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Pavadinimas lietuvių kalba: Mechaninių sistemų patikimumas 

Pavadinimas anglų kalba: Reliability of mechanical system 

Dalyko apimtis: 9 kreditai,  240 valandų, iš jų kontaktiniam darbui  90 val., savarankiškam darbui  150 val. 
 

Modulio paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečioji Mechanikos inžinerija Pasirenkamas 

 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms 

Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Būtinos fundamentaliųjų ir bendrainžinerinių 

disciplinų žinios - Fizika, Medžiagotyra, Medžiagų technologijos, Mašinų elementai, Mašinų gamybos 

technologija; Konstrukcinių medžiagų inžinerija. 

 

Studijų dalyko tikslas 

Suteikti doktorantui žinias bei gebėjimus apie mechaninių sistemų darbingumo praradimo priežastis, 

inžinerinių sistemų patikimumo vertinimą, planuoti ir vykdyti informacijos apie patikimumą rinkimą, jos 

apdorojimą ir apibendrinimą. 

 

Dalyko studijų rezultatai 

Žinios:  mechaninių sistemų  darbingumo praradimo priežastys, informacijos apie patikimumą šaltiniai, 

informacijos rinkimo ir apdorojimo metodai, priemonės mechaninių ir energetinių sistemų patikimumui 

užtikrinti, palaikyti ir atstatyti, konstrukciniai, technologiniai bei eksploataciniai mechaninių sistemų 

patikimumo didinimo metodai. 

Specialieji gebėjimai:  analizuoti ir vertinti technikos gedimus, planuoti ir vykdyti mechaninių sistemų 

patikimumo bandymus, mokės nustatyti mašinų, įrengimų ir jų elementų techninės būklės kitimo ir 

darbingumo nykimo priežastis ir dėsningumus, mokės apskaičiuoti, analizuoti ir prognozuoti įvairių objektų 

patikimumą, gebės organizuoti informacijos apie patikimumą rinkimą ir jos įvertinimą. Analizuodamas 

surinktą informaciją, galės parinkti konstrukcines, technologines, eksploatacines ir organizacines priemones 

optimaliam patikimumo lygiui pasiekti ir išlaikyti. 

 

Anotacija  

Doktorantūros studijų dalykas Mechaninių sistemų patikimumas yra skirtas suteikti studijuojantiems žinias 

apie mechaninių sistemų patikimumo mažėjimo priežastis, informacijos apie mašinų patikimumą rinkimą, 

jos apdorojimą ir vertinimą, gedimų priežasčių nustatymą ir priemonių patikimumui padidinti parinkimą. 

Studijuojantieji mokomi analizuoti ir vertinti darbingumo praradimo procesus, parinkti racionalius 

patikimumo problemų sprendimo variantus.  

 



Dalys ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimas 

Paskaitos 

1 Patikimumo samprata ir objektas.  

2 Gedimų fizika mechaninėse sistemose. Gedimų priežastys ir modeliai. 

3 Tikimybiniai patikimumo įvertinimo metodai. 

4 Statistinės informacijos apie patikimumą šaltiniai. Statistinių imčių rūšys ir jų apdorojimo bei 

patikimumo įvertinimo metodai. Vienetiniai ir kompleksiniai patikimumo rodikliai. 

5 Savireguliaciniai procesai tribosistemose. Selektyvaus pernešimo efektas.  

6 Sistemų patikimumas. Mašinų bei įrengimų struktūrinės patikimumo schemos sudarymas ir 

analizė. Rezervavimas.  Optimalus keitimo fondas. Būsenų lauko analizė (Markovo analizė). 

Monte-Karlo metodas. 

7 Patikimumo bandymas ir prognozavimas. Bandymų planavimas. Panašumo sąlygų ir 

paspartinimo įvertinimas.  

8 Mašinų patikimumas konstruojant ir gaminant. Gedimų išvengimo principas. Patikimumo 

prognozavimas. Apkrovos ir atsparumo kontrolė. Gedimu pobudžio, pasekmių ir reikšmingumo 

analizė. Defektų medžio analizė. Parametrų kitimo analizė. Medžiagų, detalių ir procesų 

bandymas. Žmogaus veiksnio įvertinimas. Technologinio proceso patikimumas ir jį lemiantys 

veiksniai. Produkcijos kokybės kaštai. Kokybes kontrolė. Statistiniai kokybės kontrolės metodai. 

Statistinių metodų panaudojimas kokybės valdyme.  

9 Pašinų patikimumas eksploatuojant. Mašinų bei įrengimų būklės kitimas eksploatuojant. 

Techninės priežiūros sistemos sudarymo principai. Mašinų, įrengimų bei jų elementų būklės 

diagnozavimas ir resursų  prognozavimas.  Taisymo strategijos. 

10 Patikimumo problemų sprendimas. Statistinių metodų panaudojimas patikimumo problemoms 

spræsti. Optimalus patikimumas. Optimalus resursas. Konstruktoriniai būdai mašinu ir įrengimų  

patikimumui didinti. Technologiniai būdai  patikimumui didinti. Trinties paviršių sustiprinimas ir 

dangos. Eksploataciniai būdai mašinu ir įrengimų patikimumui didinti. Sujungimu atnaujinimas 

neardant. Patikimumo užtikrinimas. Organizacinės priemonės patikimumui užtikrinti. 

11 Žmogaus įtaka mašinų patikimumui. Žmogaus patikimumas. Stresas ir jo įtaka žmogaus veiklos 

patikimumui. Žmogaus patikimumo tyrimas. Mašinų bei įrengimų patikimumo apskaičiavimas, 

įvertinant klaidinga žmogaus elgesį.. 

Laboratoriniai darbai 

1 Trinties paviršių kokybės vertinimas 

2 Tribologiniai tepamųjų medžiagų bandymai 

3 Trinties paviršių tyrimas optiniu ir skenuojančiu elektroniniu mikroskopais 

Praktiniai  darbai:  

1 Mechaninės sistemos patikimumo struktūrinės schemos sudarymas ir analizė 

2 Mašinų  elementų patikimumo apskaičiavimas pagal apkrovą, stiprį bei jų pasiskirstymą. 

3 Patikimumo prognozavimas 

 

Studijų metodai:  

Paskaitos, laboratoriniai darbai, praktiniai darbai, individualus namų darbas, referatas 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo tvarka ir kriterijai:  

Taikoma dešimtbalė kriterinė  skalė ir kaupiamoji vertinimo schema.  Žinių įsisavinimas, interpretavimas ir 

integravimas su kitų studijų dalykų žiniomis; Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas, gebėjimas 

savarankiškai analizuoti užduotį, ieškoti atsakymo remiantis paskaitų medžiaga, laboratoriniais darbais, kita 

literatūra ir daryti išvadas. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, interpretavimas. Inovacijų atpažinimas, 

vertinimas. 



Pagrindinė literatūra: 

1. Medekšas H.. Gaminių kokybė ir patikimumas. – Kaunas, Technologija, 2003. – 279 p. 

2. Bentley J. Introduction  to reliability and quality engineering. Addison Wesley Longman, 1999. – 202 p. 

3. Beasley M. Reliability for engineers. - London: Macmillan Education LTD, 1991. - 255 p. Beasley M. 

Reliability for engineers. - London: Macmillan Education LTD, 1991. - 255 p 
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Papildoma literatūra: 

1. Surface analysis methods in materials science / D.J. O'Connor, B.A. Sexton, R.St.C. Smart (eds.). 

Berlin: Springer, 2003. XXVI, 585 p. 

2. Venables, John A. Introduction to surface and thin film processes, Cambridge University Press, 2001. 

372 p.  

3. Adaptive tribological systems : theory and application / V. Vekteris. Vilnius : Technika, 1996. 203 p. 
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas 

Pareigos Mokslo laipsnis, vardas, pavardė 

Profesorius Dr. Juozas PADGURSKAS 

 

Padalinys 

Pavadinimas Kodas Indėlis, % 

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas JTMII 100 

 

Dalyko programos recenzentai 

Pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė Institucija/padalinys 

Profesorius, dr. Vytenis JANKAUSKAS ASU/ Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas 

 

Studijų modulio vedimo forma Nr.  

  

Semestras 
Studijų 

forma 

Struktūra 
Iš viso val. Kreditai 

T P L S 

R P D 54 15 15 156 240 9 

 

Dėstomoji kalba 

Lietuvių L Anglų  Rusų  Prancūzų  Vokiečių  Kita  

 

1 



Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T L P T L P 

1 2 5 5 7 6   

2 6 5 5 8 6   

3 6 5 5 9 6   

4 6   10 6   

5 2   11 2   

6 6       

   Iš viso: 54 15 15 

 

 

Savarankiškų užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam pažymiui 

Užduoties 

tipas 

Temos 

Nr. 

Iš 

viso 

val. 

Įtaka 

pažymiui, 

% 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo (o) savaitė 

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

Individualus 

darbas 

1-11 
40 25   *    o   

Referatas 1-11 36 25  *    o    

Egzaminas 1-11 80 50         o 

Iš viso: - 156 100          

 

Egzaminų komisijos sudėtis: 

Prof. dr. Juozas Padgurskas, doc. dr. Raimundas Rukuiža, dr. Raimondas Kreivaitis 

 

Aprobuota Jėgos ir transporto inžinerijos instituto posėdyje: 2015 m. gegužės 21 d., protokolas Nr. 20. 

 

Aprobuota ŽŪIF tarybos Mokslo komisijos posėdyje: 2015 m. gegužės 25 d., protokolas Nr. 05 

 

Aprobuota Mechanikos inžinerijos mokslo krypties Kauno technologijos universiteto ir Aleksandro 

Stulginskio universiteto bendros doktorantūros komiteto posėdyje: 2015 m. gegužės 25 d., protokolas Nr. 

ST16-09T 2015-7 


