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 Darbe įvertinti paviršiniai plokštuminiai inerciniai vibratoriai, kuriuose 
sužadinančioji jėga gaunama sukant neišsvertas mases. Pagaminti ir išbandyti nekryptinis ir 
kryptinis inerciniai vibratoriai. Naudojant kryptinį žolės masės slėgimo vibratorių įvertintos 
slegiamos žolės masės amplitudės dažnio charakteristikos. Nustatyta, kad rezonansinis 
dažnis iš esmės priklauso tik nuo masės tamprio ir keičiasi nuo 7,0 Hz esant didesnio 
tamprio ožiarūčio masei, iki 15 Hz tankinant mažiau tamprią smulkintą kukurūzų masę. 
Žolės masės slėgio jėgos amplitudė rezonanso atveju priklauso tik nuo slegiamos masės 
mechaninio pasipriešinimo. Ožiarūčio ir jo mišinių masės žadinimo jėgos amplitudė 
rezonanso atveju išauga nuo 2,5 iki 3 kartų, tačiau sumažėja masės slėgimo efektyvumas.   

Kai žolės masei slėgti naudojami vibraciniai tankintuvai apskaičiuoti ir išmatuoti  
slėgio padidėjimo koeficientai keičiasi nuo 5,5 iki 5,8. Nustatytas žolės masės sluoksnio 
slėgio slopinimas, palyginant slėgį sluoksnio paviršiuje ir konteinerio dugne, keičiasi nuo 
3,0 iki 7,5 naudojant kryptinį vibratorių ir lygus 4,8 naudojant nekryptinį vibratorių.  

Įvertinus įvairių traktorių panaudojimą ir vibracinių žolės masės tankintuvų 
bandymus žolės masei slėgti buvo nustatyta, kad abiem atvejais gauti žolės masės sluoksnio 
slėgimo efektyvumo rodikliai yra panašūs. Tačiau naudojant vibracinius žolės tankintuvus 
slėgimo efektyvumas gautas geresnis negu slegiant ratiniu traktoriumi T-25A. 

Eksperimentiniais tyrimais buvo įvertintas masės tankinimo efektyvumas 
inerciniu–kryptiniu vibratoriumi tankinant kukurūzus. Nustatyta, kad po 20 min tankinimo 
(2 sluoksniai po 200 kg) gautas 510 kg/m3 tankis, o tankinant pirmąjį 200 kg masės mišinio 
sluoksnį po 10 min pasiektas 571 kg/m3 tankis. Sausųjų medžiagų tankis buvo atitinkamai 
143 ir 161 kg/m3. Ištyrus pašaro kokybę nustatyta, kad ji tenkina aukščiausios rūšies silosui 
keliamus reikalavimus.  
 Žolės masė, konteineris, vibraciniai tankintuvai, slėgis, tankis. 
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Įvadas 
 

Pasaulyje dominuoja galvijų šėrimas silosu. Vakarų Europos valstybės vis 
daugiau žolynų skiria siloso gamybai. Tai rodo duomenys apie nuimamų žolynų 
sunaudojimo procentą silosui gaminti: Olandijoje – 99 %, Danijoje – 93 %, 
Š. Airijoje – 90 %, Norvegijoje – 75 % ir t. t [1]. Didėjant energijos deficitui, 
žolinių pašarų silosavimas buvo ir liks pagrindinis jų konservavimo būdas. 
Prognozuojama, kad netolimoje ateityje išliks smulkintos žolės siloso gamyba 
tranšėjose, kaupuose, konteineriuose ir ryšuliuose. Ruošiant silosą jo kokybė 
priklauso nuo tranšėjų ir konteinerių užpildymo terminų ir masės suslėgimo. Iki 
1990 m. Lietuvoje silosas buvo slegiamas tik vikšriniais traktoriais. Vėliau šiam 
tikslui pradėti naudoti sunkieji ratiniai traktoriai K-701, T-150K ir vidutinės 
traukos klasės MTZ bei kiti. 2001 metais atlikti moksliniai tyrimai apie mažos 
galios traktorių (T-25A ir kt.) panaudojimą slegiant smulkintą žolę [2].   

Lietuvos klimatinėmis sąlygomis reikia mažinti šieno ir didinti siloso 
gamybą [1]. Norint pagaminti geros kokybės silosą, būtina sąlyga – pakankamas 
augalinės masės suslėgimas. Atsižvelgiant į tai, kad žolės masės paviršius nėra 
stabilus, traktorininkas, slėgdamas masę traktoriumi, gali susižaloti arba žūti 
virstant traktoriui.  

Pastaruoju metu LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institute vykdomi tyrimai 
taikant vibracinį žolės masės slėgimo metodą, kaip alternatyvų būdą masės 
slėgimui traktoriais. Norint įvertinti tokius būdus, reikia gerai išanalizuoti 
tankinamos masės fizikines savybes, nuo kurių priklauso naudojamų vibratorių 
tipai ir jų darbo parametrai. Tyrimo objektas – siloso gamybos technologija, 
slegiant masę vibraciniu tankintuvu. Tikslas – įvertinti siloso tankinimo spartą ir  
vibratoriaus darbo efektyvumą siloso kokybės požiūriu.  
  

Tyrimų tikslas – įvertinti siloso sutankinimo technologiją naudojant 
kryptinio veikimo vibratorių, nustatyti šio vibratoriaus darbo su skirtingų fizinių 
savybių augalais amplitudės dažnumines charakteristikas. Palyginti silosuojamos 
žolės suslėgimo efektyvumą naudojant slėgimui kryptinio, nekryptinio veikimo 
vibratorius ir ratinius traktorius. 

 
Literatūros apžvalga 

 
Analizuojant literatūros šaltinius [1;3] nustatyta, kad vibracinis žolės masės 

tankinimo metodas dar nėra ištirtas. Naudojant vibracinius tankintuvus svarbu 
nustatyti dažnį, kuriam esant augalinė masė suslegiama geriau, kokia turi būti šio 
įrenginio masė ir kokį plotą jis galėtų suslėgti. Slegiant žolės masę įvairiais 
ratiniais traktoriais, pirmame slėgimo etape žolės masė deformuojasi iki 275 mm 
[2]. Taip pat nustatyta, kad tankinant traktoriais vertikaliai veikianti slėgio jėga 
padidėja esant tam tikram traktoriaus variklio sūkių dažniui. Esant 20-26 Hz 
dažniui išmatuotas vibracijų greitis slegiant žolę vikšriniais traktoriais padidėja 
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5 dB, o traktoriais T-150K iki 13 dB, lyginant su statine šių traktorių sunkio jėga. 
Literatūros šaltinyje [2] pateikti tyrimų rezultatai patvirtina tai, kad tolimesniuose 
žolės tankinimo etapuose deformacija mažėja, o slegiamos žolės masės 
rezonansinis savitasis dažnis didėja. 

Atlikti tyrimai [3] parodė, kad eksperimentiniai vibratoriai su nuolatinės 
srovės varikliu ir nekryptiniai vibratoriai su kintamos srovės varikliu atitinka ne 
visus keliamus reikalavimus. Jie efektyviai tankina tik stambiastiebius gerai 
susmulkintus žolinius augalus ir iš dalies jų mišinius, dirba nepakankamai stabiliai, 
jais tankinti raudonuosius dobilus ir rytinius ožiarūčius netikslinga. Vėliau 
numatyta ištirti kryptinio tipo vibratoriaus svarbiausius darbo parametrus, nustatyti 
optimalius jo darbo režimus, šią technologiją palyginti su tradicine silosavimo 
technologija (slegiant silosą traktoriais). 

Vienas iš rodiklių, charakterizuojančių pluoštinės – augalinės masės 
suslėgimą, yra jos tankis. Tyrinėjant pluoštinės – augalinės masės tankinimo 
procesą daugelis autorių laikosi tokių prielaidų: 1) statinės apkrovos jėgos dydis 
nepriklauso nuo žolės deformacijos greičio; 2) slėgio išvestinė pagal masės tankį 
yra pridėto slėgio funkcija. Šios prielaidos panaudojamos aprašant supaprastintus 
žolės masės slėgimo modelius [1]. Atskiros žolės savybės matematiškai aprašomos 
taikant idealizuotus realių medžiagų reologinius elementus ir jų įvairias 
kombinacijas. Modelį sudarančių elementų deformacija ir relaksacija aprašoma 
diferencialinėmis lygtimis [2]. Lygtys dažniausiai sudėtingos, nes slegiamos masės 
elementai sudaro sistemas, turinčias daugelį laisvės laipsnių ir nemažai 
rezonansinių dažnių. Šis uždavinys paprastesnis, kai modelį galima nagrinėti kaip 
virpančią sistemą, turinčią vieną laisvumo laipsnį.  
 Pagal klasikinę mechaninių virpesių teoriją, analizuojant priverstinio 
virpėjimo lygtis, tokią sistemą galima nagrinėti kaip koncentruotą masę, esančią 
ant spyruoklės, kai jos kitas galas standžiai įtvirtintas. Be to, šioje sistemoje veikia 
vidinė trintis. Masės tamprio ir jos vidinę trintį atitinkančio mechaninio 
pasipriešinimo elementai šioje sistemoje atskirti vienas nuo kito. Pasirenkame, jog 
sistemą veikia žadinimo jėga, kintanti pagal sinusoidę. Virpėjimo lygtis šiuo atveju 
yra tokia [5]: 

 ,                  (1) tFqxxxm m ωµ sin
...

=++
  
čia:  – sistemos masė, kg; m

q  – spyruoklės tampris, lygus jėgai, kuria reikia paveikti spyruoklę, kai 
norima sukelti jos deformaciją, N/m; 

  – spyruoklės virpėjimo poslinkio momentinis dydis, m; x

  = dx/dt – virpėjimo momentinis greitis, m/s; 
.
x
..
x = dv/dt – masės virpėjimo momentinis pagreitis, m/s2; 
µ  – mechaninio pasipriešinimo konstanta (vidinė trintis), Ns/m; 
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mF  – sužadinimo jėgos amplitudė, N; 
 ω  - sužadinimo jėgos dažnis, rad/s. 
  

Bendrasis šios lygties sprendinys turi du dedamuosius narius: pirmasis 
narys atitinka sistemos laisvuosius virpesius, kurie šiuo atveju yra gęstantys dėl 
sistemos vidinės trinties, antrasis – atitinka priverstinius virpesius, kurie mūsų 
atveju labai svarbūs. Išreiškę virpėjimo poslinkį kompleksine forma:  
(čia  – poslinkio amplitudė m) ir įrašę šią reikšmę į (1) formulę, randame 
virpėjimo greičio ir žadinimo jėgos amplitudžių santykio lygtį: 

ti
meAX ω=

mA

 

22 )/( ωωµ qm

F
v m

m
−+

= .                  (2) 

 
Ši lygtis nustato priklausomybę tarp vibracijų greičio ir sužadinimo jėgos 

amplitudės. Žinant žolės masės mechaninį pasipriešinimą ir išmatavus virpesių 
greitį (2) lygtimi galima nustatyti žadinančios jėgos Fm vertes ir šias vertes 
palyginti su apskaičiuotomis. 

    
Tyrimų metodika 

 
Tyrimo objektas – kryptiniu vibratoriumi tankinami smulkinti kukurūzai 

(I bandymo variantas), kukurūzų ir ožiarūčio mišinys (II bandymo variantas) ir 
ožiarūtis (III bandymo variantas). Nekryptiniu vibratoriumi tankintas raudonųjų 
dobilų ir kukurūzų mišinys (IV bandymo variantas). Tyrimams naudoti 67-72 % 
drėgnio smulkinti augalai (pjaustinio ilgis 15-20 mm). Tyrimai atlikti 2004-
2005 m. LŽŪU ŽŪII laboratorinėje bandymų bazėje. 

Bandyta laboratoriniu stendu, kuris aprašytas ankstesniuose straipsniuose 
[3;4]. Žolės masė tankinta konteinerinėje saugykloje, kurios dugne padaryta anga ir 
įmontuota 0,25×0,25 m dydžio jautrioji slėgio plokštė. Žolei tankinti naudotas 
inercinis–nekryptinis vibratorius, kurio bendra masė – 115 kg ir inercinis–kryptinis 
vibratorius su dviem priešingomis kryptimis besisukančiomis masėmis. Inercinį–
kryptinį vibratorių suka asinchroninis 1,1 kW, 1500 min-1 variklis. Vibratoriuje prie 
velenų pritvirtinti 7,0 kg masės svareliai, kurių masės centrai nutolę nuo ašies 
40 mm. Bendra šio vibratoriaus masė – 125 kg.  

Vibracinio tankinimo efektyvumas bandant buvo vertinimas pagal tankio ρ 
kitimą. Taip pat nustatytas sausųjų medžiagų (SM) kiekis tankinamoje žolėje ir 
apskaičiuotas tankis sausosioms medžiagoms. Žolės masės tūris apskaičiuotas 
išmatavus liniuote (tikslumas ±0,001 m) konteinerio užpildymą 4-iuose taškuose. Į 
konteinerį sukrautos žolės masė sverta svarstyklėmis, kurių svėrimo ribos 20-
500 kg, tikslumas ±0,5 kg. Supylus du siloso sluoksnius po 200 kg į konteinerį ir 
abu sluoksnius suslėgus, silosas buvo užsandarintas polietilenine plėvele ir slėgtas 
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naudojant inercinio kryptinio vibratoriaus sunkio jėgą. Po dviejų mėnesių buvo 
paimti siloso pavyzdžiai ir pagal standartinę metodiką įvertinta pašaro kokybė [1]. 

Kiekvienas eksperimentas pakartotas po 3 kartus, tyrimų duomenys 
apdoroti matematiniais – statistiniais metodais, apskaičiuojant aritmetinį vidurkį, 
vidutinį kvadratinį nuokrypį ir parinkus Stjudento koeficientą – paklaidas, esant 
patikimumui 0,95. 

Plokštuminio vibratoriaus vibracijų greitis ir pagreitis matuotas danų 
firmos “Brull & Kjaer“ vibrometru 2511 su juostiniu perderinamu filtru 1621 pagal 
žinomas metodikas [3].  

Žolės masės slėgio jėgai konteinerio dugne išmatuoti panaudotas 1 pav. 
parodytas tenzometrinis jutiklis. Slėgis žolės masės paviršiuje ir konteinerio dugne 
susidaro veikiant vibratoriaus statinei ir dinaminei jėgoms (atitinkamai sunkio ir 
sužadinimo). Vibratoriaus darbo parametrai, žolės masės tankio kitimas ir kiti 
parametrai buvo registruojami prieš tai minėtais metodais. Slėgis, kuris veikia 
tenzometrinį jutiklį 5, matuojamas danų firmos “Brull & Kjaer“ slėgio matavimo 
prietaisu 1526.                          . 

 
 

 
 

1 pav. Tenzometrinio jutiklio schema: l – jautrioji plokštelė; 2 – tenzodaviklio 
korpusas; 3 – tenzodaviklio įvorė; 4 – tenzodaviklio membrana; 5 – tenzokeitiklis; 
6 – jautriosios plokštelės tvirtinimo varžtas; 7 – tenzobloko korpusas 
Fig. 1. Scheme of tensometer sensor: l – sensitive plate; 2 – body of tensometer;   
3 – liner of tensometer; 4 – membrane of tensometer; 5 – tenso-converter; 6 – 
fastening screw of sensitive plate; 7 – body of tenso-block 
 
 
Slėgio (įtempimų) matavimo įrangos komutacinė schema bei tenzometrinio 

jutiklio DST 0,8-0,6-2 Nr. 5199 mechaninė bei elektrinė schemos pertvarkytos 
siekiant padidinti matavimo jautrį ir suderinti su  “Brull & Kjaer“ slėgio matavimo 
įranga. Tenzometrinio jutiklio jautrusis elementas yra erdvinės konstrukcijos 
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membrana 4. Ant jos sparnų, iš abiejų pusių yra klijuojami tenzokeitikliai 5, kurie 
transformuoja nuo jautriosios plokštelės perduodamą slėgį į elektrinį signalą. 
Dirbant vibratoriui, žolės masės slėgis perduodamas konteinerio dugne įmontuotam 
tenzometriniam davikliui, kurio elektriniai signalai registruojami 
tenzoindikatoriumi 1526. Visą matavimo prietaisų sistemą sudaro trys pagrindiniai 
blokai: tenzoindikatorius 1526, kanalų perjungimo ir komutacijos blokas 1544 bei 
valdymo ir skaitmeninės informacijos blokas 1545. 

Visa slėgio matavimo įranga yra kalibruojama, sudaromi daviklių 
kalibravimo grafikai. Tenzometrinis daviklis kalibruojamas išėmus jį iš daviklių 
bloko korpuso ir įtvirtinus jį specialiai pagamintame kalibravimo stende.  

 
Tyrimų rezultatai 

 
Nagrinėjant vieno laisvės laipsnio tiesinės stacionarios sistemos bendrojo 

pavidalo laisvų virpesių homogeninę diferencinę lygtį (1) yra žinoma, kad sistemos 
rezonansinės savybės priklauso nuo spyruoklės tamprio, o amplitudinės 
charakteristikos priklauso nuo mechaninio pasipriešinimo (vidinės žolės masės 
trinties) koeficiento µ vertės. Siekiant patvirtinti šias prielaidas matuoti kryptinio 
žolės masės slėgimo vibratoriaus vibracijų pagreičiai ir greičiai vibravimo 
plokštumoje. Vibracijų pagreičio matavimo rezultatai 1-27 Hz ribose (atlikti trys 
badymų variantai) pateikti 2 pav.  
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2 pav. Amplitudės dažnio charakteristikos slegiant smulkintus žolinius pašarus 
kryptinio veikimo vibratoriumi: I bandymas – smulkintų kukurūzų stiebų masė;    
II bandymas – kukurūzų–ožiarūčio mišinys; III bandymas – smulkintas ožiarūtis 
Fig. 2. Characteristics amplitude frequency, while pressing chopped grass forage 
by directional vibrator: I experiment – mass of chopped maize; II experiment – 
mix of maize–galega; III experiment – chopped galega  
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Matuojamos sistemos savitasis rezonansinis dažnis keičiasi nuo žolės 
masės sudėties ir struktūros. Skirtingos augalinės kilmės masė pasižymi skirtingu 
tampriu. Tankinant didesnio tamprio ožiarūčio ir jo mišinių masę, ryškiai išauga 
vibracijos amplitudė, tačiau tai nereiškia, kad žolės masė suslegiama geriau. Šiuo 
atveju akivaizdu, kad padidėja reaktyvinė žolės masės pasipriešinimo dalis ir 
sumažėjus slopinimui, sistema dirba neefektyviai. Tai patvirtino gauta žolės masės 
slėgimo amplitudės dažnio charakteristika ir galutiniai masės suslėgimo rezultatai. 
 Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, kad (2) lygties vardiklis 

mzqm =−+ 22 )/( ωωµ  apibūdina sistemos pasipriešinimą žadinimo jėgai. 
Dydis µ  rodo mechaninio pasipriešinimo aktyvinę dalį, o dydis )/( ωω qm −  - 
reaktyvinę šio pasipriešinimo dalį. Reaktyvinę dalį sudaro du pasipriešinimai: 
tamprusis ω/q  ir inertinis ωm . Reaktyvinis pasipriešinimas lygus arba artimas 
nuliui, kai yra rezonansas. Šiuo atveju sistema priešinasi žadinimo jėgai tik dėl 
sistemos aktyviųjų nuostolių. Esant tokiam režimui, virpesių amplitudė labai 
padidėja, aktyviniai nuostoliai dėl masės mechaninio pasipriešinimo yra 
maksimalūs, o tai atitinka galutinį mūsų tikslą. Norėdami nustatyti slegiamos žolės 
masės mechaninio pasipriešinimo koeficientą µ, išmatuojame vidutinį masės 
suslėgimą konteineryje ∆x uždėję vibratorių ir nustatę jį atitinkantį momentinį 
slėgimo laiką ∆t. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai pateikti 1 lentelėje.  
 
 
1 lentelė. Žolės masės mechaninio pasipriešinimo koeficiento µ nustatymas 
konteineryje. 
Table 1. Measurement of grass mass mechanical resistant coefficient µ in container 

Vibratorius  
(bandymo variantas) 

Vibratoriaus 
sunkio jėga 

G, N 

Masės 
suslėgimas 

konteineryje 
∆x, m 

Masės 
suslėgimą 

∆x 
atitinkantis 
momentinis 
laikas ∆ t, s 

Mechaninio 
pasiprieš. 

koeficientas 
µ, Ns/m 

1. Kryptinis (1 band. var.) 1226 0,466 4 1,07.104

2. Kryptinis (2 band. var.) 1226 0,57 6 1,32.104

3. Kryptinis (3 band. var.) 1226 0,55 7 1,59.104

4. Nekryptinis (4 band. 
var.) 1128 0,45 8 1,86.104

 
 
 Norėdami įvertinti ir palyginti pagamintų vibratorių darbo efektyvumą, 
turime apskaičiuoti sukeliamą kontaktinį slėgį po plokštuminiu paviršiumi: 
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S
GPk p

+
=0σ ,                                         (3) 

 
čia:  0σ  – vibratoriaus sukeliamas slėgis, kPa; 
 P  – vibratoriaus sužadinanti jėga, N; 
  – vibratoriaus sunkio jėga, N; G
  – slegiamo paviršiaus plotas, mS 2; 
  – slėgio padidėjimo koeficientas. pk
  

Iš (3) lygties matome, kad sukuriamas slėgis 0σ  priklauso nuo vibratoriaus 
žadinimo ir sunkio jėgų suminio poveikio bei slėgio padidėjimo koeficiento . 
Pastarasis dydis pagrindinai priklauso tik nuo žadinimo ir sunkio jėgų santykio, o 
konkrečiu atveju gali būti nustatomas eksperimentiškai. Nekryptinio vibratoriaus 
žadinimo jėgų skaičiavimai pateikti [3] šaltinyje. Esant nekryptinio vibratoriaus 
žadinimo jėgai P=0,89 kN, apskaičiuotas slėgio padidėjimo koeficientas 

pk

pk 1=5,8. 
Remdamiesi pateiktais skaičiavimų rezultatais galima teigti, kad didėjant poveikio 
jėgos dažniui ryškiai išauga jos amplitudė (iki 5,6 kN). Tačiau tai nereiškia, kad 
padidėjus slėgimo koeficientui bus didesnis ir suslėgimo efektyvumas.  

Vertinant kryptinio vibratoriaus panaudojimą žolės masei slėgti 
sužadinančioji jėga buvo apskaičiuota pagal tokią formulę: 

 
2 2

900
G nP

g
π r⋅ ⋅

= ,                           (4) 

  
čia:  – debalanso sunkio jėga, N; bG
 r  – debalanso svorio centro sukimosi spindulys, m; 
  – debalanso sukimosi dažnis, minn -1; 
 g  – laisvo kritimo pagreitis, m/s2. 
  

Apskaičiuotai kryptinio vibratoriaus jėgai P=1,08 kN skaičiuojamasis 
slėgio padidėjimo koeficientas pk 1= 5,5. 2 lentelėje pateikiame apskaičiuotus ir 
eksperimento būdu nustatytus žolės masės poveikio rodiklius.  
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2 lentelė. Vibratorių sukeliamo slėgio ir poveikių jėgos vertinimas. 
Table 2. Evaluation of vibrator pressure and effect powers. 

Vibratorius 
(bandymo 
variantas) 

Apskaičiuo-
tas vibracijos 

slėgis 0σ , 
kPa 

Išmatuota 
žadinimo 

jėgos 
amplitudė 

Fm, kN 

Išmatuota 
slėgio jėga  
į daviklio 
plokštumą 

F0, N 

Išmatuota 
slėgio 
jėgos 

amplitudė 
į daviklio 
plokštumą 

Fm, kN 

Eksperimento 
būdu 

nustatytas 
slėgio 

padidėjimo 
koeficientas 

kp2

1. Kryptinis  
(I bandymo 
variantas) 

26,7 1,61 0,4 0,53 1,49 

2. Kryptinis 
(II bandymo 
variantas) 

26,7 7,37 0,65 0,88 6,82 

3. Kryptinis  
(III bandymo 
variantas) 

26,7 5,89 0,625 0,78 5,45 

4. Nekrypti-
nis  37,3 2,985 0,253 0,625 3,35 

 
 
Vertinant 2 lentelėje pateiktus rezultatus galima teigti, kad veikiant 

kryptiniu vibratoriumi efektyvus masės suslėgimas nepriklauso nuo slėgio 
padidėjimo koeficiento ir priklauso nuo pasirinkto vibracinio poveikio jėgos dažnio 
ir masės mechaninio pasipriešinimo. Šiuo atveju pasitvirtino pateikta prielaida [4], 
kad dirbant vibratoriui visuomet atsiranda horizontali ir vertikali žadinančios jėgos 
dedamosios ir didėjant vibratoriaus dažniui bei poveikio jėgos amplitudei, 
vibratorius dirba nestabiliai, pasireiškia nepageidaujamas „plaukimo“ efektas, 
sumažėja slėgimo efektyvumas.      

Siekiant palyginti nagrinėjamą vibracinį žolės masės tankinimo būdą su 
masės slėgimu traktoriaus sunkio jėga reikia įvertinti aplinkybes, kad traktorius 
tankinamai masei apkrovą perduoda per riboto didumo plotą, kurį sudaro keturių 
ratų kontaktiniai paviršiai. Mūsų atveju, vertinant žolės masės apkrovas bei slėgio 
rodiklius apskaičiuota atskirai priekiniams ir galiniams traktoriaus ratams. Kai 
apkrova paskirstyta tolygiai visame plote galima manyti, kad visi atramos taškai 
nusėdę taip pat. Tačiau atlikus sudėtingus skaičiavimus kontaktinių įtempimų 
diagrama būna būdingos balno formos [2]. Didžiausi įtempimai susidaro po 
atraminio paviršiaus kraštais, o mažiausi – ties jo viduriu. 

Siekiant palengvinti ir supaprastinti skaičiavimus, pasirinkta, kad 
kontaktinių įtempimų diagramos po traktoriaus ratais tiesiškai priklauso nuo sunkio 
jėgos ir gali būti aprašoma analogiškai kaip ir tolygiai apkrautam vibratoriaus 
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atramos paviršiui. Slėgiui apskaičiuoti tam tikrame žolės masės gylyje žymiai 
patogiau naudoti vienodų įtempimų kreivių grafikus [2]. Mūsų skaičiavimuose 
buvo vertinti vertikalūs normaliniai įtempimai 0,56 m gylyje po traktorių ratais 
arba išmatuoti analogiškame masės gylyje (konteinerio dugne), kai žolės masės 
slėgimui buvo taikomas vibracinis metodas. Skaičiavimų ir matavimų rezultatai 
pateikti 3 lentelėje. 
 
 
3 lentelė. Skirtingų žolės masės tankinimo būdų palyginimas. 
Table 3. Comparison of different methods for grass mass thickening. 

Masės 
tankinimo 
priemonė 
(būdas) 

Statinė 
žolės 
masės 

apkrova, 
kN 

Statinis 
slėgis į 
žolės 
masę, 
kPa 

Statinis slėgis 
0,56 m. masės 
gylyje (arba 
konteinerio 
dugne), kPa 

Išmatuotas 
slėgio 

padidėjimas 
dėl 

vibracinio 
poveikio, 

kPa 

Slėgimo 
efektyvumo 

rodiklis (slėgio 
jėgos slopinimo 
kartotinumas) 

Traktorius  
T-25A 
(priekinis/ 
galinis ratai) 

4,2/6,45 144/55 26/2,75 nėra 
duomenų 5,56/20,00 

Traktorius 
MTZ-80 
(priekinis/ 
galinis ratai) 

9,9/94 215/82 114/16,3 nėra 
duomenų 1,89/5,00 

Traktorius  
T-150K 
(priekinis/ 
galinis ratai) 

27,6/18 192/96 121/57,7 151/88 1,59/1,66 

Traktorius  
K-701 
(priekinis/ 
galinis ratai) 

39,4/26,4 124/110 nėra 
duomenų 

nėra 
duomenų 

nėra 
duomenų 

Kryptinis 
vibratorius  
(I bandymas) 

1,25 27,3 6,28 8,34 3,05 

Kryptinis 
vibratorius  
(II bandymas) 

1,25 27,3 10,2 13,83 5,07 

Kryptinis 
vibratorius  
(III bandymas) 

1,25 27,3 9,8 12,26 4,50 

Nekryptinis 
vibratorius 1,15 29,4 3,92 9,81 3,33 
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Palyginus 3 lentelėje nurodytas žolinių augalų masės slėgimo priemones 
galima teigti, kad geriau suslegiama esant mažesniam slėgimo efektyvumo 
rodikliui. Ši nuostata galioja ir traktoriams, kurie pasižymi palyginti dideliu slėgiu, 
tačiau maža sunkio jėga. Palyginus konkrečius nekryptinio ir kryptinio vibratorių 
tyrimų rezultatus nustatyta, kad atskirais atvejais nekryptinio tipo vibratorius žolės 
masę suslegia geriau negu kryptinis. Įvertinus tai galima konstatuoti, kad didesnis 
slėgio jėgos slopinimas nulemia geresnį žolės masės sluoksnio suslėgimą (slėgio 
jėgos slopinimo kartotinumo vertė yra atvirkščiai proporcinga slėgimo 
efektyvumui). Tai akivaizdžiai siejasi ir su tuo, kad esant panašioms kitoms 
sąlygoms, geriau suslegiama masė pasižyminti didesniu mechaniniu pasipriešinimu 
žadinimo jėgai. 

Tankinimo trukmės įtaka kukurūzų masės tankio kitimui pašarą tankinant 
inerciniu–nekryptiniu vibratoriumi pateikta 3 pav. Pirmoji 60 kg įkrova atitinka 
10 min trukmės tankinimą, o antroji papildoma 60 kg įkrova atitinka pakartotiną 
10 min trukmės tankinimą. Nustatyta, kad tirtu vibratoriumi pasiektas gana didelis 
kukurūzų masės tankis: po 20 min 120 kg kukurūzų masės tankinimo gautas 
730 kg/m3 tankis, o sausųjų medžiagų – 239 kg/m3 tankis. Tankinant pirmąjį 60 kg 
kukurūzų masės sluoksnį po 10 min pasiektas net 808 kg/m3 tankis. Aukštos 
kokybės silosui gauti pakanka pasiekti 600 kg/m3 tankį [1]. 
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3 pav. Kukurūzų augalinės masės tankio ρ kitimo priklausomybės nuo tankinimo 
trukmės t masę tankinant nekryptiniu vibratoriumi 
Fig. 3. Dependences of maize thickening duration t to the mass density ρ change 
while thickening mass by non-directional vibrator 
 
 
Mažesnis kukurūzų masės tankis būna tankinant kukurūzų pjaustinį 

inerciniu–kryptiniu vibratoriumi (4 pav.). Pirmoji 200 kg įkrova atitinka 10 min 
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trukmės tankinimą, o antroji papildoma 200 kg įkrova atitinka pakartotiną 10 min 
trukmės tankinimą. Po 20 min abiejų siloso sluoksnių tankinimo gautas 510 kg/m3 
tankis, o tankinant pirmąjį 200 kg masės mišinio sluoksnį po 10 min pasiektas 
571 kg/m3 tankis. Sausųjų medžiagų tankis – atitinkamai 143 ir 161 kg/m3. Galima 
daryti prielaidą, kad tam turėjo įtakos storesnis tankinamos masės sluoksnis.  

 
 

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20

Tankinimo trukmė t, min

M
as
ės

 ta
nk

is
 ρ

, k
g/

m
3

Siloso tankis

Sausųjų medžiagų tankis

 
4 pav. Kukurūzų augalinės masės tankio ρ kitimo priklausomybės nuo tankinimo 
trukmės t masę tankinant kryptiniu vibratoriumi 
Fig. 4. Dependences of maize thickening duration t to the mass density ρ change 
while thickening mass by directional vibrator 
 
 
Ištyrus pašaro kokybę (SM kiekį, pH, rūgščių kiekį, organinių medžiagų 

virškinamumą) nustatyta, kad jis tenkina aukščiausios rūšies silosui keliamus 
reikalavimus. Nors siloso tankis konteineryje nebuvo pakankamas (gautas 
510 kg/m3 tankis), tačiau atsižvelgiant į labai kokybišką kukurūzų susmulkinimą, 
taip pat į tai, kad kukurūzai priskiriami gerai besisilosuojančių augalų rūšiai, gautas 
labai geros kokybės pašaras. 

 
Išvados 

 
1. Įvertinus išmatuotas slegiamos žolės masės amplitudės dažnio 

charakteristikas nustatyta, kad rezonansinis dažnis priklauso tik nuo masės tamprio 
ir keičiasi nuo 7,0 Hz esant didesnio tamprio ožiarūčio masei (III bandymas) iki 
15 Hz tankinant mažesnio tamprio smulkintą kukurūzų masę (I bandymas). 

2. Žolės masės slėgio jėgos amplitudė rezonanso metu priklauso tik nuo 
slegiamos masės mechaninio pasipriešinimo. Mažesnėmis slopinimo savybėmis 
pasižyminčiai ožiarūčio ir jo mišinių masei žadinimo jėgos amplitudė rezonanso 
metu išauga nuo 2,5 iki 3 kartų, tačiau sumažėja masės slėgimo efektyvumas.  
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3. Kai žolės masei slėgti naudojami vibraciniai žolės masės tankintuvai 
nustatyti 5,5-5,8 slėgio padidėjimo koeficientai. Išmatuotas žolės masės sluoksnio 
slopinimas (slėgio jėgos sumažėjimas kartais per visos slegiamos masės aukštį) 
pagal sukuriamą slėgį masės paviršiuje ir konteinerio dugne keičiasi nuo 3,0 iki 7,5 
kryptiniam vibratoriui ir lygus 4,8 nekryptiniam vibratoriui. 

4. Palyginus įvairių traktorių ir vibracinių žolės masės tankintuvų 
galimybes žolės masei slėgti galima teigti, kad esant žymiai mažesniam vibracinio 
tankintuvo statiniam slėgiui, dėl jo slėgio padidėjimo ir vibracinio poveikio, žolės 
masės sluoksnio slėgimo efektyvumo rodikliai panašūs kaip ir slegiant 
sunkiasvoriais ir vidutinės traukos klasės traktoriais. Tačiau slegiant vibratoriais 
slėgimo efektyvumo rodikliai geresni, negu slegiant traktoriumi T-25A.  

5. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad inerciniu – kryptiniu 
vibratoriumi tankinant kukurūzus po 20 min tankinimo (2 siloso sluoksniai po 
200 kg) gautas 510 kg/m3 tankis, o tankinant pirmąjį 200 kg storio mišinio sluoksnį 
po 10 min pasiektas 571 kg/m3 tankis. Sausųjų medžiagų tankis atitinkamai 143 ir 
161 kg/m3. Ištyrus pašaro kokybę nustatyta, kad ji atitinka aukščiausios rūšies 
siloso reikalavimus.  
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RESEARCH ON VIBRATORY EFFECT ON GRASS MASS 
 

Abstract 
 

Surface flat inertia type vibrators, in which the excitation power is received 
by turning the unbalanced mass, were analyzed and evaluated. Directional and non-
directional inertia type vibrators were produced and tested. Using the directional 
grass mass pressing vibrator, the amplitude frequency characteristics of pressed 
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grass mass were evaluated. It was established, that resonant frequency essentially 
depends only on mass toughness qualities, and changes from 7.0 Hz, when there is 
fodder galega mass of greater toughness, up to 15 Hz, when thickening chopped 
maize mass of lesser toughness. The amplitude of grass mass pressure during 
resonance depends only on mechanical resistance of pressed mass. The amplitude 
of excitation power of galega and its mixes during resonance increases from 2.5 to 
3 times, but efficiency of mass pressure reduces. 
 The calculated coefficients of pressure increase are equal to 5.5-5.8, when 
vibratory thickeners are used for pressing grass mass. The established repression of 
pressure on plant mass layer, while pressing mass on the surface and from the 
bottom of container, is 3.0-7.5 using directional vibrator and 4.8 using non-
directional one. 
 After evaluating the application of various tractors and vibratory grass 
mass thickeners for grass mass pressing, it was established that in both cases the 
received efficiency rates of grass mass layer are similar, and in some cases, while 
using vibratory grass mass thickeners, these rates were even higher then using 
wheeled tractors. 
 The efficiency of mass thickening by directional inertia type vibrator, 
while thickening maize, was evaluated using experimental investigation. It was 
established, that after 20 min of thickening (2×200 kg) the density of 510 kg/m3 

was received, and thickening the first mix of 200 kg layer after 10 min 571 kg/m3 
density was received. The densities of dry matters were respectively 143 kg/m3 and 
161 kg/m3. Even forage density was not enough, but after investigating forage 
quality, it was established that it meets the requirements of the highest class silage. 
 Grass mass, container, vibratory thickeners, pressure, density. 
 
 

А. Мелдажис, А. Ясинскас, Д. Феревичус 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАССУ 
ТРАВЯННЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Резюме  

  
В работе сделан анализ поверхностных инерционных вибраторов в 

которых возмущающая сила возникает при вращении дисбалансов. 
Изготовлены и испытаны вибраторы направленного и ненаправленного 
действия. При работе с вибраторами направленного действия установлены 
амплитудно – частотные характеристики. Установлено, что резонансные 
частоты колебаний зависят только от упругих свойств массы и изменяются с 
7,0 Hz при уплотнении массы болшой упругости – восточной галеги и до 
15 Hz при уплотнении массы малой упругости – кукурузы. Амплитуда 
давления травяной массы во время резонанса зависит только от 
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механического сопротивления уплотняемой массы. При уплотнении 
восточной галеги и её смесей во время резонанса амплитуда возмущающей 
силы возрастает от 2,5 до 3 разов, но понижается эффективность уплотнения 
массы. 
 Уплотняя травяную массу вибраторами, коэффициент увеличения 
давления в массе среднем равняется 5,5-5,8. Увеличение давления травяной 
массы, сравнивая давление в верхнем и в нижнем слоях, применяя вибратор 
направленного действия равна 3,0-7,5, а применяя вибратор ненаправленного 
действия – 4,8.  
 Оценив данные применения разных тракторов и вибраторов для 
уплотнения травяной массы установлено, что показатели эффективности 
уплотнения слоя массы в обоих вариантах похожие, а в некоторых случаях 
применяя  вибраторы эти показатели выше.   
 В результате экспериментальных исследований была оценена 
эффективность уплотнения кукурузной массы применяя инерционный 
вибратор направленного действия. Установлено, что при вибрирований в 
течении 20 минут (2 слоя по 200 кг) достигнута 510 кг/м3 плотность, а при 
уплотнении первого 200 кг слоя в течении 10 минут достигнута 571 кг/м3 

плотность. Плотность сухого вещества была соотносительно 143 и 161 кг/м3. 
Хотя плотность корма недостаточная, его качественые показатели 
соответствуют требованиям силоса самого высшего класса. 
 Травяная масса, контейнер, вибрационные уплотнители, давление, 
плотность.  
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