryža prastai reguliuojama pro ją vienos
fazės metu pravažiuoja beveik toks pat skaičius automobilių visais paros laikais,
nes ji tiesiog negali praleisti esamo automobiliu srauto kiekio, kad nesusidarytų
spūstys. Dėl spūsčių prarandama daug laiko. Važiavimo greitis labai priklauso
nuo eismo intensyvumo. Rytinio piko metu greitis yra mažiausias tuomet, kai
žmones keliauja Raudondvario plentu į Kauno centro pusę, tuomet daugiausiai
tenka prastovėti spūstyse. Vakarinio piko metu spūstis pradeda formuotis nuo
Kauno centro puses ant P. Vileišio tilto. Iš abiejų grafikų galima pastebėti, kad
Raudondvario plente šviesoforų darbas nėra koordinuotas, dėl to patiriami
nuostoliai ir sugaištamas nereikalingas laikas stovint prie šviesoforų.
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Santrauka
Tyrimo metu buvo apskaičiuoti teoriniai eismo intensyvumo bei transporto
srauto judėjimo greičiai skirtingose atkarpose. Pastarieji buvo palyginti su
eksperimentiniais važiavimų bandymais abejomis kryptimis. Eksperimentinių
bandymų metu apskaičiuoti vidutiniai greičiai, pagreičiai ir poslinkiai.
Raktiniai žodžiai: Transporto srautas, judėjimas, intensyvumas.
1. Įvadas
Augant lengvųjų automobilių skaičiui, miestuose vis labiau susiduriama su
automobilių spūstimis, automobilių ir miesto transporto judėjimo tobulinimas
tampa nuolatiniu uždaviniu šios srities specialistams. Darbo tikslas - ištirti
lengvojo automobilio judėjimo parametrus Vilniaus miesto gatvėse pasirinktame
maršrute (1 pav.). Maršrutas sudarytas iš skirtingo eismo intensyvumo gatvių,
todėl jis suskirstytas į keturias atkarpas, atsižvelgiant į transporto judėjimo
srautus bei infrastruktūros objektų įtaką eismui (1 lentelė). Pirmoji atkarpa:
T.Vrublevskio g. (prie Arkikatedros). Antroji atkarpa - Žygimantų g.. Trečioji
atkarpa - Kalvarijų g., nuo Kalvarijų g. pradžios iki sankryžos su Konstitucijos
prospektu. Ketvirtoji - nuo sankryžos su Konstitucijos prospektu iki sankryžos su
Žalgirio g.. Priešinga kryptimi maršruto atkarpos suskirstytos analogiškai.
Duomenys apie Vilniaus miesto eismo intensyvumą paimti iš Vilniaus
miesto savivaldybės internetinės svetainės [2].
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1pav. Maršrutas iš A (automobilių stovėjimo aikštelė prie Arkikatedros) į B (sankryža su
Žalgirio g.)
1 lentelė. Eismo intensyvumas pirmojo maršruto atkarpose [1, 2]

Atkarpa
1. T.Vrublevskio g.
2. Žygimantų g.
3. Kalvarijų g. (1)
4. Kalvarijų g. (2)

Ilgis, m
330
630
450
1020

Eismo intensyvumas aut./val.
1640
697
1166
508
840
740
1371
1870

2. Automobilio judėjimo tyrimai
Tyrime naudotas transporto priemonių judėjimo dinamikos parametrus
registruojantis įrenginys DL1 data logger GYRO, kuriame sumontuoti dviejų
krypčių akselerometrai. Jų duomenys užrašomi 100 kartų per sekundę naudojant
GPS (GPS - globali vietos nustatymo sistema), kurios pagalba buvo patikslinama
transporto priemonės padėtis erdvėje. Apdorojus tyrimo metu naudoto judėjimo
dinamikos parametrus buvo nustatyta automobilio greičio priklausomybė nuo
poslinkio tiriamajame maršrute. Nustatytame maršrute 2013 04 23 buvo atlikti 3
bandymai dvejomis (2 ir 3 pav.) kryptimis lengvuoju automobiliu. Bandymai
buvo atliekami darbo dieną, tarp 12:00 ir 14:00 valandos, siekiant nustatyti
vidutinį greitį dienos metu.
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v , km/h

t,s
400

60
53.8

52.1
350

50
43.7
300

40.3
40

250
200

30

150
20
100
Laikas, s

50

10

Greitis, km/h

0
0

500

1000

1500

0
2500

s, m

2000

2 pav. Greičio ir laiko priklausomybė nuo poslinkio kryptyje T. Vrublevskio g. –
Kalvarijų g.
t,s

v , km/h

700

60
51,2

Laikas, s

53,6

Greitis, km/h

51,6

600

50

500
40

39,3
400

30
300
20
200
10

100

0
0

500

1000

1500

2000

2500

s, m

0
3000

3 pav. Greičio ir laiko priklausomybė nuo poslinkio kryptyje Kalvarijų g. –
T. Vrublevskio g.

3. Transporto srauto ir automobilių greičių analizė
Grafikuose pastebime, kad daugumoje atkarpų eismo srautas viršijo leistiną
greitį. Taip pat matyti, kad kryptyje Kalvarijų g. – T. Vrublevskio g. laiko
užtrunkama kur kas ilgiau, dėl antroje atkarpoje nesureguliuotų šviesoforų darbo,
kurios teoriniuose skaičiavimuose nevertiname.
Transporto srauto greitis apskaičiuotas dviem atvejais (2 ir 3 lentelės):
1. Nusistovėjęs srauto greitis (vsr), kuomet jis yra įtakojamas eismo
intensyvumo ir eismo juostų skaičiaus;
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2. Srauto greitis (v), be eismo intensyvumo ir gatvės pločio jį įtakoja
infrastruktūros objektai (sankryžos, pėsčiųjų perėjos, stotelės ir pan.).
2 lentelė Transporto srauto ir didžiausi automobilio greičiai kryptyje T. Vrublevskio g. Kalvarijų g.

Srauto greitis
vsr, km/h v, km/h
41,5
38,1
47,8
39,7
49,5
34,2
45,8
36,5

Atkarpa
T. Vrublevskio g.
Žygimantų g.
Kalvarijų g. (1)
Kalvarijų g. (2)

Automobilio greitis
vmax1, km/h vmax2, km/h vmax3, km/h
40,3
44,5
48,6
52,1
52,1
54,7
43,7
45,9
37,4
53,8
54,3
57,3

3 lentelė Transporto srauto ir didžiausi automobilio greičiai kryptyje Kalvarijų g. T. Vrublevskio g.

Atkarpa

Srauto greitis
vsr, km/h v, km/h
36,6
33,7
49,7
31,3
49,9
47,7
49,8
44,8

Kalvarijų g. (2)
Kalvarijų g. (1)
Žygimantų g.
T.Vrublevskio g.

Automobilio greitis
vmax1, km/h vmax2, km/h vmax3, km/h
51,2
51,1
54,6
51,6
52
45,3
53,6
51,2
51,1
39,3
41,9
43,3

v , km/h
60
50

46.2

46.5

I kryptis

48.7

48.9

II kryptis
40.8
37.2

40
30
20
10
0
Vsr.

V

Vmax

4 pav. Transporto srauto ir didžiausių automobilių greičių palyginimas nagrinėjamame
maršrute

Iš gautų greičių palyginimų (4 pav.) matyti, kad nusistovėję srauto greičiai
skirtingomis kryptimis skiriasi 0,8%, o didžiausi automobilio greičiai – 0,3%,
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tačiau įvertinus infrastruktūros objektų įtaką srauto greitis skirtingomis kryptimis
kinta 10% ribose. Palyginus nusistovėjusį srauto greitį su didžiausių greičių
vidurkiu nustatyta, kad šis skirtumas sudaro nuo 5,1% iki 5,6%
4. Išvados
Grafikuose matoma, kad teoriškai apskaičiuotas srauto greitis ir teorinis
automobilio greitis nuo praktiškai išmatuoto automobilio judėjimo atitinkamai
skiriasi 5,29% ir 23,71 % važiuojant pirmuoju maršrutu bei atitinkamai 4,82% ir
16,48% važiuojant atgaliniu maršrutu. Važiavimo greitis labai priklauso nuo
eismo intensyvumo ir važiavimo laiko. Praktiniai bandymai buvo atlikti ne piko
metu, tačiau iš grafikų matyti, kad automobilių judėjimo srautas ne visose
atkarpose judėjo sklandžiai. Iš nusistovėjusio srauto greičio palyginimo su
didžiausių automobilio greičių vidurkiu nustatyta, kad jie skiriasi iki 5,6%, todėl
tinkamai sureguliavus šviesoforų darbą galima srauto greitį padidinti 6 – 9 km/h.
Literatūra
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Abstract
The paper presents an analysis of composite structure tubes flexural mechanical
properties investigation. Composite materials interface between structural and
binder lay-ups plays essential role for mechanical characteristics and are hard
predictable before combining this mix therefore this paper focuses on tubes,
made of unidirectional carbon fiber and epoxy resin structure combination effect
for mechanical bending behaviour on critical loads. As reinforcement in
specimen tubes there is used intermediate strength and modulus PAN based
Toray T700 carbon fiber tow combined with different impregnation of epoxy
resin matrix in order to analyse how these variation effect stiffness and bending
strength characteristics.
Key words: mechanical properties, composite materials, bending test, carbon
fiber.
1. Introduction
Composite materials consist of two or more different elements, which in
microscopic level combine third material. It can be easily identified in
macroscopic level by naked eye, conversely as traditional plastics and metals,
which are homogenous. The structural properties of composite material are
primarily derived from the carbon fiber reinforcement, while bonding matrix
holds the reinforcements and helps to transfer load among fiber structure. As it is
well known carbon fiber is very attractive in application there low weight
combined with high specific tensile strength and modulus is needed. PAN based
carbon fiber tow consist of many continuous filaments, so mechanical properties
along and perpendicularly filaments direction differs [1, 2]. This anisotropy
principle was observed by engineers and widely applied in tubes constructions
there mentioned high modulus, strength and low weight should be critical
criterion.
This paper is based on oar tube mechanical properties comparison after
flexural tests. The use of flexural tests to determine the mechanical properties of
resins and laminated fibre composite materials is widespread throughout industry
owing to the relative simplicity of the test method, instrumentation and
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equipment required [3, 4]. The specimens for testing were prepared in
collaboration with Lithuanian-Hungarian Ltd. Brača-Sport, which is oars
manufacturer for kayak racing and academic rowing.
Many professional athletes seeks best result in various local and especially
world wide category competitions, therefore despite of physical training, quality
of oars plays significant role in final results too. In athletes environment attention
is concentrated to overall oar weight, stiffness and strength. Manufactures, which
plays in professional rowers market, knows how is it important to combine low
weight and high stiffness still making it relatively strong, so it is one of the issue
to combine composite in such manner to get this target. As mentioned above,
carbon fiber gives all these advantages, while matrix keeps them together. In
conclusion, proportion of composition is increased by maximum fiber amount
compared to matrix. Most tube manufactures of oars, ski, north walking sticks
and others sporting goods are made with approx. 22...30% content of binder of
total product mass. It is made because of two reasons. First, then matrix amount
decrease there appears expectation that construction can broke, because there can
appear spots with filler drawback and unpredictable properties of structure
mechanical properties variation. Secondary, because of technological constrains
it is not always possible to get fiber impregnated with such low content of resin.
2. Oar tube structure
The structure of the tubes, made of carbon reinforced plastics, is based on
the longitudinal and perpendicular layers of the unidirectional carbon fiber
laminas. The longitudinal orientation layers in Fig. 1, which are marked by the
uneven numbers, provide the tube stiffness, whereas the perpendicular even
layers give strength and impact resistance, therefore, tubes specific
characteristics can be achieved by modeling the layer’s orientation structure.
Layers:
1. Longitudinal
2.
Perpendicular
3. Longitudinal
4.
Perpendicular
5. Longitudinal
6.
Perpendicular
7. Longitudinal
Fig. 1 Tube construction
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The structure, which is shown in Fig. 1, was chosen taking into account the
recommendations of the producer (company Brača-Sport) of the composite tubes
for sports and recreational applications. This company uses the laminates for the
lightweight tubes impregnated with 22…30 % and more content of resin.
The experiment was carried out using the four type specimens with the
same structure, but with the different matrix impregnation content: 16, 18, 20
and 22 %. The main aim of the investigation relates to the bending strain and
modulus characteristic effect for even lower resin content having aim to o
achieve a lighter construction.
Tube’s construction consists of seven prepreg layers of unidirectional
carbon fibers impregnated with the epoxy resin. The longitudinal and
perpendicular layers are winded on Ø26.7 mm mandrel 1 (Fig. 2). The
longitudinal layers are winded manually, while the perpendicular filaments are
winded on the rotating mandrel, i.e. using the approximately 6 mm wide prepreg
tape 3, which is fed from the narrow reel 2. This reel moves on the traverse
mechanism 4 along the axis of the rotating mandrel and in such a way the
perpendicular layer is formed.
1
3
2

4

Fig. 2. Manufacturing process of the perpendicular layer
After all the lamina layers preparation, the polypropylene film tape is
winded by the same manner as the perpendicular carbon fiber film. This layer
makes the compression which helps to remove the air voids and do not let the
leakage of the epoxy resin, which at higher temperatures (approx. from
50…60οC) becomes very fluid.
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3. Evaluation of mechanical properties of carbon fiber tubes
The mechanical tests were performed using the mechanical testing machine
“Amsler” under the maximum 50000 N load and HBM testing equipment at
room temperature under a displacement rate of 5 mm/min.
The specimens were prepared at room temperature by following the
procedure outlined in Fig. 3. The specimens of 500 mm length, 29 mm outer
diameter, 26.7 mm inner diameter and wall thickness of 1.15 mm were made.
The test was performed applying the three-point flexural method (Fig. 3) in
accordance with ASTM [5] with 400 mm distance between the supports. The
load was applied on top center between supports (Fig. 3).
.

Fig. 3. Scheme of specimens’ loading
For flexural strength analysis four different types of epoxy resin content
impregnation tubes with constant reinforcement structure within the specimen
were used. As it is noted in Table, the numbers of the layers correspond to those
indicated in Fig. 1, consequently, the longitudinal layers are made of
160 g/m2 area weight of carbon fiber and perpendicular are made of 120 g/m2,
the specimen I is impregnated with 16 % of epoxy resin and the others –
respectively as marked in the Table.
Table. Tube layers structure
Layer
No.
1
2
3
4
5
6
7

Area weight,
g/m2
160
120
160
120
160
120
160

I

Number of specimen
II
III
IV

16%

18%

20%

22%

In this test, as in common cases, the loading head is pressed towards the
specimen tube in a given 5 mm/min displacement. The results for all four
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specimens are presented in Fig. 4. As we can see tubes flexural strength curves
are linear elastic. It is obviously, that Fig. 4 shows the stress-strain characteristics
of the carbon fiber, which is in all aspects the dominant material in this
composite structure. The matrix just keeps the layers together [6]. The specimen
IV has the highest value of bending strength, which is equal to 3000 kN, and
respectively
I –2600 kN, II – 2700 kN, III – 2800 kN.
Also, it is seen from the graph (Fig. 4), that specimens with 18, 20 and 22 %
of epoxy resin impregnation have approximately the same stiffness modulus.
This means that their displacement under the same load is almost equal or
marginally differs. These three curves differ from each other just in maximum
value under which the tubes fracture, therefore, the decrease in amount of the
epoxy resin content from 22 to 18 % of total composite weight does not affects
the stiffness of this construction, but the higher content results higher flexural
strength.

F, kN

ε, mm

Fig. 4. Flexural strength test results, F – load, kN, ε - deflection, mm
Curve with 16 % of epoxy resin content impregnation is different if
compared to the other curves, because approximately until 1.7 kN load the
displacement under the same load is similar to that of other curves. Above this
magnitude, the specimen lost stiffness, it means that under 1.7 kN load the tube
bends more than the others and at the same time it has lower flexural strength.
4. Conclusions
The performed analysis showed the carbon fiber plastic, reinforced with
epoxy resin, bending characteristic, dependence on matrix content in appropriate
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tube structure. Though there was taken a narrow range of the impregnation
content for the analysis, the prerequisite was made that top impregnation content
of used should correspond to the bottom level of impregnation content of the
producers and manufacturers.
The results presented in Fig. 4 show, that decrease in resin content till 18 %
has effect just on the flexural strength, while the stiffness is not influenced or is
influenced marginally. The impregnation below this magnitude has negative
effect both on the stiffness and bending strength. It could be explained by the
interlaminar bonding structure of the defects. Matrix fills the spaces between
carbon fiber filaments, therefore, the decrease in the filler amount may result the
appearance of voids and air gaps. Consequently, this may cause the weaker
interlaminar bonding and result the fracture.
Obtained results lead to conclusion, that in structures, having some reserve
in strength, the resin content may be decreased till 18% without loosing the
stiffness, whereas the structures with 22 % content of resin can lose 13 % in
strength. Generally, such kind of changes are not necessary, because more light
structure can lead to the other issues, such as hardly predictable fracture and etc.
The resin content impregnation process requires high accuracy and present-day
prepreg manufacturers can guaranty just ±3 % resin content tolerance, so it is
necessary to use at least 21 % prepreg to avoid the fluctuation.

References
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Chung, Deborah D.L.,. Carbon fiber composites.- Butterworth-Heinemann,
Newton, MA 02158, 1994, 219 p.
Reinhart, T.J. Overview of composite materials. Handbook of composites.
Edited by S.T.Peters.- Chapman & Hall, London, p. 21-33.
Hodgkinson, J.M. Mechanical testing of advanced fibre composites.Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2000, 378 p.
Hamouda, A.M.S., Hashmi, M.S.J. Testing of composite materials at high
rates of strain: advances and challenges. – Journal of Materials Processing
Technology, 1998, 77, p. 327-336.
Dong, C., Sudarisman, Daves, I.J. Flexulal properties of glass and TR50S
carbon fiber reinforced epoxy hydrid composites. - Journal of Materials
Engineering and Performance, 2013, 22(1), p. 41-49.
Shim, H.B., Seo, M.K, Park, S.J. Thermal conductivity and mechanical
properties of various cross-section types carbon fiber-reinforced composites.
– Journal of Materials Science, 2002, 37, p. 1881-1885.

151

Rekuperatorių skleidžiamo akustinio triukšmo lygio
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Santrauka
Šiame darbe pateikiami KTU TSDI sukurtos matavimo metodikos pagalba atlikti
skirtingo montavimo būdo rekuperatorinių įrenginių skleidžiamo triukšmo lygio
bandymų rezultatų lyginamoji analizė. Sukurtos metodikos pagrindą sudarė
universalios oro padavimo/išmetimo sistem taikymas bei jos poveikio akustinei
aplinkai įvertinimas.
Raktiniai žodžiai: rekuperatorinis įrenginys, triukšmo lygis, metodika

Įvadas
Šiuolaikiniame pasaulyje egzistuoja daugybė neigiamų poveikių žmogui,
kuriuos sukelia techninis progresas ir žmonijos veikla. Tarp jų yra tiek globalinio
masto, pavyzdžiui, neigiamas poveikis žmogui ir gamtai, kurį sukelia įvairūs
energijos generavimo objektai, tiek vietinio masto - žmogų supanti techninė
aplinka jo gyvenimo patalpose ar darbo vietoje. Šiuo metu apie kovos su
triukšmu problemą jau plačiai diskutuojama, ji įvardinta kaip prioritetinė,
siekiant užtikrinti žmogaus sveikatą ir profesinių ligų prevenciją.
Akustinių laukų valdymą suprantame kaip kryptingą veiksmų bei priemonių
naudojimą, siekiant pakeisti laukų parametrus ar charakteristikas. Bendru atveju
efektyviausias poveikis laukams yra jų generavimo sąlygų panaikinimas. Tam
tarnauja gaminių sertifikavimo sistema, atitikties vertinimas, akustinių parametrų
deklaravimas ir kt. veiksmai, skatinantys gamintoją rūpintis generuojamų
akustinių triukšmų mažinimu. Tai įtakoja projektuojamą arba pradedamą
gamybą, bei eksploatuojamus įrenginius. Tokia situacija yra ir su UAB
„SALDA“ produkcija - rekuperatoriniais įrenginiais, kurių konstrukcija turi būti
optimizuojama keliamo triukšmo atžvilgiu.
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Žiemiau pateikto tyrimo tikslas buvo parengti įvairių modelių rekuperatorinių
įrenginių akustinių bandymų metodiką, atlikti akustinės galios matavimus pagal
standarto [1] reikalavimus ir gauti objektyvius rezultatus, kurių liginamoji
analizė leistų kryptingai tobulinti gaminių konstrukciją bei siekti mažesnių
triukšmų lygių.
1. Rekuperatorinių įrenginių akustinio triukšmo lygio nustatymo metodika
Tenka išpildyti įvairių norminių dokumentų reglamentuojančių bandymų
sąlygas, reikalavimus
Atliekant rekuperatorinių įrenginių akustinius bandymus, jiems keliami įvairūs
bandymų sąlygų reikalavimai. Tame tarpe ir pagalbinės bandomosios įrangos
(oro paėmimo ir išmetimo sistemos) montuojant rekuperatorius, bei bandymų
laboratorijos akustinės aplinkos įvertinimo. Tam tikslui pagal KTU TSDI
paruoštą matavimo metodiką UAB „SALDA“ buvo suprojektuota ir pagaminta
oro paėmimo ir išmetimo sistema (1 pav.).

a)

b)

1 pav. a - Rekuperatorinio įrenginio oro paėmimo ir išmetimo vamzdynų
pajungimo schema; b - rekuperatorinis įrenginys su akustiškai izoliuota oro
įsiurbimo ir išmetimo sistema
Nustatant triukšmo lygį rekuperatoriams pagal standartą [1] oro padavimo ir
išmetimo sistemai sumontuoti yra keliami specialūs reikalavimai. Siekiant atlikti
minėtus bandymus su įvairaus tipo, skirtingo montavimo būdo rekuperatoriais
buvo pasiūlyta taikyti universalią oro padavimo/išmetimo sistemą, kur jos
panaudojimas bei poveikio akustinei aplinkai įvertinimas buvo sukurtos
metodikos pagrindu. Tam tikslui buvo specialiai suprojektuota ir pagaminta
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pagalbinė įranga - akustinė pertvara su angomis įsiurbimo ir išmetimo ortakiams
prijungti Akustinių bandymų patalpoje visi ortakiai izoliuojami triukšmą
slopinančiomis medžiagomis. Pasikeitus montavimo sąlygom, įvertinama
aplinkos pataisa apskaičiuojamam rekuperatorino įrenginio garso galios lygiui.
Sumontavus ir sujungus oro įsiurbimo/išmetimo sistemą su rekuperatoriumi
buvo įvertintas akustinės aplinkos pasikeitimas – nustatant aplinkos pataisą
aidėjimo trukmės taikymo metodu. Aplinkos pataisa apskaičiuojama pagal
formulę:

K

2

= 10 lg [ 1 + 4( S / A )]

(1)

Čia A – lygiavertis patalpos garso sugerties plotas (m2), S – matuojamo
paviršiaus plotas (m2). Lygiavertis patalpos garso sugerties plotas
apskaičiuojamas matuojant aidėjimo trukmę pagal Sabin’o formulę [2]:

A = 0,16 ( V / T )

(2)

Naudojamos sumontuotos rekuperatorinio įrenginio oro padavimo/išsiurbimo
sistemos įtaka aidėjimo trukmei dažnių juostuose buvo nustatyta
eksperimentiškai. Bandymų rezultatai, kuomet buvo matuojama aidėjimo trukmė
bandymų patalpoje esant sumontuotai oro padavimo/išmetimo sistemai ir be jos,
pateikiami paveiksle 2.
0,7
0,6
T, s

0,5
0,4
0,3
Be oro padavimo/išmetimo
sistemos

0,2
0,1
0
0

1000

2000

Su oro padavimo/šmetimo
sistema
3000
4000
5000
f, Hz

2 pav. Bandymų patalpos aidėjimo trukmė dažnių juostuose
Eksperimentiniai duomenys rodo, kad naudojama oro padavimo/išmetimo
sistema turi bandymų patalpos aidėjimo trukmei. Ypatingai tai pastebima aukštų
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dažnių srityje. Todėl eksperimentiškai nustatyta aidėjimo trukmė, esant
sumontuotai oro padavimo/išmetimo sistemai, leis tiksliau įvertinti aplinkos
pataisą, kuri naudojama rekuperatorino įrenginio garso galios lygiui nustatyti.
2. Rekuperatorių akustinio triukšmo lygio bandymų rezultatų lyginamoji
analizė
Rekuperatorinių įrenginių tipų RIRS ir RIS spinduliuojamojo garso slėgio
lygio matavimai atlikti KTU TSDI MVATL BL akustinių bandymų salėje
moduliniu preciziniu vibracijų ir triukšmo matuokliu PULSE 3560. Matavimai
atliekami pagal standarto [1] p. 6. 4. 1 nuorodas oktavos dažnių juostose su
centriniais dažniais nuo 125 Hz iki 8000 Hz.
Prieš bandymą rekuperatorinis įrenginys su oro įsiurbimo ir išmetimo
sistema sumontuojamas akustinių bandymų salėje. Įrenginio priekis yra
nukreiptas x ašies kryptimi (3 pav.).
Z
10

9

11

Y

8

12

5

7

3

c

d

4

6
1

2b

l2

l3

2

d

X

l1

d

2a

3 pav. Mikrofonų išdėstymo schema
Pamatinės dėžės matmenys (l1, l2, l3) lygūs rekuperatorinio įrenginio
matmenims. Matavimo atstumas d = 0,5 m. Stačiakampio gretasienio formos
matuojamojo paviršiaus matmenys parenkami pagal standarto [1] reikalavimus. Į
matuojamojo paviršiaus plotą neįskaičiuojamas keturių ortakių skerspjūvio
plotas. Mikrofono vietos matuojamajame paviršiuje nurodytos 3 pav., o jų
koordinatės pateiktos 1 lentelėje. Aplinkos sąlygos kontroliuojamos klimatinių
sąlygų matuokliu Testo 445.
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Prieš matavimus rekuperatoriniam įrenginiui nustatoma vidinė temperatūra
(T = 30ºC) ir darbo režimas – 100 % (maksimalus), 65 % (vidutinis) arba 30 %
(minimalus). Matavimai vykdomi nusistovėjus nustatytam darbo režimui.
Maitinimo įtampa 230 V ± 1% kontroliuojama kintamos įtampos voltmetru Д
566. Išmatuojamas vidutinis laikinis A svertinis garso slėgio lygis

L′p (ST ) .

Imama ne mažiau 30 kiekvieno mikrofono atskaitų. Matavimo rezultatai
vidurkinami. Nustatomos fono triukšmo ir bandymo aplinkos pataisos K1 ir

K 2 . Patalpos ir bandomojo objekto su pagalbine įranga įtaka bandymo aplinkai
įvertinta pagal standartą [3].

LPA , garso galios
lygis LWA , nesvertiniai garso slėgio lygis LP ir garso galios lygis LW .
Apskaičiuojami paviršiaus A svertiniai garso slėgio lygis

2 lentelė. Vertikalaus montavimo (VE) įrenginių paviršiaus A svertinio garso
galios lygio LWA ir nesvertinio garso galios lygio LW rezultatai

Darbo
režimas
100%
(max)
65%
(vid)

30%
(min)

RIRS
200
VE
EKO

RIRS
400
VEK

RIRS
400
VEK
EKO

RIRS
700
VEK

RIRS
700
VEK
EKO

RIS
400
VEK

RIS
700
VEK

LW

55,4

62,2

67,1

67,3

66,1

64,6

68,7

LWA

46

48,5

53,6

51,5

51,4

51,5

54,6

LW

50,4

59

60,1

63,2

61,4

59,3

63,9

LWA

41

43,4

46,9

48,1

47

45,1

48,9

LW
LWA

46,3

57,2

52,3

63

59,6

57,6

58

37,4

41,7

42,3

47,8

45,7

42,3

43,5

Suminis
garso
galios
lygis

L
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3 lentelė. Horizontalaus montavimo (HE) įrenginių paviršiaus A svertinio garso
galios lygio LWA rezultatai

Darbo
režimas
100%
(max)

Suminis
garso
galios
lygis

LWA

RIRS
400
HE

RIRS
400
HE
EKO

RIRS
700
HE

RIRS
700
HE
EKO

RIS
400
HE

RIS
700
HE

51

55

54

55

51

53

3. Išvados
Gauti rekuperatorių skleidžiamo triukšmo bandymų rezultatai rodo, kad
naudojant sukurtą akustinio triukšmo lygio nustatymo metodiką galima įvertinti
skirtingų tipų įrenginių akustines savybes eksploatacijos metu.
Naudojant šią metodiką, ateityje bus galima gauti objektyvius rezultatus,
kurių liginamoji analizė leis gamintojui kryptingai tobulinti gaminių konstrukciją
bei siekti mažesnių triukšmų lygių.
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Santrauka
Straipsnyje nagrinėjamas vamzdelinio šilumokaičio, kurį skersai apiplauna upės
vanduo, o vamzdelių viduje verda šaldymo agentas, parametrai ir darbo režimai.
Sudaromas matematinis skaičiavimo modelis, įvertinant dvifazio verdančio
srauto vamzdeliuose tekėjimo režimus, šilumos ir masės mainus. Skaičiavimų
rezultatai pateikiami grafiškai, bei aprašomi. Pateikiamos darbo išvados ir
rekomendacijos.
Raktiniai žodžiai: šilumos siurblys, šilumokaitis, geoterminė energija,
centralizuotas šildymas, dvifazis srautas.
1. Įvadas
Griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai ir didėjančios kuro kainos
skatina ieškoti naujų, alternatyvių ir efektyvių energijos gamybos būdų. Vienas
iš tokių – šilumos siurbliai [2, 3, 5]. Principinė šilumos siurblio jėgainės schema
pavaizduota 1 pav. [6]. Pagal šią schemą vienas iš pagrindinių jėgainės
efektyvumą lemiančių elementų yra šilumokaitis, pamerktas upėje. Tai turėtų
būti vamzdinio tipo šilumokaitis, kurio vamzdžius skersai apiplauna tekantis
upės vanduo. Į šį šilumokaitį bus paduodamas skystas neigiamos temperatūros
darbo agentas ir čia jis turės būti garinamas. Didžiausias pavojus šioje vietoje yra
tai, kad upės temperatūra šalčiausiu metu būna vos +0,3°C, todėl norint, kad
šilumos mainai vyktų pakankamai efektyviai, reikalingas ir pakankamas
temperatūrų skirtumas. Tačiau jeigu šaldymo agento temperatūra bus per daug
žema ir šilumokaičio išorinio paviršiaus temperatūra nukris žemiau 0°C,
šilumokaitis apledės, sumažės šilumos mainai, sutriks vandens tekėjimas [7, 15].
Norint to išvengti reikalingas išsamus tokio šilumokaičio darbo įvertinimas.
2. Šilumokaičio skaičiavimo algoritmas ir skaičiavimo metodika
Šis šilumokaitis – garintuvas nors ir yra nesudėtingo dizaino įrengimas, tačiau jo
darbo režimų skaičiavimas yra pakankamai sudėtingas ir kompleksinis
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70 °C

Oras,0°C
Nemunas 0,3°C

1 pav. Šilumos siurblio jėgainės principinė schema[6]. 1 – dviejų pakopų oro
turbokompresorius, 2 – degimo kameros, 3 – dujų turbina, 4 – garo turbina, 5 –
oro tarpinio aušinimo šilumokaitis, 6 –darbo agento kompresorius, 7 –
šilumokaitis Nemune, 8 – garo kondensatorius, 9 – vandens siurblys, 10 –garo
generatorius,11 – oro/degimo produktų šilumokaitis, 12 – darbo agento
skysčio/garų šilumokaitis, 13 – darbo agento/degimo produktų šilumokaitis, 14 –
termofikato šilumokaitis
uždavinys, kurio skaičiavimo supaprastintas algoritmas pavaizduotas 2 pav.
Įvedus pradinius duomenis, laisvai spėjamas bendras šilumokaičio šilumos
perdavimo koeficientas, ir skaičiuojamas minimalus būtinas šilumokaičio plotas,
kurio užtektų pasiekti reikiamą šilumokaičio galią [9]. Turint pagrindinius
parametrus, šilumokaitis per visą savo ilgį padalinamas į tam tikrą atskirai
skaičiuojamų ruožų skaičių, kur kiekvieno ruožo įėjimo parametrai yra prieš tai
buvusio ruožo išėjimo parametrai. Fluidų temperatūros įėjime yra žinomos,
tačiau vamzdelio paviršių temperatūros – ne. Jos iš pradžių laisvai pasirenkamos,
o po to tikslinamos iteraciniu būdu. Turint paviršių temperatūras, pradedami
skaičiuoti šilumos mainų parametrai. Skersai apiplaunamo vamzdžių pluošto
šilumos atidavimo koeficientas iš vandens pusės, bei šilumos laidumas per
vamzdžio sieneles, skaičiuojamas pagal [11]. Tačiau su šilumos atidavimo
koeficientu vamzdelių viduje yra sudėtingesnė situacija.
Vamzdelių viduje tekantis šaldymo agentas verda ir sudaro dvifazį skysčio
– dujų srautą, kurio tekėjimui ir šilumos mainams aprašyti netinka įprasti
vienfaziam fluidui taikomi metodai. Dvifazio srauto šilumos atidavimo
koeficientui nustatyti, pirmiausia reikia žinoti vyraujantį srauto tekėjimo režimą.
Tekėjimo režimai ir jų parėjimo ribos buvo skaičiuotos iteraciniu būdu,
remiantis [12]. Pagal vyraujantį dvifazio srauto tekėjimo režimą, pasirenkama
reikiama šilumos atidavimo koeficientą aprašanti lygtis [1, 4]. Apskaičiavus
šilumos mainus, tikslinamos iš pradžių laisvai pasirinktos vamzdelių paviršių
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temperatūros ir skaičiavimai kartojami tol, kol gaunamas norimas tikslumas.
Baigus skaičiuoti visus ruožus, apskaičiuojamas bendras šilumokaičio šilumos
perdavimo koeficientas.

2 pav. Šilumokaičio skaičiavimo algoritmas. 1. Užsiduodami pradiniai
parametrai 2. Spėjamas bendras šilumokaičio šilumos perdavimo koeficientas. 3.
Pagal šilumos perdavimo koeficientą apskaičiuojami šilumokaičio parametrai. 4.
Pradedamas ruožo skaičiavimas. 5. Nuskaitomos vandens ir šaldymo agento
temperatūros. 6. Spėjamos vamzdelio paviršių temperatūros. 7. Skaičiuojami
šilumos mainai iš vandens pusės. 8. Skaičiuojamas šilumos laidumas per sienelę.
9. Nustatomas tekėjimo režimas vamzdelio viduje. 10. Skaičiuojami šilumos
mainai vamzdelio viduje. 11. Jei reikia, tikslinamos vamzdelio paviršių
temperatūros ir kartojami skaičiavimai nuo 6 žingsnio. 12. Skaičiuojamas
sausumo laipsnis ruožo gale. 13. Skaičiuojamas slėgio kritimas tekant dvifaziam
srautui. 14. Apskaičiuojama agento temperatūra ruožo gale. 15 Skaičiuojamas
kitas ruožas nuo 5 žingsnio. 16. Tikslinamas bendras šilumos perdavimo
koeficientas ir jei reikia kartojami skaičiavimai nuo 2 žingsnio.
1 lentelė. Patikrinamiesiems skaičiavimams naudoti dydžiai ir gauti rezultatai
Įvestas dydis
Agentas

Reikšmė
R134a

Sotinimo temperatūra
Vamzdžio
vid.
skersmuo
Masės srauto tankis

5 °C
26 mm

Šilumos srauto tankis

Rezultatas
Vidutinis šilumos atidavimo
koeficientas
Paviršiaus nudžiūvimo pradžia
Paviršiaus
visiskas
nusausėjimas

Reikšmė
1300W/
m2K
x=0,781
x=0,855

300
kg/m2s
6 kW/m2

3. Skaičiavimo rezultatai
Nors dvifazio srauto šilumos atidavimą aprašančios lygtys statistiskai
patikrintos lyginant su didelia eksperimentinių duomenų baze, modelis vistiek
buvo pirmiausia patikrintas pasirinkus griežtas pradines salygas norint įsitikinti
modelio atitikimą realybei, todėl skaičiavimų rezultatai palyginti(vizualiai) su
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eksperimentiniais duomenimis. Modelio bandymui užduotos sąlygos ir gauti
apibendrinti rezultatai pateikti 1 lentelėje, o skaičiavimų rezultatai pavaizduoti 3
pav. Iš gautų rezultatų matyti, jog sudaryto modelio skaičiavimai atitinka tikrovę
ir modelis gali būti naudojamas šilumokaičio šilumos mainams vertinti.

3 pav. Dvifazio tekančio srauto šilumos atidavimo koeficientų palyginimas.
a) eksperimentiniai duomenys, Kattan modelio [9] aproksimacija ir Thome
aproximacija. R-22 agentas, G=150 kg/m2s, D=13,84mm, q=3,6 kW/m2
[14], b) eksperimentiniai duomenys [12] ir pagal Thome aproksimacijas
skaičiuoti šilumos atidavimo koeficientai, R-134a agentas, G=300 kg/m2s,
D=26mm, q=6 kW/m2.
2 lentelė. Pagrindiniams skaičiavimams naudoti dydžiai ir gauti rezultatai
Įvestas dydis
Šaldymo agentas

Vertė
R134a

Reikalinga
šilumokaičio galia
Agento srautas

50
MW
1000
m3
160
m2s
0,3 °C

Upės vandens srautas
Vandens temp.
Įtekančio
agento
temp.
Šilumokaičio ilgis
Vamzdžio
vid.
skersmuo

Rezultatas
Vidutinis šilumos
koef.
Šilumokaičio plotas

atidavimo

Šilumokaičio matmenys
Vidutinis vamzdelio šilumos
perdavimo koeficientas
Sausumo laipsnis šilumokaičio
išėjime

Vertė
635
W/m2K
79300 m2
2,43x33,4
m
19 W/mK
0,32

-0,9 °C
90 m
26 mm
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Šilumokaičio modelis šiame darbe buvo panaudotas dviem pagrindiniais
tikslais: nustatyti pagrindinius šilumokaičio parametrus (matmenis, plotą,
vamzdelių skaičių, šilumos atidavimo koeficientą), bei nustatyti kokiu režimu
šilumokaitis turės dirbti, kad vamzdelių išorinio sluoksnio temperatūra
nenukristų žemiau užšalimo ribos ir būtų išvengta apšalimo.
Pradiniai skaičiavimo duomenys ir gauti rezultatai pateikti 2 lentelėje, o
apskaičiuoti šilumokaičio darbo režimo parametrai pavaizduoti 4 pav.

4 pav. Šilumokaičio šilumos mainų skaičiavimo rezultatai. a) Sienelės šilumos
atidavimo skysčiui koeficiento, ir jo dedamųjų kitimas priklausomai nuo srauto
sausumo laipsnio. b) Bendro sienelės šilumos atidavimo koeficiento ir jo
dedamųjų priklausomybė nuo sausumo laipsnio. c) Dvifazio srauto tekėjimo
režimų grafikas pagal atstumą nuo šilumokaičio pradžios. d) Fluidų ir vamzdžio
sienelių temp. pasiskirstymas išilgai šilumokaičio.
4. Išvados
Sudaryto šilumokaičio modelio palyginimas su kitais duomenimis leidžia
teigti, kad modelis yra tinkamas dvifazio srauto virimo mainams prognozuoti.
Kitiems šilumos perdavimo būdams naudotos lygtys ir priklausomybės yra seniai
žinomos, žymiai mažiau sudėtingos ir patikrintos praktikoje, todėl jų
tinkamumas ir tikslumas nevertintas. Modeliu buvo nustatyti pagrindiniai
šilumokaičio parametrai ir nustatytos ribinės darbo temperatūros rodo, jog
egzistuoja teorinė tokio šilumokaičio panaudojimo galimybė. Tačiau reikia
pastebėti, jog šis modelis neįvertina dvifazio srauto tekėjimo slėgio nuostolių dėl
trinties, kurie srauto virimo atveju gali stipriai viršyti vienfazio fluido slėgio
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nuostolius. Krentant srauto slėgiui, kris ir fluido sotinimo temperatūra, dėl to
padidėjęs temp. skirtumas gali iššaukti apšalimą šilumokaičio gale, taigi modelį
reikia dar plėsti įtraukiant papildomus skaičiavimos slėgio kritimo įvertinimui.
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Santrauka
Straipsnyje pateikiamas sujungimo metu veikiančių jėgų tyrimas, kai
cilindrinės detalės sujungiamos automatiniu būdu naudojant nutolusio
paslankumo centro įtaisą. Pateiktas detalių sujungimo matematinis modelis,
Scilab terpėje atliktas modeliavimas ir pateikti rezultatai.
Raktiniai žodžiai: automatinis rinkimas, sujungimas, modeliavimas

1. Įvadas
Rinkimas – galutinis gamybos proceso etapas. Tobulėjant mechaninio
apdirbimo procesams ir mažėjant jų apimčiai, dar labiau didėja rinkimo darbų
apimtis; darbininkų skaičius rinkimo cechuose didėja greičiau negu mechaninio
apdirbimo cechuose. Ši tendencija ryškėja todėl, kad rinkimo darbai
mechanizuojami ir automatizuojami lėtai ir nepakankamai efektyviai [1].
Literatūroje dažniausiai nagrinėjamas kvazistatinis sujungimas, kur
sujungimo greitis yra mažas ir inercijos bei gravitacijos reiškiniai praktiškai
nepasireiškia. Pastaruoju metu pritaikant kvazistatinę sujungimo teoriją tiriama
mikrodetalių sujungimą [2], sudėtingi įstrigimo atvejai [3].
Šiame straipsnyje nagrinėjamos automatiškai renkamų detalių sujungimo
metu atsirandančios jėgos, siekiant išsiaiškinti kurie sujungimo proceso
parametrai daro didžiausią įtaką sujungimo jėgoms. Parinkus atitinkamus
parametrus, galima sumažinti rinkimo įrangos apkrovas.
2. Detalių sujungimo matematinis modelis
Sudarant matematinį cilindrinių detalių sujungimo matematinį modelį,
daroma prielaida, kad pozicionuojamas komponentas paslankumo centre
standžiai sujungtas su griebtuvu ir šis centras yra strypo ašyje, kampas θ tarp
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strypo ir įvorės ašių gana mažas, o vykdymo įtaisas stumia griebtuvą su jame
įtvirtintu strypu lygiagrečiai su skylės ašimi.

`
a

b

c

1 pav. Sujungimo proceso eiga: a – kontaktavimas su nuožula b – vieno taško
kontaktas, c – dviejų taškų kontaktas
Skylės ir strypo spinduliai yra R ir r. Strypo judėjimą lemia paslankumo
centro C tiesinis Kx, ir kampinis Kθ standumas. Pradinėje padėtyje strypo galo
tiesinė bazavimo paklaida jo ašis pasvirusi įvorės ašies atžvilgiu kampu θ0. Dėl
to griebtuvo paslankumo centras nutolęs nuo įvorės ašies atstumu X0 [1]:

X 0 = ε 0 + Lθ

(1.1)

Komponentams susilietus, deformuojasi griebtuvo tamprieji elementai ir
pasikeičia paslankumo centro padėtis, nusakoma koordinate X ir poslinkio
kampu θ, kontakto vietoje atsiranda normalinė reakcijos jėga f1 ir trinties jėga µf1
[1].
Strypui kontaktuojant nuožula (1 pav.) , jėga Fx, momentas M ir pasvirimo
kampas apskaičiuojami pagal formules [1]:
Fx = K x ( X 0 + X )
(1.2)

M = K x L( X 0 + X ) − Kθ (θ − θ 0 )

(1.3)

 z 
Kx
( A L − B r )
tan α 

θ = θ0 +
(1.4)
A K x L2 + Kθ − BK x Lr
čia: z – paslankumo centro poslinkis ašine kryptimi; α – nuožulos
kampas, L – atstumas nuo strypo galo iki paslankumo centro,
A = sin α − µ cos α ; B = cos α + µ sin α .

(

)

 z 
A
 Kθ
tan α 

X = −X0 +
A K x L2 + Kθ − BK x Lr

(

)

(1.5)
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Paslankumo centre atsirandanti jėga z ašies kryptimi:
 z 
A
 K x Kθ
tan α 

Fz =
(1.6)
A K x L2 + Kθ − BK x Lr
Strypui nuslydus nuožula, cilindrinis strypo paviršius pradeda kontaktuoti
su įvorės skylės briauna. Prasideda vieno taško kontakto stadija, kontakto taške
atsiranda reakcijos jėga f ir trinties jėga µf (1 pav., b).
Vieno taško kontakto stadijos atveju strypo pasvirimo kampas θ,
paslankumo centro koordinatė X, bei jėgos Fx, Fz aprašomos formulėmis [1]:
K (L − h − µr )((ε 0 − cR ) + Lθ 0 ) + Kθ θ 0
(1.7)
θ= x
Kθ (L − h − µr )(L − h ) + Kθ
čia: c = (R − r ) / r – santykinis tarpelis.

(

)

X = −(cR + Lθ − hθ )

(1.8)

Fx = K x ( X 0 + X )

(1.9)

µK x Kθ ((ε 0 − cR ) + hθ 0 )
Fz =
K θ (L − h − µr )(L − l ) + Kθ

(1.10)

Pasibaigus vieno taško kontakto stadijai prasideda dviejų taškų kontakto
stadija, strypo kontakto taškuose su skyle atsiranda reakcijos jėgos f1, f2 ir trinties
jėgos µf1, µf2 (1 pav., c). Dviejų taškų kontakto stadijoje galioja šios
priklausomybės [1]:
2cR
θ=
(3.12)
h
X = R − r cosθ − L sin θ
(3.13)
Fx = K x L(θ0 − θ ) + K x (ε 0 + cR )
(3.14)

Fz =

[(

]

2µ
K x L2 + Kθ (θ 0 − θ ) + K x L(ε 0 + cR ) −
h
2µ r 

− µ 1 +
[K x L(θ 0 − θ ) + K x (ε 0 + cR )]
h 


)

(1.15)

3. Sujungimo proceso modeliavimas
Sujungimo proceso modeliavimo programos parašytos Scilab aplinkoje.
Modeliuota esant tokioms sujungimo proceso parametrų reikšmėms: pradinis
strypo pasvirimo kampas θ 0 = 2° , pradinė pozicionavimo paklaida x ašies
kryptimi ε 0 = 1 mm, standumas x ašies kryptimi K x = 2000 N/m; posūkio
standumas Kθ = 100 Nm/rad; atstumas iki paslankumo centro L = 10 mm; strypo
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skersmuo r = 9,9 mm; skylės skersmuo R = 10 mm; trinties koeficientas µ = 0,1 ;
nuožulos kampas α = 45° , reikalingas sujungimo gylis hr = 50 mm.
Modeliavimas parodė, kad labiausiai sujungimo metu atsirandančiai jėgai x
ašies kryptimi didžiausią įtaką daro šoninis standumas Kx, atstumas L iki
paslankumo centro ir pozicionavimo paklaidos. Didėjant Kx, jėga Fx didėja (2
pav., a). Didėjant atstumui iki paslankumo centro L, jėga Fx didėja (2 pav., b). Fx
didėja kai didėja pradinis strypo pasvirimo kampas θ 0 (2 pav., c), ir pradinė
pozicionavimo paklaida x ašies kryptimi ε 0 (2 pav., d).
Didėjant pradiniam strypo pasvirimo kampui θ 0 , jėgos Fz maksimali
reikšmė didėja (3 pav., a). Fz didėja kai didėja kampinis standumas Kθ, (3 pav.,
b) ir trinties koeficientas (3 pav., c).Sujungimo tarpeliui mažėjant, jėga Fz stipriai
išauga (4 pav.).

L, m

a

b
2
1

1

3
3

2

2 pav. Jėgos Fx priklausomybės nuo: a – šoninio standumo Kx b – atstumo L iki
paslankumo centro, c – pradinės pozicionavimo paklaidos x ašies kryptimi ε 0 ; d
– pradinio strypo pasvirimo kampo θ 0 = 2° , esant skirtingiems sujungimo
tarpeliams: 1 – δ = 0,1 mm; 2 – δ = 0,25 mm; 3 – δ = 0,5 mm
Vadinasi, kad rinkimo įrangos apkrovas galima sumažinti sumažinus
pozicionavimo paklaidas, strypo bazavimo kampinį standumą Kθ, trintį tarp
detalių ir parinkus atstumą L iki paslankumo centro artimą 0.
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3
2

1

a

b

c
3 pav. Jėgos Fz priklausomybės nuo: a – pradinio strypo pasvirimo kampo θ 0 ; b
– kampinio standumo Kθ; esant skirtingiems sujungimo tarpeliams: 1 –
δ = 0,1 mm; 2 – δ = 0,25 mm; 3 – δ = 0,5 mm
2
3
1

4 pav. Jėgos Fz priklausomybės nuo sujungimo tarpelio δ , kai 1 –
Kθ = 100 Nm/rad; 2 – Kθ = 200 Nm/rad; 3 – Kθ = 400 Nm/rad;
4. Išvados
Atliktas sujungimo proceso modeliavimas kai cilindrinės detalės renkamos
automatiniu būdu naudojant nutolusio paslankumo centro įtaisą. Nustatyta, kad
sujungimo jėgos didėja kai didėja pozicionavimo paklaidos ir atstumas L iki
paslankumo centro. Kai didėja bazavimo standumas x ašies kryptimi Kx, jėga x
ašies kryptimi Fx didėja. Didėjant posūkio standumui Kθ ir trinties koeficientui,
jėga ašine kryptimi Fz didėja. Jėga Fz stipriai išauga sujungimo tarpeliui
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mažėjant. Tyrimo metu gauti rezultatai parodė, kad rinkimo įrangos apkrovas
galima sumažinti sumažinus pozicionavimo paklaidas, strypo bazavimo kampinį
standumą, trintį tarp detalių ir parinkus atstumą L iki paslankumo centro artimą
0.
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Santrauka
Tiriama galimybė sukurti automatizuotą optinio taikiklio korekcijos sistemą
skirtą snaiperiniams šautuvams. Atlikti išorinės balistikos skaičiavimai įtraukiant
aplinkos temperatūrą ir amunicijos duomenis. Sukurta sistema optinio taikiklio
reguliavimui panaudojant žingsninius variklius. Atlikti bandymai ir padarytos
išvados apie jos veikimą ir tobulinimo galimybes.
Raktiniai žodžiai: balistika, optinis taikiklis, temperatūros, snaiperinis
šautuvas.
1. Įvadas
Kuriama optinio taikiklio naudojamo su snaiperiniais šautuvais korekcijos
sistema. Šios sistemos tikslas – įvertinti aplinkos parametrus bei nuotolį ir,
apskaičiavus jų pokyčių įtaką taikymuisi, sureguliuoti taikiklį. Pirmuosius
bandymus nuspręsta atlikti matuojant tik aplinkos temperatūrą ir skaičiuojant jos
įtaką išorinei balistikai. Likusieji parametrai bei ginklo ir amunicijos duomenys
įtraukiami rankiniu būdu arba į juos neatsižvelgiama. Visi skaičiavimai atliekami
naudojant G7 balistinį modelį ir taikant moderniosios balistikos skaičiavimų
metodiką, leidžiančia tiksliau nustatyti kulkos trajektoriją.
2. Sistemos veikimas ir konstrukcija
Taikikliai yra suderinami pasirinktam atstumui prie tam tikrų aplinkos
sąlygų, tačiau pasikeitus šūvio nuotoliui arba atmosferos parametrams, taikiklį
tenka koreguoti. Skaičiavimus ir korekciją galėtų atlikti mechatroninė sistema,
kuri veiktų žymiai greičiau ir tiksliau nei šaulys. Sistema kurta Kandar 3-9x40
optiniam taikikliui, tačiau veikimo principas bei skaičiavimai tinkami ir kitiems.
Optikos reguliavimui panaudoti žingsniniai varikliai su valdymo moduliais,
temperatūra matuojama NTC tipo termistoriumi, o visi skaičiavimai atliekami
ATMega 328P-PU programuojamu mikroprocesoriumi. Žingsninių variklių
sukuriamas sukimo momentas į taikiklio reguliavimo mechanizmą perduodamas
per specialias aliuminines perdavas. Sistemos valdymas atliekamas naudojant
PlayStation2 valdymo pulto vairalazdę, o informacija išvedama į LCD ekraną.
Kuriamas valdymo meniu leidžia peržiūrėti bei įvesti amunicijos duomenis,
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aplinkos temperatūrą ir papildomai reguliuoti taikiklį „rankiniu“ būdu.
SolidWorks programa suprojektuotas sistemos modelis pateiktas 1 pav.

1 pav. Sistemos modelis: 1 – optinis taikiklis, 2 – monoblokas taikiklio tvirtinimui, 3 –
korpusas, 4 – žingsniniai varikliai, 5 – perdavos, 6 – mikroprocesorius su Arduino Uno
R3 programatoriumi, 7 – 2x16 LCD ekranas, 8 – PS2 vairalazdė, 9 – baterijos laikiklis, 10
- 9V baterija, 11 – įjungimo/išjungimo mygtukas.

3. Skaičiavimai
Kulkos kritimas gali būti nustatomas pagal gamintojų pateiktas balistines
lenteles, balistinį koeficientą, parametrų įtakos lenteles arba naudojant balistinius
modelius ir taikant moderniosios balistikos skaičiavimus. Tik pastarasis būdas
užtikrina tikslų ir greitą trajektorijos nustatymą.
Temperatūra – vienas iš didžiausią įtaką turinčių aplinkos parametrų
(svarbesnis tik vėjo greitis). Keičiantis temperatūrai keičiasi ir oro tankis [1]. Oro
tankiui padidėjus skrendanti kulka susiduria su daugiau oro molekulių todėl jos
greitis mažėja greičiau. Oro tankis bus įtraukiama vėlesniuose skaičiavimuose.
p sat + φ
p
ρ
+
Rspec
Rv
(1)
čia p – atmosferos slėgis (Pa), psat – vandens garų įsisotinimo slėgis (Pa), φ santykinė oro drėgmė, Rspec – specifinė sauso oro konstanta 287,058 J/(kg·K), Rv
– specifinė vandens garų konstanta 461,495 J/(kg·K) .
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Tolimesni skaičiavimai skirti tik G7 modelio kulkoms skrendant
viršgarsiniais greičiais. Tai šiuolaikinės kulkos skirtos šaudymui dideliais
nuotoliais su mažu oro pasipriešinimo koeficientu. Kulkoms pasiekus garso
greičio ribą atsiranda nestabilumai ir staigiai kintantis oro pasipriešinimas, todėl
kulka gali nukrypti nuo trajektorijos. G7 modelio kulkos oro pasipriešinimas
skrendant viršgarsiniais greičiais gali būti nesunkiai aproksimuojamas (2 pav.).

2 pav. G7 balistinio modelio aproksimavimas.
Atlikus daug skaičiavimų, pertvarkymų ir matavimo vienetų keitimų buvo
išreikšta laiko priklausomybė nuo atstumo [2].
x
t( x)
2 2
v 0 + 0.25⋅ kt ⋅ x − kt⋅ v 0⋅ x
(2)
čia v0 – pradinis kulkos greitis (m/s), kt – trajektorijos koeficientas, x – atstumas
(m).
kt – tai koeficientas priklausantis nuo oro sąlygų, amunicijos, ginklo,
duomenų įvedimo matavimo vienetų bei naudojamo standarto (Standart Metro ar
ICAO) šovinių bandymuose [3].
ρ⋅ A
kt
⋅k
2⋅ m
(3)
čia A – kulkos plotas (mm2) arba (in2), m – kulkos masė (g) arba (gr).
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Koeficientas k priklauso nuo ginklo nusidėvėjimo ir yra koreguojamas,
tačiau priklausomai nuo matavimo vienetų ir matavimo standartų apytikslios
reikšmės pateiktos 1 lentelėje.
1 lantelė. Apytikslės koeficiento k reikšmės.
Matavimo
vienatai
mm/g
in/gr

Matavimų standartas
Standart Metro

ICAO

0,0080853

0,0080451

80,4999

80,1000

Žinant kulkos skridimo laiką iki taikinio apskaičiuojamas jos vertikalus
kritimas. Pagal kulkos kritimą naudojant šiuos skaičiavimus, apskaičiuojamas
taikiklio kampas su horizontu. Šis kampas lyginamas su naudotu prišaudant
šautuvą ir jų neatitikimas koreguojamas žingsninių variklių pagalba.
3. Atlikti tyrimai
Pagaminus korekcijos sistemą buvo atlikti bandymai optinio taikiklio
reguliavimo tikslumui nustatyti, sukalibruotas termistorius ir išbandyti
žingsniniai varikliai.
Atlikus taikiklio bandymus pastebėta, kad tikroji reguliavimo įtaiso padalos
vertė buvo ne ¼ kampo minutės, o 0,235. Histerezė ar netiesiškumas
nepastebėti, todėl tolimesniuose skaičiavimuose užteko pakeisti padalos vertę.

3 pav. Temperatūros matavimo modulis
Išmatavus termistoriaus varžą skirtingose temperatūrose pastebėtas
netiesiškumas, todėl termistorius buvo pajungtas mišrioje grandinėje (3 pav.).
Šios grandinės išėjimo įtampa buvo nuskaitoma analoginiu procesoriaus kanalu
ir jos konvertuota reikšmė išreikšta 10 bitų informacija vėliau naudojama
temperatūros apskaičiavimui [4].
(4)
čia Uout – analoginiu kanalu nuskaitoma įtampa (V).
Taip pat išbandytas variklių valdymas ir veikimas su pagaminta specialia
perdava. Žingsninių variklių sukimo momento neužteko reguliavimo
mechanizmui pasukti, todėl trumpalaikiu rėžimu buvo naudojama 12V įtampa.
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Variklių veikimas buvo gana tikslus, tačiau jie greitai kaito ir turėjo laisvumą
keičiant sukimosi kryptį. Laisvumas buvo didesnis nei reguliavimo mechanizmo
padalos vertė. Šiai problemai spręsti buvo dvi išeitys: standžiai pritvirtinti
variklio veleną prie reguliavimo įtaiso arba mikroprocesoriaus atmintyje įtraukti
pakutinę sukimosi kryptį ir pridėti laisvumo žingnių skaičių ją keičiant. Kadangi
bandymų metu nustatyta nemažai tokios konstrukcijos trūkumų – problema
laikinai išspręsta programiniu būdu.
2. Išvados
Pasirinkta skaičiavimo metodika puikiai tiko tiksliam smūgio taško
nustatymui ir greitam reikalingos korekcijos apskaičiavimui. Vienas iš
sudėtingesnių darbų buvo skirtingų matavimo sistemų suderinimas ir koeficientų
nustatymas. Termistoriaus naudojimas temperatūrai nustatyti taip pat pasiteisino.
Pagrindinės problemos iškilo dėl žingsninių variklių ir LCD ekrano naudojimo,
nes naudojo labai daug elektros energijos. Varikliai stipriai kaito, o LCD ekranas
pagal gamintojo rekomendacijas netinkamas naudojimui prie neigiamos
temperatūros. Įvertinus reikalavimus tokioms sistemoms, reikia keisti sistemos
konstrukciją: variklius tvirtinti atskirai nuo sistemos arba naudoti
pjezomechaniką, likusią elektroniką sudėti į sandarų korpusą ir vairalazdę
pakeisti patogesniu valdymu su galimybe pritvirtinti patogioje vietoje.
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