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Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas vykdė 

aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus. 

Tyrimai buvo atliekami vykdant  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V 

priemonės „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ projektą “Naujos 

kartos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas. Akronimas DAKACIKAS” (Projekto Nr.: 

VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-016“). Projektą rėmė ir bendrai finansavo Europos Sąjunga ir 

Lietuvos Respublika. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų, 

projektui įgyvendinti skirta lėšų suma – 301 204,82 Eur (1 040 000 Lt). Projekto vykdymo 

pradžia 2013 m. balandžio 10 d., o pabaiga – 2015 m. balandžio 10 d., projekto trukmė – 

24 mėnesiai. 

Projekto darbo grupę sudarė projekto vykdytojo, Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto, mokslininkai, tyrėjai ir specialistai: projekto vadovas (mokslinio tyrimo darbo 

grupės vadovas) prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, projekto vadybininkas prof. dr. Saulius 

Vasarevičius, projekto finansininkė Inga Gataveckienė, prof. habil. dr. Donatas Butkus, 

prof. dr. Edita Baltrėnaitė, dr. Dainius Paliulis, dr. Tomas Januševičius, dr. Raimondas 

Grubliauskas, dr. Mantas Pranskevičius, dr. Raimondas Jasevičius, dr. Kristina Bazienė, dr. 

Teresė Leonavičienė, dr. Albertas Venslovas, Aleksandras Chlebnikovas, Žilvinas 

Venckus, Diana Platova, Egidijus Baliukas, Vitalij Kolodynskij, Stanislovas Blėdis. 

Projekto tikslas yra aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas, siekiant 

sukurti  daugiakanalio ciklono maketą, kuris pasižymėtu aukštu valymo efektyvumu valant 

orą užterštą smulkiadispersėmis kietosiomis dalelėmis. Siekiant pasiekti tikslą iškeltas 

uždavinys – atlikus mokslinius tyrimus sukurti naujos kartos ciklono konstrukciją. 

Projekto vykdymo metu buvo atlikti oro srauto greičio, aerodinaminio 

pasipriešinimo, valymo efektyvumo bei parinktų kietųjų dalelių (teršalų) dispersiškumo 

tyrimai. Teoriškai įvertinti ir eksperimentiškai ištirta dūmų dujinių junginių (teršalų) įtaka 

kietųjų dalelių sugaudimo daugiakanaliame ciklone efektyvumui. Atlikti matematinio 

modelio skaičiavimai bei dvifazio oro srauto užteršto smulkiadispersėmis kietosiomis 

dalelėmis skaitinio modeliavimo tyrimai, taikant baigtinių elementų metodą. Nustatytas 

skirtingo dispersiškumo kietųjų dalelių atskirimo efektyvumas, panaudojant kaskadinio 

impaktoriaus sistema. Sukurti, pagaminti ir testuoti pramoniniais įrenginių maketai. 

Daugiakanalio ciklono efektyvumas buvo tirtas, kai konstrukcija sudaryta iš vieno, 

dviejų bei trijų lygių, panaudojant skirtingą ciklono vidinę geometriją. 

Pasak darbo grupės vadovo prof. Baltrėno, atliekami moksliniai tyrimai nagrinėjant 

naujos konstrukcijos daugiakanalį cikloną viena iš technologinės plėtros galimybių. 

Sukurtos oro valymo technologijos pritaikytos įvairiose ūkio srityse, kurios yra susijusios 

su kietųjų dalelių išmetimu į atmosferą. Gali būti diegiamos energetikos pramonėje 

(katilinėse), valant dūmus nuo suodžių, medienos (medžio apdirbimo, popieriaus ir baldų 

gamyboje), statybinių medžiagų pramonėje, žemės ūkyje ir kitur. 

Projekto mokslinio tyrimo darbo rezultatai pristatyti tarptautinėse konferencijose 

Austrijoje (Vienos technologijų universitete (TU Viena)), Portugalijoje „International 



Science Conference“ („Tarptautinė mokslo konferencija“) (Pasaulinėje mokslo, inžinerijos 

ir technologijų akademijoje, Lisabona), Tarptautinėje konferencijoje „International 

Conference on Environment and Renewable Energy“ („Tarptautinė aplinkos ir 

atsinaujinančios energijos konferencija“) (Paryžiaus tarptautiniame universitete, 

Prancūzija), Rygos technikos universiteto surengtoje tarptautinėje konferencijoje 

„International Scientific Conference“ („Tarptautinė mokslo konferencija“). Projektas buvo 

viešintas ir Lietuvoje vykusiose 9–oje tarptautinėje konferencijoje „Environmental 

Engineering“ („Aplinkos inžinerija“) Vilniaus Gedimino technikos universitete, dalyvauta 

Šiaulių universiteto Technologijos ir gamtos mokslų fakulteto tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje „Jaunųjų mokslininkų darbai“. Projektas buvo viešintas Vilniaus miesto 

savivaldybės organizuotame Vilniaus aplinkosauginiame forume 2014 m. 
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Lietuvos mokslo akademijos Mokslo populiarinimo žurnale „Mokslas ir technika“ 

2014 m. Nr. 5 buvo išspausdintas mokslo straipsnis „Kuriamas naujos kartos konstrukcijos 

daugiakanalis ciklonas“. Jame buvo pateikta informacija apie projektą – tikslas, uždaviniai, 

vykdymo terminai bei finansavimo šaltiniai. Paskelbta informacija apie projekto eigą, 

projekto pasiekimus, gautų rezultatų praktinę vertę ir pritaikymo galimybes. 

Publikuotas straipsnis apie sukurtą naujos kartos valymo įrenginį internetiniame 

puslapyje „grynas.lt“. Kartu su technologijos aprašymų buvo pateikta vaizdine medžiaga 

su mokslininkų komentarais. Straipsnis sulaukė susidomėjimo, tinklalapio svečiai aktyviai 

dalinosi komentarais. 

Projekto rezultatai buvo pristatyti 2014 m. birželio 18 – 20 dienomis Potsdame 

(Vokietija) vykusiame 17-ame tarptautiniame „Green Ventures“ aplinkos ir energetikos 

technologijų forume. Degimo proceso metu energetikos objektuose susidarančių kietųjų 

dalelių sugavimui dažniausiai naudojami oro valymo įrenginiai – ciklonai. Tai vieni iš 

pigiausių oro valymo įrenginių, tačiau jų pagrindinis trūkumas – žemas kietųjų dalelių, 

kurių skersmuo mažesnis negu 10 µm, sugavimo laipsnis, o ypač tai akivaizdu, kai reikia 

laikytis griežtų reikalavimų dėl sveikatai žalingų dalelių išmetimo į orą. Tačiau tobulinant 

ciklono konstrukciją galimas ir smulkiadispersinių iki 10 μm dydžio dalelių atskyrimas. 

Daugiakanalis ciklonas, leidžia pasiekti didesnį našumą bei efektyvumą nei įprasti 

ciklonai. Įrenginių konstrukcija žymiai tobulesnė nei įprastų ciklonų įrenginių analogų, 



skirtų sausų kietųjų dalelių iš dujų-oro srauto atskyrimui. Dulkėto srauto filtravimo ir 

išcentrinio valymo derinys – nauja kryptis tobulinant išcentrinius valymo įrenginius. 

Eksperimentiniuose tyrimuose nagrinėti naujos kartos daugiakanaliai cilindriniai  

ciklonai, kuriuose oro srautas tangentine kryptimi įteka pro įtekėjimo angą  ir patenka į 

separavimo kamerą. Cirkuliuojantis oro srautas pasiskirsto skirtingo kreivumo kanaluose ir 

filtruojasi per oro srautą – kietųjų dalelių kreivalinijinių kanalų tarpus. Kanaluose esančios 

kietosios dalelės veikiamos išcentrinės ir svorio jėgų pasišalina per segmentiškai 

išsidėsčiusius žiedinius plyšius ir patenka į kūginį bunkerį, kuriame pasišalina didžioji 

kietųjų dalelių masė. Likusios smulkesnės dalelės grįžta pro kanalų tarpus į  aktyvią 

kreivalinijinių kanalų zoną, filtruojasi toliau ir patenka  į kūginį bunkerį. Nuosekliai 

praėjęs visus kanalus,  išvalytas oro  srautas  išteka iš sistemos per išėjimo angą. 

Pagal parengtas tyrimų metodikos, skirtos oro valymo daugiakanalių ciklonų 

konstrukcijų tyrimams, atliekti projekte numatyti daugiakanalių ciklonų aerodinaminių 

savybių, valymo efektyvumo eksperimentiniai tyrimai bei skaitinis modeliavimas. Parengti 

ir publikuoti moksliniai straipsniai susiję su atliktais praktiniais bei teoriniais naujos kartos 

konstrukcijos daugiakanalių ciklonų tyrimais. Teoriškai įvertinta ir eksperimentiškai ištirta 

dūmų dujinių junginių (teršalų) įtaka kietųjų dalelių sugaudimo daugiakanaliame ciklone 

efektyvumui. 

Įgyvendinant taikomuosius mokslinius tyrimus yra užtikrinamas ilgalaikės plėtros 

tęstinumas, naujų technologijų taikymas pasitarnaus aplinkos oro taršos prevencijai. Bus 

sprendžiamos socialinės problemos, vyks atviros žinių visuomenės kūrimas ir 

infrastruktūros plėtrą, taigi projektas teigiamai veiks ekonomikos sritį ir darnų vystymąsi 

regionų plėtros srityje. 


