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Atnaujinimo data 
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Pavadinimas 

Termodinaminiai procesai biotechnologijose  

Thermodynamic processes in biotechnology 

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Technologijos mokslo srities magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis laipsnis 

Bendrosios inžinerinės žinios  

Pagrindinis tikslas 

Suteikti nuodugnias žinias apie termoenerginius procesus biotechnologijose ir jų aplinkoje. Įgyti patirtį 

analizuojant ir vertinant technologijas, kuriant  energiją tausojančius technologinius procesus, analizuojant 

energijos sąnaudų  ekonominę, aplinkosauginę bei socialinę reikšmę.  Specifiniai tikslai: išmokyti suprasti, 

vertinti ir prognozuoti reiškinius,  išugdyti poreikius ir gebėjimus kurti ir diegti inovacijas,  atitinkančias 

pagrindinius darnios plėtros principus. 

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

Studentai turi: 

iš temos: Šiluma. Darbas. Entalpija, vidinė energija, entropija. Termodinaminiai procesai 

- žinoti ir suprasti termodinaminių procesų sąvokas, pagrindinius termodinaminius procesus 

energijos perdavimo būdus; 

- žinoti ir mokėti terminius ir šiluminius parametrus, jų tarpusavio priklausomybę; 

- žinoti ir mokėti sudaryti termodinaminių sistemų energijos balanso modelius ir juos 

analizuoti.  

iš temos: Termodinamikos dėsniai. Dujų srauto termodinamika 

- žinoti ir mokėti Pirmojo termodinamikos dėsnio pritaikymą dujų srautui; 

     -    žinoti ir mokėti paaiškinti entropijos didėjimo principą baigtinėje izoliuotoje sistemoje; 
iš temos: Atvirkščias termodinaminis ciklas ir jį sudarantys procesai 

- žinoti ir mokėti analizuoti tiesioginio ciklo taikymą technikoje; 

- žinoti ir suprasti atvirkščiojo ciklo taikymą energijos transformavimo technologijose. 

iš temos: Šilumos perdavimas. Šilumos perdavimo intensyvinimas 

- žinoti ir mokėti šilumos perdavimo intensyvinimo principus; 

     -     žinoti ir mokėti skaičiuoti šilumos srauto galią, kai vyksta sudėtiniai šilumos mainai; 

     -     žinoti ir mokėti atlikti šilumos perdavimo koeficiento analizę, ieškant būdų šilumos   

            perdavimo intensyvinimui. 
iš temos: Drėgnas oras.  

- žinoti ir mokėti naudotis Mollier – hY diagrama drėgnam orui; 

- suprasti difuzijos procesus aplinka – organinė medžiaga; 
- žinoti ir mokėti analizuoti aplinkos oro sobcines savybes; 

iš temos: Energijos transformacija biologinėse sistemose 

       -  žinoti energinius procesus augalijoje susietus su energine apykaita;  

       -   išmanyti priežastys ir dėsningumus nuo   kurių priklauso energijos transformavimo 

efektyvumas; 

iš temos: Energinės apykaitos procesų dėsningumai augalijoje 

- suprasti augalo transpiracijos procesų dėsningumus; 

- mokėti analizuoti transpiracijos procesų dėsningumus hY diagramoje. 

iš temos: Energiniai procesai augalo apykaitos su aplinka sluoksnyje; 

      - žinoti augalų sluoksnyje vykstančius apykaitos su aplinka procesus;  

       - išmanyti biocheminių ir mikrobiologinių procesų vykstančių augalų sluoksnyje valdymo        

metodus.  

iš temos: Šilumos poreikis ir mikroklimato formavimas uždarose biosistemose. 



        - išmanyti šilumos mainų dėsningumus mikroklimato formavime;  

         -   mokėti apskaičiuoti šilumos ir medžiagų balansus.  

       -     žinoti ir mokėti šiluminės energijos poreikių skaičiavimo principus technologijose; 

iš temos:  Šiltnamių energetika ir jų šiluminis skaičiavimas 

      -     žinoti uždaro grunto statinių tipus, jų konstrukcijas ir šilumines – fizines savybes; 

  -      mokėti modeliuoti temperatūrinių laukų pasiskirstymą šiltnamio pjūviuose, žinoti ir       

suprasti šiltnamių šildymo sistemas; 

     -      suprasti  terminius kovos su augalų kenkėjais principus ir metodus. 
iš temos: Produktų laikymo energetika 

- žinoti ir suprasti aplinkos veiksnių įtaką organinės kilmės produktų kokybės išsilaikymui; 

- žinoti ir mokėti analizuoti konservavimo šalčiu energetika; 
- žinoti ir mokėti palankaus mikroklimato formavimo principus sultingųjų augalininkystės produktų 

aplinkai. 
iš temos: Džiovinimo procesų energetika. Technologijos 

- suprasti ir mokėti analizuoti šilumos masės mainų procesus vykstančius džiovinamų produktų 

sluoksnyje;  
- augalinės kilmės produktų džiovinimas šiluminėse džiovyklose; 

- produktų džiovinimas nejudančiame sluoksnyje. 
iš temos: Agroenergetikos poveikis aplinkai ir taršos prevencinės priemonės 

- žinoti ir mokėti vertinti technologinių procesų energetiką; 

-    gebėti kurti ir diegti prevencines taršą mažinančias inovacijas. 

Anotacija 

Išmokstama suprasti ir kritiškai vertinti gamybinius procesus. Įsisavinamos žinios ir metodai kaip 

modeliuoti, kurti ir diegti inovacijas, modernizuoti procesus, mažinant energijos sąnaudas, gaminant, 

sandėliuojant  ir perdirbant saugius ir sveikus produktus. Analizuojama kitų šalių patirtis plėtojant ir diegiant 

inovacijas, įvertinama tarpdalykinių mokslinių tyrimų perspektyvą. Išmokstama sisteminti studijų metu 

įgytas inžinerines, energijos racionalaus naudojimo, aplinkos apsaugos, ekonomines, socialines žinias, jas 

taikyti praktikoje, rengiant konkrečius projektus ir atliekant juose poveikio aplinkai vertinimą.  
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Universitetinių studijų lygmuo 
Dalykų grupė (pagal krypties reglamentą) Dalyko lygis 

Pakopa Rūšis 

Trečioji Doktorantūros Alternatyvus mokslo krypties  

Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką 

1. Studijų sritis  - Inžinerija, gamyba ir statyba, studijų kryptis  Inžinerija ir inžinerinės profesijos  

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimai 

1. Įvadas. Energiniai procesai gamtinėje aplinkoje. 

2. Termodinaminiai procesai biotechnologijose ir technikoje 

3. Termodinamikos dėsniai. Dujų srauto termodinamika 

4. Atvirkščias termodinaminis ciklas ir jį sudarantys procesai 

5. Šilumos perdavimas, šilumos perdavimo intensyvinimas 

6. Drėgnas oras 

7. Energijos transformacija biologinėse sistemose 

8. Energinės apykaitos procesų dėsningumai augalijoje 

9. Energiniai procesai augalo apykaitos su aplinka sluoksnyje 

10. Energetinis balansas ir mikroklimato formavimas uždarose biosistemose 

11. Šiltnamių energetika ir jų šiluminis skaičiavimas 

12. Produktų laikymo energetika 

13. Džiovinimo procesų energetika. Technologijos. 

14. Agroenergetikos poveikis aplinkai ir taršos prevencinės priemonės 



 

 

 

Studijų metodai: 

Teorinės paskaitos parengtos taikant Microsoft Power Point; taip pat vykdoma konkrečių problemų analizė 

naudojant specialias metodikas ir duomenų šaltinius. Individualiame darbe analizuojama technologinių 

termoenergetiniai procesai ir jų poveikis bei tyrimų objekto kokybei, racionalus energijos išteklių 

naudojimas konkrečioje doktorantūros tematikoje.  

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo 

užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius 

padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.  

 

Pagrindinė literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidinys 

bibliotekoje Ar yra 

knygyne 

Egz. 

sk. fak. 

metod. 

kab. 
šifras 

egz. 

sk. 

1. 

Fundamentals of engineering thermodynamics / Michael J. Moran, 

Howard N. Shapiro. [Hoboken] : John Wiley & Sons, Inc., 2004. xi, 

874 p. 

    

2. 
N. Gudzinskas J. Termohidromechanika. Kaunas: Technologija, 

2001.-377p. 
    

 
Balandis, Alfredas Šilumos ir masės pernaša 2012 UDK 
536.24 (075.8) KTU el. knygos 

    

3. 

Petruševičius, V., Raila, A. Augalininkystės produktų džiovinimas 

storame nejudančiame sluoksnyje /  Akademija, 2009. 262 p. ISBN   

978-9955-896-71-5     

    

4. 
Sirvydas A., Kerpauskas  P., Kučinskas V. Augalų energinė 

apykaita. LŽŪU leidybos centras. 2011. -225 p. 
    

5. 
Thermodynamics / Patrick Jacobs.Jacobs, Patrick. 2013. 
London : Imperial College Press, 2013. xi, 443 p. : 
iliustr. ISBN: 9781848169715 

    

6. 

Fundamentals of heat and mass transfer / Frank P. Incropera, 
David P. DeWitt. Incropera, Frank P. John Wiley & Sons 993 p. įv. 
pag : 
brėž. ISBN: 0471612464. UDK: 536.24(075.8) ; UDK: 532.5(075.8). 

    

 

Papildoma literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

1. Jones JB, Engineerig thermodynamics, Prentice Hall International 1996 

2. 
Nacionalinė energetikos strategija 2008.  Lietuvos ūkio ministerija ir Lietuvos energetikos 

Institutas. LEI, 2007  

3. 
J. K. Staniškis, Ž. Stasiškienė, I. Kliopova, V. Varžinskas „Darniosios inovacijos Lietuvos 

pramonėje:kūrimas ir diegimas. Kaunas, Technologija, 2010 ISBN 978-9955-25-815-5 

4. 
Chemijos inžinerija II knyga.: vadovėlis. A. Balandis ir kt. KTU. Kaunas: Technologija, 

2007.- 533 p. 

5. 

F. K. Teye, Microclimate and gas emissions in dairy buildings: 

instrumentation, theory and measurements [Ph.D. thesis], University of Helsinki, Helsinki, Finland, 

2008, p. 65. 

6. 

N. M. Ngwabie, Gas emissions from dairy cow and fattening pig buildings: effects of animal 

parameters, climatic factors and manure management on methane and ammonia emissions [Ph.D. 

thesis], Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, 2011, p. 72. 

Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga 

Užsiėmimo 

tipas 

Auditorijos (patalpos) 

tipas 

Nominalus vietų skaičius 

auditorijoje 

Būtina 

įranga/pastabos 

Koordinuojantysis dėstytojas 

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

javascript:open_window(%22https://aleph.library.lt:443/F/UVHXUUI36V5RSS6DFNYKYEEK1F3DBLRJT1D36SJBEUYT77MPXA-37399?func=service&doc_library=KTU30&doc_number=000008833&line_number=0001&func_code=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA%22);


profesorius habil. dr. RAILA Algirdas Jonas  

Padalinys 

Pavadinimas Kodas Indėlis, % 

ASU  Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas 
IFEBIID 

002 
85 

Dalyko programos bendraautoriai  

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

docentas dr. Rolandas Bleizgys  

Padalinys  

Pavadinimas Kodas Indėlis, % 

ASU  Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas 
IFEBIID 

002 
15 

 

 
Studijų modulio vedimo forma Nr. 1 

  

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. Kred. 
T P L S 

R P D 32 32 0 96 160 4 

Dėstomoji kalba 

lietuvių L           

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1. 2 0 0 8. 2 2 0 

2. 2 2 0 9. 2 2 0 

3. 2 2 0 10. 2 2 0 

4. 2 2 0 11. 2 2 0 

5. 2 2 0 12. 4 4 0 

6. 2 4 0 13. 4 4 0 

7. 2 2 0 14. 2 2 0 

    viso: 32 32  

 

 

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam pažymiui 

Užduoties tipas Temos(ų) Nr. 
Iš viso, 

val. 

Įtaka 

paž, % 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė (o) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Individualus darbas 2-15 50 40          *                    0   

Egzaminas 2-15 36 60                                 0 

Iš viso: - 96 100                  

 
Pastabos: 

Studijų dalyko vedimo forma Nr.  

1-skaitomos paskaitos; 

2-konsultacijų forma (esant pakankamam doktorantų skaičiui gali būti skaitomos paskaitos) 
Egzamino komisija: 

1. Doktoranto mokslinis vadovas  

2. Dalyką dėstantis dėstytojas prof.habil.dr. Algirdas Jonas Raila 

3. Dalyką dėstantis dėstytojas doc. dr. Rolandas Bleizgys 

 

ASU SM programą parengė: prof. habil.dr. Algirdas Jonas Raila Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos 

institutas  
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