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Augimo reguliatorių fiziologinis aktyvumas bei poveikis cukrinių runkelių produktyvumui  

 
Elena Jakienė, Virginijus Venskutonis, Marius Mickevičius  
 

Augimo reguliatorių stilitų MM-464 ir MM-2-455 fiziologinio aktyvumo tyrimai atlikti LŽŪU Agrobiotechnologijos 
laboratorijoje. Dideliu fiziologiniu aktyvumu pasižymėjo bandyme tirtų augimo reguliatorių – stilitų 90 mg l-1 – 
koncentracijos tirpalai. Šiais tirpalais sudrėkinti miežių daigai išaugo vidutiniškai 2,3-2,6 cm didesni, šaknys 3-5 cm 
ilgesnės, 10 daigų biomasė buvo 1,2-1,6 g didesnė, lyginant su kontroliniame variante užaugusiais daigais.  

Lauko bandymai atlikti LŽŪU Bandymų stotyje. Tirta augimo reguliatorių įtaka cukrinių runkelių produktyvumui. 
Šešių porų tikrųjų lapelių augimo tarpsnyje esantys ‘Latine‘ veislės cukrinių runkelių daigai, nupurkšti augimo reguliatorių 
stilitų 90 mg l-1 koncentracijos tirpalais bei augimo reguliatorių Humicop 200 ml l-1ir Penergetic 0,5 ml l-1 koncentracijos 
tirpalais. Kitos agrotechninės priemonės buvo taikomos pagal Bandymų stoties cukrinių runkelių auginimo technologiją. 
Cukrinių runkelių derlius nuimtas rankomis, panaudojant traktorinį šakniavaisių keltuvą. Šakniavaisių cukringumas 
nustatytas Marijampolės cukraus fabrike.  

Cukrinių runkelių daigus nupurškus bandyme tirtų augimo reguliatorių tirpalais, gautas didesnis ir geresnės kokybės 
šakniavaisių derlius. Dėl augimo reguliatorių Penergetic bei stilitų MM-464 ir MM-2-455 įtakos, šakniavaisių derlingumas 
patikimai padidėjo vidutiniškai 5-7 t ha-1 arba 9-12 proc., cukringumas padidėjo 43-52 proc. vienetais, baltojo cukraus gauta 
1-1,3 t ha-1 patikimai daugiau, lyginant su kontroliniu variantu, kur augimo reguliatoriai nebuvo panaudoti. Cukrinių runkelių 
daigus nupurškus reguliatoriaus Humicop tirpalu, šakniavaisių derlingumas bei cukringumas padidėjo nežymiai ir 
nepatikimai.  

Augimo reguliatoriai, cukriniai runkeliai, derlingumas, cukringumas.  
 

Elena JAKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros biomedicinos daktarė, lektorė. 
Adresas: Studentų g. 11, 53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 14, el. paštas Elenajak@info.lzuu.lt  
Virginijus VENSKUTONIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros docentas. Adresas: 
Studentų g. 11, 53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 56 93 26, el. paštas vvvv@takas.lt  
Marius MICKEVIČIUS. Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedros doktorantas. Adresas: Radvilėnų pl. 19, 50270 
Kaunas. Tel. (8 37) 45 65 61 
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Bioekologinių metodų panaudojimo galimybės prognozuojant medžių radialųjį prieaugį 
 
Jonas Karpavičius, Adomas Vitas,. Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė 
 
 

Atlikti tyrimai, įvertinantys ryšį tarp medžių rūšių radialiojo prieaugio ir bijūnų fenofazių. Tyrimuose naudota bijūnų 
kolekcija, auganti VDU Kauno botanikos sode. Vertinti keturių bijūnų veislių šie fenologiniai rodikliai: kero atžėlimas ir 
žydėjimo pradžia. Medžių radialiojo prieaugio tyrimai atlikti Kauno botanikos sodo dendroparke ir Kauno regiono 
miškuose. Analizuota paprastojo uosio, paprastojo ąžuolo, paprastosios eglės, vakarinės tujos ir maumedžio radialiojo 
prieaugio eiga, jos priklausomybė nuo klimato bei ryšys su bijūnų fenofazėmis. Rezultatai parodė, kad bijūnų fenofazės 
priklauso nuo keleto mėnesių klimato sąlygų, ypač praėjusios žiemos. Nustatyta, kad bijūnų fenofazių pradžia yra susijusi 
su medžių radialiojo prieaugio dydžiu. Ryšiai tarp bijūnų fenofazių pradžios ir medžių radialiojo prieaugio leidžia 
prognozuoti būsimą radialiojo prieaugio dydį ir bijūnų vegetacijos kaitą. Ypatingai neigiamą įtaką bijūnų atžėlimo 
pradžiai, kaip ir daugelio medžių rūšių radialiajam prieaugiui, turi žema žiemos temperatūra ir plona sniego danga.  

Klimatas, priklausomybė, ligos, fenofazės, radialusis prieaugis. 
 
Jonas KARPAVIČIUS. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Aplinkos tyrimų centras, Agrarinių mokslų 
daktaras.Adresas: Ž. E. Žilibero g. 2. LT-46324. Kaunas. El. paštas j.karpavicius@gmf.vdu.lt. telefonas: 8-37 390955 
Adomas VITAS. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Aplinkos tyrimų centras, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Ž. E. Žilibero g. 2. LT-46324. Kaunas. El. paštas a.vitas@gmf.vdu.lt. telefonas: 8-37 390955 
Judita VARKULEVIČIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ž. E. 
Žilibero g. 6. LT-46324 Kaunas. Tel. (8 37) 39 00 33. El. paštas j.varkuleviciene@bs.vdu.lt 
Antanina STANKEVIČIENĖ. VDU Kauno botanikos sodas, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ž. E. Žilibero g. 6. Kaunas. LT-
46324. Tel. (8 37) 39 00 33. El. paštas a.stankeviciene@bs.vdu.lt 
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Prie gamyklų augančios paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių paviršiaus savybių kaita 
(1994-2004 m.) 

 
Aida Stiklienė, Jurga Sakalauskaitė, Almantas Kliučius, Edmundas Bartkevičius, Eugenija Kupčinskienė 

 
Tyrimo tikslas – pasikeitus gamyklų technologiniams procesams ir emisijų kiekiui, palyginti prie jų augančios 

paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių paviršiaus kokybę praėjusiame ir šiame dešimtmetyje. Sumažėjus 
gamyklų emisijoms toliau aptinkamas reikšmingas taršos poveikis spyglių paviršiaus savybėms – sudrėkstamumui, 
vandens netekimui iš nuskintų spyglių AB „Akmenės cementas“ apylinkių pušynuose. Abiejų dešimtmečių duomenimis iš 
pušų, augančių didžiausios AB „Akmenės cementas“ taršos sąlygomis, nuskinti pirmamečiai spygliai džiūvo reikšmingai 
greičiau (p<0,05) 1,07-1,25 karto (1994 m.), antramečiai spygliai – 1,04-1,18 karto (1995 m.), pirmamečiai spygliai – 
1,25-1,48 kartų ir antramečiai spygliai – 1,02-1,16 kartų (2003 m.), antramečiai spygliai – 1,04-1,45 kartų (2004 m.), 
palyginus su tolimiausio pušyno spygliais. Prie AB „Achema“ bei AB „Mažeikių nafta“ taršos sąlygotų reikšmingų 
spyglių latentinių pakitimų daugeliu atvejų nenustatyta. 

Paviršiaus savybės, pramoninė tarša, sudrėkstamumas, vandens netekimas. 
 

AIDA STIKLIENĖ Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros doktorantė. Universiteto g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno 
r. (8 – 37) 75 22 24. el. paštas aidastikliene@yahoo.com 
JURGA SAKALAUSKAITĖ. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė. Kauno g. 30, LT -  4335, Babtai, Kauno r. 
(8~37) 555 210.  
ALMANTAS KLIUČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškotvarkos katedros docentas, Biomedicinos mokslų daktaras. 
Universiteto g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. (8 – 37) 75 22 32. 
EDMUNDAS BARTKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškotvarkos katedros docentas, Biomedicinos mokslų daktaras. 
Universiteto g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. (8 – 37) 75 22 32. 
EUGENIJA KUPČINSKIENĖ.  Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros profesorė, Biomedicinos mokslų habilituota 
daktarė. Universiteto g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. (8 – 37) 75 22 24, e.kupcinskiene@gmail.com 
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Biudžetinės paramos žemės ūkio gamintojams sistemos formavimas 
 
Natalija Feščenko, Olegas Skidanas 
 
 

Straipsnis skirtas Ukrainos biudžeto lėšų paskirstymo žemės ūkio įmonėms bei jų panaudojimo efektyvumo klausimams 
siekiant maksimalaus ryšio tarp finansavimo ir gamybos veiklos rodiklių. Išnagrinėta gamybos biudžetinio reguliavimo ir 
sisteminio biudžetinio reguliavimo sąvokų esmė, apibendrinta šalies ir užsienio mokslininkų gamybinių procesų reguliavimo 
patirtis panaudojant biudžetines lėšas. 

Įrodyta, kad būtina tiesiogiai mažinti šalies gamybos biudžetinių subsidijų dydžio priklausomybę nuo gaminamos 
produkcijos apimties reguliavimo būdo – tai leistų padidinti produktų gamintojų veiklos krypčių pasirinkimo laisvę ir jų 
orientaciją į rinką. 

Sudarytas pritaikytas prie Pasaulinės prekybos organizacijos reikalavimų augalininkystės produktų gamybos biudžetinio 
reguliavimo modelis ir pasiūlyta valstybės biudžeto išlaidų finansavimo struktūra, padedanti valdžios struktūroms nustatyti 
biudžeto lėšų panaudojimo prioritetines kryptis ir planuoti, o esant būtinybei ir keisti esamas pagalbos teikimo žemės ūkio 
produkcijos gamintojams taisykles.  

Biudžetinis reguliavimas, finansavimas, tikslinės valstybinės programos, kreditinis subsidijavimas, intervencinės 
operacijos. 

 
Natalya FESCHENKO. Candidate of economic science, the assistant lecturer at the Department of Finance and Audit, Economics Faculty of 
The State Agroecological University. Stary Bulvar, 7, Zhitomir, Ukraine. Tel. 380 (412) 41 40 74, e-mail: Nata_Flower@mail.ru  
Oleg SKYDAN. Candidate of economic science, the senior teacher at the Department of Analysis and Statistics, Economics Faculty of 
The State Agroecological University. Stary Bulvar, 7, Zhitomir, Ukraine. Tel. 380 (050) 288-01-63, e-mail KAS@academy.zt.ua 
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Indeksų modeliai ir jų tobulinimo galimybės atliekant apimties rodiklių analizę 
 
Milda Genienė  
 

Straipsnyje susisteminami mokslinėje, metodinėje literatūroje ir statistikos praktikoje dažniausiai naudojami apimties 
rodiklių faktorinės analizės indeksų modeliai, nurodomi jų privalumai ir trūkumai. Nagrinėjama, kodėl naudojant skirtingas 
indeksų formas įvertinant vieno ir to paties veiksnio poveikį rezultatiniam rodikliui, gaunami nevienodi rezultatai bei teikiami 
pasiūlymai, kaip šią problemą spręsti. Darbe siūloma dvifaktorį apimties rodiklio indeksų modelį papildyti indeksais, 
leidžiančiais atskirti kokybinio veiksnio poveikį nuo jo struktūrinių poslinkių įtakos rezultatiniam rodikliui. Pateikiamas 
papildytas multiplikatyvusis daugiafaktoris indeksų modelis, leidžiantis nustatyti keturių pagrindinių veiksnių poveikį 
apimties rodikliui. Teoriniai teiginiai grindžiami konkrečiais statistiniais duomenimis apie Lietuvos ūkių javų derlingumo, 
pasėlių plotų ir bendrojo derliaus pokyčius 2005 m., palyginus su 2001 m., tačiau sudarytas indeksų modelis gali būti 
naudojamas ir kitų ekonominių apimties rodiklių priežastiniams - pasekminiams ryšiams analizuoti. 

Indeksas, modelis, veiksnys, struktūriniai poslinkiai. 
 

Milda GENIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53356 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 49, el. paštas afk@nora.lzuu.lt 
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Pedagogų profesinės orientacijos ir sėkmės lūkesčiai 
 
Aldona Palujanskienė 
 

Pedagogų profesinės karjeros ir sėkmės sąryšio tema mokslinėje literatūroje dar mažai išnagrinėta. Galima teigti, kad 
apie pedagogo asmenybę, jo vidines savybes kalbama mažai. Ši tema svarbi tuo, kad nuo pedagogų sėkmės lūkesčių ir 
pasitikėjimo (savigarbos) priklauso jų pedagoginės veiklos efektyvumas. Šiais spartaus technologijų vystymosi ir žmogaus 
tobulėjimo laikais tai ypač aktualu. Profesinė karjera – visa individo profesinės ir darbinės veiklos istorija, – tai jo 
biografija, pateikta darbo sutartyse, esanti socialinio draudimo knygelėje. Asmenybės raidos kontekste karjera yra bendroji 
profesinės patirties interpretacijos forma, žmonės ją naudoja įprasmindami savo profesinį ir kitokį (pvz., gyvenamosios 
vietos, vaikų priežiūros ir t.t.) pasirinkimą, susijusį su profesine veikla. Tikėtina, kad tam tikros profesinės orientacijos 
daugiau ar mažiau siejasi su sėkmės lūkesčiais. Šiame straipsnyje pateikiamas įvairaus lygio mokyklų pedagogų profesinių 
orientacijų pasiskirstymas ir atskleidžiama karjeros orientacijų ir pedagogų tikėjimo savo sėkme ryšio paieška. 

Karjeros orientacijos, mokytojai, dėstytojai, sėkmė.  
 

Aldona PALUJANSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Kaimo kultūros instituto Profesinės pedagogikos ir psichologijos 
katedros docentė. Universiteto g. 10, LT -53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 652 82 744, el. paštas aldvid@delfi.lt; 
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Paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai ypatumai 
 

Dalia Perkumienė, Violeta Tamašauskienė 
 

Paveldėjimas – tai turtinių teisių ir pareigų perėjimas įstatymo nustatyta tvarka palikėjo pagal įstatyminiams ar 
testamentiniams įpėdiniams. Paveldėjimo teisė sudaro atskirą civilinės teisės institutą, kurio dalykas yra visuomeniniai 
paveldėjimo teisės santykiai, arba paveldėjimas. Mirusio asmens teisių ir pareigų perėmimo tvarką ir tų teisių perėmimo 
ribas nustato teisės normos. Šių normų visuma sudaro paveldėjimo teisę.  

Mirusio fizinio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams, vadinamas palikimu. Palikimas atsiranda 
palikėjui mirus, teismui nustačius palikėjo mirties faktą arba paskelbus jį mirusiu. Palikimo atsiradimas–tai teisinių 
paveldėjimo santykių atsiradimas. Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas, o kai palikėjas 
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paskelbiamas mirusiu,–paskelbto mirusiu piliečio mirties diena yra ta diena, kurią įsiteisėja teismo sprendimas paskelbti jį 
mirusiu.  

Paveldima pagal įstatymą ir testamentą. Pagal įstatymą paveldima tiek, kiek nepakeista testamentu.  
Darbe nagrinėjama problema yra aktuali tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu, kadangi bandoma atskleisti paveldėjimo 

pagal įstatymą reguliavimo esmę bei svarbą, analizuojant įstatymus, įvairią mokslinę teisinę literatūrą šia tema, taip pat 
teismų praktiką. 

Paveldėjimas, paveldėjimas pagal įstatymą, įpėdinis, palikimas. 
 

Dalia PERKUMIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros lektorė; tel. 8 37 75 22 14, el. paštas 
perkum@gmail.com  
Violeta TAMAŠAUSKIENĖ. Kauno kolegijos, Teisės katedros lektorė; tel. 370 42 60 04, e-mail: v.tamasauskiene@lrvk.lt 
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Įmonių rinkodaros veiklos svarba vartotojų lojalumui skatinti 

 
Jadvyga Ramanauskienė, Jurgita Kalėdaitė 
 

Vartotojų lojalumas pastaruoju metu darosi viena iš esminių įmonės veiklos sėkmės priežasčių, kadangi pritraukti naujus 
vartotojus yra sunkiau nei išlaikyti senuosius. Vartotojų lojalumas yra ta sritis, į kurią įmonės yra priverstos investuoti, 
siekdamos išlikti konkurencinėje rinkoje. Nors literatūros vartotojų lojalumo tema yra daug, tačiau didėjanti konkurencija 
verčia įmones ieškoti naujų ir originalių būdų vartotojų lojalumui skatinti. Lojalumas priklauso nuo daugelio priežasčių, 
susijusių su vartotojo pasitenkinimo preke ar paslauga lygiu, jo emocijomis bei veiksmais. Straipsnio autorių tikslas – 
išanalizuoti vartotojų lojalumą lemiančius veiksnius, atlikti vartotojų apklausą bei remiantis gautais duomenimis parengti 
vartotojų lojalumo skatinimo priemones.  

Lojalus vartotojas, rėmimas, akcijos, nuolaidos. 
 

Jadvyga RAMANAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros prof. soc. 
mokslų daktarė. Mokslinės veiklos kryptys: žemės ūkio verslo ir infrastruktūros subjektų veiklos planavimas, rinkodara, kooperacija. 
Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 28. El. paštas: jadvyga.ramanauskiene@lzuu.lt  
Jurgita KALĖDAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Žemės ūkio verslo vadybos magistrantė. 
Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 28. El. paštas vadyba@lzuu.lt. 
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Dirvožemio drėgmės atsargų modeliavimas 
 
Skirmantas Pocius, Liudas Kinčius, Alma Pocienė 

 
Straipsnyje pateikiami drėgmės režimo dirvožemio profilyje skaičiavimui. O.D. Sirotenka yra matematiškai aprašęs 

drėgmės judėjimo dirvožemyje procesus. Pagal aprašytą dirvožemio drėgmės matematinio modeliavimo schemą Microsoft 
Excel programos pagrindu straipsnio autorių sudarytas dirvožemio drėgmės dinamikos skaitmeninis modelis DDM 
(dirvožemio drėgmės modelis). Matematinis algoritmas susideda iš dviejų dalių – efektyvių kritulių nustatymo ir 
dirvožemio drėgmės skaičiavimo. Pagal modelį apskaičiuotų ir matuotų dirvožemio drėgmės reikšmių sutapimas 
patenkinamas (nedidelės normuotų nuokrypių vidurkio kvadratinių šaknų reikšmės). Individualių duomenų porų 
palyginimo statistinė išraiška gera – normuotas absoliučiosios paklaidos vidurkis artimas nuliui. Koreliacijos koeficientai 
tarp matuotų ir modeliuotų 0-40 cm sluoksnio drėgmės atsargų – 0,51-0,86, 0-100 cm dirvožemio sluoksnio drėgmės 
atsargų nustatyti didesni koreliacijos koeficientai (0,61-0,95). Skaičiavimo tikslumui įtakos turi modeliuoto laikotarpio 
klimatinės sąlygos. 

Matematinis modelis, drėgmės atsargos, efektyvūs krituliai, judėjimas. 
 

Skirmantas POCIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto technikos mokslų daktaras. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361, Akademija, 
Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 80, el. paštas ml@lzuu.lt 
Liudas KINČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto docentas, technikos mokslų daktaras. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361, 
Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 80, el. paštas ml@lzuu.lt 
Alma POCIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto docentė, technikos mokslų daktarė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361, 
Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 80, el. paštas ml@lzuu.lt 
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Kauno rajono šachtinių šulinių vandens tarša nitratais  

 
Vida Rutkovienė, Laima Česonienė, Gintautas Mozgeris 
 

Vandens telkinių išsklaidytoji tarša iš žemės ūkio šaltinių yra viena iš pagrindinių aplinkos problemų pasaulyje. 
Lietuvoje pusės šachtinių šulinių vanduo užterštas nitratais ir organinėmis medžiagomis. Nustatyta, kad vandens kokybė 
turi tiesioginės įtakos žmonių sveikatai. Viena iš taršos priežasčių – aktyvi antropogeninė veikla. Kuo didesnė žmonių 
koncentracija, tuo daugiau veiksnių turi įtakos šachtinių šulinių vandens kokybei. Gyventojų tankis didesnis priemiesčio 
gyvenvietėse. Šio darbo tikslas – įvertinti atstumo iki Kauno miesto įtaką šachtinių šulinių vandens taršos nitratais lygiui. 
Tam pagal GIS principus sukurta Kauno rajono šachtinių šulinių duomenų bazė. Panaudojus šioje bazėje sukaupta 
informaciją bei erdvinės analizės metodus, vertintos šachtinių šulinių vandenyje esančios nitratų koncentracijos bei 
faktoriai, galintys turėti įtakos jų dydžiui bei pasiskirstymui rajono teritorijoje. 

Kai atstumai tarp tirtų vietovių nedideli, pastebima erdvinė autokoreliacija tarp šulinių, kuriuose nitratų koncentracija 
vandenyje viršija leistinąją skaičiaus vertę tose vietovėse. Nustatyta, kad nitratais labiau užterštas arčiau Kauno esančių 
gyvenviečių šachtinių šulinių vanduo: nitratų medianos vertė didesnė ir didesnis skaičius šulinių, kuriuose nitratų 
koncentracija viršija leistinąją vertę, jei atstumas iki Kauno mažesnis. 

Vanduo, nitratai, GIS, autokoreliacija, atstumas. 
 

Vida RUTKOVIENĖ Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto direktorė, ekologijos katedros profesorė, technikos mokslų 
daktarė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. (8 37) 752202. el. paštas: vida.rutkoviene@lzuu.lt 
Laima ČESONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto ekologijos katedros docentė, technikos mokslų daktarė. Adresas: Studentų g. 
11, Akademija, LT-53361 Kauno r. (8 37) 752202. el. paštas laima.cesoniene@lzuu.lt  
Gintautas MOZGERIS, Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto GIS mokymo ir mokslo centro vyr. mokslo darbuotojas. 
Adresas: Studentų g. 13, Akademija, LT-53362, Kauno r., tel. (8 37) 75 22 91. el. paštas gintas@hydrogis.lt 
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Hidrotechnikos statinių atraminių sienučių apsauginio betoninio sluoksnio ilgaamžiškumo 
analizė 
 
Raimondas Šadzevičius 
 

 

Gelžbetoninės atraminės sienutės, veikiamos agresyvios aplinkos ir įvairių apkrovų, nudėvimos ir praranda 
ilgaamžiškumą. Įvertinę užšalimų – atšilimų ciklų įtakos hidrotechnikos statinių konstrukcijų betonui tyrėjų darbus galime 
teigti, kad mokslinėje literatūroje lig šiol nepakankamai aptarta atraminių sienučių ilgaamžiškumo nustatymo metodika, 
pagrįsta pagrindinių betono fizikinių – mechaninių savybių kitimo veikiant užšalimų – atšilimų ciklams vertinimu.  

1998–2006 m. ištirtas 6 Lietuvoje naudojamų žemių užtvankų atraminių sienučių cementinio stambiagrūdžio be 
priedų betono vidutinis gniuždomasis stipris fc ir vandens įgėris Wm. Remiantis gniuždomojo betono stiprio fc ir vandens 
įgėrio Wm tyrimų rezultatais ir žinant leistinąjį ar prognozuojamą betono stiprio sumažėjimą ∆ fc dėl šalčio poveikio, pagal 
formules apskaičiuoti betono atsparumo šalčiui rodikliai F50 % bei pagal juos nustatyti ilgaamžiškumo rodikliai – 
tikimybinio suirimo laikas T50 %. (šalčio veikiamo betono apsauginio sluoksnio stiprio fc sumažėjimas 50 %). Pagal 
nustatytas gniuždomojo betono stiprio, naudojimo laiko, išgraužų vidutinio gylio reikšmes ir išgraužų gilėjimo spartos 
nustatytą priklausomybę v atraminių sienučių apsauginio sluoksnio ilgaamžiškumas gali būti įvertinamas laiku T30 mm, per 
kurį gelžbetoninės konstrukcijos armatūra apsinuogina. 

Naudojant nustatytas priklausomybes galima apskaičiuoti, kiek metų liko naudoti konstrukciją iki tikimybinio suirimo 
pabaigos T50%, taip pat įvertinti laiką T30 mm, per kurį gelžbetoninės konstrukcijos armatūra apsinuogina. Šios 
priklausomybės taikytinos vertinant naudojamų gelžbetoninių atraminių sienučių ilgaamžiškumą bei projektuojant naujai 
įrengiamas sienutes. Naudojant nustatytus ilgaamžiškumo rodiklius T50 %  ir T30 mm naujai projektuojamoms sienutėms 
galima parinkti tokio stiprio betoną, kad per laisvai pasirinktą laiką konstrukcijų armatūra nebūtų apnuoginta. 

Apsauginis sluoksnis, gelžbetonis,  ilgaamžiškumas, užšalimų – atšilimų ciklai, išgraužos. 
 
Raimondas ŠADZEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros 
technologijos (technikos) mokslų daktaras. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 22, el. paštas: 
raimondas.sadzevicius@lzuu.lt  
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Pagrindinių hidrologinių ir klimatinių veiksnių įtaka Kauno HE energijos gamybai 
  
Dainius Tirūnas 
 

Straipsnyje pateikiama Nemuno upės pagrindinių hidrologinių (vidutinio metinio debito) bei hidrometeorologinių 
rodiklių (kritulių, temperatūros, hidroterminio koeficiento) įtakos Kauno hidroelektrinės elektros energijos išdirbiui 
analizė. Darbui panaudoti 42 metų laikotarpio hidroelektrinės energijos išdirbio, Kauno vandens matavimo bei trijų 
hidrometeorologijos stočių Nemuno baseine kritulių ir vidutinių temperatūrų mėnesiniai duomenys.  

Nustatytas statistiškai pagrįstas koreliacinis ryšys tarp vidutinių mėnesinių debitų ir hidroelektrinės energijos išdirbio, 
tačiau analizuojant šias priklausomybes būtina įvertinti hidroelektrinės turbinų veikimo diapazoną, t.y. maksimaliai bei 
minimaliai praleidžiamą debitą ir šių reikšmių santykį su įvairiomis hidrologinių metų laikotarpių nuotėkio reikšmėmis. 
Detaliau aptartas elektros energijos išdirbio jautrumas atmosferos krituliams, temperatūrai bei hidroterminio koeficiento 
reikšmėms. Kad būtų lengviau nustatyti nagrinėjamų duomenų laiko eilučių sisteminę komponentę, atliktas duomenų 
glodinimas slenkamųjų vidurkių metodu.  

Hidroelektrinės elektros energijos išdirbis, hidrometeorologiniai veiksniai, laiko eilutė. 
 

Dainius TIRŪNAS. doktorantas, Lietuvos žemės ūkio universitetas. Tyrimų kryptis – aplinkos inžinerija ir kraštotvarka. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Tel. +370 37 39 77 07; faks. +370 37 39 77 07. E-paštas tirunas@gmail.com. 


