
KATILAI 
PRAKTINIS DARBAS NR. 2 

ĮVAIRAUS KURO DEGIMO POCESŲ 
SKAIČIAVIMAI 



Bet kurio kuro degimo procesui reikalingas didelis oro kiekis; 

pvz., kad visiškai sudegtų 1kg malkų, reikia 4-5 m3 oro; akmens 

angliai – 8-9 m3, 1 kg naftos – 10-12 m3. 

Lentelėje 1 pateiktos teorinio oro kiekio, reikalingo visiškam kai 

kurių medžiagų sudegimui, vidutinės reikšmės.  

 

 

ORO, REIKALINGO DEGIMUI, KIEKIO 

SKAIČIAVIMAI 



1 lentelė 

Oro kiekis, būtinas pilnam sudegimui 1 kg degiosios medžiagos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skaičiuojant kuro degimą, sudaromas degimo proceso balansas. 
 

 

 



Degiąjai medžiagai – tam tikram cheminiam elementui ar 

junginiui – galima užrašyti cheminę degimo reakciją.  

Būtinas oro kiekis visiškam kuro sudegimui nustatomas pagal 

degimo reakciją. 

 

 

I. DEGIOJI MEDŽIAGA – TAM TIKRAS 

CHEMINIS JUNGINYS 



Skaičiavimams turi būti žinomos pagrindinių medžiagų, 

dalyvaujančių degimo procese, santykinės molekulinės masės (2 

lentelė).  

Šioje lentelėje pateiktos organinio ir angliavandenilių kuro 

pagrindinės M reikšmės.  

 

 



Ore esantis azotas nedalyvauja degimo procese ir yra inertinė 

medžiaga taip pat, kaip ir oro sudėtyje esančios inertinės dujos. 

 
2 lentelė 

Medžiagų santykinės molinės masės 

 

 



Cheminio junginio (benzolo- 𝐶6𝐻6) 

 degimo reakcijos skaičiavimo pavyzdys: 𝐶6𝐻6 + 7,5𝑂2 → 6𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 

Į šią lygybę įrašomos santykinės molekulinės elementų masės: (6 × 12 + 6 × 1) + 7,5 2 × 16= 6 1 × 12 + 2 × 16 + 3 1 × 2 + 1 × 6  

 

 

 



Medžiagos molinė masė M (kg/mol) sutampa su jos santykine 

molekuline mase, todėl lygtį galima užrašyti taip: 

 

 78 kg (𝐶6𝐻6) + 240 kg (𝑂2)=264 kg (𝐶𝑂2)+54 kg (𝐻2𝑂) 

 

78 kg benzolo sudeginti, reikia 240 kg deguonies. 

 



Deguonies masė 𝑚𝑂2 , kg, reikalinga sudeginti 1 kg benzolo, 

skaičiuojama: 

𝑚𝑂2 = 24078 = 3,08 

Žinant deguonies tankį esant n.s. ( 𝜌𝑛𝑠 = 1,429𝑘𝑔/𝑚3 ), 

nustatomas deguonies tūris 𝑉𝑂2 , 𝑚3 , reikalingas pilnam 1 𝑘𝑔 benzolo sudegimui: 

 

 



𝑉𝑂2 = 𝑚𝑂21,429 = 2,155 

Kadangi degimas vyksta oro aplinkoje, oro tūrio skaičiavimas 

atliekamas įvertinant deguonies tūrį ore (21 %): 𝑉𝑜𝑟𝑜 = 2,155 × 4,762 = 10,262 

Išvada: visiškam 1 kg benzolo sudegimui esant n.s., būtina 10,262 

m3 oro. 

 

 



Oro tūris, m3, esant užduotoms sąlygoms (pvz., 𝑡𝑜𝑟𝑜 = 20°C, 

T=293 K;  𝑝𝑏  = 750 mm Hg st.), skaičiavimas: 

𝑉𝑜𝑟𝑜 = 10,262 × 760273 × 293750 = 11,16 

Vieno kilogramo benzolo visiškam sudegimui, esant užduotoms 

sąlygoms, būtinas oro kiekis yra 𝑉𝑜𝑟𝑜 = 11,16 m3. 

 

 



Dujų mišinys – techninės degiosios dujos: gamtinės, 

generatorinės, krosnių dujos ir kt. Jų sudėtyje gali būti anglies 

viendeginis (CO), metanas (CH4), vandenilis (H2), sieros 

vandenilis H2S ir kiti komponentai. Be to, jos gali turėti azoto (N) 

ir deguonies (O2). 

 

 

II. DEGIOJI MEDŽIAGA – DUJŲ MIŠINYS 



Azotas yra inertinė medžiaga ir degimo reakcijoje nedalyvauja.  

Dujose esantis deguonis yra oksidatorius ir, sudarant masės 

balanso lygtį, jis išskaičiuojamas. 

Pradiniai skaičiavimų duomenys tokie: dujų procentinė sudėtis 

(tūris, %), temperatūra t, °C ir oro slėgis p. 

 

 



Oro kiekio krosnių kure skaičiavimų eiga atliekama, kai pvz.,  

dujų temperatūra t = 15°C ir slėgis p = 760 mm Hg st. 

3 lentelė 

Krosnių dujų sudėtis 

 

 



1. Dujų, esančių mišinyje, degimo reakcijų lygtys: 

Metano degimas 𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

Vandenilio degimas 2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 

Anglies viendeginio degimas 2𝐶𝑂 + 𝑂2 → 2𝐶𝑂2 



Azotas (N2) yra inertinė medžiaga, o CO2 – pilno degimo 

produktas, todėl jiems cheminės reakcijos nerašomos. 

 

2. Elementų molekulinės masės: 
Metano degimui 

16 kg (𝐶𝐻4) + 64 kg (𝑂2) = 44 kg (𝐶𝑂2) + 36 kg (𝐻2𝑂) 

 

 



Vandenilio degimui 

4 kg (𝐻2)+32 kg (𝑂2)=36 kg (𝐻2𝑂) 

Anglies viendeginio degimui 

56 kg (𝐶𝑂) +32 kg (𝑂2)=88 kg (𝐶𝑂2) 

3. Nustatoma deguonies, reikalingo pilnam kiekvieno 
komponento degimui: 

Metano degimui (kg) 𝑚𝑂2 = 6416 = 4 

 

 



Vandenilio degimui (kg) 𝑚𝑂2 = 324 = 8 

Anglies viendeginio degimui (kg) 𝑚𝑂2 = 3256 = 0,57 

4. Nustatomas deguonies, būtino pilnam kiekvieno komponento 1 
m3 sudegimui, tūris: 𝑉𝑂2 = 𝑚𝑂2 𝜌𝑖𝜌𝑂2 

 

 



kur 𝜌𝑖 ir 𝜌𝑂2 – mišinio i- komponento ir oro tankiai. 

Metano degimui (m3) 𝑉𝐶𝐻4 = 4 × 0,7171,429 = 2,0 

Vandenilio degimui (m3) 𝑉𝐻2 = 8 × 0,0901,429 = 0,5 

Anglies viendeginio degimui (m3) 𝑉𝐶𝑂 = 0,57 × 1,2501,429 = 0,5 

 

 



5. Nustatomas bendras deguonies, reikalingo pilnam 1 m3 krosnių 

kuro sudegimui, tūris: 

𝑉𝑂2 = 1100 1 × 𝑉𝐶𝐻4 + 2 × 𝑉𝐻2 + 25 × 𝑉𝐶𝑂 − 1 × 𝑉𝑂2  

Deguonis, esantis mišinio sudėtyje (1 tūris, %), vykstant degimui 

iš dalies pakeičia oro deguonį, todėl lygtyje jis yra su minuso 

ženklu. 

 

 



Įrašius reikšmes, gausime, deguonies tūrį, m3: 

𝑉𝑂2 = 1100 1 × 2 + 2 × 0,5 + 25 × 0,5 − 1 × 1 = 0,145 

6. Nustatomas reikalingas oro kiekis, m3, esant n.s. (įvertinant, 

kad 1 m3 deguonies tenka 4,762 m3 oro): 𝑉𝑜𝑟𝑜 = 0,145 × 4,762 = 0,69  
 

 



Išvada: visiškam 1 m3 krosnių dujų sudegimui būtinas 0,728 m3 

oro.  

Šis oro kiekis vadinamas teoriškai būtinu oro kiekiu. Realus oro 

kiekis yra žymiai didesnis.  

Realaus oro kiekio santykis su teoriniu oro kiekiu, vadinamas oro 

pertekliaus koeficientu 𝛼 1,1 − 1,5 . 

 

 



Degiosios medžiagos – tai sudėtiniai cheminiai junginiai arba 

mišiniai (pvz. raketų kuras, mediena, durpės, anglis, naftos 

produktai ir pan.), kuriems problemiška taikyti konkrečias 

chemines formules. 

III. DEGIOJI MEDŽIAGA – SUDĖTINGŲ 

CHEMINIŲ JUNGINIŲ MIŠINYS 



Elementinė tokio kuro masės sudėtis, %, yra:  

anglis (C), vandenilis (H2), deguonis (O2), siera (S), azotas (N2). 

Jeigu kuro sudėtyje yra drėgmė (W) ir pelenai (A – nedegusis 

elementas), tai elementinė sudėtis užrašoma įvertinant šiuos 

komponentus. 

Skaičiuojamas kuras, pvz., durpės. 

 

 



4 lentelė 

Elementinė durpių sudėtis 

 

Šios medžiagos ekvivalentinė formulė užrašoma taip: 56,4 𝐶 + 5,56 𝐻 + 24,0 𝑂 + 0,06 𝑆 + 3,06 𝑁+ 10,92 𝐴 = 100% 

Skaičiuojamas būtinas oro kiekis: pvz., 5 kg durpių sudeginti 

esant oro temperatūrai 𝑡 = 5°𝐶 ir slėgiui p = 740 mm Hg. 



1. Užrašomos degiųjų komponentų (C, H, S), kurie yra durpių 

sudėtyje, degimo reakcijos lygtys: 

Anglies degimas 𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 

Vandenilio degimas 2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 

Sieros degimas 𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2 

 

 



2. Į šias lygtis įrašomos šių elementų molekulinės masės: 

Anglies degimui 12 𝑘𝑔 𝐶 + 32 𝑘𝑔 𝑂2 = 44 𝑘𝑔 𝐶𝑂2  

Vandenilio degimui 4𝑘𝑔 𝐻2 + 32 𝑘𝑔 𝑂2 = 36 𝑘𝑔 𝐻2𝑂  

Sieros degimui 32 𝑘𝑔 𝑆 + 32 𝑘𝑔 𝑂2 = 64 𝑘𝑔 𝑆𝑂2  

 



3. Nustatoma deguonies, reikalingo kiekvieno elemento1 kg 
pilnam sudegimui, masė: 

Anglies degimui (kg) 𝑚𝑂2 = 3212 = 2,67 

Vandenilio degimui (kg) 𝑚𝐻2 = 324 = 8 

Sieros degimui (kg) 𝑚𝑆 = 3232 = 1 

 

 



4. Deguonies, reikalingo pilnam 1 kg durpių sudeginti, masė, kg, 

skaičiuojama: 

𝑚𝑂2 = 1100 2,67 × 56,4 + 8 × 5,56 + 1 × 0,06 − 1 × 24,0= 1,71 

Deguonis, esantis durpėse (24 masės %), vykstant degimui iš 

dalies pakeičia oro deguonį, todėl lygybėje rašomas minuso 

ženklas. 
 

 



5. Reikalinga oro masė, kg, (įvertinant, kad vienam kg deguonies 

tenka 4,348 kg oro): 𝑚𝑜𝑟𝑜 = 1,71 × 4,348 = 7,435 

6. Reikalingas oro tūris, m3, degimui prie normalių fizinių sąlygų 

(0 С ir 101325 Pа): 

𝑉𝑜𝑟𝑜 = 7,4351,293 = 5,75 

 

 



7. Oro tūris, m3, reikalingas 1 kg durpių sudeginti esant 

užduotoms sąlygoms (𝑡 = +20°𝐶, 𝑝 = 760 mm Hg): 

𝑉𝑜𝑟𝑜 = 5,75 760 273 + 20740 × 273 6,37 

 

 



8. Oro tūris, m3, būtinas pilnam 5 kg durpių sudegimui, esant 

užduotoms sąlygoms: 𝑉𝑜𝑟𝑜 = 6,34 × 5 = 31,7 

 

Išvada: Norint sudeginti 5 kg durpių, reikia 31,7 kg oro. 
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