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Pavadinimas 

ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ TEORIJA  

THEORY OF AGRICULTURAL MACHINERY 

 

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Mechanizmų ir mašinų teorija, žemės ūkio 

mašinos ir jų teorijos pagrindai, žemės ūkio transporto ir jėgos mašinų teorijos pagrindai. 

Pagrindinis tikslas 

Suteikti žinių apie žemės ūkio mašinose ir jų sąveikoje su dirva ir augalais vykstančius technologinius 

procesus. Suteikti pagilintas žinias apie mašinų darbo technologinių procesų teorinius aspektus, 

procesų kontrolės ir valdymo priemones bei jų veikimo principus. 

Specifiniai tikslai: gebėti analizuoti žemės ūkio technikos ir technologijų vystimosi tendencijas, 

įvertinti žemės ūkio mašinose vykstančių technologinių procesų kokybinius ir kiekybinius parametrus, 

juos įtakojančius veiksnius ir parinkti tinkamas technologinių procesų valdymo priemones bei 

įsisavinti žemės ūkio mašinų bandymų metodologiją. 

Studijų rezultatai (suteikiamos žinios ir gebėjimai) 

Studentai turi:  

iš skyriaus “Žemės dirbimo mašinų ir dirvos sąveika“:  

- žinoti dirvos fizikinių-mechaninių savybių įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams 

procesams; 

- išmanyti dirvos ir pleišto sąveikos dėsningumus, dirvos sluoksnio judėjimo pleišto paviršiumi 

sąlygas, dirvos riekės vertimo principus; 

- žinoti pasyvių seklaus ir gilaus žemės dirbimo mašinų darbinių dalių parametrų ir darbo 

technologinių procesų įtaką dirvos deformacijoms; 

- žinoti rotorinių kultivatorių peilių judėjimo trajektorijų dirvoje sudarymą, mokėti frezinių 

kultivatorių greičių santykio ir peiliais pjaunamos dirvos drožlės storio parametrų nustatymą; 

- išmanyti virbalinių ir lėkštinių akėčių darbinių dalių parametrų skaičiavimo principus, akėčvirbalių 

ir lėkščių išdėstymą; 

- mokėti analizuoti skirtingų dirvos sluoksnių sutankinimo mašinų technologinius procesus; 

- žinoti tiksliosios žemdirbystės technines priemones, jų veikimą ir panaudojimo galimybes. 

iš skyriaus “Sėjos ir sodinimo mašinų technologiniai procesai“:  

- žinoti sėjos technologinį procesą bei skirtingų konstrukcijų sėjamųjų aparatų darbo technologinių 

parametrų skaičiavimus; 

- mokėti pagrįsti skirtingu kampu į dirvą smingančių noragėlių parametrus ir darbo technologinius 

procesus, diskinių noragėlių sąveiką su dirva ir augalinėmis derliaus liekanomis; 

- išmanyti sėklų prispaudimo dirvoje principus, mokėti apskaičiuoti prispaudimo įrenginių 

parametrus; 

- išmanyti bulvių ir daigų sodinimo mašinų darbo technologinius principus, aparatų skaičiavimus. 

iš skyriaus “Derliaus dorojimo mašinų technologiniai procesai“:  

- žinoti augalų fizikinių-mechaninių savybių įtaka derliaus dorojimo mašinų darbo technologiniams 

procesams; 

- žinoti dalginių ir rotacinių pjaunamųjų peilių judėjimo dėsningumus; 

- išmanyti javų srauto transportavimo, kūlimo ir grūdų separacijos technologinius procesus ir juos 

sąlygojančius veiksnius; 

- žinoti derliaus dorojimo mašinų darbinių įrenginių parametrų ir technologinių procesų įtaka mašinų 



darbo kokybiniams rodikliams; 

- mokėti tirti, analizuoti ir įvertinti skirtingų principinių schemų derliaus dorojimo mašinų 

technologinius procesus;  

- žinoti derliaus dorojimo mašinose naudojamus darbo automatinio valdymo įrenginius ir suprasti jų 

veikimą. 

Anotacija 

Suteikiama žinių apie dirvos ir augalų fizikinių-mechaninių savybių reikšmę žemės ūkio mašinų darbo 

technologiniams procesams bei jų analizės dėsningumus; ugdomi mašinų darbinių įrenginių parametrų 

ir technologinių procesų įtakos mašinų darbo kokybiniams ir kiekybiniams rodikliams nustatymo 

gebėjimai; įsisavinama žemės ūkio mašinų bandymų taikymo inžinerinėje praktikoje metodologija. 

Modulio paskirtis 

Universitetinių studijų lygmuo 
Dalykų grupė (pagal krypties reglamentą) 

Pakopa Rūšis 

Trečioji Daktaro Pasirenkamas 

Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką 

4. Technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus pilotų rengimą) 

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimai 

1. Žemės dirbimo mašinų ir dirvos sąveika (E. Šarauskis) 

1.1 Žemės dirbimo mašinų darbo principai skirtingų savybių dirvose 

1.2 Dirvos ir pleišto sąveika 

1.3 Dirvos deformacija dirbant pasyviomis žemės dirbimo mašinomis 

1.4 Rotorinių kultivatorių peilių judėjimas dirvoje 

1.5 Akėčių darbinių dalių parametrų analizė 

1.6 Dirvos sutankinimo mašinų darbo technologinių procesų nagrinėjimas  

1.7 Tiksliosios žemdirbystės taikymo perspektyvos 

2. Sėjos ir sodinimo mašinų technologiniai procesai (E. Šarauskis, A. Sakalauskas) 

2.1 Sėjamųjų aparatų analizė 

2.2 Sėjamųjų noragėlių darbo technologinių procesų ir racionalių parametrų pagrindimas 

2.3 Prispaudimo volelių parametrų pagrindimas 

2.4 Bulvių ir daigų sodinimo aparatų analizė 

3. Derliaus dorojimo mašinų technologiniai procesai (D. Steponavičius) 

3.1 
Augalų fizikinės-mechaninės savybės ir jų įtaka derliaus dorojimo mašinų darbo 

technologiniams procesams 

3.2 Dalginių ir rotacinių pjaunamųjų darbinių dalių judėjimo dėsningumai 

3.3 
Javų srauto transportavimo, kūlimo ir grūdų separacijos technologiniai procesai ir juos 

sąlygojantys veiksniai 

3.4 
Derliaus dorojimo mašinų technologinių procesų tyrimas, analizė ir racionalių parametrų 

pagrindimas 

3.5 Derliaus dorojimo mašinose naudojami darbo automatinio valdymo įrenginiai 

 

Studijų metodai: 

Paskaitos, individualus namų darbas, referatas. 

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Referato tematika kiekvienam 

studentui derinama individualiai ir siejama su jo vykdomu moksliniu tiriamuoju darbu. Referatą 

kiekvienas studentas pristato individualiai. Savarankiško darbo užduotys ir referatas vertinami 

pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš 

svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.  
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Papildoma literatūra 
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Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas 
ŽŪISI 50 

Dalyko programos recenzentai 
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 Doc. dr. Rolandas Domeika ASU, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, 

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas 

  

 

 
Studijų modulio vedimo forma Nr. 1 

  

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. Kred. 
T P L S 

R P D 48 0 0 192 240 9 

Dėstomoji kalba 

lietuvių L anglų A rusų R prancūzų P vokiečių V kita Kt. 

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1.    3.    

1.1 2 0 0 3.1 4 0 0 

1.2 2 0 0 3.2 4 0 0 

1.3 2 0 0 3.3 4 0 0 

1.4 4 0 0 3.4 4 0 0 

1.5 2 0 0 3.5 4 0 0 

1.6 2 0 0     

1.7 4 0 0     

2.        

2.1 4 0 0     

2.2 2 0 0     

2.3 2 0 0     

2.4 2 0 0     

    Iš viso: 48 0 0 

 

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 1.1–3.5 44 25 *                0                

Referatas 1.1–3.5 44 25     *                       0     

Egzaminas 1.1–3.5 104 50                                 0 

Iš viso: - 192 100                  

 

Egzaminų komisijos sudėtis: 



Prof. dr. Egidijus Šarauskis, prof. dr. Dainius Steponavičius, doc. dr. Antanas Sakalauskas 

 

Aprobuota instituto posėdyje: Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institute, 2013-09-16, protokolo Nr. 3. 
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