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Žieminio rapso dihaploidinių linijų sėklų biocheminių rodiklių įvertinimas 
 
Natalija Burbulis, Regina Malinauskaitė 
 

Buvo atliktas žieminio rapso (Brassica napus L.) dihaploidinių linijų (DH), sukurtų izoliuotų mikrosporų kultūrų 
metodu, jų tėvinių formų veislių ‘Olsen’ ir ‘Valesca’ ir jų hibrido Nr.285 sėklų kokybinis įvertinimas. Dihaploidinės 
linijos buvo sukurtos 1998-1999 m. Sukurtos linijos, veislės bei donoriniai augalai buvo auginami 1999-2000 m. LŽŪU 
Bandymų stotyje, sėklų biocheminė sudėtis nustatyta Guelpho universiteto rapsų biotechnologijos laboratorijoje. Buvo 
nustatyti gliukozinolatų, riebalų ir baltymų kiekių bei riebalų rūgščių koreliaciniai ryšiai. Baltymų kiekiui padidėjus 1 
proc. vnt., riebalų sumažėja 0,97 proc. vnt. DH linijų sėklose gliukozinolatų kiekiui padidėjus 1 µmol/g, riebalų kiekis 
sumažėja 0,99 proc. vnt., o baltymų – padidėja 0,98 proc. vnt. 

Žieminis rapsas, dihaploidinės linijos, biocheminiai rodikliai, koreliaciniai ryšiai. 
 
Natalija BURBULIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės katedros biomedicinos mokslų daktarė, 
genetikos - biotechnologijos laboratorijos vedėja. Adresas: Universiteto g. 3, Akademija, LT-4324 Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 04, el. 
paštas: natalija@nora.lzua.lt 
Regina MALINAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-4324 Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 85, el. paštas: bo@nora.lzua.lt. 
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Lietuvoje auginamų bičių tranų (Apis mellifica) įtaka bičių  grynarasiškumui 
 
Justinas Straigis  
 

Lietuvoje nuo 1969 iki 2001 metų tiriamas naminių bičių (Apis mellifica mellifica) genofondas. Tikslas – ištirti, ar 
kinta bičių rasiniai požymiai trijose izoliacinėse vietovėse: vietinių bičių draustinyje, Čepkelių rezervate ir Varėnos raj. 
Matuizų apylinkėje, miškų apsuptyje. Palyginus pirminius būdingus vietinėms bitėms rasinius požymius (straublelio ilgį 
iki 6,200 mm, sparno kubitalinį indeksą 60,0% ir neigiamą diskoidalinio taško padėtį > 70 %) konstatuotas kitimas. 
Straubleliai pailgėjo, o kubitalinių indeksų dydžiai bei neigiama diskoidalinio taško padėtis sumažėjo. Tyrimų duomenys 
rodo, kad vietinės bitės net ir kontroliuojamose izoliacinėse vietovėse metizuojamos kitarasių tranų. Norint pasidauginti 
grynarases motinėles, būtina jas auginti išbonituotose bičių šeimose. 

Tranai, grynarasės bitės, morfologiniai požymiai, diskoidalinė padėtis.  
 
Justinas STRAIGIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto AF Augalų apsaugos katedros profesorius, habil. daktaras (biomedicinos 
mokslai, agronomija, 06B). Adresas: Pilėnų 7-42, LT-4324 Akademijos miestelis, Kauno raj. Tel.: (8-37) 39 83 13 (n.), 39 77 15 (d.). 
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Privačių ūkių Lietuvoje atsikūrimas ir plėtra 
 
Vida Čiulevičienė, Jonas Čiulevičius 
 

Privatūs ūkiai Lietuvoje pradėjo atsikurti 1989 metais, priėmus Valstiečių ūkio įstatymą, tačiau juridiškai ūkininko sąvoka, 
nebuvo apibrėžta. Ūkių skaičius sparčiai didėjo. 2001 m. sausio 1 d. Ūkininkų ūkių registre buvo įregistruota 67,5 tūkst. ūkininkų 
valdančių, 853 tūkst. ha žemės, vidutinis ūkio plotas – 12,6 ha. 2000 metais ūkininkai ir kiti gyventojai išaugino 79% grūdų, 99% 
bulvių, 61% cukrinių runkelių, laikė 59% gyvulių ir paukščių, primelžė 90% pieno nuo bendros šių produktų apimties. 

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti privačių ūkių veiklos būklę ir numatyti perspektyvas. Darbe įvardytos politinės, 
juridinės, ekonominės ir socialinės privačių ūkių atsikūrimo prielaidos; aptarta ūkininkų veiklos teisinė bazė, išanalizuotos 
paramos ūkininkams formos, atskleistos ūkininkų veiklos problemos, pateikta ūkininkų veiklos 1990 – 2000 metais analizė, 
numatytos ūkininkų veiklos perspektyvos integruojantis į ES. 

Ūkininkų veiklos perspektyvos, ūkių atsikūrimo prielaidos, teisinė bazė. 
 

Vida ČIULEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Apskaitos ir finansų katedros docentė. Adresas: Studentų g. 10, 
LT – 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 66 00, el. paštas: Cvida@info.lzua.lt 
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Jonas ČIULEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros profesorius. Adresas: Studentų g. 10, LT 
– 4324 Akademija, Kauno raj. Tel.: (8 37) 39 65 59. 
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Integruotos žemės ūkio įmonių apskaitos kompiuterizavimo efektyvumas 

Povilas Domeika, Vilija Jucevičienė 
 

Straipsnyje nagrinėjamas įvairių apskaitos rūšių (buhalterinės, agronominės ir zootechninės) duomenų integruotas 
tvarkymas žemės ūkio įmonėse: išanalizuota integruoto apskaitos duomenų tvarkymo sąvoka, teoriniais ir praktiniais tyrimais 
pagrįstas automatizuotos apskaitos technologijos vartotojų poreikis integruotam  informacijos tvarkymui bei pateikti pasiūlymai 
integruotam skirtingų apskaitos rūšių duomenų tvarkymui, kurie lengviausiai įgyvendinami automatizuotos apskaitos 
programoje “Debetas”. Parodyta apskaitos informacijos horizontalioji ir vertikalioji integracija, jos pranašumai ir įtaka 
apskaitos kompiuterizavimo efektyvumui. Nustatytas integruotos apskaitos technologijos efektyvumas, įvertinant pakitusius 
apskaitos tvarkymo technologijos kokybės rodiklius ir naudą, galimą dėl darbuotojų darbo laiko struktūros pasikeitimo 
Lietuvos žemės ūkio įmonėse. 

Apskaitos automatizavimas, duomenų tvarkymo integracija, efektyvumas. 
 
Povilas DOMEIKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informacijos technologijų instituto socialinių mokslų habilituotas daktaras, 
profesorius. Adresas: Universiteto g.10, LT-4324 Akademija, Kauno r. Tel.(8-37) 39 74 94, el.paštas: pdm@eko.lzua.lt 
Vilija JUCEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų daktarė. Adresas: 
Universiteto g.10, LT-4324 Akademija, Kauno r. Tel.(8-37) 39 70 49, el.paštas: vilijaj@eko.lzua.lt 
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Lizingo teisinio reglamentavimo aspektai pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą  
 
Jolanta Vilkevičiūtė 
  

Lizingo paslaugos, padedant vartotojams naudotis verslui reikalingais įrengimais, technologijomis, Lietuvoje 
teikiamos jau ne vienerius metus, vadovaujantis pasauline patirtimi, visuotinai priimtomis normomis. Lizingo samprata yra 
labai plati ir apima finansinius, komercinius, teisinius bei techninius aspektus. Plačiąja prasme lizingas apima aibę turtinių 
santykių, susijusių su turto perdavimu laikinam naudojimui, to turto įsigijimu ir tolesniu jo naudojimu. Finansiniu aspektu 
lizingas yra specifinė gamybinių priemonių, nekilnojamojo turto (išskyrus žemę) įsigijimo finansavimo forma. Lizingo 
operacijų mechanizmas yra sudėtingas ir priklauso nuo lizingo tipo ir rūšies. Priėmus naująjį Lietuvos Respublikos Civilinį 
kodeksą, lizingo paslaugos  reglamentuojamos Civiliniu kodeksu. Šiame straipsnyje yra analizuojamas lizingo teisinis 
reglamentavimas, vadovaujantis naujo Civilinio kodekso normomis. Taip pat analizuojama lizingo sutarties dalyvių teisės 
ir pareigos  bei sutarties dalykai.  

Lizingo sutartis, davėjas, gavėjas. 
 
Jolanta VILKEVIČIŪTĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas, asistentė, telefonas/faksas (37) 39 72 14; e-paštas 
Vilkjola@centras.lt.  
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Drenažo rekonstravimo modelių tyrimai 
 
Inga Adamonytė, Antanas Maziliauskas 
 

Drenažu sausinamas žemės plotas Lietuvoje sudaro 2,62 mln.ha. Drenažo įrenginiai sensta, jų veikimas blogėja ir dėl 
žmonių veiklos. Drenažo sistemų rekonstravimo poreikis kasmet didėja. Žemės naudotojai privalėtų patys investuoti į 
drenažo sistemų rekonstravimą. Investicinis pajėgumas priklausys nuo ūkininkavimo krypties ir rezultatų.  

Straipsnyje analizuojama, kokie techniniai - ekonominiai rekonstravimo parametrai daro didžiausią poveikį investicijų 
poreikiui, ieškoma priklausomybių, kurios leistų modeliuoti techninius sprendimus ir pasiūlyti alternatyvius rekonstravimo 
modelius, atsižvelgiant į planuojamą ūkinę veiklą ir investicinį pajėgumą. Pateikiami tyrimų rezultatai neleidžia daryti 
apibendrinančių pasiūlymų, tačiau suteikia galimybę įvertinti rodiklių priklausomybę ir leidžia autoriams pagrįsti trijų 
investicijų lygių rekonstravimo modelius. 

Rekonstravimas, investicijų lygis, alternatyvūs modeliai. 

 5

mailto:Vilkjola@centras.lt


 
Inga ADAMONYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandentvarkos katedros doktorantė. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 4324 
Akademija. Tel. (8-27) 39 73 37. El. paštas: inga@hidro.lzuu.lt 
Dr. ANTANAS MAZILIAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT – 4324 Akademija. Tel. (8-27) 39 77 07. Faks. (8-27) 39 74 92. El. paštas: Antanas.Maziliauskas@nora.lzuu.lt 
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Kurtuvėnų regioninio parko nykstančių ežerų tyrimai 

 
Antanas Ciūnys, Leonas Katkevičius, Algis Kvaraciejus, Jonas Žaltauskas 
 

Šiuo metu spartūs eutrofizacijos procesai vyksta didžiuosiuose Lietuvos ežeruose - Žuvinte, Rėkyvoje, Žaltytyje, 
Amalve, Širvenoje. Daug uždumblėjusių ir užželiančių ežerų jau baigia išnykti. Tai daugiausia maži, iki 20 ha ploto, ežerai.  

Tęsiant nykstančių Lietuvos ežerų tyrimų programą, tirti Žemaičių aukštumoje Kurtuvėnų regioniniame parke esantys 
Juodlės, Ilgažerio ir Lestoniškės ežerai. Atliktas geomorfologinis ir morfometrinis ežerų įvertinimas bei geologiniai tyrimai. 
Nustatyta, kad ežeruose susikaupęs didelis ežerinių nuosėdų kiekis. Ilgažerio ir Lestoniškės ežeruose susiformavęs kalkinis 
sapropelis, Juodlės ežero paviršiniame nuosėdų sluoksnyje - organinis, giliau - kalkinis. Dėl spartaus pelkėjimo nykstančių 
Juodlės, Ilgažerio ir Lestoniškės ežerų atgaivinimui būtinos specialios ežerotvarkos priemonės.  

Nykstantys ežerai, sapropelis, ežerotvarka. 
 
Antanas CIŪNYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandentvarkos katedros docentas, technolo-
gijos mokslų daktaras. Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 27 39 73 37, el. paštas: vt@nora.lzua.lt. 
Leonas KATKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandentvarkos katedros vedėjas, do-
centas, technologijos mokslų daktaras. Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 27 39 73 37, el. paštas: 
vt@nora.lzua.lt. 
Algis KVARACIEJUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandentvarkos katedros lektorius, tech-
nologijos mokslų daktaras. Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 27 39 73 37, el. paštas: algis@eko.lzua.lt, 
algis@hidro.lzua.lt. 
Jonas ŽALTAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandentvarkos katedros lektorius. 
Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 27 39 73 37, el. paštas: vt@nora.lzua.lt. 
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Elektrifikuoto gyvulininkystės objekto elektrinių apkrovų matematinis modelis 

 
 Algirdas Didžiulis 
 

 Elektrinių apkrovų nustatymas nėra paprasta procedūra- ji neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, nes trūksta tikslumo. 
Tikslumas gali būti padidintas taikant matematinius modelius, kurie pilniau atspindi elektrinių apkrovų formavimosi 
dėsningumus.  

Straipsnyje nagrinėjamas tikimybinis elektrinių apkrovų formavimasis srautiniu principu, kai jos bet kuriuo momentu 
pereina iš vienos būsenos į kitą. Pasinaudojant orientuotais būsenų grafais, įrodoma, kad elektrinių apkrovų formavimosi 
dėsningumai atitinka Markovo procesą, yra stacionarūs, apibūdinami tiesinėmis diferencialinėmis lygtimis. Išsprendus šias 
lygtis, gaunamos Erlango ir Puasono formulės, kurios aprašo apkrovų būsenų tikimybinius parametrus. Pagrindinis darbo 
tikslas- rasti maksimalių apkrovų tikimybes prie tam tikro vidutinio dirbančių elektros energijos imtuvų (EEI) skaičiaus. 
Išsprendus transcendentinę Puasono lygtį, surandami pagrindiniai parametrai: a (vidutinis dirbančių EEI skaičius) ir k (EEI 
skaičius apkrovos maksimume). Sprendimui panaudojamas taikomasis programinis paketas MatLab. Pateikiama 
eksperimentinio tyrimo metodika ir dešimties tirtų gyvulininkystės objektų rezultatai. Teorinio ir eksperimentinio tyrimo 
neatitikimas nesiekia 5 %. 

Elektrinės apkrovos, elektros energijos imtuvai,, registrograma, energoanalizatorius. 
 
 
Algirdas DIDŽIULIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroenergetikos katedros docentas, technikos mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 15, LT-4324 Akademija, Kauno raj., tel. 8682 56 949, el. paštas: algis@tech.lzua.lt. 
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Mobilios technikos elektroninių blokų tyrimo metodika 
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Algimantas-Antanas Gylys, Feliksas Mikuckis 
 

Straipsnyje pateikiama informacija apie daugiakanalio loginio analizatoriaus taikymą elektroninių valdymo blokų gedimų 
diagnozavimui. Analizuojamas elektroninis valdymo blokas, pateikiama jo struktūrinė schema. Išsamiai nagrinėjamas 
daugiakanalis loginis analizatorius 1230 B, jo sudėtis, veikimas, nustatymas, jungimas su tiriama sistema SUT ir duomenų 
gavimas. Atliktas daugiakanalio analizatoriaus struktūrinis tyrimas siekiant pritaikyti jį elektroninių valdymo blokų gedimų 
diagnozavimui. Gauti tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad loginis analizatorius 1230 B yra tikslus, paprastai suprantamas ir 
tinkamas elektroninių valdymo blokų gedimams diagnozuoti. 

Valdymo blokas, loginis analizatorius, gedimai, diagnozavimas ir taisymas.  
 
Algimantas – Antanas GYLYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Agroenergetikos katedros technikos 
mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g.11, LT-4324  Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 39 75 29. 
Feliksas MIKUCKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Statybinių konstrukcijų katedros docentas, technikos mokslų daktaras. 
Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel (8-37) 3977 72. El.paštas: sk@nora.lzua. 
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Hidrosilikatai – šilumą izoliuojančios medžiagos, susintetintos žemose temperatūrose 
 
Ernestas Ivanauskas, Vytautas Sasnauskas, Danutė Palubinskaitė 
 

Šiame darbe lyginamos bandinių savybės kietinant juos natūraliomis sąlygomis, šutinimo kameroje (iki 100OC) 2 
arba 4h bei bandinius armuojant skirtingu kiekiu celiuliozės plaušo. Taip pat yra analizuotas bandinių armuotų celiuliozės 
plaušu terminis atsparumas. Buvo pagaminta efektyvi šilumą izoliuojanti medžiaga, maksimaliai sumažinant gaminio 
savikainą. Šutinimo kameroje esant 90OC sintezės temperatūrai, susidaro pagrindinis kalkių ir SiO2 produktas – 
žemabaziai C-S-H (I) tipo hidrosilikatai. 

Gauti bandymo rezultatai leidžia teigti, kad naudojant žemų temperatūrų (iki 100OC) sintezę, galima gaminti šilumos 
izoliacines medžiagas, jų stiprį padidinant atliekiniu celiuliozės plaušu. Šias KHS medžiagas galima naudoti kaip šilumos 
izoliacinę medžiagą statyboje, taip pat iki 400OC temperatūroje šiltinant įvairius įrenginius, įrengiant gaisrines pertvaras 
laivuose, pastatuose. Tai konkurentabili naujos kartos efektyvi, ilgaamžė, ekologiška šilumos izoliacinė KHS medžiaga. 

Šilumą izoliuojanti medžiaga, terminis atsparumas, celiuliozės plaušas. 
 
Ernestas IVANAUSKAS. Master, Researcher Kaunas University of Technology. Dept of Building Materials. Studentų g. 48, LT – 
3031 Kaunas, Lithuania. Tel. (8-37) 300465, el. mail erneivan@centras.lt  
Vytautas SASNAUSKAS. Doctor, Kaunas University of Technology. Dept of Building Materials. Address: Studentų g. 48, LT – 3031 
Kaunas, Lithuania. Doctor (1989).  
Danutė PALUBINSKAITĖ. Doctor, Senior Researcher. Kaunas University of Technology. Dept of Silicate Technology. Radvilėnų 19, 
LT - 3028 Kaunas, Lithuania. Doctor (1998).  
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Aukštosios mokyklos dėstytojo kompiuterizuotos darbo vietos organizavimo problemos 
 
Nijolė Laurinavičienė, Audrius Zajančkauskas, Rasa Andrikaitienė 
 

Straipsnyje pateiktas anketiniu apklausos metodu atliktas kompiuterių panaudojimo bei programinės įrangos 
reikalingumo tyrimas. Analizuotas darbuotojų požiūris, kompiuterio prieinamumas, esamas darbo lygis bei intensyvumas, 
žinių lygis bei noras tobulėti, noras turėti patogią programinę įrangą profesinei veiklai bei kasdieniniam rutininiam darbui,  
finansinės galimybės tokiai įrangai įsigyti ir kt. Tyrimas atliktas LŽŪU katedrose 2002 m. sausio – kovo mėn. Įvairiais 
aspektais atlikta apklausos rezultatų analizė, ji pateikiama skaičiais, lentele, grafiškai. Analizės rezultatais grindžiamos 
teigiamos išvados apie informacijos visuomenės technologijų priimtinumą LŽŪU, kompiuterizuotos informacijos sistemos 
(KIS) kiekvienoje katedroje, prieinamos kiekviename jos kompiuteryje, reikalingumą. KIS sudėtinėmis dalimis siūlomos: 
integruota “darbinių” duomenų tvarkyklė, specifiniams katedros poreikiams pritaikyta dalis, dienotvarkė, asmeninė užrašų 
knygelė. Išvadose teigiama, kad tyrimą būtų naudinga pratęsti tolimesniuose informacijos sistemos (IS) kūrimo etapuose, 
ypač aiškinantis poreikius pageidaujamiems specializuotiems katedrų uždaviniams. Išvadose paminėtos išryškėjusios 
problemos ir trūkumai: nemažai respondentų prie kompiuterio (PC) praleidžia per daug laiko, o tai nėra sveika; daug 
nemokančių ir nenorinčių išmokti dirbti su sistemos resursų naršyklėmis (failų sistema), neaukštas bendras noro tobulėti 
rodiklis. Nemažas skaičius norinčių įsigyti profesinei veiklai reikalingą legalią programinę įrangą verčia abejoti šių darbo 
priemonių įsigijimo, diegimo bei naudojimo politikos aiškumu, prioritetais LŽŪU.  

Kompiuteris, katedra, informacijos sistema, informacinės technologijos. 
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Investicijų į kaimo vandentvarką panaudojant ES SAPARD  programos paramą galimybių analizė 
 
Antanas Maziliauskas 
 

SAPARD programa Lietuvoje atvėrė naujas galimybes integruotai kaimo plėtrai. Nacionalinis kaimo plėtros planas 
nustatė prioritetinių paramos priemonių sąrašą tiksliniais naudos gavėjais laikydamas ne tik ūkininkus, bet ir kitus kaimo 
gyventojus. Beveik kiekvienoje paramos priemonėje yra galimybė remti ir  kaimo vandentvarką. 

Studijoje išanalizuotos tos investicijų paramos priemonės, kurios pagal Nacionalinį kaimo plėtros planą yra 
glaudžiausiai susiję su galimybėmis investuoti į kaimo vandentvarką. Egzistuojančios paramos galimybės yra išanalizuotos 
tuo aspektu, kad būtų galima nustatyti, ką reikėtų padaryti, norint gauti didesnę paramą. Kritiškai išanalizuoti Nacionalinio 
kaimo plėtros plano priemonių trūkumai ir pateiktos rekomendacijos, kokius patobulinimus reikėtų atlikti artimiausiu metu 
koreguojant šį planą, kad parama kaimo vandentvarkai, kaip sudėtinė investicijų į ūkius ar kaimo plėtrą dalis, būtų 
ženklesnė. 

Kaimo plėtra, investicijų rėmimas, vandentvarka, naudos gavėjai. 
 

Antanas MAZILIAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas. Adresas: 
Universiteto 10, LT-4324 Kaunas-Akademija. Tel. (837) 39 77 07. El. paštas: Antanas.Maziliauskas@nora.lzua.lt  
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Nedegto molio su mineraliniais priedais statybinių savybių tyrimai 

Feliksas Mikuckis, Tomas Garliauskas 
 
Išaugusios įprastų statybinių medžiagų kainos individualius statytojus, ypač kaime, verčia galvoti apie pigesnių 

vietinių medžiagų panaudojimą. Prie tokių medžiagų priskirtinas nedegtas molis, kuris nuo senų senovės laikomas viena 
pirmųjų ir pagrindinių žaliavų būstui statyti ir buityje naudojamiems daiktams gaminti. Tai pigi, ekologiškai švari, patvari, 
šilumą akumuliuojanti vietinė statybinė medžiaga. Sukonstruotose atitinkamose formose presuojant šį gruntą, galima 
pagaminti plytas, blokelius ar kitokius gaminius, tinkamus gyvenamųjų namų, saugyklų, gamybinių patalpų, garažų 
statybai. Tačiau norint šią medžiagą panaudoti plačiau, reikia atlikti atitinkamus tyrimus. 

Straipsnyje pateikiami presuoto molio bandinių su mineraliniais (hidratinių kalkių, cemento, smėlio) priedais ir be jų 
stiprio gniuždant tyrimo rezultatai, priklausomai nuo molio drėgnio, priedų rūšies bei kiekio. 

Molis, presavimas, stipris gniuždant, mineraliniai priedai, drėgnis. 

Feliksas MIKUCKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros 
docentas. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 22, el. paštas: statyba@hidro.lzua.lt 
Tomas GARLIAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros 
magistrantas. Adresas: Universiteto g. 10, LT –4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 22, el. paštas: statyba@hidro.lzua.lt 
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Karvidės pagrindo gruntų temperatūros įtaka pastato grindų paviršiaus temperatūrai 

 
Dainius Ramukevičius 
 

Per gyvulininkystės pastato konstrukcinius elementus vyksta intensyvūs šilumos mainai. Ne išimtis ir pastato grindys 
ant grunto, nuo kurių paviršiaus temperatūrinio režimo priklauso gyvulių sveikata bei produktyvumas, produkcijos 
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savikaina, nes stambūs gyvuliai 50 % ir daugiau laiko guli, o netinkama grindų paviršiaus temperatūra turi įtakos 
medžiagų apykaitai, šilumos gamybai, pašarų sunaudojimui. Norint užtikrinti gerus ūkio ekonominius rodiklius, būtina 
tobulinti tvartų grindų konstrukcijas, įvertinant pagrindo gruntą.  

Straipsnyje nagrinėjama karvidės pastato pagrindo gruntų įtaka tradicinių grindų paviršiaus temperatūriniam režimui. 
Tam tikslui panaudota eksperimentinė 80 vietų karvidė. Temperatūrų fiksavimo 3 gręžiniai įrengti lauke ir tiek pat pastato 
vidaus patalpoje. Sudarytos karvidės pastato grindų paviršiaus temperatūrų kitimo kreivės įvairiais metų laikotarpiais. 
Atliktas ištisų metų grindų paviršiaus temperatūrų kitimo tyrimas. Pateiktas karvidės pastato pagrindo ir jo aplinkoje 
esančių gruntų temperatūrinio lauko kitimo pobūdis per metus.  

Karvidė, pagrindas, gruntas, temperatūra. 
 
Dainius RAMUKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros 
doktorantas, magistras. Adresas: Universiteto g. 10. LT – 4324 Akademija, Kauno rajonas. Tel. (8-37) 39 77 22, el. paštas: 
rdainius@info.lzua.lt. 
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Aplinkos piktžolių terminiam naikinimui formavimo teoriniai pagrindai 
 
Algimantas Sirvydas, Paulius Kerpauskas, Aloyzas Stepanas 
  

Terminė piktžolių naikinimo technologija paremta augalo terminiais – energetiniais mainais aukštatemperatūrėje 
aplinkoje. Straipsnyje pateikiama piktžolių terminio naikinimo naudojant drėgnąjį vandens garą aukštatemperatūrės 
aplinkos sudarymo technologinė schema; šiluminių procesų, vykstančių garo tiekimo kanale ir sklaidiklyje analizė; garo 
ištekėjimo iš sklaidiklio teorinė analizė ir garo srauto, ištekančio iš sklaidiklio, įvertinimas. Teorine analize siekiama 
išsiaiškinti terminės aplinkos formavimo dėsningumus, pagrįsti principinius vandens garo sklaidiklių konstrukcinius 
sprendimus,kurie sukeltų garo kondensacijos procesą augalo audinių paviršiuje.  

Piktžolių terminis naikinimas,garo sklaidiklis, šilumos mainai. 
 
Algimantas SIRVYDAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius, habilituotas 
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Universiteto g. 15, Akademija, LT-4324 Kauno raj. Tel. (8 37) 39 75 40, el. paštas: paulius@tech.lzuu.lt. 
Aloyzas STEPANAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros docentas, daktaras. Adresas: 
Universiteto g. 15, Akademija, LT-4324 Kauno raj. Tel. (8 37) 39 75 40, el. paštas: zuplp@tech.lzuu.lt. 
 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2002. Nr. 54 (7) 
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI 

 
Sauso išrūgų baltymų koncentrato funkcinių savybių tyrimai 
 
Sigita Urbienė, Rinolda Burokaitė, Rita Žitkevičiūtė 
 

Straipsnyje pateikiami sauso išrūgų koncentrato (IBK-UF), gaminamo Lietuvoje, funkcinių savybių tyrimų rezultatai. 
Panaudodami šviesos išbarstymo metodą IBK -UF  vandeniniuose tirpaluose nustatėme optinį tankį, charakterizuojantį 
baltyminių dalelių pokyčius. Ištirtos optimalios sąlygos kokybiško IBK-UF tirpalo paruošimui. Nustatyta, kad tirpalo optinis 
tankis nekinta ir baltymų dalelių pokyčiai nebevyksta, kai tirpumo laikas yra ilgesnis negu 60 min, o tirpumo temperatūra 20 – 
300C. Trumpesnis tirpumo laikas bei aukštesnė tirpumo temperatūra turi įtakos baltymų dalelių būklei, taip pat ir tirpalo 
kokybei. Gauta, kad IBK-UF tirpumo kitimas esant skirtingam pH dydžiui priklauso nuo baltymų kiekio. Mažiausias tirpumas 
nustatytas esant pH nuo 4,5 iki 5,2. 

Ištirta IBK –UF galimybė emulguoti augalinius riebalus. Paaiškėjo, kad emulsijų stabilumas priklauso nuo sausųjų 
medžiagų (t.y. baltymų) kiekio tirpale, taip pat ir nuo paruošimo būdo. Esant 50 % sausųjų medžiagų kiekiui tirpale, emulsijos 
yra stabilios didinant augalinių riebalų kiekį iki 40 %. Nustatyta, kad pH dydis nuo 3,0 iki 9,0 emulsijų stabilumui ženklios 
įtakos neturi. Darbe nustatytos svarbios funkcinės savybės – gelio susidarymo galimybės. Ištirta, kad IBK-UF tirpaluose, kai 
sausų medžiagų kiekis 20,0; 30,0; 40,0 ir 50,0 %, didinant temperatūrą nuo 60 iki 72 0C, šiek tiek didėja tirpalų optinis tankis, 
vyksta nežymūs baltymų pokyčiai, susiję su jų denatūracija. Didėjant temperatūrai iki 850C, gautas ryškus optinio tankio 
didėjimas, vyksta ryškūs baltymų struktūros pokyčiai, lydimi konsistencijos kitimo iki vientiso gelio susiformavimo. Toliau 
kylant temperatūrai, nustatytas optinio tankio sumažėjimas, o gelio struktūra praranda vientisumą. Koaguliacinė tiksotrofinė 
gelio struktūra pereina į kondensačių netiksotropinį tipą. 

Išrūgų baltymų koncentratas (IBK-UF), funkcinės savybės, tirpumas, emulsija, gelis. 
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Betono stiprio gniuždant įvertinimas bandant netaisyklingos formos bandinius 
 
Kazys Aleksandras Vaišvila, Feliksas Mikuckis, Jonas Juodis 
 

Eksploatuojamų hidrotechninių statinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono stipris gniuždant gali būti 
įvertinamas bandant iškaltus iš konstrukcijos netaisyklingos formos nenulygintais paviršiais bandinius. Bandymams 
rekomenduojama naudoti plieninius cilindrinius štampus, kurių darbiniai paviršiai yra įgaubti. Prieš bandymą štampų 
įdubos užpildomos išlyginamuoju skiediniu, į kurį atremiamas bandinys. Bandiniai centruojami specialiame įrenginyje ir 
bandomi gniuždant pagal standartinę metodiką. Netaisyklingos formos bandiniai bandymo metu suyra taip pat kaip ir 
standartiniai bandiniai, paruošti pagal standartų reikalavimus. 

Pateikiama formulė, pagal kurią netaisyklingos formos bandinių, išbandytų 35,7; 50,5 ir 71,4 mm skersmens įgaubtais 
štampais, betono stiprį gniuždant galima perskaičiuoti į bandinių, išbandytų 100,0 mm skersmens štampais, stiprį, kuris, 
pagal literatūros duomenis, apytikriai lygus standartinių 100,0 mm briaunos ilgio kubų betono stipriui gniuždant. Nurodyta 
formulė taikytina bandiniams, kurių betono stipris gniuždant iki 10 MPa. 

Betonas, stipris gniuždant, netaisyklingos formos bandiniai. 
 
Kazys Aleksandras VAIŠVILA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Statybinių konstrukcijų katedros docentas, technikos mokslų 
daktaras. Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 39 77 72. El.paštas: sk@nora.lzua. 
Feliksas MIKUCKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Statybinių konstrukcijų katedros docentas, technikos mokslų daktaras. 
Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 39 77 72. El.paštas: sk@nora.lzua. 
Jonas JUODIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Statybinių konstrukcijų katedros docentas, technikos mokslų daktaras. Adresas: 
Universiteto 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 39 77 72. El.paštas: sk@nora.lzua. 
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