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ĮvaDas

Sprendžiant sveikatos priežiūros problemas išskiriamos trys pa-
grindinės medicininės priežiūros sritys – profilaktika, diagnostika,  gy-
dymas ir reabilitacija. Visos šios trys dalys tarpusavyje yra glaudžiai 
susijusios ir turi didelę reikšmę žmogaus sveikatai. Reabilitacija – tai 
koordinuotas kompleksinis socialinių, medicininių ir kitų priemonių 
naudojimas siekiant  maksimalaus reabilituojamojo funkcinio aktyvu-
mo. Taigi inžinerinių priemonių svarba turi labai daug reikšmės reabi-
litacijos kokybei. Reabilitacija apima daugiau organizmo funkcijų 
atstatymo sričių, pagal kurias ir galėtų būti skiriama atitinkama me-
dicinos technika. Pavyzdžiui, fizioterapijoje naudojami moderniausi 
prietaisai ir taikomos įvairios procedūros: galvanizacija, darsonvali-
zacija, neurogeninės kilmės skausmą mažinantis TENS (transkutaninė 
elektronervų stimuliacija), elektroforezė (medikamentų įterpimas į or-
ganizmą), ultragarsas, ultrafonoforezė (medikamentų įterpimas ultra-
garsu), šviesos ir šilumos terapija, inhaliacijos. Šios priemonės mažina 
uždegimą, skausmą, atpalaiduoja arba stimuliuoja įtemptus raumenis, 
esant jų silpnumui, gerina kraujo pritekėjimą odoje ir greitina žaizdų, 
opų gijimą, gerina širdies kraujagyslių, virškinamojo trakto, kvėpavi-
mo sistemos, sąnarių veiklą. Elektroterapija  taikoma malšinant ūminį 
ir lėtinį skausmą (TENS), taip pat atliekant funkcines nervų ir raumenų 
stimuliavimo procedūras (FES). Mechanoterapijoje atliekami fiziniai 
pratimai pasitelkiant šiuolaikinius modernius treniruoklius, kurie daž-
niausiai yra adaptyvūs, programuojami ir lengvai pritaikomi kelioms 
sritims. Kineziterapijos procedūroms naudojami įvairūs masažuokliai, 
stimuliuojantys abipusius neurorefleksinius, neurohumoralinius ir 
neuroendokrininius ryšius. Šiuolaikinės reabilitacijos srityje pasauly-
je jau plačiai naudojamos aukštosios technologijos, žengiama kartu su 
mokslo pažanga. Techninės reabilitacijos priemonės apima visą kom-
pensacinę techniką, skirtą prarastoms žmogaus funkcijoms pakeisti 
arba jas padėti atstatyti, tai ne tik vežimėliai, vaikštynės, keltuvai, bet ir 
egzoskeletai ir ištisos naujoviškos sistemos, pagreitinančios reabilita-
cijos procesą. Medicinos technika apima medicinos prietaisus, įrangą 
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ir ištisas jų sistemas. Dažniausiai tai yra chirurgijai reikalinga įranga, 
diagnostinė aparatūra, laboratorinė įranga ir pan. Medicinos inžine-
rinės sistemos nėra pavieniai prietaisai ar aparatai – tai jų deriniai ir 
kompleksai, reikalingi konkrečiam tikslui, pavyzdžiui, gyvybei palai-
kyti, taip pat sudėtingos plaučių ventiliacijos, monitoringo sistemos. 
Kaip šiuolaikinis gyvenimas, taip ir medicinos sritis neįsivaizduojama 
be modernių aukštųjų technologijų, leidžiančių atlikti daug funkcijų, 
apie kurias ankščiau buvo tik svajojama. Informacinės technologijos – 
tai pagrindinės sritys, besiskverbiančios į medicinos inžinerines sis-
temas. Medicinos prietaisus, įrenginius ir jų sistemas paprastai valdo 
programinė įranga, todėl jai skiriamas pagrindinis dėmesys, siekiant 
užtikrinti maksimalią apsaugą ir patikimumą. Nauji chirurgijos meto-
dai jau atkeliauja į operacines, kurios irgi keičiasi. Gydytojai nenori 
be reikalo daryti pacientams operacijų, taikomos vadinamosios mini-
malios invazijos operacijos. Plačiai naudojama telemedicina, plėto-
jama nuotolinės chirurgijos sritis. Robotai atlieka įvairias operacijas. 
Pirmoji tokia operacija Didžiojoje Britanijoje įvyko prieš kelerius me-
tus. Operuojant naudojamas Da Vinči robotas, kainuojantis beveik du 
milijonus dolerių. Kitas robotas RAVEN 2 – robotas chirurgas, galintis 
pavaduoti du chirurgus iš karto. Jį sukūrė Vašingtono ir Kalifornijos 
universitetų Santa Kruze mokslininkai. Robotas valdomas nuotoliniu 
būdu. Tai pirmoji tokia sistema, leidžianti dviem chirurgams operuoti 
nuotoliniu būdu vienu metu. Kažkada atrodė, kad tai tik fantastinės 
vizijos, o dabar yra realybė.

Šis kompleksinis kursinis darbas – tai studento ar studentų gru-
pės projektas, apimantis kelias sritis. Darbas turi atskleisti studento ar 
studentų grupės gebėjimus taikyti žinias, įgytas per  pirmuosius tris 
kursus, ir derinti tarpusavyje kelias mokslo sritis, pavyzdžiui, vadybos 
ir ekonomikos žinias su technologijos mokslais. Šis projektas yra tar-
si pasiruošimas baigiamajam visų metų darbui ir kartu pirmasis toks 
iššūkis studentams. 

Taigi kompleksinį kursinį darbą sudaro ekonomikos ir inžinerijos 
žinios, pritaikytos konkrečiai užduočiai.



7

Medicinos ir reabilitacinių  inžinerinių sistemų projektavi-
mas (kompleksinis projektas)

Studijų dalyko modulio (SDM) apimtis 5 kreditai. SDM temos 
pateiktos 1 lentelėje, o SDM rezultatai, studijų metodai ir jų vertinimo 
būdai – pateikti 2 lentelėje.

1 lentelė. SDM pratybų (jei numatyta) temų sąrašas 

Temos pavadinimas
Valandų 
skaičius
NL(S)

1. Įvadas. Kompleksinio darbo rengimo tvarka, reikalavimai. 
Temos pasirinkimas. Kompleksinio kursinio struktūra ir pagrin-
dinės sudėtinės dalys ir jų ypatumai. Rašto darbo ir brėžinių ren-
gimo tvarka ir reikalavimai. 

2

2. Kompleksinio kursinio darbo pirmosios dalies rengimas. 
Teorinės dalies struktūra. Literatūros apžvalgos rengimas. 
Projektavimo pagrindimas.

3

3. Kompleksinio kursinio darbo antrosios dalies rengimas. 
Konstrukcinės dalies ypatumai, sudėtinės dalys, tvarka, reikšmė 
ir jai keliami reikalavimai, atsižvelgiant į kiekvienos grupės ar 
individualią užduotį. Bendro vaizdo, surinkimo ar kito projek-
tuojamą objektą išreiškiančio brėžinio rengimas.

4

4. Kompleksinio kursinio darbo trečiosios dalies rengimas. 
Ekonominės dalies rengimo metodika. Ekonominių rodiklių 
skaičiuotė. Ekonominių rodiklių kreivių pateikimas brėžinyje.

4

5. Kompleksinio kursinio darbo ketvirtosios dalies rengimas. 
Pasirinktos pagrindinės detalės gamybos technologijos maršruto 
sudarymas, technologinių rodiklių skaičiuotė. Technologinių 
eskizų brėžinio rengimas.

3

6. Kompleksinio kursinio penktosios dalies rengimas. Saugos 
reikalavimų sudarymas. 1

7. Kursinio darbo apibendrinimas ir išvadų formulavimas. 
Pabaigto rašto darbo ir brėžinių pateikimo tvarka. 1

8. Kompleksinių kursinių darbų pristatymas ir gynimas. 6
Iš viso: 24
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2 lentelė. Biomechanikos studijų programos studijų rezultatų sąsajos su 
SDM rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų vertinimo metodais

Programos studijų  
rezultatai

SDM rezultatai Studijų 
metodai

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai

Ž5. Biomechanikos 
inžinerijos žinios apie 
medicinos ir reabilitacinę 
techniką, jų sistemas.

Žinoti projekto parengi-
mo etapus.

Demons-
tra vimas

Mokėti atlikti literatūros 
šaltinių analizę

Demons-
tra vimas, 
litera-
tūros 
šaltinių 
analizė, 
diskusi-
jos.

Žinoti, kaip atlikti 
analogų palyginamąją 
analizę.

Demons-
tra vimas, 
kons-
trukcijų 
analizė, 
diskusi-
jos.

S5. Suprasti ir analizuoti 
medicinos ir reabilitacinės 
technikos projektavimo, 
gamybos ir eksploatavimo 
problemas.

Atpažinti ir analizuoti 
naujas inžinerines prob-
lemas ir numatyti jų 
sprendimo strategijas.

Savaran-
kiškas 
darbas. 
Darbas 
grupėse.

Vertinti, skaičiuoti ir 
apdoroti informaciją bei 
duomenis

Savaran-
kiškas 
darbas.
Darbas 
grupėse.

Interpretuoti duomenis, 
gautus iš laboratorinių 
stebėjimų ir matavimų, 
svarbos požiūriu

Savaran-
kiškas 
darbas.
Darbas 
grupėse.



9

Programos studijų  
rezultatai

SDM rezultatai Studijų 
metodai

Studento 
pasiekimų 
vertinimo 
metodai

SG2. gebėjimai įvertinti 
medžiagų, naudojamų 
medicinoje, ypatumus ir 
charakteristikas, joms ke-
liamus reikalavimus, pa-
rinkti tinkamas medžiagas 
medicinos ir reabilitacijos 
prietaisams, ortopedinėms 
priemonėms ir implantams.
SG4. Gebėjimai objekty-
viai įvertinti situaciją ir 
tinkamai spręsti inžineri-
nes problemas, parenkant 
neįgaliesiems būtinas 
priemones, adaptuojant 
aplinką jų poreikiams.

Technologijos mokslų 
naujovių taikymo įvai-
riomis aplinkybėmis 
įgūdžius susieti su vers-
lo ir vadybos pagrindais, 
humanitarinių ir sociali-
nių mokslų žiniomis.

Savaran-
kiškas 
darbas.
Darbas 
grupėse.

Prista-
tymas

Naudotis informacinėmis 
technologijomis, bazi-
ne programine įranga, 
kompetentingai naudoti 
kompiuterius problemų 
sprendimo duomenims 
gauti ir apdoroti, automa-
tizuotajam projektavimui 
ir kompiuterinei grafikai.

Savaran-
kiškas 
darbas.
Darbas 
grupėse.

BG1. Gebėjimas bendrau-
ti, pateikti darbo rezultatus 
taisyklinga rašytine ir 
žodine valstybine bei bent 
viena užsienio kalba.
BG2. Gebėjimas savaran-
kiškai ir kūrybiškai dirbti 
bei planuoti darbą.
BG3. Gebėjimas naudotis 
teisiniais dokumentais, 
pateikti informaciją grafi-
ne ir tekstine forma.
BG4. Gebėjimas dirbti 
grupėje, bendrauti su savo 
ir gretutinių sričių specia-
listais, argumentuotai ginti 
nuomonę, iniciatyviai 
priimti sprendimus.
BG5. Gebėjimas rasti vers-
lo partnerius, užmegzti ir 
palaikyti kontaktus, derėtis.

Savarankiškai, atsakin-
gai, kruopščiai dirbti ir 
organizuoti savo darbą;
Naudotis teisiniais ir 
norminiais dokumentais;
naudotis naujausiomis 
informacinėmis techno-
logijomis, rengti grafinę 
ir tekstinę dokumenta-
ciją.

Pristaty-
mas, dis-
kusijos.

2 lentelės pabaiga



10

1. KoMpleKsinio proJeKto renGiMo 
tvarKa ir reiKalaviMai

Kompleksinio darbo atlikimo metodikoje bus pateikiama pavyz-
džių iš studentų darbų įvairiomis tematikomis, pavyzdžiui, „Nuožulnaus 
keltuvo posūkio mechanizmo projektavimas“, „Vežimėlio neįgaliam 
vaikui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi, projektavimas“ ir kt.

1.1. temos pasirinkimas

Kompleksinio darbo tema turi būti aktuali, originali, nesikarto-
ti ir atitikti studento studijų kryptį. Studentui ar studentų grupei siū-
loma patiems pasidomėti aktualiausiais klausimais, sprendžiamais 
inžinierių, medikų ir mokslininkų, ir pabandyti pažvelgti į aktualių 
problemų sprendimą savaip, pritaikant įgytas žinias. Pasirinkdamas 
temą studentas ar studentų grupė gali dirbti juos dominančioje srity-
je. Jei nebuvo pasirinkta ar nepasiūlyta temos, ją paskiria dėstytojas. 
Platesnės apimties temos siūlomos darniai dirbančioms studentų gru-
pėms. Atitinkamai pagal temos platumą, apėmimą daug klausimų tiek 
ir studentų siūloma įtraukti į grupę. Grupiniai darbai atitinkamai turi 
būti tiek didesnės apimties, kiek kartų daugiau studentų dirba su kur-
siniu darbu. 

Kompleksinio darbo tema negali būti jau ankstesnio kursinio, 
namų darbo, referato tęsinys ar išplėstas variantas. Todėl tema turi būti 
originali, apimanti problemą, kuri bus analizuojama ir sprendžiama 
kursiniame darbe. Siūloma, kad temos pasirinkimas būtų iš tos pačios 
srities, iš kurios studentas ar studentų grupė atliks baigiamąjį darbą. 
Todėl svarbu atkreipti dėmesį, kad nors ir baigiamojo, ir kompleksinio 
darbo temos skamba nevienodai, pavyzdžiui, yra perfrazuotos, darbas 
negali būti toks pat, t. y. kompleksinio darbo dalys negali vėliau virsti 
baigiamojo darbo dalimis.
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1.2. Bendrieji reikalavimai

Kompleksinio kursinio projekto darbą sudaro aiškinamasis raštas 
ir grafinė dalis.

1.2.1. aiškinamasis raštas

Kompleksinis kursinis projektas rengiamas naudojant asmeni-
nį kompiuterį. Kompiuterine rinkmena renkama teksto redaktoriumi 
MS Word (arba analogišku). Pagrindinio šrifto dydis – 12 pt, antraš-
tės – 14 pt, šriftas – Times New Roman, intervalas tarp eilučių – 1,5. 
Aiškinamasis raštas spausdinamas ant A 4 (210×297 mm) formato po-
pieriaus, vienoje lapo pusėje. Tekstų redaktoriuje nustatomos tokios 
lapo paraštės: kairioji – 30 mm, dešinioji – 10 mm, viršutinė – 20 mm, 
apatinė – 20 mm. Tekstas lygiuojamas į abi puses. Pirmoji pastraipos 
eilutė atitraukiama į dešinę 1 cm (įtrauka). Puslapiai sunumeruoti de-
šinėje lapo pusėje apatiniame kampe 10 pt dydžio šriftu.

Aiškinamąjį raštą sudaro 4 pagrindinės kompleksinio kursinio dalys. 
Turi įeiti numeruojami skyriai, tokie kaip užduotis, titulinis lapas, įvadas 
ir kt., ir būtini nenumeruojami skyriai – tai darbo apibendrinimas ir išva-
dos. Visų būtinų kursinio projekto dalių apimtis nurodyta 1.1 lentelėje. 

1.1 lentelė. Aiškinamojo rašto struktūra

Pavadinimas Apimtis, p.
Titulinis lapas 1
KP užduotis 1
Turinys 1–2
Įvadas 1–2
1. Literatūros apžvalga, pradinių duomenų analizė, techni-
nių sprendimų pagrindimas (tobulinimo pagrindimas) 12–14

2. Konstrukcinė skaičiuotė 20–30
3. Technologinė skaičiuotė 10–15
4. Darbo sauga, aplinkos sauga 4–5
5. Ekonominė skaičiuotė 5–10
Išvados 1–2
Iš viso: 56–82
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Kursinio projekto apimtis turi būti bent 50, bet neviršyti 80–100 
puslapių. Jeigu kursinį projektą rengia grupė studentų, atitinkamai ir 
apimtis turi būti didesnė tiek kartų, kiek studentų dirba su projektu. 
Paprastai dėstytojas siūlo išplėsti konstrukcinę dalį, t. y. atlikti dau-
giau inžinerinių skaičiavimų, pateikti daugiau brėžinių, gali būti įtrau-
kiami konstrukcijos mazgų ar surinkimo brėžiniai. Technologinėje 
dalyje pateikiami kelių detalių technologiniai eskizai arba apskaičiuo-
tos sudėtingai apdirbamos detalės, technologinio gamybos maršruto 
rodikliai ir pateikiami visi eskizai. Visi grupėje dirbantys studentai turi 
tarpusavyje keistis informacija ir bendradarbiauti, kad darbas taptų 
vientisu ir kiek įmanoma labiau išbaigtu. 

Toliau bus pateikiama pavyzdžių, kaip rengiama kiekvieną iš 
kompleksinio kursinio dalių.

Įvadas pateikiamas iš esmės yra santrauka, nurodant pagrindinius 
skaičius ir komentarus, kodėl pasirinktas vienas ar kitas sprendimas, 
kokią jis turi įtaką kitiems sprendimams ar rezultatams ir pan. Įvadas 
rašomas atskirame lape. Skyriaus pavadinimas „Įvadas“ rašomas iš 
didžiosios raidės puslapio viršuje, kairėje pusėje, pusjuodžiu šriftu. 
Įvadas nenumeruojamas.

Paveikslai ir lentelės kursiniame darbe dedami ten, kur mini-
mi tekste. Tekste būtina į paveikslus ir lenteles pateikti nuorodas. 
Pavadinimai po paveikslais ir lentelių pavadinimai (virš lentelės) 
rašomi eilutės viduryje 12 pt dydžio šriftu mažosiomis raidėmis  
(žr. toliau).  Lentelių pavadinimas rašomas virš lentelės vienu punktu 
mažesniu šriftu negu pagrindinis tekstas. Lentelės pavadinimą galima 
centruoti arba rašyti, kaip parodyta pavyzdyje, svarbu visame leidiny-
je laikytis vienodumo reikalavimo.

Lentelės ar paveikslo numeris rašomas tokia tvarka: pirmasis 
skaičius atitinka skyrių, kuriam priklauso lentelė ar paveikslas, o an-
trasis numeris po taško žymi paveikslo ar lentelės tame skyriuje eilės 
numerį. Taigi, pavyzdžiui, jeigu norima nurodyti pirmojo skyriaus pir-
mąją lentelę, tai bus rašoma „1.1 lentelė. Pavadinimas“. Po tokiu už-
rašu pateikiama lentelė. Taip pat pateikiami ir paveikslai, t. y. pirmojo 
skyriaus pirmas paveikslas bus „1.1 pav. Pavadinimas“, tik užrašas po 
paveikslu pateikiamas centre (skirtingai, nei žymimos lentelės).
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pavyzdys: 
tarpas

1.1 lentelė. Pavadinimas 

tarpas
pavyzdys:

tarpas

tarpas
1.1 pav. Geometrinių figūrų schema:  

1 – kvadratas, 2 – apskritimas, 3 – ovalas
tarpas

Iš vienos ir kitos lentelės ar paveikslo pusės (viršaus ir apačios) 
paliekamas tarpas. Paveikslo pavadinimas iš abiejų pusių atskiriamas 
tarpais, t. y. po paveikslo dedamas tarpas ir po pavadinimo vėlgi deda-
mas tarpas. Tada galima rašyti tekstą. 

Informaciją lentelėse ir paveiksluose rekomenduojama rašyti 12 pt 
dydžio, vienos eilutės intervalu. Jeigu dėl apimties ar formatavimo prie-
žasčių reikia rašyti mažesniu tekstu, jis turi būti ne mažesnis kaip 10 pt

Skyriai, poskyriai numeruojami, įvado, išvadų – nenumeruojama. 
Kiekvienas skyrius turi būti pradedamas naujame lape. Skyriai nume-
ruojami vienu skaitmeniu, poskyriai – dviem. Skyriai numeruojami 
arabiškaisiais skaičiais. Po skaičių dedamas taškas. Skyrių pavadini-
mai rašomi didžiosiomis raidėmis, poskyrių – mažosiomis. Skyrių ir 
poskyrių pavadinimai centruojami. Skyrių pavadinimai rašomi 14 pt 
(nejuodinami), poskyrių – 12 pt (juodinami) šriftais. Tarp teksto ir pa-
vadinimo turi būti paliktas 1 eilutės tarpas (žr. pavyzdį toliau). 
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pavyzdys:
1. SKYRIUS

tarpas
1.1. poskyris

tarpas

Matematinių išraiškų pagrindinius simbolius rekomenduojama 
rašyti pasviruoju 11 pt, indeksus – 9 pt šriftais. Formulės numeruo-
jamos arabiškaisiais skaitmenimis apvaliuose skliaustuose. Formulės 
puslapyje turi būti centruotos, jų numeriai nurodomi rašymo lauko de-
šinėje pusėje. Matematinės išraiškos nuo teksto atskiriamos tarpais. 
Pirmasis skaitmuo nurodo skyriaus numerį, antrasis – formulės eilės 
numerį tame skyriuje, taigi, pavyzdžiui, antrojo skyriaus pirmoji for-
mulė bus rašoma tokia tvarka:

tarpas

 
σb

bM
W

= , (1.1)

tarpas
čia σb – lenkimo įtempimai, Pa; M b – lenkimo momentas, Nm; W – 
atsparumo momentas, m3.

tarpas
Matematinės išraiškos žymėjimus būtina paaiškinti, o tekste pa-

teikti nuorodas į formules ar paaiškinti, kokiu tikslu jos pateikiamos 
tekste. Matematinėje išraiškoje esantys simboliai aiškinami po for-
mule rašant žodelį čia ir toliau iš eilės nurodant kiekvieno žymėjimo 
reikšmę (žr. pavyzdį, pateiktą viršuje). Jeigu simboliai ir žymėjimai 
jau buvo aiškinti tekste, lentelėje ar prieš tai buvusioje formulėje, tada 
kartoti aiškinimo nereikia. 

Po ilgio, ploto, tūrio, svorio, slėgio, laiko ir kitų matavimų sim-
bolių taško paprastai nededama. Matavimo vienetų simboliai spaus-
dinami stačiuoju šriftu. Kai sudėtinis matavimo vienetas sudaromas 
dauginant du ar daugiau vienetų, tai rašomas daugybos ženklas (N×m) 
arba paliekamas tarpelis (N m).
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Skaičiai spausdinami stačiuoju šriftu. Skaičiuje dešimtainis ženk-
las yra kablelis, dedamas ant linijos. Jei skaičius yra mažesnis kaip 
vienetas, dešimtainį ženklą reikia rašyti po nulio, pvz., 0,333. Skaičių  
daugybos ženklas  yra  kryžiukas (×), pvz., 5,896 × 10–7 (bet ne loty-
niškosios abėcėlės raidė (x) arba (.), parašytas  šiek tiek aukščiau negu 
paprastai rašomas skyrybos ženklas – taškas, pvz., 5,896 × 10–7. 

Visi kintamieji nepaisant to, ar jie yra pagrindinėje formulės da-
lyje, ar viršutiniame, ar apatiniame indekse, rašomi pasviruoju (italic) 
šriftu, pvz., t – temperatūra, τ – laiko pastovioji, f – dažnis. Po sim-
bolio taško nededama, išskyrus įprastą skyrybos tvarką, pvz., tašką 
sakinio gale. Dydžių išraiškose vieneto simbolis turi būti rašomas po 
skaitinės vertės, o tarp skaitinės vertės ir vieneto simbolio palieka-
mas tarpelis. Pvz., 220 V, 320 km. Žymint Celsijaus temperatūrą, prieš 
Celsijaus laipsnio simbolį °C irgi reikia palikti tarpelį, pvz., 20 °C. 
Kai kalbama apie procentus, vartojamas ženklas %, kuris vadinamas 
procentu. Jį rašant reikia tarp skaičiaus ir ženklo palikti tarpelį, pvz., 
2 %, 51 % ir pan. Reikia rašyti %, o ne žodį procentas ar santrumpą 
proc. Tik plokščiojo kampo vienetams: laipsniui, minutei ir sekundei 
daroma išimtis – tarp skaičiaus ir vieneto simbolio tarpelio nereikia, 
pvz., 30°, 270°, 360° ir pan. Jei reiškiamas dydis yra dydžių suma ar jų 
skirtumas, tada arba skliaustus reikia vartoti skaitinėms vertėms susie-
ti, dedant bendrąjį vieneto simbolį po pilnutinės skaitinės vertės, arba 
tą išraišką reikia užrašyti kaip dydžių išraiškų sumą ar skirtumą. Pvz.:

T = (28,4 ± 0,2) °C = 28,4 °C ± 0,2 °C, bet ne 28,4 ± 0,2 °C.
Fizikinio dydžio simbolį žymintis indeksas spausdinamas kursy-

vu. Kiti indeksai spausdinami stačiuoju šriftu. Pavyzdžiui: a) pasvirę 
indeksai Cp (čia p – slėgis), gi,k (čia i ir k – pasikartojantys skaičiai); 
b) statūs indeksai: Cd (čia d – dujos), Ek (čia k – kinetinis), R2 (čia 
2 – antrasis) ir t. t.). vektoriai rašomi tiesiu ir pusjuodžiu (bold) šriftu.

Nustatykite Equation Editor (arba Mathtype) programos stilių ir 
dydžius, kaip parodyta 1.1 ir 1.2 pav. 
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1.1 pav. Dydžiai nustatomi, įėjus į Equation Editor programą Size, Define

1.2 pav. Formulės sudedamųjų dalių stiliaus nustatymas
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Pagrindinės kai kurių dalykų rašymo taisyklės:
1. Neperskiriamu tarpeliu, kuris renkamas kartu paspaudus 

shift+Ctrl+tarpas, turi būti rašomi: procento ženklas (%), pvz., 2 %, 
25 %; metai, dienos (pvz., 2005 m.; 2005 m. rugsėjo 25 d.); kitos san-
trumpos, rašomos su skaičiais: 1 str., 38 pt ir pan. Jeigu kompiuteryje 
tarp skaičiaus ir trumpinio nematote burbuliuko, paspauskite viršuti-
nėje įrankių juostoje ženkliuką . 

2. Ilgasis brūkšnys padaromas paspaudus Ctrl+ „–“ ženklą skai-
čių bloke. Ilgasis brūkšnys rašomas tarp skaičių: 10–12 m, 2000–
2006 m., 15–30 % ir pan.

1.2.2. literatūros sąrašo sudarymo reikalavimai

Cituojamos literatūros sąrašas su užrašu „Literatūra“ (šriftas kaip 
skyriaus pavadinimo, t. y. 14 pt, nepajuodintas) pateikiamas po išva-
dų. Skyriaus pavadinimas „Literatūra“ nenumeruojamas.

Literatūros sąrašas sudaromas pagal Lietuvos standarte  
LST ISO 690 „Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma 
ir sandara“ nurodytą tvarką. Bibliografinės nuorodos literatūros 
sąraše išdėstomos abėcėlės tvarka pagal autoriaus pavardę. Tekste 
literatūros šaltiniai nurodomi arabiškaisiais skaitmenimis laužtiniuose 
skliaustuose (nurodomas tik šaltinio numeris, skyrių ir puslapių  nenu-
rodoma), pvz., [1], arba nurodant pirmojo autoriaus pavardę ir šaltinio 
išleidimo metus, pvz., (Mariūnas 2005). 

Taip pat galima šaltinius išdėstyti tokia tvarka, kaip jie minimi 
tekste, arba literatūros sąrašas sudaromas pagal abėcėlę, pirmiausia 
nurodant šaltinius lietuvių kalba, toliau – šaltinius užsienio kalbomis. 

Kompleksiniame projekte naudojamos literatūros sąraše pateikto 
dokumento aprašas – tai nustatyta tvarka pateikti bibliografiniai duo-
menys apie dokumentą. Paprastai aprašą sudaro šie elementai:

Pirminė atsakomybė. Antraštė. Paantraštė. Antrinė atsakomybė. 
Laida. Išleidimo duomenys. Apimtis. Serija. Pastabos. Standartinis 
numeris. 

Pvz.: 1. Barzdžiukienė, L. D.; Celešienė, V.; Kaulakienė, A. 2005. 
Baigiamasis studijų darbas: kalbininkų patarimai: teorija ir tvarky-
ba [interaktyvus]. 2-asis leidimas, pataisytas ir papildytas. Vilnius: 
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Technika [žiūrėta 2011 gegužės 6 d.]. Prieiga per internetą: http://lei-
dykla.vgtu.lt/knyga/filologija/610.html?Itemid=16.

Literatūros sąraše kiekvienas šaltinis žymimas, priklausomai nuo 
to, koks jis yra, t. y. jeigu tai knyga – vienaip, jeigu publikacija, stan-
dartas ar patentas – visai kitaip. Toliau pateikiami literatūros ir kitų 
informacijos šaltinių nurodymo literatūros sąraše pavyzdžiai.

1.2 lentelė. Literatūros šaltinių nurodymo pavyzdžiai

Eil. 
Nr.

Literatūros  
šaltinis Kaip reiktų nurodyti

1. Knyga Autoriaus pavardė, vardo inicialai. Metai. Knygos 
pavadinimas. Miestas: leidykla. 154 pt

2. Straipsnis žurnale Autoriaus pavardė, vardo inicialas. Metai. 1995.
Straipsnio pavadinimas, Žurnalo pavadinimas 
3:3–9.

3. Straipsnis konfe-
rencijos medžia-
goje

Autoriaus pavardė, vardo inicialas. Metai. 1995. 
Straipsnio pavadinimas, Leidinio pavadinimas: 
Tarptautinės konferencijos pavadinimas, įvyku-
sios Vilniuje 1995 m. rugsėjo 22–29 d., pranešimų 
medžiaga. Miestas: leidykla, 74–79.

4. Normatyvai STR 2.09.04:2000. Pavadinimas. Miestas: leidyk-
la, metai. puslapių skaičius.

5. Informacijos šalti-
nis – įmonė

Dokumento pavadinimas. Įmonės pavadinimas. 
Įmonės ar jos buveinės vieta (miestas), metai, 
puslapių skaičius.

6. Informacijos šalti-
nis – lektorius

Lektorius. Metai. Disciplina. Organizacijos pava-
dinimas, pagrindinės studijos. 

7. Informacijos šalti-
nis – internetas

Prieiga per internetą: http://www.vgtu.lt/priemi-
mas/
Interneto nuoroda turi būti kuo tikslesnė

Prieduose pateikiami papildomi duomenys. Kiekvienas priedas turi 
prasidėti nauju lapu, kurio viršutiniame kairiajame kampe užrašomas 
priedo numeris ir žodis „priedas“, kitoje eilutėje rašomas priedo pava-
dinimas, 12 pt dydžio pusjuodžiu šriftu. Kai darbe yra keli priedai, jie 
paprastai žymimi didžiosiomis raidėmis: „A priedas“, „B priedas“ ir t. t.  

http://leidykla.vgtu.lt/knyga/filologija/610.html?Itemid=16
http://leidykla.vgtu.lt/knyga/filologija/610.html?Itemid=16
http://www.vgtu.lt/priemimas/
http://www.vgtu.lt/priemimas/


19

Pagrindiniame tekste turi būti nuorodos į atitinkamą priedą. Taip pat 
prieduose dedama paskelbto ar parengto spaudai baigiamojo darbo auto-
riaus straipsnio kopija arba konferencijoje skaityto pranešimo medžiaga.

1.2.3. Grafinė dalis

Kompleksinio projekto brėžiniai, skirti suprojektuotoms kons-
trukcijoms iliustruoti ir darbui ginti, atliekami ne mažesnio kaip A1 
formato lapuose. Brėžinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 4 A1 
formato lapai. Brėžiniai paprastai būna tik vienoje lapo pusėje. 

Grafinę dalį turi sudaryti A1 formato lapai:
–  įrenginio bendras vaizdas (1 lapas),
–  kinematikos, hidraulikos, pneumatikos arba elektros schemos 

(0,5–1 lapas),
–  junginių surinkimo brėžiniai (1–2 lapai),
–  detalės apdirbimo technologiniai apmatai (1 lapas),
–  ekonominiai rodikliai (0,5–1 lapas),
–  patalpų ir įrangos išdėstymo, logistikos brėžinys (1 lapas).
Grafinės dalies turinys turi būti nurodytas kompleksinio darbo už-

duotyje. Jeigu kompleksinį darbą atlieka vienas studentas, jis turi pa-
teikti tris brėžinius; jeigu grupė studentų – atitinkamai daugiau, priklau-
somai nuo papildomų užduočių ar išplėstų kompleksinio darbo dalių. 

Pagrindiniai reikalavimai, keliami technologinio pobūdžio komp-
leksinio projekto brėžiniams:

1) projektuojamo komplekso, technologinės linijos, gamybos 
baro ar įmonės planas arba jo ištrauka su pažymėta rekonstrukcijos 
vieta, kuriame pateikiamas technologinės įrangos išdėstymas ir pan.;

2) įrenginių išdėstymo ir eksplikacijos planas;
3) projektuojamos arba tobulinamos gaminamos detalės techno-

loginio apdorojimo proceso eskizai;
4) įrenginio, kuris projektuojamas arba tobulinamas, surinkimo 

brėžinys;
5) detalių darbo brėžiniai. 
Pagrindiniai reikalavimai, keliami konstrukcinio pobūdžio komp-

leksinio projekto detalių darbo brėžiniams:
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1) turi būti nurodyti visi matmenys, reikalingi detalei pagaminti;
2) mažiausias būtinas projekcijų skaičius;
3) turi būti nurodyta medžiaga, mastelis, matmenų tolerancijos, 

paviršiaus šiurkštumai;
4) terminio apdorojimo (padengimo) būdai (jeigu reikia).
Pagrindiniai reikalavimai, keliami konstrukcinio pobūdžio komp-

leksinio projekto mazgų surinkimo brėžiniams:
1) gabaritiniai matmenys;
2) mazgo prijungimo (prie kito mazgo) matmenys;
3) detalių suleidimai pjūviuose;
4) pjūviai, paaiškinantys mechanizmo veikimo principą.
Pagrindiniai reikalavimai, keliami konstrukcinio pobūdžio komp-

leksinio projekto bendrųjų vaizdų brėžiniams:
1) gabaritiniai matmenys;
2) pagrindinės įrenginio techninės charakteristikos.
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2. KoMpleKsinio proJeKto pirMosios 
Dalies renGiMas

2.1. teorinės dalies struktūra

2.1.1. Įvadas

Įvadas susideda iš 1–2 puslapių. Pateikiamas problemos aktua-
lumas. Jame nurodoma, kodėl pasirinktas vienas ar kitas sprendimas 
darbe, kokią tai turi įtaką kitiems sprendimams ar rezultatams ir pan.

pavyzdys
Įvadas

Šalyje nuolat didėja neįgaliųjų žmonių kompensacinės techni-
kos, nes atsiranda prevencinis poreikis, spartėja tokių žmonių inte-
gracijos į darbą, visuomenę, mokslą procesas. Tinkamai pritaikyta 
kompensacinė priemonė neįgaliesiems žmonėms iš dalies, o kartais 
beveik visiškai kompensuoja jų negalią (tam tikrą defektą), padeda 
atgauti prarastą funkciją, t. y. reabilituotis, praplečia žmogaus gali-
mybes savarankiškai apsitarnauti, nepriklausomai gyventi bei dirbti, 
orientuotis aplinkoje, priimti informaciją, dalyvauti įvairioje veikloje 
(sportinė, kultūrinė), o tai naudinga ne tik pačiam žmogui, bet ir vals-
tybei. Neįgaliųjų kompensacinė technika (įvairūs vežimėliai, vaikšty-
nės, lazdos ir keltuvai, protezai, ortezai ir pan.) yra viena iš svarbiau-
sių reabi litacijos grandžių. Ji judėjimo negalią turintiems žmonėms 
suteikia galimybę kompensuoti prarastą funkciją, pristabdo ligos 
progresavimą. Kompensacinė technika parenkama pagal tai, kokios 
bio socialinės funkcijos sutrikusios. Yra individualaus ir kolektyvinio 
naudojimo kompensacinė technika.

Šiame darbe projektuojamas nuožulnus keltuvas su posūkio 
mechanizmu neįgaliesiems perkelti. Aiškinamajame rašte yra anali-
zuojami keltuvai, kaip kompensacinės technikos dalis, atliekama jų 
apžvalga, nagrinėjamos techninės charakteristikos. Konstrukcinėje 
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aiškinamojo rašto dalyje yra aprašomas projektuojamo nuožulnaus 
keltuvo su posūkio mechanizmu veikimo principas, nustatomos tech-
ninės charakteristikos, parenkamos medžiagos pagrindinėms kons-
trukcijos dalims ir atliekami pagrindinių detalių ir mazgų stipruminiai 
ir kitokie skaičiavimai. Technologinėje projekto dalyje aprašomos 
technologinės operacijos, jų eiliškumas, be to, įrankiai ir staklės, ku-
rios reikalingos keltuvo pagrindinės detalės gamybos procesui įvyk-
dyti. Taip pat projekte pateikti saugos reikalavimai, atliktas ekonomi-
nis įtaiso įvertinimas ir pateiktos išvados. Grafinėje projekto dalyje 
pateiktas specialaus įtaiso brėžinys, variantinis projektavimas, kuria-
me numatomi elektros variklio ir reduktoriaus sujungimo variantai, 
technologiniai eskizai ir ekonominiai rodikliai.

Šiam darbui atlikti ir reikiamai medžiagai rinkti buvo naudotasi 
įvairia moksline literatūra, dažniausiai iš techninės srities, be to, anks-
čiau studijuotų disciplinų paskaitų konspektais.

2.1.2. Užduotis savarankiškam darbui

Peržiūrėti literatūros šaltinius, pasirinkti sritį, kurioje bus daromas 
kompleksinis projektas, pasiūlyti kelis temų variantus ir aptarti juos su 
darbo vadovu arba pasirinkti iš siūlomų temų sąrašo. Nuspręsti, ar dar-
bas bus atliekamas individualiai, ar reikės pagalbos, todėl bus dirbama 
grupėje. Sudaryti darbų preliminarų planą.

2.1.3. teorinė dalis. projektavimo pagrindimas

Teorinę dalį turi sudaryti literatūros šaltinių apžvalga. Tai darbe 
analizuojamos ir sprendžiamos problemos sprendimo variantai ir gali-
mybės, kurie pateikiami kituose literatūros šaltiniuose. 

Kaip pavyzdį pateiksime temos „Nuožulnaus keltuvo posūkio 
mechanizmo projektavimas“ keletą teorinės dalies poskyrių, aprašan-
čių įvairias konstrukcijas. Tokio kursinio teorinę dalį turėtų sudaryti 
keltuvų, jų konstrukcijų, veikimo, posūkio mechanizmų ir kitų tech-
ninių charakteristikų apžvalga. Ypač daug dėmesio turi būti skiriama 
nuožulniems keltuvams, apžvelgiami ir analizuojami jų posūkio me-
chanizmai (žr. pavyzdį).
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pavyzdys

skyrius. poskyris. (toliau – s.p., skyrius – s, poskyris – p)  
posūkio mechanizmų naudojimas

Labai dažnai dėl neįgaliųjų poreikių ar aplinkos, kurioje yra mon-
tuojamas ar naudojamas keltuvas, ypatybių, linijinio keltuvo judesio 
neužtenka. Tuomet reikalingas posūkio mechanizmas, kuris atitiktų 
neįgaliojo poreikius. Be to, jis turi kiek įmanoma idealiai tikti keltuvo 
darbo erdvėje. Priklausomai nuo šių veiksnių, posūkio mechanizmai 
ar kitos priemonės, leidžiančios keltuvo kėlimo įtaisui pasisukti, gali 
būti skirtingų konstrukcijų.

Priklausomai nuo valdymo pobūdžio posūkio mechanizmus gali-
ma suskirstyti į dvi pagrindines grupes:

–  rankinio valdymo;
–  automatinio valdymo.
Rankiniai posūkio mechanizmai valdomi mechaniškai dažniau-

siai žmogaus, kuris prižiūri neįgalųjį, arba paties neįgaliojo. Keltuvas 
su rankinio valdymo mechanizmu pateiktas 2.1 pav.

2.1 pav. Keltuvas su rankinio valdymo posūkio mechanizmu

Tokio mechanizmo veikimo principas yra labai paprastas: ant su-
kamojo rėmo konstrukcijos apačioje yra užmauti radialiniai guoliai, 
taip pat konstrukcijos stabilumą palaiko sienoje įrengti tvirtinimo įtai-



24

sai, kurie atlieka slydimo guolių vaidmenį. Stumiant arba traukiant 
rėmą, ligonio padėtis gali būti keičiama 180º.

Tačiau tokia konstrukcija turi ir trūkumų – norint pasukti reikia 
pridėti pakankamai didelę jėgą. Todėl buvo sukurti keltuvai su svirti-
niais posūkio mechanizmais (2.2 pav.).

2.2 pav. Keltuvas su svirtiniu posūkio mechanizmu

Šių abiejų posūkio mechanizmų trūkumas yra tas, kad neįgalusis 
neturi galimybės su keltuvo valdymu susitvarkyti pats. Todėl buvo su-
kurti keltuvai su automatiniu posūkio mechanizmu. Dažniausiai tokie 
keltuvai yra stacionarūs. Valdymo pobūdis dažniausiai yra elektrome-
chaninis, rečiau pneumatinis ir hidraulinis. Tai galima paaiškinti tuo, 
kad šiuo atveju elektromechaninės pavaros yra efektyvesnės ir piges-
nės, be to, pneumatinėmis ir hidraulinėmis pavaromis geriau atlieka-
mas linijinis judesys negu sukamasis. 

Posūkio mechanizmai su automatiniu valdymo mechanizmu daž-
nai naudojami nuožulniuose keltuvuose su sėdynėmis (2.3 pav.).
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2.3 pav. Nuožulnus keltuvas su automatiškai pasukama sėdyne

Sėdynei pasukti dažniausiai naudojamos krumplinės perdavos 
(2.4 pav.).

2.4 pav. Krumplinė perdava

Paspaudus valdymo pulto atitinkamą mygtuką, įsijungia elektros 
variklis, kurio rotorius perduoda sukimosi judesį varančiajam krump-
liaračiui, o jis savo ruožtu suka varomąjį, kurio velenas sujungtas su 
sėdyne. Tokiu būdu gaunamas reikalingas judesys.

Tais atvejais, kai neįgalųjį reikia parkelti per kelis aukštus (pvz., 
visuomeninės paskirties pastatai), o statyti vertikalųjį keltuvą nėra ga-
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limybės, reikia taikyti nuožulnųjį keltuvą su posūkiais. Šiuo atveju 
sukamąjį judesį turi atlikti visas atraminis įtaisas. Dažniausiai posūkio 
mechanizmą sudaro traukiamosios važiuoklės, įmontuotos keliamoje 
platformoje, ir posūkio ruožuose sulenktas kreipiklis (2.5 pav.).

2.5 pav. Nuožulnus keltuvas su sulenktu kreipikliu 

Kai keliamoji platforma pasiekia posūkio ruožą, jos važiuoklės 
slenka sulenkta kreipiklio dalimi, atlieka posūkį  ir toliau juda nusta-
tyta kryptimi. Labai svarbu, kad važiuoklių ratukai atitiktų kreipiklio 
lenkimo spindulį ir platforma toliau neužstrigtų. Todėl projektuojant 
tokio tipo keltuvus atliekami griežti geometriniai skaičiavimai. Taip 
pat yra labai svarbus tokio kreipiklio gamybos procesas. Kai vamz-
džių, iš kurių susideda kreipiklis, tekinimo darbai yra atlikti, jie sulen-
kiami specialiomis lenkimo mašinomis, išlaikant nustatytą geometriją.

Vėliau išsamiai išanalizavus aktualią problemą aprašančius litera-
tūros šaltinius rašomas teorinės dalies apibendrinimas ir projektavimo 
pagrindimas. Tai reiškia, kad studentas, išanalizavęs problemos spren-
dimo būdus, nustatė visus privalumus ir trūkumus, veikimo princi-
pus, technines charakteristikas ir praktinę reikšmę ir priėmė tam tikrą 
sprendimą, kuris nulems tolesnę projektavimo eigą. Posūkio mecha-
nizmo projektavimo pagrindimo pavyzdys pateiktas toliau. 
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pavyzdys:

s.p. apibendrinimai ir projektavimo pagrindimas

Teorinėje dalyje buvo suklasifikuoti ir išnagrinėti keltuvai neįga-
liesiems, nagrinėti jų tipai ir konstrukciniai ypatumai. Dabar galima 
padaryti išvadą, kad pirmiausia keltuvo tipą ir jo konstrukciją nule-
mia vartotojo poreikis, ar esant tam tikrai situacijai reikalingas mobi-
lus (į vonią), ar daugiafunkcis, ar stacionarus keltuvas (nuožulnusis, 
vertikalusis). Be to, labai didelę įtaką turi aplinka, kurioje turi būti 
naudojamas keltuvas. Šiuo atveju reikia įvertinti keltuvo įrengimo ga-
limybes ir nustatyti, koks iš išvardintų keltuvų tipų yra tinkamiausias.

Kadangi šiame darbe yra projektuojamas stacionarusis ir nuožul-
nusis keltuvas neįgaliesiems, prieš projektuojant, reikia atsižvelgti į 
jo tobulinimo galimybes. Bene svarbiausia ir sudėtingiausia keltuvo 
dalis yra pavara, kuri turi daugiausia įtakos keltuvo funkcionalumui, 
efektyvumui ir jo kėlimo charakteristikoms. Yra visa aibė įvairių pa-
varų (mechaninių, elektrinių ir kt.), kurių parametrai tiktų tam tikrai 
situacijai, todėl pavaros parenkamos ir jų atskiros detalės tarpusavy-
je derinamos konstruktoriaus nuožiūra. Kadangi šiuo atveju pavaros 
paskirtis yra priversti judėti platformą (ją kelti), pavaros išėjime turi 
būti tam tikras traukos elementas. Klasikinė mechanizmų mechanika 
dažniausiai  siūlo tokius traukos elementus, kaip diržai ir grandinės. 
Minėti elementai patikimai atlieka savo funkcijas, todėl tokio tipo kel-
tuvuose labai dažnai naudojami. Nepaisant to, jie turi trūkumų, dėl 
kurių patiriama energijos nuostolių ir sumažėja mechanizmo efek-
tyvumas. Prie traukos diržų trūkumų galima priskirti tai, kad dėl jo 
slydimo gaunamas nepastovus perdavimo skaičius, be to, velenų ap-
krovimai yra gana dideli. Taip pat reikia apsaugoti, kad ant diržo ne-
patektų alyvos. Grandinės trūkumai yra tie, kad ją reikia labai kruopš-
čiai montuoti ir prižiūrėti, be to, pavaros eiga yra šiek tiek netolygi, 
kadangi kiekvienas žvaigždutės, traukiančios grandinę, krumplys 
duoda smūgį. Šiuo atveju tobulinimo priemonė būtų minėtų elementų 
pranašumų naudojimas ir derinimas, kuris galėtų pašalinti aprašytus 
trūkumus. Konstrukcinė inovacija yra specialus, nedidelio skersmens 
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plieninis traukos lynas su užpresuotais plastikiniais rutuliukais. Toks 
traukos elementas leidžia užtikrinti pastovų perdavimo skaičių (ka-
dangi pašalina slydimą) ir padidina pavaros eigos sklandumą, kadangi 
žvaigždučių, kurios traukia lyną, krumpliai kabina plastikinius rutu-
liukus beveik be smūgių. Tokiu būdu padidinamas bendras mechaniz-
mo naudingumo koeficientas, taip pat patogesnis yra lyno eksploata-
vimas, nes nereikalauja papildomos priežiūros. Išsamiau traukos lynas 
aprašomas konstrukcinėje projekto dalyje. O posūkio mechanizmo pa-
renkamas toks variantas, kai  kreipiklis yra sulenktas, kadangi tokia 
konstrukcija optimaliai tinka projektuojamam keltuvui. 

Kitas temos pavyzdys yra „Vežimėlio neįgaliam vaikui, sergan-
čiam cerebriniu paralyžiumi, projektavimas“ teorinės dalies skyrius, 
aprašantis cerebrinio paralyžiaus ypatumus, reikalingą kompensacinę 
techniką ir pan. Tokio kursinio projekto teorinę dalį turėtų sudaryti 
vaikiškų neįgaliųjų vežimėlių, skirtų vaikams, sergantiems cerebriniu 
paralyžiumi, konstrukcijų ypatumų analizė, palyginimas, privalumų ir 
trūkumų išryškinimas.

pavyzdys

s.p. reabilitacinės technikos reikalavimai

Pagrindiniai kriterijai skiriant reabilitacinę techniką:
–  Negalios laipsnis, t. y. sunkus ir didelis funkcijų pakenkimas 

ir didelės paramos poveikis. Aukščiausią prioritetą turi sunkią 
negalią turintys žmonės.

–  Naudojimo sritis,  t. y. pagalbos priemonė, kuri yra būtina me-
dicinos priemonės dalis. Pagalbos priemonė, kuri tiesiogiai 
kompensuoja prarastą kūno arba jutiminę funkciją.

–   Reikalaujančios daugiau išlaidų yra pagalbos priemonės, ku-
rioms reikia papildomų priedų ir esminių papildomų išlaidų 
esant  sutrikimui (individualus pritaikymas). Jos turi prioritetą 
prieš standartines.
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Technika yra skiriama remiantis medicinine būkle, socialine situ-
acija, gyvenamąja aplinka ir pagalbos priemonės funkcija.

Konstrukcijai keliami reikalavimai:
–  vežimėliuose turi būti įmanoma įtaisyti priemones, neleidžian-

čias nuslysti vartotojo kojoms (blauzdas palaikanti juosta);
–  jei pėdų ir kojų atramos gali būti reguliuojamos arba keičiama 

jų padėtis, tai turi būti numatytos priemonės, patikimai fiksuo-
jančios juos esant bet kokiai naudojimo padėčiai;

–  jei pėdų ir kojų atramų padėtis gali būti pakeista, tai reguliavi-
mo žingsnis neturi būti didesnis kaip 25 mm;

–  jei vežimėlis turi atskiras pėdų atramas kiekvienai kojai, tai:
 –  tarpas tarp atramų turi būti ne didesnis kaip 25 mm vaikų ve-

žimėliams,
 –  arba atrama turi turėti priemones, kurios neleistų pėdai nu-

slysti į tarpą.
–  jei padangos pneumatinės (pripučiamos), jų ventiliai turi būti 

vienodi;
–  vežimėliuose turi būti numatyta priemonė įtaisyti saugos diržą;
–  jei rankų atramos ir nugaros atramos gali būti reguliuojamos 

arba keičiama jų padėtis, tai turi būti priemonės, patikimai fik-
suojančios esant bet kokiai naudojimo padėčiai;

–  vežimėlis privalo turėti rimties stabdžius;
–  rimties stabdžiai turi turėti reguliavimo priemones dilimui į 

trinties paviršių kompensuoti (padangas);
–  jei vežimėlis turi varymo sistemą, kurioje nėra stabdymo prie-

monių, jame turi būti įtaisytas pagrindinis stabdis (pvz., svirti-
mis varomas vežimėlis);

–  jei vežimėlis nešimo patogumui yra išardomasis, tai kiekviena 
dalis, kurios masė didesnė nei 10 kg, turi turėti manipuliavimo 
įtaisus (rankenas ar pan.) arba instrukcijoje turi būti numatomos 
vietos, už kurių paėmus galima saugiai pakelti išardytas dalis;

–  jei mažiausias virtimo atgal statinis stabilumas yra mažesnis 
kaip 10°, turi būti numatyta vieta (priemonė) apsaugai įtaisyti;

–  jėga rimties stabdžiams įjungti reikalinga ne didesnė kaip 60 N;
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–  įjungus stabdžius vežimėlis neturi slysti, o ratai neturi suktis 
esant 7° nuolydžiui;

–  įjungtas stabdis neturi išsikišti virš sėdynės;
–  pakrauto vežimėlio su tinkamai pripūstais ratais kelio prošvaisa 

turi būti bent 40 mm (atstumas tarp žemiausios vežimėlio da-
lies ir žemės).

s.p. vežimėlių vaikams su cerebriniu paralyžium analizė

Daugelis vaikų, turintys cerebrinio paralyžiaus sutrikimą, labai 
sunkiai kontroliuoja savo laikyseną. Jie negali sėdėdami išlaikyti pu-
siausvyros arba pakeisti padėties, kad būtų patogiau, arba sėdint dar 
ką nors atlikti. Dažniausiai visas vaiko dėmesys būna sukauptas į tai, 
kaip išsilaikyti vertikalios padėties, ir jiems sunku užsiimti kita veikla.

Didžiausia tokių daugelio vaikų problema yra nesugebėjimas sė-
dint išlaikyti dubens sėdimoje padėtyje. Dėl nenormalaus raumenų to-
nuso dubuo būna pakrypęs atgal ir dėl to vaikas sėdi sulinkęs. Esant 
tokiai padėčiai vaikui sunku išlaikyti pusiausvyrą ir todėl jam sunku 
ką nors veikti. Dėl ilgą laiką sėdinčio vaiko padėties gali atsirasti stu-
buro, dubens ir klubų deformacijų.

Ankščiau aprašytas vaiko fizinės charakteristikos rodo vaikų, ser-
gantiems cerebriniu paralyžiumi, sėdimos dalies požymius.

Vertikali sėdėjimo padėtis  rekomenduojama, kad vaikas  sėdėtų 
vertikaliai, kai klubų ir kelių kampai yra po 90°. Tokia padėtis reika-
linga, kad:

– formuotųsi normali laikysena;
– būtų slopinamas nenormalus raumenų tonusas;
–  vaikas galėtų kuo aktyviau naudotis rankomis, kuo patogiau 

žiūrėti ir jo pusiausvyra būtų gera.
Nuolaidi pagalvėlė  reikalinga tam, kad:
–  sėdėjimo pagrindas būtų stabilesnis ir sumažėtų galimybė sėdė-

ti sulinkus;
– šlaunikauliai būtų horizontalioje padėtyje;
– dubens kaulams būtų geras sėdėjimo paviršius;
– svoris būtų nukreiptas į sėdėjimo pagrindą, būtent į šlaunis ir 

sėdmenis.
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Antkelis padeda stabilizuoti vaiko dubenį sėdimoje padėtyje. Taip 
dubuo nenukrypsta atgal, apatinė kūno dalis būna paremta ir vaikas 
gali judėti. Antkelis per šlaunikaulius priremia dubenį ir klubų sąna-
rius. Jis taip pat padeda išlaikyti  kojų pasisukimą į kurią nors pusę.

Dubens diržas padeda laikyti dubenį, kad vaikas neslystų  pirmyn 
ar nekiltų, kai yra nenormalus raumenų tonusas arba ekstensinių spaz-
mų metu.

Šoninės dubens atramos stabilizuoja dubenį, kuris būna geriau 
paremtas, kad vaikas neslystų Šoninių atramų vieta reguliuojama, pri-
klausomai nuo vaiko padėties.

Šoninės stuomens atramos reikalingos, kad gerai užfiksavus du-
benį, kai kurie vaikai galėtų kontroliuoti stuomenį. Kitiems reikia pri-
dėti stuomens atramas, kad jie galėtų sėdėti tiesiai, nevirstų į šonus ir 
kad susiformuotų stuburo išlinkimai. Šoninių stuomens atramų vietą 
taip pat galima reguliuoti.

Be šių, aprašytųjų sėdimosios dalies reikalavimų, vežimėlis dar 
turi būti lengvas, mažos savikainos, patogus ir vaikui, ir jo palydovui. 

Kambario vežimėlis, vaikui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi, 
skirtas savarankiškai arba kito pagalba (tai priklauso nuo ligos pobū-
džio) judėti patalpose, taip pat vietose, kuriose yra tvirta paviršiaus 
danga (2.6 pav.). 

2.6 pav. Kambario vežimėlis vaikui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi
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Vežimėliai parenkami individualiai, atsižvelgiant į visas fizines 
charakteristikas. Tai labai svarbu tiems, kurių būklė sunkesnė, nes tik 
turėdami atitinkamas technikos priemones, vaikai gali geriau vystytis 
ir integruotis į visuomenę. 

Vežimėliai gaminami trijų dydžių, priklausomai nuo amžiaus, bet 
pagrindinis rodiklis yra vaiko ūgis, o ne amžius.

Toks vežimėlis susideda iš aliuminio rėmo – važiuoklės, nuima-
mos kėdutės ir nuimamo staliuko. Nuimamos kėdutės kampas regu-
liuojamas, kėdutė turi:

– reguliuojamo aukščio galvos atramą;
– reguliuojamo aukščio ir pločio pažastų ir klubų atramas;
– reguliuojamo ilgio sėdynę;
– kelių fiksatorius;
– reguliuojamo aukščio kojų atramas;
–  keičiamos padėties pėdų kaušelius su pėdų fiksavimo dirže-

liais;
– liemenę, klubų diržus.
Į vežimėlio komplektą įeina reguliuojamo aukščio ir atstumo iki 

vaiko lengvai nuimamas staliukas, galinės atramos, atramos, pastato-
mos ir reguliuojamos fiksatoriais. Ratai, staliukas ir kėdutė yra lengvai 
nuimami, tai sumažina vežimėlio dydį transportuojant ir sandėliuojant.

Vežimėlis užtikrina stabilų ir saugų sėdėjimą, taisyklingą kūno 
padėtį. Sėdėdamas tokiame vežimėlyje vaikas gali būti aktyvesnis.

2.1.4. Užduotis savarankiškam darbui

Atlikti literatūros šaltinių analizę, apibendrinti ją ir parašyti pro-
jektavimo pagrindimą. Pateikti konstrukcinės dalies viziją.
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3. KoMpleKsinio proJeKto antrosios 
Dalies renGiMas

3.1. Konstrukcinė dalis

Konstrukcinė dalis pradedama projekto pristatymu, t. y. pristatomas 
konkretus projektuojamas objektas ir jo planuojama paskirtis, pateikia-
mos reikalingos struktūrinės, kinematinės, elektrinės ir kitos schemos, 
taip pat bendras objekto vaizdas, pateikiamos reikalingos techninės cha-
rakteristikos, nurodomi mechanizmai, svarbios dalys ir detalės. 

Nagrinėjamo pavyzdžio konstrukcinė dalis susideda iš keltuvo pri-
taikymo aprašymo, keltuvo veiklos ir sudėties aprašymo su struktūri-
ne ir kinematine schemomis, parenkamo sliekinio reduktoriaus bendro 
vaizdo, sudėtinių dalių techninių charakteristikų aprašymo, kampo pa-
rinkimo skaičiuotės, konstrukcijos medžiagų parinkimo, variklio reduk-
toriaus ir guolių parinkimo inžinerinių skaičiavimų. Tai didžiausia pagal 
apimtį ir bene pati svarbiausia kompleksinio kursinio darbo dalis.

pavyzdys

3.1 pav. Pavaros kinematinė schema

3.2 pav. Keltuvo struktūrinė schema
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3.3 pav. Sliekinio motoreduktoriaus bendras vaizdas:  
1 – elektrinis variklis, 2 – sliekas, 3 – sliekratis

s.p. Keltuvo posūkio kampo nustatymas

Projektuojamas keltuvas yra skirtas neįgaliajam perkelti į visuo-
meninės paskirties pastato antrąjį aukštą. Atsižvelgiant į laiptų schemą, 
kuri pateikta S.x pav. (čia nepateikta, aut. past.), galima daryti išvadą, 
kad keltuvas turi būti su posūkio mechanizmu, norint užtikrinti neper-
traukiamą platformos judėjimą. Keltuvo posūkio mechanizmą sudaro 
sulenktas kreipiklis ir lyno traukiamos važiuoklės. Keltuvo kreipiklis 
yra sulenkiamas naudojant specialias vamzdžių lenkimo mašinas, to-
dėl norint gauti sklandų mechanizmo darbą, reikia tinkamai nustatyti 
kreipiklio sulenkimo kampą.

Kreipiklis turi būti lenkiamas horizontalioje ir vertikalioje plokš-
tumoje. Dėl to vamzdžių geometrinių parametrų pokyčiai bus matomi 
vaizduose iš šono, iš priekio ir iš viršaus. Žiūrint iš viršaus platforma 
juda ir pasisuka 180º  kampu posūkio vietoje, t. y. pasisuka ir juda prie-
šinga kryptimi. Todėl horizontalioje plokštumoje kreipiklis turi būti 
sulenkiamas 90º kampu dviejose vietose. Kreipiklis gali būti sulenkia-
mas įvairaus dydžio spindžiais, o nuo to priklauso mechanizmo darbo 
sklandumas. Jei posūkis bus labai staigus (mažas sulenkimo spindis), 
posūkio ruože atsiras važiuoklių užstrigimo tikimybė. Tačiau didinant 
sulenkimo spindį, didėja konstrukcijos matmenys ir neefektyviai išnau-
dojama turima erdvė. Be to, padidėja platformos judėjimo kelias. Todėl 
nustatant kreipiklio sulenkimo spindį, reikia remtis optimaliu santykiu 
tarp mechanizmo darbo sklandumo ir konstrukcijos ergonomiškumo ir 
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gabaritų. Atsižvelgiant į tai, parenkamas 150 mm kreipiklio sulenkimo 
spindis, esant 50 mm jos vamzdžių storiui (3.4 pav.).

3.4 pav. Kreipiklio posūkio parametrai. Vaizdas iš viršaus

Vaizde iš šono galima matyti, kad platforma juda į viršų nuožulnia 
kryptimi (23º kampu, paskui apsisuka ir juda į priešingą pusę, pradi-
nės krypties atžvilgiu, t. y. tokiu pat nuolydžio kampu (23º). Remiantis 
tuo, galima daryti išvadą, kad vertikalioje plokštumoje platforma pa-
sisuka 46º. Siekiant išvengti važiuoklių užstrigimo ir kiek įmanoma 
efektyviau panaudoti turimą erdvę, vertikalioje šoninėje plokštumoje 
kreipiklis yra sulenkiamas 125 mm spindžiu (3.5 pav.).

3.5 pav. Kreipiklio posūkio parametrai. Vaizdas iš šono

Kadangi projekcijos iš šono ir iš viršaus yra nubraižytos, galima 
sudaryti projekciją iš priekio ir nustatyti trūkstamus geometrinius po-
sūkio parametrus (3.6 pav.).
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3.6 pav. Kreipiklio posūkio parametrai. Vaizdas iš priekio

Remiantis kreipiklio geometrija galima išskirti du „pavojingiau-
sius“ ruožus, kurie yra vamzdžio sulenkimo vietoje. Joje yra didžiau-
sia važiuoklių užstrigimo tikimybė.

Visuose kompleksiniuose projektuose prie konstrukcinės dalies 
turi būti poskyris „Konstrukcijos medžiagų parinkimas“, o tai reiškia, 
kad studentas ar studentų grupė turi savo projektuojamam objektui 
parinkti pagrindinių dalių konstrukcines medžiagas ir pateikti pagrin-
dines reikalingas savybes. Patogiausia medžiagas pateikti lentele, 
prieš tai jas išvardinus ir nurodžius konstrukcijos dalis, kurioms bus 
parenkama medžiaga. Reiktų paaiškinti, kodėl viena ar kita medžiaga 
pasirenkama, pavyzdžiui, tam tikra medžiaga pagal savybes reikalin-
ga trinčiai mažinti arba biosuderinamumui užtikrinti ir panašiai. 

pavyzdys

3.1 lentelė. Konstrukcijos medžiagų parinkimas

Konstrukcijos elementas Parinkta medžiaga Papildomi reikalavimai, 
keliami medžiagoms

Sliekas Plienas 40X Terminis apdirbimas iki 
50 HRC

Sliekračio vainikas Alavinė bronza Br05C5S6 –
Sliekračio šerdis, žvaigždu-
tė ir reduktoriaus velenas Plienas C45 Terminis apdirbimas iki 

42 HRC
Traukos lynas Plienas 35ХГС Terminis apdirbimas 
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Užpresuoti rutuliukai ir 
važiuoklės ritinėliai Polipropilenas –

Keliamoji platforma, va-
žiuoklės ir kreipiklis Plienas C30 Terminis apdirbimas iki 

30 HRC
Sujungiamieji elementai Plienas C20 –

Lentelėje patogu pateikti ir techninės konstrukcijos, jos mazgo ar 
tam tikros dalies charakteristikas.

pavyzdys

3.2 lentelė. Traukos lyno techninės charakteristikos
Konstrukcija plieninis lynas su užpresuotais rutuliukais

Skersmuo, mm 7,0
Ilgis, m 22
Lyno žingsnis, mm 64
Lyno nutraukimo jėga, N 156960
Skaičiuojamoji jėga, N 3587
Standartas arba techninės sąlygos GOST 2688-80

Konstrukcinei daliai iliustruoti yra pateikiamas bendro vaizdo brė-
žinys, surinkimo brėžinys, mazgų brėžiniai arba reikalingos schemos. 
Populiariausias kompleksiniuose kursiniuose projektuose yra bendro 
vaizdo brėžinys. Jame turi būti pateikti projektuojamos konstrukci-
jos vaizdai. Vaizdų reikia pateikti tiek, kad iš bendro vaizdo brėžinio 
būtų galima paaiškinti projektuojamo objekto veikimą. Bendro vaizdo 
brėžinyje nurodomos pagrindinės konstrukcijos dalys ir pagrindinės 
techninės charakteristikos, apskaičiuotos konstrukcinėje dalyje. Taip 
pat nurodomi pagrindiniai gabaritiniai matmenys. 3.7 paveiksle patei-
kiamas bendro vaizdo pavyzdys. 

3.1 lentelės pabaiga
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3.7 pav. Brėžinio bendro vaizdo pavyzdys
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3.2. inžinerinė skaičiuotė

Priklausomai nuo to, kokio pobūdžio yra kompleksinis kursinis 
darbas – ar tai būtų labiau technologinio, ar labiau konstrukcinio –
nuo to priklauso ir atitinkamų inžinerinių skaičiuočių reikalingumas. 
Technologinio pobūdžio projektuose gali tekti apskaičiuoti techno-
loginės įrangos išdėstymą patalpose, parinkti apšvietimą, vėdinimą, 
elektros maitinimą ir pan. Jeigu projektuojamas mechanizmas, daž-
nai jame bus naudojama kokio nors tipo pavara, todėl tuomet inžine-
rinės skaičiuotės metu bus apskaičiuojami tos perdavos parametrai, 
pavyzdžiui, variklis ir jo tipas, galingumas ir reikalingas apsisukimų 
skaičius arba sukamojo judesio pakeitimas linijiniu, reduktoriaus 
tipo parinkimas, jo parametrų skaičiuotė (pvz., perdavimo skaičius, 
krumplinio reduktoriaus krumplių skaičius, geometriniai parametrai ir 
pan.). Projekte naudojant hidraulines arba pneumatines sistemas, ap-
skaičiuojami šių sistemų parametrai, pavyzdžiui, reikalingas darbinis 
slėgis, nuostoliai, parenkami hidrauliniai arba pneumatiniai cilindrai, 
jų išvystoma jėga, darbinė eiga ir pan. Projektuojant reabilitacinę tech-
niką, pvz., vežimėlį neįgaliajam, turinčiam specifinių poreikių, reikia 
apskaičiuoti biomechaninius parametrus. Toliau pateiksime neįgaliojo 
vaiko, sergančio cerebriniu paralyžiumi, masės centro nustatymo inži-
nerinės skaičiuotės pavyzdį. 

3.2.1. inžinerinės skaičiuotės pavyzdžiai,  
skaičiuojant žmogaus masės centrą 

s. Žmogaus masės centro skaičiavimas

Projektuojant neįgaliojo vežimėlį vaikui, sergančiam cerebriniu pa-
ralyžiumi, reikia įvertinti neįgalaus žmogaus antropometrinius duomenis. 

Antropometrija (gr. anthropos + metreo – matuoju) – žmogaus 
kūno matavimas, vienas svarbiausių antropologijos (mokslo apie žmo-
gų, jo kilmę, rases) metodų. Tiriama žmogaus morfologinių ir fizio-
loginių požymių, kuriuos galima išreikšti absoliučiais ir santykiniais 
dydžiais, įvairovė. Kiekvienas matmuo apibūdina tam tikrą svarbų su-
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dėjimo požymį arba santykį. Skiriama cefalometrija (matuojama gal-
va), somatometrija (matuojamas visas kūnas), osteometrija (kaulai), 
kraniometrija (kaukolė). Morfologiniai požymiai nustatomi matuojant 
ūgį stovint, sėdint, krūtinės ląstos apimtį įkvepiant ir iškvepiant, pilvo 
apimtį, žasto apimtį ir ilgį, pėdos keltį ir ilgį; funkciniai – plaučių 
gyvybinį tūrį (matuojama spirometru), rankų raumenų jėgą (dinamo-
metru), liemens raumenų jėgą (stanometru). Iš bendros apžiūros nu-
statomos odos ląstelių sienelių įtempis, poodinė ląstelienos būsena, 
raumenų ir krūtinės ląstos forma, kūno laikysena. Antropometriniai 
duomenys svarbūs kuriant statinius, jų elementus (pvz.: durų matme-
nų, durų rankenų padėties, laiptų pakopų aukštis), gyvenimo aplinką 
(baldai, indai).  Siekiama, kad žmogaus daiktinė aplinka būtų patogi 
žmogui gyventi ir ja naudotis. Beveik visi senoviniai matavimo vie-
netai reiškiami žmogaus kūno dydžiais (pėda, sieksniu, sprindžiu, 
žingsniu). Antropometrijos metodiką XIX a. parengė P. Broka (Broca, 
Prancūzija), patobulino (1914 m.) R. Martinas (Martin, Vokietija).

Vaikas, sergantis cerebriniu paralyžiumi, sėdi vaikiškame kamba-
rio vežimėlyje. Pagal užduotį jo duomenys: ūgis H = 1,31 m, svoris 
mi = 31 kg.

s.p. vaiko atskirų kūno segmentų masės nustatymas

Atskiro kūno segmento masė – tai atskiro kūno segmento masės 
koeficiento ir žmogaus masės sandauga. Segmento masės skaičiuotei 
taikoma ši formulė:

 m kn m im= × , (3.1)

čia mn – atskiro segmento masė, kg; km – atskiro segmento masės 
koefi cientas; mi –  žmogaus masė, šiuo atveju vaiko svoris mi = 31 kg.

Atskiro segmento masę galima apskaičiuoti naudojantis antropo-
metrinių duomenų lentele, kurioje atskiro segmento masės koeficien-
tas yra išreikštas segmento masės ir kūno masės santykiu ir nurodyta 
atskirų kūno segmentų masės ir masės centro priklausomybė nuo ati-
tinkamų koeficientų (3.3 lentelė).
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3.3. lentelė. Atskirų kūno segmentų masės ir masės centro priklausomybė 
nuo atitinkamų koeficientų

eil. 
nr.

segmen
tas atstumas

segmento 
svoris/

viso kūno 
svoris

Masės 
centras/
segmen-
to ilgis

1 Pėda Išorinis čiurnos kauliukas /antrojo pa-
dikaulio galva 0,0145 M 0,50

2 Blauzda Šlaunikaulio krumpliai / vidinis čiur-
nos kauliukas 0,465 M 0,433

3 Šlaunis Didysis gubrys / šlaunikaulio krump-
liai 0,100 M 0,433

4 Dubuo 
ir pilvas

Krūtininės dalies stuburo slankstelis 
„T12“ ir liemeninės dalies stuburo 
slankstelis „L1“ / didysis gubrys

0,281 M 0,270

5 Krūtinė

Kaklinės dalies stuburo slankste-
lis „C7“ ir krūtininės dalies stuburo 
slankstelis „T1“ / krūtininės dalies stu-
buro slankstelis „T12“ ir liemens dalies 
stuburo slankstelis „L1“ ir dia fragma

0,216 M 0,820

6 Žastas Peties sąnario ašis / alkūnės ašis 0,028 M 0,436

7 Dilbis Alkūnės ašis / alkūnkaulio ylinė atau-
ga 0,016 M 0,430

8 Plaštaka Riešo ašis / vidurinio delnakaulio 
krumplys 0,006 M 0,506

9 Galva ir  
kaklas

Kaklinės dalies stuburo slankste-
lis „C7“ ir krūtininės dalies stuburo 
slankstelis „T1“ ir pirmasis šonkau-
lis / ausies kanalas

0,081 M 1,000

Tuomet galima apskaičiuoti visų kūno segmentų mases.
Pėdos masė:

 m mi1 0 0145 0 0145 31 0 4495= × = × =, , ,  kg ,

čia m1 – pėdos masė, kg; km – pėdos masės koeficientas; km = 0 0145, ,
mi – vaiko masė, mi = 31 kg.
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Blauzdos masė:

 m mi2 0 0465 0 0465 31 1 442= × = × =, , ,  kg ,

čia m2 – blauzdos masė, kg; km – blauzdos masės koeficientas, 
km = 0 0465, ; mi – vaiko masė, mi = 31 kg.

Šlaunies masė:

 m mi3 0 100 0 100 31 3 100= × = × =, , ,  kg ,

čia m3 – šlaunies masė, kg; km – šlaunies masės koeficientas, 
km = 0 100, ; mi – vaiko masė, mi = 31 kg.

Dubens ir pilvo masė:

 m mi4 0 281 0 281 31 8 711= × = × =, , ,  kg,

čia m4 – dubens ir pilvo masė, kg; km – dubens ir pilvo masės koeficien-
tas, km = 0 281, ;mi – vaiko masė, mi = 31 kg.

Krūtinės masė:

 m mi5 0 216 0 216 31 6 696= × = × =, , ,  kg,

čia m5 – krūtinės masė, kg; km – krūtinės masės koeficientas, km = 0 216, ; 
mi – vaiko masė, mi = 31 kg.

Žasto masė:

 m mi6 0 0280 0 0280 31 0 868= × = × =, , ,  kg ,

čia m6 – žasto masė, kg; km – žasto masės koeficientas, km = 0 0280, ,
mi – vaiko masė; mi = 31 kg.

Dilbio masė: 

 m mi7 0 016 0 016 31 0 496= × = × =, , ,  kg ,

čia m7 – dilbio masė, kg; km – dilbio masės koeficientas, km = 0 016, ;
mi – vaiko masė, mi = 31 kg.
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Plaštakos masė:

 m mi8 0 006 0 006 31 0 186= × = × =, , ,  kg ,

čia m8  – plaštakos masė, kg; km – plaštakos masės koeficientas, 
km = 0 006, ;mi – vaiko masė, mi = 31 kg.

Galvos ir kaklo masė:

 m mi9 0 081 0 081 31 2 511= × = × =, , ,  kg ,

čia m9 – galvos ir kaklo masė, kg; km – galvos ir kaklo masės koefici-
entas, km = 0 081, ;mi – vaiko masė, mi = 31 kg.

 Apskaičiuotų kūno segmentų masių rezultatai pateikti 3.4 lentelėje.

3.4 lentelė. Vaiko kūno segmentų masė

Eil. Nr. Segmentas Žymėjimas Reikšmė, kg
1 Pėda m1 0,4495
2 Blauzda m2 1,442
3 Šlaunis m3 3,100
4 Dubuo ir pilvas m4 8,711
5 Krūtinė m5 6,696
6 Žastas m6 0,868
7 Dilbis m7 0,496
8 Plaštaka m8 0,186
9 Galva ir kaklas m9 2,511

s.p. atskirų kūno segmentų ilgių nustatymas

Žmogaus kūno segmentų ilgis nustatomas pagal žmogaus antro-
pometrines normas (3.8 pav.). Antropometrinė norma rodo ryšį tarp 
kūno segmentų linijinių matmenų ir jo ūgio.
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3.8 pav. Žmogaus antropometriniai duomenys

Atskiro kūno segmento ilgis skaičiuojamas pagal formulę, kūno 
segmento ilgį išreiškiant atskiro kūno segmento ilgio koeficiento ir 
žmogaus ūgio sandauga:

 l k Hn l= × , (3.2)

čia ln – atskiro kūno segmento ilgis, m; kl – atskiro kūno segmento il-
gio koeficientas; H – vaiko ūgis, H = 1,13 m.

Pėdos ilgis:

 l H1 0 152 0 152 1 13 0 172= × = × =, , , ,  m,

čia l1 – atskiro kūno segmento ilgis, m; k1 – atskiro kūno segmento 
ilgio koeficientas, k1 0 152= , ; H – vaiko ūgis, H = 1,13 m.
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Blauzdos ilgis:

 l H2 0 285 0 285 1 13 0 322= × = × =, , , ,  m,

čia l2 – atskiro kūno segmento ilgis, m; k2 – atskiro kūno segmento 
ilgio koeficientas, k2 0 285= , ; H – vaiko ūgis, H = 1,13 m.

Šlaunies ilgis:

 l H3 0 245 0 245 1 13 0 2769= × = × =, , , ,  m,

čia l3 – atskiro kūno segmento ilgis, m; k3 – atskiro kūno segmento 
ilgio koeficientas, k3 0 245= , ; H – vaiko ūgis, H = 1,13 m.

Dubens ilgis:

 l H4 0 19 0 045 1 13 0 051= × = × =, , , ,  m,

čia l4 – atskiro kūno segmento ilgis, m; k4 – atskiro kūno segmento 
ilgio koeficientas, k4 0 045= , ; H – vaiko ūgis, H = 1,13 m.

Krūtinės ir pilvo ilgis:

 l H5 0 098 0 293 1 13 0 331= × = × =, , , ,  m,

čia l5 – atskiro kūno segmento ilgis, m; k5 – atskiro kūno segmento 
ilgio koeficientas, k5 0 293= , ; H – vaiko ūgis, H = 1,13 m.

Žasto ilgis (nuo peties iki alkūnės sąnario):

 l H6 0 186 0 186 1 13 0 2102= × = × =, , , ,  m,

čia l6 – atskiro kūno segmento ilgis, m; k6 – atskiro kūno segmento 
ilgio koeficientas, k6 0 186= , ; H – vaiko ūgis, H = 1,13 m.

Dilbio ilgis (nuo alkūnės iki riešo):

 l H7 0 146 0 146 1 13 0 1650= × = × =, , , ,  m,

čia l7 – atskiro kūno segmento ilgis, m; k7 – atskiro kūno segmento 
ilgio koeficientas, k7 0 146= , ; H – vaiko ūgis, H = 1,13 m.
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Plaštakos ilgis (nuo riešo sąnario iki didžiojo piršto naginio pirš-
tikaulio):

 l H8 0 106 0 106 1 13 0 1198= × = × =, , , ,  m,

čia l8 – atskiro kūno segmento ilgis, m; k8 – atskiro kūno segmento 
ilgio koeficientas, k8 0 106= , ; H – vaiko ūgis, H = 1,13 m.

Galvos ir kaklo ilgis:

 l H9 0 118 0 118 1 13 0 1333= × = × =, , , ,  m,

čia l9 – atskiro kūno segmento ilgis, m; k9 – atskiro kūno segmento 
ilgio koeficientas, k9 0 118= , ; H – vaiko ūgis; H = 1,13 m.

Apskaičiuotų kūno segmentų ilgių rezultatai pateikti 3.5 lentelėje.

3.5 lentelė. Vaiko kūno segmentų ilgiai

Eil. Nr. Segmentas Žymėjimas Reikšmė, m
1. Pėda  l1 0,172
2. Blauzda l2 0,322
3. Šlaunis l3 0,2769
4. Dubuo l4 0,051
5. Krūtinė ir pilvas l5 0,331
6. Žastas l6 0,2102
7. Dilbis l7 0,1650
8. Plaštaka l8 0,1198
9. Galva ir kaklas l9 0,1333

s.p. atskirų segmentų masės centrų nustatymas

Segmento masės centras apskaičiuojamas segmento masės centro 
koeficientą dauginant iš segmento ilgio pagal formulę:

 CM k ln CM n= × , (3.3)

čiaCMn – segmento masės centras; kCM – segmento masės centro ko-
eficientas; ln – segmento ilgis, m. kCM  parenkame iš 3.6 lentelės, o 
ln – iš 3.5 lentelės.
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Pėdos masės centras:

 CM k ln CM n= × = × =0 5 0 172 0 086, , ,  m,

čiaCM1 – segmento masės centras; kCM1
– segmento masės centro koe-

ficientas, kCM1
0 5= , ; ln – segmento ilgis, l1 0 172= ,  m.

Blauzdos masės centras:

 CM k lCM2 22
0 433 0 322 0 139= × = × =, , , ,

čiaCM 2 – segmento masės centras; kCM2
– segmento masės centro 

koe ficientas, kCM2
0 433= , ; l2 – segmento ilgis, l2 0 322= ,  m.

Šlaunies masės centras:

 CM k lCM3 33
0 433 0 2769 0 1199= × = × =, , , ,

čiaCM3 – segmento masės centras; kCM2
– segmento masės centro 

koe ficientas, kCM3
0 433= , ; l2 – segmento ilgis, l3 0 2769= ,  m.

Dubens masės centras:

 CM k lCM4 44
0 433 0 051 0 014= × = × =, , , ,

čiaCM 4 – segmento masės centras; kCM4
– segmento masės centro 

koe ficientas, kCM4
0 433= , ; l4 – segmento ilgis, l4 0 051= ,  m.

Krūtinės ir pilvo masės centras:

 CM k lCM5 55
0 82 0 331 0 271= × = × =, , , ,

čiaCM5 – segmento masės centras; kCM5
– segmento masės centro 

koe ficientas, kCM5
0 433= , ; l5 – segmento ilgis, l5 0 331= ,  m.

Žasto masės centras:

 CM k lCM6 66
0 436 0 2102 0 09165= × = × =, , , ,

čiaCM 6 – segmento masės centras; kCM6
– segmento masės centro 

koe ficientas, kCM6
0 436= , ; l6

– segmento ilgis, l6 0 2780= ,  m.
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Dilbio masės centras:

 CM k lCM7 77
0 430 0 1650 0 07095= ⋅ = ⋅ =, , , ,

čiaCM 7 – segmento masės centras; kCM7
– segmento masės centro 

koe ficientas, kCM2
0 433= , , l7 – segmento ilgis, l7 0 2780= ,  m.

Plaštakos masės centras:

 CM k lCM8 88
0 430 0 1650 0 07095= × = × =, , , ,

čiaCM8 – segmento masės centras; kCM8
– segmento masės centro 

koe ficientas, kCM8
0 433= , ; l8 – segmento ilgis, l8 0 2780= ,  m.

Galvos ir kaklo masės centras:

 CM k lCM9 99
0 430 0 1650 0 07095= × = × =, , , ,

čiaCM9 – segmento masės centras; kCM9
– segmento masės centro 

koe ficientas, kCM9
1 00= , ; l9 – segmento ilgis, l9 0 1333= ,  m.

Kiekvieno kūno segmento masės centro reikšmė pateikta 3.6 len-
telėje.

3.6 lentelė. Segmentų masės centrų reikšmės
Eil. Nr. Segmentas Žymėjimas Reikšmė

1 Pėda CM1 0,086
2 Blauzda CM2 0,139
3 Šlaunis CM3 0,1199
4 Dubuo ir pilvas CM4 0,014
5 Krūtinė CM5 0,271
6 Žastas CM6 0,09165
7 Dilbis CM7 0,07095
8 Plaštaka CM8 0,06062
9 Galva ir kaklas CM9 0,1333
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s.p. viso kūno masės centro skaičiavimas

Viso kūno masės centras skaičiuojamas pagal šias formules:

 
CM

m x
mx =
×∑

∑
; CM

m x
mx =
×∑

∑
, (3.4)

čiaCMx – kūno masės centro x koordinatė;CM y – kūno masės centro 
y koordinatė; m – vaiko kūno segmentų masė; x, y – segmentų koor-
dinatės.

Atskiro kūno segmento masės centro koordinatės apskaičiuotos ir 
pateiktos 3.7 lentelėje.

3.7 lentelė. Kūno segmentų masės centrų koordinatės 

Eil. Nr. Segmento pavadinimas
Koordinatės

x y
1 2 pėdos 0,355 0
2 2 blauzdos 0,275 0,140
3 2 šlaunys 0,155 0,322
4 Dubuo ir pilvas 0 0,336
5 Krūtinė 0 0,680
6 Galva ir kaklas 0 0,835
7 Žastas 0,065 0,075 0,64 0,655
8 Dilbis 0,165 0,245 0,625 0,580
9 Plaštaka 0,205 0,400 0,770 0,580

Segmentų masių ir jų koordinačių sandaugų suma bus:

 m x m x m x m x m x
m x m x m x m x m x

× = × + × + × + × +

× + × + × + × + ×
∑ 1 1 2 2 3 3 4 4

5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 .. ;

ir

 m y m y m y m y m y
m y m y m y m y m y

× = × + × + × + × +

× + × + × + × + ×
∑ 1 1 2 2 3 3 4 4

5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ..
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Įrašę m, x, y reikšmes gausime:

 

m x× = × × + × × + × × +

× +
∑ 2 0 4495 0 355 2 1 442 0 275 2 3 10 0 155
8 711 0 6 6

, , , , , ,
, , 996 0 2 511 0 0 868 0 065 0 868 0 075 0 496

0 165 0 496 0
× + × + × + × + ×

+ ×
, , , , , ,

, , ,2245 0 186 0 205 0 186 0 40 2 624+ × + × =, , , , , ,

 

m y× = × × + × × + × × +

× +
∑ 2 0 4495 0 2 1 442 0 14 2 3 10 0 322
8 711 0 336 6 69

, , , , ,
, , , 66 0 68 2 511 0 835 0 868 0 84

0 868 0 655 0 496 0 625 0 4
× + × + × +

× + × +
, , , , ,

, , , , , 996 0 58 0 186 0 77
0 186 0 58 13 95

× + × +
× =

, , ,
, , , .

Segmentų masių suma (m reikšmės paimamos iš 3.4 lentelės):

m m m m m m m m m m= + + + + + + + + =

× + × + × +
∑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 4495 2 1 442 2 3 10 8 71, , , , 11 6 696 2 0 868
2 0 496 2 0 186 2 511 30 992

+ + × +
× + × + =

, ,
, , , , . kg

Tuomet kūno masės centro koordinatės bus:

 CM
m x
mx =
×

= =∑
∑

2 624
30 992

0 0847,
,

,  m,

 CM
m y
my =
×

= =∑
∑

13 95
30 992

0 45,
,

,  m.

3.2.2. inžinerinės skaičiuotės pavyzdžiai. neįgaliojo vežimėlio 
tvirtinimo parametrų skaičiuotė

s.p. racionalių vežimėlio tvirtinimo parametrų  
skaičiavimo metodika

Lietuvoje esantys vežimėlio tvirtinimo viešajame transporte įtai-
sai neužtikrina saugumo. Kelionės saugumui užtikrinti galėtų būti 
naudojama alternatyvi supaprastinta vežimėlio tvirtinimo prie trans-
porto priemonės sistema, kuri pavaizduota 3.9 paveiksle.
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Šis reguliuojamo aukščio ht ir tvirtinimo strypo su spaustuvo 
tipo galvute Ft alternatyvus vežimėlio tvirtinimo įrenginys gali būti 
montuojamas prie vežimėlio rėmo. Tokiu būdu neįgalus žmogus, ke-
liaudamas viešojo transporto priemonėmis, kurios nėra pritaikytos 
neįgaliesiems su vežimėliais, gali prisitvirtinti vidinėmis transporto 
priemonės dalimis, pavyzdžiui, prie vertikalių laikymosi stulpų, šo-
ninių turėklų ar panašiai. Be to, keliaudamas ar kelionės pabaigoje 
neįgalus žmogus gali tvirtinimo įrenginį nuimti nuo vežimėlio. Pats 
žmogus prie vežimėlio turėtų būti tvirtinamas diržu. Ilgų kelionių 
metu, kai važiuojama tolimais atstumais, reikia naudoti standarti-
zuotas vežimėlio tvirtinimo sistemas.

3.9 pav. Alternatyvi vežimėlio tvirtinimo sistema:
1 – vertikalus transporto priemonės stovas; 2 – pritvirtinimo spaustuvas;  

3 – tvirtinimo strypas; 4 – tvirtinimo aukščio reguliatorius;  
5 – įrenginio rėmas

s.p. tvirtinimo strypo parinkimas

Atsižvelgiant į tai, kad neįgalūs žmonės yra įvairaus amžiaus ir 
kūno sudėjimo, tvirtinimo strypus reikia parinkti priklausomai nuo 
žmogaus masės. Šiam tikslui pasiekti buvo sudaryta 3.10 paveiksle 
pavaizduota skaičiavimo schema.
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3.10 pav. Vežimėlio tvirtinimo strypo skaičiavimo schema

Pasirinktas apskritimo formos skerspjūvio diametro d, ilgio l nerū-
dijančiojo plieno strypas, kurio medžiagos tankis ρ = 7,7 g/cm3, Jungo 
modulis E = 207 GPa, atsparumo riba σu = 200 MPa. Tariame, kad 
taške Ft strypas tvirtinamas standžiai, o laisvąjį galą trimis kryptimis 
Ox, Oy ir Oz atitinkamai veikia jėgos F1, F2 ir F3. Šias jėgas sukuria su 
pagreičiu judanti bendra sistemos „Neįgalus žmogus – vežimėlis“ masė:

 

F m a
F m a
F m a m g

x

y

z

1

2

3

= ×

= ×

= × − ×

,
,

,  

(3.5)

čia m m m= +1 2  – žmogaus (m1 = 10÷120 kg); vežimėlio (m2 = 16 kg) 
bendra masė; ax y z, ,  – sistemą trimis kryptimis veikiantis pagreitis trans-
porto priemonės staigaus stabdymo metu; m× ·g – sistemos svorio jėga. 

Konkrečiu atveju buvo pasirinktos transporto priemonės stab-
dymo metu išmatuotų pagreičių maksimalios vertės, kurios lygios: 
a m

s a m
s a m

sx y z= = =13 675 8 96 8 792 2 2, , , , , .  Taigi, kintant bendrai 
sistemos masei, strypą veikiančių jėgų dydžiai taip pat atitinkamai kis. 

Strypas apkrautas skersiniu lenkimu, didžiausias lenkimo mo-
mentas veikia skerspjūvyje, labiausiai nutolusiame nuo apkrovos pri-
dėties taško. Šiuo atveju tai yra tvirtinimo prie vertikalaus stulpo taš-
kas Ft. Šiame taške nagrinėjame skerspjūvį veikiančias vidines jėgas, 
kurias nustatome iš statinės pusiausvyros sąlygų:



53

 

F R F

F R F

F R F

x F
x

y F
y

z F
z

t

t

t

∑
∑
∑

= → =

= → = −

= → = −










0

0

0

1

2

3

, ,

, ,

, ,

         

M M F l

M M

M M F l

x F
x

y F
y

z F
z

t

t

t

∑
∑
∑

= → = − ×

= → =

= → = − ×






0

0 0

0

3

1

, ,

, ,

, .





  

(3.6)

Strypo atsparumas lenkimui apibūdinamas šia sąlyga:

 
σ σmax

max
, ,

, ,

= ≤
M

W

x y z

x y z
u ,  (3.7)

čia Wx,y,z – strypo skerspjūvio atsparumo momentas. Kadangi strypo 
skerspjūvis yra apskritimo formos, tai atsparumo momentas bus lygus 

W d
=
π 3

32
.  Įrašę šią išraišką į (S. 3) lygtį, galime išreikšti strypo dia-

metrą d:

 
d

M

u

=
⋅

⋅
max .

32
3

σ π
 (3.8)

Iš (S.2) pusiausvyros lygčių buvo nustatyta, kad maksimalus len-
kimo momentas skerspjūvyje yra MF

z
t
. Suskirsčius neįgaliuosius į tris 

kategorijas pagal masę, parinkus strypo ilgį l = 0,2–0,3 m, buvo gauti 
šie maksimalūs lenkimo momentai skerspjūvyje:

 

1 10 30
2 30 60
3 60 120

0 2 01 2

,
,
,

, ,
≤ ≤
≤ ≤
≤ ≤









= =
m
m
m

l l
 kg 
 kg
 kg

  m, 33

125 81 188 72

207 86 311
1 2

1 2
 m 

 Nm  Nm

 Nm

M M

M M
l
z

l
z

l
z

l
z

= =

= =

, , , ,

, , ,, ,

, , ,

79

371 96 557 94
1 2

 Nm

 Nm  NmM Ml
z

l
z= =








 .

Įrašius šias momentų reikšmes į (S.4) išraišką, gautos strypo dia-
metro reikšmės, kurioms papildomai pritaikius atsargos koeficientą 
1,3, taip pat tikrinta ir stiprumo (S.3) sąlyga:

 

1 25
82 200

123 2001

1

2
. max

max

  mm 
 MPa  MPa,

 MPa
d

l
u

l
u

=
= < =

= < =

σ σ

σ σ   MPa,

  mm 
 MPa  MPa,







=
= < =

=
2 28

96 5 200

12

1

2
.

,max

max

d
l

u
l

σ σ

σ 445 200

3 32
116 200

3

1

 MPa  MPa,

  mm 
 MPa  

< =







=
= < =

σ

σ σ

u

l
ud. max MMPa,

 MPa  MPa.σ σmax
l

u
2 173 200= < =
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s.p. sistemos „neįgalus žmogus – vežimėlis“ svorio centro  
nustatymas ir vežimėlio tvirtinimo aukščio parinkimas

Žmogaus kūnas susideda iš 15 segmentų (3.11 pav.). Naudojantis 
antropometrinių duomenų lentelėmis [nuoroda į literatūros šaltinį], 
atsižvelgiant į parametrus, priklausomai nuo žmogaus ūgio ir svorio, 
galima apskaičiuoti visų kūno segmentų dimensijas, t. y. segmento 
ilgį, masę ir kiekvieno segmento inercinius parametrus. 

3.11 pav. Žmogaus kūno segmentai ir jų ilgiai [nuoroda į literatūros šaltinį]

Atskiro žmogaus kūno segmento ilgis apskaičiuojamas pagal for-
mulę, kurioje kūno segmento ilgis išreiškiamas žmogaus ūgio ir ilgio 
koeficiento sandauga:

 l k Hn l= × ,  (3.9)

čia kl – ilgio koeficientas (3.11 pav., dešinėje); H – žmogaus ūgis; n – 
segmentas.

Analogiškai atskirų segmentų masę taip pat galima išreikšti tai-
kant atitinkamus masės koeficientus kaip segmento masės santykį su 
viso kūno mase:
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 m
M

ki
m= ,  (3.10)

čia mi – atskiro segmento masė; M – viso kūno masė M mi
i

n

=
=
∑

1
; km – 

procentinis masės koeficientas iš antropometrinių duomenų lentelės 
[nuoroda į literatūros šaltinį].

Masės centras – tai toks taškas, apie kurį sukuriamas vienodo dy-
džio gravitacinės jėgos momentas apie bet kurį tašką, esantį segmento 
ašyje. Atskiro segmento masės centro padėtis pateikiama procentais 
nuo segmento ilgio atitinkamai nuo tolimesnio (distalinio) arba arti-
mesnio (proksimalaus) segmento galo:

 
r R l r R l

R R
prox prox n dist dist n

prox dist

= × = ×

+ =

, ,

, ,

 

1 00
 (3.11)

čia Rprox, Rdist – segmento masės centro padėties ir ilgio santykis; ln – 
segmento ilgis.

Masės centro padėtis taip pat priklauso dar ir nuo to, kaip kū-
nas yra orientuotas erdvėje, ir nuo atskaitos sistemos pasirinkimo. 
Bendruoju atveju kūno masės centro koordinatės trimatėje erdvėje 
apskaičiuojamos:

 
x

m x

M
y

m y

M
z

m z

Msc

i i
i

n

sc

i i
i

n

sc

i i
i

n

=
×

=
×

=
×

= = =
∑ ∑ ∑

1 1 1, , ,
 

(3.12)

čia xi, yi, zi – atskirtų segmentų masės centrų koordinatės pasirinktoje 
atskaitos sistemoje. 

Nagrinėjamos dinaminės sistemos „Neįgalus žmogus – vežimė-
lis“ atveju galima atlikti tam tikrus supaprastinimus, t. y. nagrinėti 
kūną plokštumoje Oxz. Laikome, kad Ozy plokštumoje neįgalus žmo-
gus vežimėlyje yra simetriškas, todėl masės centro ysc koordinatė bus 
lygi 0 (3.12 pav.).
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3.12 pav. Sistemos „Neįgalus žmogus – vežimėlis“ svorio centras

Taigi, pirmiausia nustatome sėdinčio žmogaus vežimėlyje ma-
sės centrą, kurio koordinatės Oz kryptimi yra HC1, Ox kryptimi – LC1. 
Tariame, kad žmogaus ūgis yra 185 cm, o svoris – 80 kg. Atlikus visus 
reikalingus skaičiavimus, nustatyta, kad sėdinčio vežimėlyje žmogaus 
masės centro koordinatės 3.4 paveiksle pavaizduotoje atskaitos sistemoje 
HC1 = 0,7612 m, LC1 = 0,1589 m. Vežimėlio masės centras buvo nustatytas 
eksperimentiškai, taikant pusiausvyros principą, t. y. vežimėlis pastatytas 
ant standžios plokštės, esančios ant trikampio profilio (3.13 pav.). 

3.13 pav. Vežimėlio masės centro nustatymas
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Išmatuotos vežimėlio masės centro koordinatės atitinkamai yra 
HC2 = 0,452 m, LC2 = 0,253 m. Visos sistemos „Neįgalus žmogus – 
vežimėlis“ masės centras nustatomas pagal (x.8) formules:

 

H
H m H m

m m

L

CG
C C

C

=
× + ×

+
=

× + ×
+

=1 1 2 2

1 2

0 7612 80 0 452 16
80 16

0 7097, , , , m

GG
C CL m L m

m m
=

× + ×
+

=
× + ×

+
=1 1 2 2

1 2

0 1589 80 0 253 16
80 16

0 1746, , ,  m.

Tuomet sistemos svorio centro aukštis gali būti susietas su veži-
mėlio tvirtinimo prie transporto priemonės aukščiu santykiu St:

 S h
Ht
t

CG
= ,  (3.13)

čia ht – vežimėlio tvirtinimo aukštis; HCG – visos sistemos svorio cent-
ro aukštis.

Be abejo, priklausomai nuo negalios pobūdžio (galūnės amputa-
cija ar kitoks fiziologinis sutrikimas), neįgalaus žmogaus kūnas gali 
būti nesimetriškas. Tuomet reikia įvertinti kūno masės centro padėtį 
visose trijose ašyse. Išanalizavus vežimėlių konstrukcijas, galima da-
ryti prielaidą, kad sėdinčio žmogaus vežimėlyje masės centras daž-
niausiai bus sukoncentruotas dubens srityje.

Kai vežimėlio tvirtinimo aukščio St ir dinaminės sistemos svorio 
centro santykis yra lygus 1,0 arba didesnis, transporto priemonės ju-
dėjimo metu veikiančioms apkrovoms vežimėlio poslinkių amplitudės 
yra mažesnės. Tikslinga vežimėlį tvirtinti tokiame pačiame aukštyje, 
kuriame yra sistemos svorio centras, arba šiek tiek aukščiau. Visų pir-
ma neįgalus žmogus, atsižvelgdamas į savo svorį, turi pasirinkti jam 
tinkamą tvirtinimo strypą. Toliau, žinodamas savo ūgį ir vežimėlio sė-
dynės aukštį nuo grindų (3.14 pav.), neįgalusis taikydamas paprastą 
formulę gali apsiskaičiuoti jam tinkamą vežimėlio tvirtinimo aukštį: 
 ht = (hž h h H at = ×( ) −~ ,  (3.14)
čia hž – vežimėlio sėdynės aukštis nuo grindų, metrais; H – žmogaus 
ūgis, metrais; a – korekcinis koeficientas, kuris kinta nuo 0,05, esant 
neaukštiems žmonėms, iki 0,2, esant aukštesniems.
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3.14 pav. Vežimėlio tvirtinimo aukščio parinkimas

Paprastumo dėlei, ant tvirtinimo įtaiso galima pritvirtinti orien-
tacinę ūgio skalę, pagal kurią neįgalusis gali pasirinkti jam tinkamą 
tvirtinimo aukštį (3.15 pav.).

3.15 pav. Tvirtinimo aukščio parinkimas priklausomai nuo žmogaus ūgio
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3.2.3. inžinerinės skaičiuotės pavyzdžiai.  
pavaros parametrų skaičiuotė

s.p. pavarų ir variklių parinkimas

Pasirinktame judėjimo komplekse, bėgimo takelyje, yra keletas 
pavarų. Šiame darbe bus atliekama pavarų skaičiuotė ir parinkimas. 
Bėgimo takelio mechanizme yra tokios pavaros:

–  diržinė pavara (trapecinis v formos diržas),
–  sliekinės pavaros (dvi).
Bėgimo tako mechanizme taip pat yra suprojektuoti du varikliai:
–  pagrindinis variklis (sukantis pagrindinį veleną),
–  pakėlimo mechanizmo variklis.

s.p.1. Diržinės pavaros skaičiuotė

Bėgimo takelio judesį variklis perduoda varančiajam velenui, ku-
ris suka ir bėgimo takelio dangą. Variklio perdavai naudojamas pavaros 
perdavimo diržas. Diržinės pavara parenkama atsižvelgiant į atstumus 
konstrukcijoje ir apkrovimo dydį. Perduoti variklio galingumą velenui 
naudojamas pavaros perdavimo diržas. Diržas yra nedidelių matmenų ir 
parenkamas pagal apkrovimo lygį ir kitus parametrus (3.16 pav.).

3.16 pav. Pavaros diržas

Taikydami Saverino formulę nustatome varančiojo veleno skrie-
mulio skersmenį D1:

 
D P

n1
31150 1350= ÷( ) ,  (3.15)

čia P – variklio galingumas; kW; n – sukimosi dažnis, aps./min.
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 D1
31150 1350 5 3

1500
175 206= ÷ × = ÷( ) , ( ).

Pagal OST 1655 parenkamas didesnis skersmuo – 180 mm.
Nustatome varomojo skriemulio skersmenį D 2, santykinis prasly-

dimas guminiams diržams ε = 0,01: 

 D D i2 1 1= × × −( ),ε

 D2 180 1 4 1 0 01 249= × × − =, ( , )  mm.

Suapvaliname pagal OST 1655 iki artimiausios mažesnės reikš-
mės D2 = 225 mm.

Patiksliname perdavimo skaičių:  

 
i D
D

=
−
2

1 1( )
,

ε
 (3.16)

 
i =

× −
=

225
180 1 0 01

1 3
( , )

, .

Toliau skaičiuojamas tarpašinis atstumas A:

 A D D= × +1 5 1 2, ( ),  (3.17)

 A = × + =1 5 180 225 304, ( )  mm.

Nustatome diržo ilgį: 

 
L A D D D D

A
= × + × + +

−
×

2
2 41 2

2 1
2π ( ) ( ) ,

 
(3.18)

 
L = + × + +

−
=2 304 3 14

2
180 225 225 180

4 304
1245

2

, , ( ) ( )
,

 mm.

Nustatome gaubimo kampą α:  

 
α ≈ ° − ×

−180 60 2 1D D
A

,  (3.19)

 
α = ° − ×

−
= °180 60 225 180

304
171 .

Apskaičiuoju koeficientą Cα:
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 Cα α= − × ° −1 0 0 003 180 1, , ( ),  (3.20)

čia Cα – koeficientas, pagal kurį įvertinama mažojo skriemulio gaubi-
mo kampo įtaka pavaros darbingumui.

 Cα = − × ° − ° =1 0 0 003 180 171 0 973, , ( ) , .

Toliau galime apskaičiuoti diržo greitį: 

 
v D n
=

× ×
×

π 1

60 1000
,  (3.21)

 
v = × ×

×
=

3 14 180 1500
60 1000

14 13, ,  m/s.

Apskaičiuojame koeficientą Cv:

 C vv = − ×1 04 0 0004 2, , ,

čia Cv – koeficientas, pagal kurį įvertinama diržo greičio įtaka pavaros 
darbingumui.

 Cv = − × =1 04 0 0004 14 13 0 962, , , , .

Iš lentelių surandame šioms darbo sąlygoms Cr = 0,9 ir Cθ = 1.
Cr – darbo režimo koeficientas; Cθ  – koeficientas, priklausantis 

nuo pavaros rūšies ir nuo jos polinkio į horizontą kampo.

Imame iš lentelės [nuoroda į literatūros šaltinį] δ
D1

1
40

=  ir ap-
skaičiuojame 

 
k

D0
1

2 45 9 81= − ×, , ,δ

                       
(3.22)

 
k0 2 45 9 81 1

180
2 4= − × =, , , . MN/m2

Nustatome leistiną naudingą įtempimą [kn]:

 [ ] ,k k C C C Cn v r= × × × ×0 α θ  (3.23)

 [ ] , , , , , .kn = × × × × =2 4 0 96 1 04 0 9 1 2 15 MN/m2
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Nustatome apskritiminę jėgą F [nuoroda į literatūros šaltinį]: 

 
F P

v
=

×102 ,
 

(3.24)

 
F =

×
=

102 5 3
14 13

380,
,

 N.

Diržo skerspjūvio plotas:

 
S b F

kn
= × =δ

[ ]
,  (3.25)

 
S = = =

38 23
2 15

1 78 178,
,

, . cm  mm2 2

Iš lentelės [nuoroda į literatūros šaltinį] parenkamas guminis B 
tipo diržas, rekomenduojamas, kai v < 15 m/s; intarpų skaičius z = 4; 
diržo storis:
 σ = × = × =1 25 1 25 4 5, ,z  mm.

Skaičiuotinas (reikiamas) diržo plotis:

 
b S
=
δ

,  (3.26)

 
b = =

178
5

36 mm.

Suapvaliname: b = 40 mm.
Patiksliname diržo skerspjūvio plotą:

 δ = × = =178 5 890 8 9 mm  cm2 2, .
Nustatome diržo šakų įtempimą ir spaudimą į velenus. Imamas 

diržo pradinio įtempimo įtempimas:

 σ = =18 1 77 kG/cm  MN/m2 2, .

Pradinis kiekvienos diržo šakos įtempimas:

 S b0 0 18 0 39 8 9 62 48= × × = × × =σ δ , , ,  N.  (3.27)
Spaudimas į velenus:

 
Q S= × × 






2

20
1sin ,α

   (3.28)

 
Q = × × 






 =2 62 48 171

2
1 19, sin ,  kN.
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s.p.2. pagrindinio variklio parinkimas

Elektrinėse pavarose yra įdiegtos  visos žinomos automatinio 
elektros pavarų valdymo sistemos ir naujausi visiškai valdomi pus-
laidininkiniai jėgos prietaisai: tiristoriai, stiprintuvai, schemų blokai. 
Valdymo sistemose nenaudojama išorinių grįžtamų ryšių, pvz., nerei-
kia prie variklio statyti greičio, sroves, magnetinio srauto, padėties 
daviklių. Jų matuojamus parametrus valdymo sistema tiksliai nustato 
apskaičiuodama pagal  modelį, tik reikia į valdymo sistemos atmin-
tį įrašyti variklio ar valdomo objekto tikslius parametrus ir elementų 
reikšmes. Kai šios pavaros įjungiamos į bendrą technologijos val-
dymo sistemą, prie variklio veleno pastatomi atitinkami davikliai su 
signalų keitikliais. Pirmajai šios įrangos praplėtimo grupei priklauso 
davikliai, o antrajai grupei – signalai, ateinantys iš daviklių, kurie turi 
būti pakeisti keitikliais, kad daviklių signalus būtų galima priimti ar 
perduoti kitoms technologinio proceso valdymo sistemoms.

elektros variklio parametrų analizė ir parinkimas
Apskaičiuojamas bendras variklio naudingumo koeficientas: 

 η η ηbendras M D= × .  (3.29)

Movos ηM =  0,98;
Diržo perdavos ηD = 0,96.

 ηbendras = × =0 98 0 96 0 94, , , .

Skaičiuojama bėgimo takelio variklio galia:

 
P T
v =

×2 ω
η

 , (3.30)

 
Pv =

×
= ≈

32 157 08
0 94

5347 4 5 3,
,

, , W  kW .

 ωv =157 08,  rad/s , kampinis variklio sukimosi dažnis,

 T2 32=  Nm , sukimosi momentas,

 PV = 5 3,  kW , apskaičiuota variklio galia.
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Nustatomas konstrukcijai reikalingas variklio apsisukimų skai-
čius per minutę:

 
n v=

×30 ω
π

, (3.31)

 
n = ×

=
30 157 08

3 14
1500 76,

,
,  aps./min.

Pagal apskaičiuotus tariamai reikalingus variklio parametrus 
(PV = 5,3 kW, n = 1500 aps./min), remiantis variklių parinkimo ka-
talogais, pasirenkamas variklis 4A132M8Y3 (3.17 pav.), kurio galia  
PV = 5,5 kW, vardinis momentas MN  = 73,02 Nm.

3.17 pav. Elektros variklio vaizdas bėgimo takelio konstrukcijoje

Bėgimo takelių galingumas gali būti užrašomas ne tik kilovatais – 
neretai variklio charakteristikose galingumas gali būti užrašytas arklio 
galiomis (AG). Šiuo atveju variklio galingumas arklio galiomis skai-
čiuojamas tokiu būdu:

Kai 1AG yra 746 W, tai 5300/746 = 7 AG. Taigi variklio galia Pv = 
7 AG. 
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s.p.3. sliekinės pavaros skaičiuotė

Pakėlimo mechanizmo konstrukcijoje yra dvi sliekinės pavaros. 
Šiame darbe pasirinkta skaičiuoti apatinė sliekinė pavara.

Sliekinio reduktoriaus skaičiuotė
Slieko ašinis modulis ms = 4 mm, santykinis storis q = 8 mm. Šie 

parametrai pasirenkami iš standartinių lentelių.
Slieko ašinis žingsnis:

 t ms s= ×π .  (3.32)
Apskaičiuojama:

 t ms s= × = × =π 3 14 4 12 56, , . mm

Slieko dalijamojo apskritimo skersmuo: 

 d m qd s1 = × ,  (3.33)
čia q – slieko santykinis storis, mm.

Apskaičiuojama:

 d m qd s1 4 8 32= × = × =  mm.
Slieko dalijamojo apskritimo sraigtinės linijos kilimo kampas:

 
tgλ = z

q
1 .  (3.34)

Apskaičiuojama:

 
tg  λ λ= = = ≈

z
q

1 3
13

0 2307 13, , .

Slieko viršūnių cilindro skersmuo (kai viršūnės aukščio koeficien-
tas lygus 1):

 D d me d s1 1 2= + ⋅ ;  (3.35)
čia dd1 – slieko dalijamojo apskritimo skersmuo, mm.

Apskaičiuojama:

 D d me d s1 1 2 26 2 2 30= + ⋅ = + ⋅ =  mm.
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Slieko pašaknių cilindrinis skersmuo:

 D d mi d s1 1 2 4= − ×, .  (3.36)
Apskaičiuojama:

 D d mi d s1 1 2 4 26 2 4 2 21 2= − × = − × =, , ,  mm.
Įpjaunamo slieko dalies ilgis L, kai z1 = 3:

 L z ms≥ + × ×( , , )12 5 0 09 2 . (3.37)
Apskaičiuojama:

 L z ms≥ + ×( )× = + ×( )× =12 5 0 09 12 5 0 09 42 2 32 562, , , , ,  mm.

sliekračio skaičiuotė
Sliekračio dalijamojo apskritimo skersmuo:

 d d z md s2 2 2= = × .  (3.38)
Apskaičiuojama:

 d d z md s2 2 2 42 2 84= = × = × =  mm.
Sliekračio viršūnių apskritimo skersmuo viduriniame pjūvyje 

(kai viršūnės aukščio koeficientas lygus 1):

 D d me s2 2 2= + × ,  (S.39)
čia d2 – sliekračio dalijamojo apskritimo skersmuo, mm.

Apskaičiuojama:

 D d me s2 2 2 84 2 2 88= + × = + × =  mm.
Sliekračio pašaknių cilindrinis skersmuo viduriniame pjūvyje:

 D d mi s2 2 2 4= − ×, .  (3.40)
Apskaičiuojama:

 D d mi s2 2 2 4 84 2 4 2 79 2= − × = − × =, , ,  mm.
Išorinis sliekračio skersmuo Diš, kai z1 = 3:

 D D mia e s≤ + ×2 1 5, . (3.41)
čia De2 – sliekračio viršūnių apskritimo skersmuo viduriniame pjūvy-
je, mm.
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Apskaičiuojama:

 DišD D me sia ≤ + × = + × =2 1 5 88 1 5 2 91, ,  mm.
Sliekračio vainikinis plotis B, kai z1 = 3:

 B De≤ ×0 75 1, . (3.42)

čia De1 – slieko viršūnių cilindro skersmuo, mm.

Apskaičiuojama:

 B De≤ × = × =0 75 0 75 30 22 51, , ,  mm.
Sąlyginis slieko apgaubimo sliekračiu vainikinis kampas:

 
sinγ =

− ×
B

D me s1 0 5,
,  (3.43)

čia B – slieko vainikinis plotis, mm; 

Apskaičiuojama:

 
sin   γ γ=

− ×
=

− ×
= =

B
D me s1 0 5

22 5
30 0 5 2

0 77 51
,

,
,

, , .

naudingumo koeficientas. Sliekinio reduktoriaus naudingumo 
koeficientas, įskaitant ne tik slieko ir sliekračio sukabinimo nuosto-
lius, bet ir nuostolius pavaros velenų atramose ir tepalo ištaškymo ir 
maišymo, pakankamu tikslumu nustatomas taip:

 
η

λ
λ

= −( )×
+( )

0 95 0 96, , ,tg
tg Q

 (3.44)

čia Q – trinties kampas.

Apskaičiuojama:

 
η

λ
λ

= −( )×
+( )

= − ×
+( )

= − ⋅ −0 95 0 96 0 01 0 2307
13 6

6 79 10 3, , , , ,tg
tg tgQ

.

Slydimo greitis:

 
v m z qsl

s=
×

× +
ω1

1
2 2

2000
,
 

(3.45)

čia ω1 – slieko kampinis greitis, rad/s.
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Apskaičiuojama:

 v m z qsl
s=
×

× + =
×

× + = × =
ω1

1
2 2 2 2

2000
2 523 4

2000
3 13 0 5234 13 34 4 67, , , ,  mm/s.

Kabinimo elementų kontaktinio stiprumo  skaičiuotė
Apkrovos koncentracijos koeficientas: 

 
K z
konc = + 






1 2

3

Θ
,  (3.46)

čia Θ – slieko deformacijos koeficientas.

Apskaičiuojama:

 
K z
konc = + 






 = + 






 =1 1 42

118
1 0452

3 3

Θ
, .

Sliekinių pavarų apkrovos koeficientas:

 K K Kkonc d= × ,  (3.47)
čia Kkonc – apkrovos koncentracijos koeficientas; Kd – dinaminis koe-
ficientas.

Apskaičiuojama:

 K K Kkonc d= × = × =1 045 11 1 149, , .
Slieko skaičiuojamasis momentas:

 M K Msk 2 2= × ,  (3.48)
čia K – sliekinei pavarai taikomas apkrovos koeficientas. 

Apskaičiuojama:

 
M K Msk 2 2 1 149 2750 3159 75 0 098077 309 9= × = × = × =, , , ,  Nm.

Tarpašinis atstumas:

 

A z
q z

q

M

k

sk= +








×

×[ ]



















×2

2

2

231 540

σ
,

 

(3.49)

čia Msk2 – slieko skaičiuojamasis momentas, Nm.
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Apskaičiuojama:

 

A z
q z

q

M

k

sk= +








×

[ ]



















=

+





×

2

2

2

231 540

42
13

1 54

σ

00
42
13

1900
3159 75 4 427

2

3

×
















× =, ,  cm.

Ašinis kabinimo modulis:

 
m A

q zs = +
2

2

.  (3.50)

Apskaičiuojama:

 
m A

q zs = +
=

⋅
+

=
2 2 44 27

13 42
1 6

2

, ,  cm.

Gautojo modulio reikšmė suapvalinama iki artimiausios standar-
tinės. Modulio suapvalinimas pakeičia tarpašinį atstumą ir gali atro-
dyti, kad iš anksto paimta q reikšmė neatitinka nustatytojo modulio. 
Tačiau suapvalinta apskaičiuotoji reikšmė iki artimiausios standarti-
nės nepakinta.

Sliekračio krumplių patvarumas pagal lenkimo įtempimus:

 
σ

γ
t

sk

s d d

M
m d d y

=
× ×

× × ×
1 2 2

2 1

, ,
 
 (3.51)

čia γ – koeficientas, pagal kurį įvertinamas dilimo sukeltas krumplio 
susilpnėjimas, kuris esant uždarai pavarai lygus 1.

Apskaičiuojama:

 

σ
γ

t
sk

s d d

M
m d d y

=
× ×

× × ×
=

=
× ×

× × × × ×− −

1 2

1 2 309 9 1 0
2 10 84 10 26

2

2 1

3 3

,

, , ,
110 0 451

126 63− ×
=

,
,  MPa.
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Sliekračio krumplių patvarumas išlaiko leistinus įtempius, kadan-
gi sliekratis pagamintas iš įrankinio plieno 45, kurio σadm = 667 MPa, 
o apskaičiavus gauta 126,6 MPa.

s.p.4. pakėlimo mechanizmo variklio parinkimas

Sraigto išorinis skersmuo: d = 15 mm, sraigto sriegio žingsnis  
p = 2,5 mm, reikalingas kėlimo greitis v = 0,015 m/s, variklio planuo-
jamas apsisukimų skaičius n1 = 5000 aps./min = 83,3 aps./s.

 Sraigto apsisukimų skaičius [nuoroda į literatūros šaltinį]:

 
n v

psr = ;  (3.52)

čia v – keltuvo kėlimo greitis, m/s; p – sraigto sriegio žingsnis, mm.

Apskaičiuojama:

 
n v

ps = = =
15
2 5

6
,

. aps./s

Skaičiuojamas preliminarus pavaros perdavimo skaičius:

 
i n

np
sr

= 1 ;
 

(3.53)

čia n1 – planuojamas variklio apsisukimų skaičius, aps./s; nsr – sraigto 
apsisukimų skaičius, aps./s.

Apskaičiuojama: 

 
i n

np
sr

= = =1 83 3
6

13 88, , .

Pasirenkamas slieko pradžių skaičius z1 = 3. Apskaičiuojamas 
sliekračio  krumplių skaičius:

 z i zp2 1= × ,          (3.54)
čia ip – preliminarus perdavimų skaičius; z1 – slieko pradžių skaičius.

Apskaičiuojama:

 z2 13 88 3 41 65= ⋅ =, , .
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Kadangi krumplių skaičius turi būti lyginis, tai imamas z2 = 42. 
Pasirinkus tokį krumplių skaičių išvengiama pašaknių išpjovos, o kad 
jos nebūtų, krumplių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 30. Kai pa-
renkamas sveikasis krumplių skaičius, keičiasi ir perdavimo skaičius.

Perdavimo skaičius apskaičiuojamas:

 
i z
z

= 2

1

,  (3.55)

čia z2 – sliekračio krumplių skaičius; z1 – slieko pradžių skaičius.

Apskaičiuojama:

 
i z
z

= = =2

1

42
3

14.

Apskaičiavę gauname, kad perdavimo santykis yra 1:4.

3.2.4. Užduotys savarankiškam darbui

1. Aprašyti projektuojamo objekto veikimą, pagrindines dalis, 
technines charakteristikas, paskirtį;

2. Atlikti reikalingus inžinerinius skaičiavimus;
3. Nubraižyti projektuojamo objekto bendro vaizdo brėžinį.
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4. KoMpleKsinio proJeKto trečiosios 
Dalies renGiMas

4.1. svarbios detalės apdirbimo technologinio  
maršruto sudarymas

Šioje dalyje pasirenkama konstrukcijoje esanti svarbi detalė ir 
sudaromas jos gamybos technologinis maršrutas. Apskaičiuojami 
pagrindiniai 3 operacijų rodikliai ir technologiniame brėžinyje patei-
kiami detalės apdirbimo eskizai. Pateiktame pavyzdyje šioje projekto 
dalyje sudaromas sliekinio reduktoriaus veleno technologinis marš-
rutas, nurodomi įrankiai ir įrenginiai, kurie yra reikalingi technologi-
niam procesui vykdyti. Galima įdėti ir pagrindinės detalės darbo brė-
žinį, kuris taip pat bus ir technologiniame brėžinyje. Pateikiamas šios 
detalės svarbos konstrukcijoje aprašas. Patogiausia pradžioje iš eilės 
pateikti visas reikalingas detalės technologinio maršruto operacijas. 
Patogu pateikti schema, stulpeliu arba lentele. 

Vėliau poskyriais pateikiamos operacijos kartu su technologiniais 
rodiklių skaičiavimais. Populiariausios tekinimo, gręžimo, frezavimo 
ir šlifavimo rodiklių skaičiuotės. Pagrindiniai rodikliai yra pjovimo 
greitis, gylis, pastūma, mašininis laikas. 

4.2. pavyzdžiai

Pavyzdyje pateikiama šlifavimo operacijos skaičiuotė.

4.2.1. veleno technologinis maršrutas
4.1 lentelė. Veleno technologinis maršrutas

Technologinė operacija Įrankis Staklės

1. Ruošinio atpjovimas Nupjovimo peilis 
(GOST 18884-73)

Programinės tekinimo 
staklės 16K20F3

2. Centravimas Centravimo grąžtas 
(GOST 14952-75)

Programinės tekinimo 
staklės 16K20F3

3. Tekinimas Tekinimo peilis 
(GOST 18877-73)

Programinės tekinimo 
staklės 16K20F3
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Technologinė operacija Įrankis Staklės

4. Šlifavimas Šlifavimo diskas 
(GOST 5009-82)

Apvaliojo šlifavimo 
staklės 3E153

6. Gręžimas Spiralinis grąžtas 
(GOST  886-77)

Vertikaliosios gręžimo 
staklės 2H135

7. Sriegimas Sriegiklis  
(GOST 17929-72)

Vertikaliosios gręžimo 
staklės 2H135

8. Pleištų griovelių freza-
vimas

Pirštinė freza  
(GOST 1196-84)

Universaliosios frezavi-
mo staklės 6P82

s.p. Šlifavimas

Parenkami šlifavimo įrankiai – abrazyviniai diskai pagal GOST 
5009-82,  kurių abrazyvinė medžiaga yra elektrokorundas. Šlifavimą 
reikia taikyti siekiant gauti labai didelio tikslumo ir mažo šiurkštumo 
paviršius. Šiuo atveju projektuojam velenui tai yra aktualu dėl paviršių, 
kuriems taikomi suleidimai, t. y. kai jie liečiasi su kita konstrukcijos 
dalimi. Tai aktualu slieko laipteliams, ant kurių užmaunami guoliai arba 
yra pleištinės jungtys. Tokiu būdu pasiekiamas norimas šiurkštumas  
Ra = 0,07 μm ir užtikrinamas patikimas detalių kontaktas. Operacija 
vykdoma tokiu būdu: ruošinys tvirtinamas šlifavimo staklių canginiame 
griebtuve ir jai suteikiamas sukimosi judesys – apskritiminė pastūma; 
diskui taip pat suteikiamas sukimosi judesys aplink ašį ir pastūmos ju-
desys išilgai ruošinio ašies. Be to, diskui turi būti suteikiamas periodinis 
skersinis judesys, kadangi veleno profilis yra laiptuotas. 

Svarbus yra šlifavimo greitis, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 
VšlV

Dn
al = ×

π
60 1000

, m/s,  (4.1)

čia D – šlifavimo disko skersmuo, mm; n – disko apsisukimų skaičius 
per minutę, aps./min.

Parinkto šlifavimo disko skersmuo yra 200 mm. Pagal žinyną 
[nuoroda į literatūros šaltinį] parenkamas tinkamas apsisukimų daž-
nis n = 2800 aps./min. Įrašius pasirinktas šių parametrų vertes į (4.1) 
formulę, galima gauti šlifavimo greitį:

4.1 lentelės pabaiga
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 Všl Val =
× ×
×

=
3 14 200 2800

60 1000
29 3, ,  m/s.

Taip pat labai svarbu apskaičiuoti apskritiminę pastūmą. Ji nusta-
toma pagal formulę:

 
V dn
d

d=
π
1000

,  m/min,  (4.2)

čia d – ruošinio skersmuo, d = 22 mm; nd – ruošinio sukimosi greitis 
pagal žinyną [nuoroda į literatūros šaltinį], nd = 500 aps./min.

Tuomet:

 
Vd =

⋅ ⋅
=

3 14 22 500
1000

34 5, ,  m/min.

Šlifavimo atveju pjovimo gylio atitikmuo yra skersinė pastūma, 
kuri apskaičiuojama pagal formulę:

 
S h
sk = = =

2
0 1
2

0 05, ,  mm. (4.3)

Taip pat yra svarbi išilginė pastūma, kuri apskaičiuojama pagal 
formulę:

 Siš S S Hia d= ,  mm,  (4.4)

čia Sd – dalinė pastūma, tai yra koeficientas, pagal kurį įvertinamos 
darbo sąlygos. Pagal žinyną [nuoroda į literatūros šaltinį] parenkamas 
Sd = 0,5; H – disko plotis, H = 10 mm.

Tuomet:

 Siš Sia = ⋅ =0 5 10 0 2, ,  mm.

Dabar galima apskaičiuoti mašininį laiką:

 
T Lh

nS Sm
iš sk

= , min, (4.5)

čia L – šlifuojamo paviršiaus ilgis, mm. 
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Kadangi veleną reikia apversti, nušlifavus vieną jo pusę, atitinka-
mai bus du skirtingi šlifuojamų paviršių ilgiai: L1 = 63 mm ir L2 = 47 
mm, o atsižvelgiant į tai, kad abiejų praėjimų užlaidos ir pastūmos yra 
vienodos, galima apskaičiuoti bendrą mašininį laiką:

 
Tm1

110 0 1
500 0 2 0 5

2 2=
×

× ×
=

,
, ,

,  min.

Kai šlifuoti baigiama, likusių technologinių operacijų eiliškumas yra 
ne toks svarbus, kadangi apdirbamieji paviršiai tarpusavyje nėra susiję.

4.2.2. ratelio apdirbimo technologinis maršrutas

s.p. Įrankių parinkimas nestandartinei detalei pagaminti

Šio projektuojamo prietaiso nestandartinė detalė yra ratelis. Tai 
yra atstumo matavimo mechanizmo dalis. Šis ratelis yra nestandartinis 
dėl to,  kad jo matmenys labai maži. Be to, reikia labai tiksliai išgręžti 
ašelės skylę. Dar labai svarbu nuo ratelio centro vienodu atstumu iš-
dėstyti skylutes, kurios skirtos šviesai praleisti. Šios skylutės turi būti 
išdėstytos vienodu atstumu viena kitos atžvilgiu.

s.p.1. aptekinimo peilio parinkimas

Parenkamas aptekinimo peilis, kuris yra su prilituojama pjaunan-
čiosios dalies plokštele. Plokštelė pagaminta iš dvikarbidžio kietlydi-
nio T16K6. Tokia peilio pjaunančiosios dalies medžiaga parenkama 
todėl, kad ruošinys būtų iš gerokai silpnesnės medžiagos (chromnike-
linis plienas).

4.1 pav. Aptekinimo peilio padėtis ruošinio atžvilgiu
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4.2 pav. Aptekinimo peilio elementai

4.3 pav. Aptekinimo peilio elementai: γ – pagrindinis priekinis kampas,  
α –pagrindinis užpakalinis kampas, α1 – pagalbinis užpakalinis kampas,  

δ – pjovimo kampas, φ – pagrindinis kampas plane,  
φ1 – pagalbinis kampas plane, λ – pagrindinės pjaunančiosios  

briaunos posvyrio kampas, ε – viršūnės kampas 
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4.2 lentelė. Aptekinimo peilio esant rupiam apdirbimui geometriniai parametrai

Matmenys, mm Kampai, laipsniais

Sp
in

du
ly

s 
r, 

m
m

B H L l h f α γ α1 γ1 δ β φ φ1 ε λ

24,5 15 150 18,15 16,25 1 10 10 7 –1 80 70 44 46 90 1 0,5

s.p.2. peilio parinkimas esant glotniam apdirbimui 

Parenkama aptekinimo peilis (4.4 pav.), kuris yra su mechaniš-
kai tvirtinama pjaunančiosios dalies plokštele. Plokštelė pagaminta 
iš dvikarbidžio kietlydinio T16K6. Tokia peilio pjaunančiosios dalies 
medžiaga parinkta todėl, kad ruošinys yra iš gerokai silpnesnės me-
džiagos (chromnikelinis plienas).

4.4 pav. Peilio, skirto glotniam apdirbimui, eskizas. 1 – kietlydinio plokštelė; 
2 – atraminė peilio dalis; 3 ir 4 – varžtas ir tvirtinimo mechanizmas
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4.3 lentelė. Aptekinimo peilio esant glotniam apdirbimui geometriniai parametrai

Matmenys, mm Kampai, laipsniais

Sp
in

du
ly

s 
r, 

m
m

B H L h α γ α1 γ1 δ β φ φ1 ε λ

20 16 16,9 14 7 –5 7 –5 95 88 50 50 80 +3 0,4

s.p.3. nupjovimo peilio parinkimas

Kai detalė yra aptekinta esant rupiajam ir glotniajam režimams, 
reikia nupjauti ratuko ruošinį, kurio storis 7 mm. 

Dažniausiai šių peilių pjovimo briaunos pagrindinis kampas  
φ = 90º, o pagalbinis kampas plane φ1 = 90º (4.5 pav.). Tam, kad sumažė-
tų trintis pjaunant, sudaromas pagalbinio užpakalinio paviršiaus kampas 
α1 = 1,5º. Parenkami mažiausi nupjovimo peilio matmenys 16×10×100 
(aukštis × plotis × ilgis). Tokio peilio nupjovimo briauna yra 3 mm ilgio.

4.5 pav. Nupjovimo peilio eskizas

s.p.3. Grąžto parinkimas ašies ir šviesos skylėms išgręžti

Skylei išgręžti parenkamas spiralinis grąžtas (4.6 pav.) iš grieta-
pjūvio plieno  P6M5  (M tipo greitapjūvis plienas paprastai naudoja-
mas ašiniams įrankiams (fezoms, grąžtams).
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4.6 pav. Spiralinio grąžto geometrija

Grąžto, skirto 5 mm ašies skylei išgręžti, ilgiai:
–  Pjaunančiosios dalies ilgis l1 = 3 mm. 
–  Darbo dalies ilgis l2 = 95 mm.
–  Kakliuko nėra; koto ilgis l4 = 52 mm.  
–  Letenėlės ilgis l5 = 10 mm.
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4.4 lentelė.  Grąžto, skirto ašies skylei išgręžti, duomenys

Grąžto pavadinimas spiralinis
Grąžto medžiagos žymėjimas P6M5

Grąžto medžiaga 6 % – volframo;  
5 % – molibdeno

Nominalus grąžto skersmuo, mm 5
Grąžto skersmuo, 
mm

Prie viršūnės D1 5
Prie koto D2 4,8

Pagalbinis šliejimosi kampas φ0, laipsniai 0,036
Grąžto šerdies 
skersmuo, mm

Prie viršūnės d1 1,3
Prie koto d2 2,6

Juostelės plotis f, mm 1,2
Juostelės aukštis h, mm 0,875
Spiralinio griovelio posvyrio kampas ω, laipsniais 28º
Skersės posvyrio kampas ψ, laipsniais 45º

Skersės ekscentricitetas, mm 0,1

Šerdies ekscentricitetas, mm 0,15

Juostelės ekscentricitetas, mm 0,1
Pagrindinis kampas plane φ, 
laipsniais

Pirmos plunksnos φ1 60
Antros plunksnos φ2 60

Viršūnės kampas 2φ, laipsniais 120
Pjovimo briaunų aukščio nesutapimas, mm 0,1
Užpakalinis kampas α, laipsniais 10

Grąžto, skirto 5 mm ašies skylei išgręžti, ilgiai:
–  Pjaunančiosios dalies ilgis l1 = 2 mm; 
–  Darbo dalies ilgis l2 = 40 mm;
–  Koto ilgis l4 = 25 mm;  
–  Letenėlės ilgis l5 = 10 mm.
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4.5 lentelė.  Grąžto, skirto ašies skylei išgręžti, duomenys

Grąžto pavadinimas spiralinis

Grąžto medžiagos žymėjimas P6M5

Grąžto medžiaga 6 % – volframo;  
5 % – molibdeno

Nominalus grąžto skersmuo, mm 2

Grąžto skersmuo, mm
Prie viršūnės D1 2
Prie koto D2 1,9

Pagalbinis šliejimosi kampas φ0, laipsniais 0,036
Grąžto šerdies skersmuo, 
mm

Prie viršūnės d1 0,5
Prie koto d2 1,2

Juostelės plotis f, mm 0,4
Juostelės aukštis h, mm 0, 5

Spiralinio griovelio posvyrio kampas ω, laipsniais 30º

Skersės posvyrio kampas ψ, laipsniais 45º

Skersės ekscentricitetas, mm 0,1

Šerdies ekscentricitetas, mm 0,15

Juostelės ekscentricitetas, mm 0,1

Pagrindinis kampas plane φ, 
laipsniais

Pirmos plunksnos φ1 60
Antros plunksnos φ2 60

Viršūnės kampas 2φ, laipsniais 120
Pjovimo briaunų aukščio nesutapimas, mm 0,1
Užpakalinis kampas α, laipsniais 10

s.p.4.  plėstuvo parinkimas ašies ir šviesos skylėms praplėsti

Plėstuvo skersmuo yra šiek tiek didesnis negu grąžto – kad pra-
plėstų skylę 1 mm. Plėstuvas reikalingas norint pasiekti  norimą pavir-
šiaus šiurkštumą ir tikslumą (4.7 pav.). Plėstuvo geometriniai paramet-
rai pateikti 4.6 ir 4.7 lentelėse.
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4.7 pav. Plėstuvo geometriniai parametrai: l1 – nuožulos ilgis; l2 – 
pjaunančiosios dalies ilgis; l3 – cilindrinės dalies ilgis; l4 – atbulinio kūgio 
ilgis; l5 – kalibruojančiosios dalies ilgis; l6 – kakliuko ilgis; l7 – koto ilgis;  

l8 – kvadrato ilgis; l – darbo dalies ilgis; φ – pagrindinis kampas plane;  
α – užpakalinis kampas; γ – priekinis kampas; β – nusmailinimo kampas;  

δ – pjovimo kampas; f – juostelės plotis.

4.6 lentelė. Plėstuvo, skirto ašies skylei, geometriniai parametrai

l1, 
mm

l2, 
mm

l5, 
mm

l6, 
mm

l7, 
mm

l8, 
mm

l, 
mm φ,° α,° γ,° β,° δ,°

1 2 17 57 60 13 150 45 1 1 80 90
juostelės plotis f = 2 mm; 

4.7 lentelė. Plėstuvo, skirto šviesos skylei, geometriniai parametrai

l1, 
mm

l2, 
mm

l5, 
mm

l6, 
mm

l7, 
mm

l8, 
mm

l, 
mm φ,° α,° γ,° β,° δ,°

1 2 15 30 30 10 120 45 1 1 75 90



83

s.p.5. Šlifavimo įrankių parinkimas

Šlifuoti naudojamas plokščiasis šlifavimo diskas, kuriuo nušli-
fuojamos dvi plokščiosios ratelio dalys. Šlifavimo abrazyviniais dis-
kais operacijos labai plačiai taikomos metalams apdirbti, kai reikia 
gauti didelio tikslumo (iki 5 kvaliteto) ir mažo paviršiaus šiurkštumo 
(iki Ra = 0,040 µm) detales.

Šlifavimas yra daug sudėtingesnė operacija už tekinimą, gręžimą, 
frezavimą ir kitus pjovimo būdus.

Šlifavimo diskas yra daugiaašmenis pjovimo įrankis, sudarytas iš 
daugybės rišančiąja medžiaga sujungtų elementų – abrazyvinių (arba 
deimanto) grūdelių, kurie būna netaisyklingos daugiabriaunės formos 
su aštriomis arba suapvalintomis briaunelėmis. Sukantis diskui, abra-
zyviniai grūdeliai dideliu greičiu pjauna daugybę smulkių netaisyklin-
gos formos drožlelių.

Abrazyviniai grūdeliai pjauna metalą sunkiomis sąlygomis, nes 
daugumos jų pjovimo briaunelės yra suapvalintos, netaisyklingos for-
mos, su neigiamais priekiniais kampais.

Pjovimo pradžioje abrazyvinis grūdelis slysta apdirbamuoju pa-
viršiumi, kol įsminga į apdirbamąją medžiagą ašmenų suapvalinimo 
spindulio gyliu ir tik tada ima pjauti drožlę. Šlifuojama labai dideliu 
greičiu (v = 30–100 m/s).

Veikiant pjovimo jėgai, abrazyviniame grūdelyje atsiranda įtem-
pimai, kurie yra didesni už rišančiosios medžiagos ar grūdelio stipru-
mą. Tada grūdelio viršūnėlė nutrupa, atsiranda naujos aštrios briaunos 
arba visai iškrinta grūdelis ir atsidengia nauji aštrūs grūdeliai. Taigi, 
šlifavimo diskas savaime pasigalanda, bet jo forma ir matmenys pa-
mažu keičiasi.

3E153 šlifavimo staklių abrazyvinio disko skersmuo yra nuo  
100 mm iki 200 mm. Staklėmis pastūma atliekama 0,02–0,2 mm/min 
greičiu, špindelio sukimosi greitis – 1600 aps./min. Taigi, linijinis 
greitis ant disko svyruoja priklausomai nuo šlifavimo disko skers-
mens – yra nuo 500 iki 1000 mm/min.
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s.p. pjovimo režimo elementų nustatymas ir apskaičiavimas

Peiliams
1. Užlaidos U nustatymas

 U = − =22 20 2mm .
Esant rupiam apdirbimui 90 % visos užlaidos

 
t U
1

90
100

=
× , (4.6)

 
t1

2 90
100

1 8=
×

= ,  mm ,

čia t – pjovimo gylis.

Esant glotniam apdirbimui

 t U t2 2= − , (4.7)

 t2 2 1 8 0 2= − =, ,  mm .
Šiuo atveju reikia nuimti mažus medžiagos sluoksnius, todėl pa-

kaks dviejų kartų  įrankiu – nuimti storesnį sluoksnį rupiai, o po to 
apdirbti glotniai siekiant užtikrinti šiurkštumą.

2. pjovimo gylių nustatymas
Esant rupiam apdirbimui t1 = 1,8 mm (gaunamas šiurkštumas  

Ra = 3,2);
Esant glotniam apdirbimui t2 = 0,2 mm (gaunamas šiurkštumas 

Ra = 1,25).
3. pastūmos parinkimas
Esant rupiam apdirbimui s = 0,6 mm/aps.
Esant glotniam apdirbimui s = 0,12 mm/aps.
4. pjaunančiosios dalies medžiagos parinkimas
Esant rupiam apdirbimui T15K6
Esant glotniam apdirbimui T15K6
5. pjovimo greičių skaičiavimas
Esant rupiam apdirbimui

 v v K K Klent= × × ×1 2 3 , (4.8)
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 v = × × × =30 1 55 2 1 93,  m/min,

čia v – linijinis pjovimo greitis; vlent. – koeficientas iš lentelės, priklau-
santis nuo pjovimo gylio ir pagrindinio kampo plane; K1 – koeficien-
tas, priklausantis nuo apdirbamos medžiagos, parenkamas iš lentelės; 
K2 – koeficientas, priklausantis nuo kietlydinio tipo; K3 – koeficientas, 
priklausantis nuo apdirbimo būdo.

Esant glotniam apdirbimui

 v = × × × =57 1 35 2 0 8 122 4, , ,  m/min.

6. apsisukimų skaičiavimas

 
n v

D
=

⋅
⋅

1000
π

, (4.9)

čia n – apsisukimų skaičius per minutę; D – ruošinio skersmuo.

Esant rupiam apdirbimui 

 
n = ×

×
=

1000 93
3 14 44

673 13
,

,  aps./min.

Esant glotniam apdirbimui 

 
n = ×

×
=

1000 122 4
3 14 40

974 52,
,

,  aps/min.

7. Mašininio laiko Tm nustatymas
Remiantis lentelių duomenimis pagal pateiktas charakteristikas 

nustatomas mašininis laikas:
Esant rupiam apdirbimui Tm = 50 min;
Esant glotniam apdirbimui Tm = 50 min.

Grąžtui
1. Pastūmų parinkimas
s = 0,12–0,15, parenkamas s = 0,15 (skersmuo 5 mm). 
2. Gręžiamosios medžiagos parinkimas
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Parenkamas P6M5-M tipo greitapjūvis plienas, kuris paprastai 
naudojamas ašiniams įrankiams (frezoms, grąžtams).

3. Mašininio laiko nustatymas
Tm = 20 min.
4. Greičio skaičiavimas

 v = × × × =18 1 2 1 4 0 8 24 192, , , , m/min.

5. Sukimosi dažnio skaičiavimas

 
n = ×

×
=

1000 24 192
5

1540 9, ,
π

 aps./min.

plėstuvui
1. Pjovimo gylis
T = (6–5)/2 = 0,5 mm.
2. Pastūmos parinkimas
s = 0,23 aps./min.
3. Plečiančiosios medžiagos parinkimas
P18 – greitapjūvis plienas, kurio vieną dalį sudaro18 % volframo, 

o kitą dalį – anglinis įrankių plienas.
4. Mašininis apdirbimo laikas 
plėstuvams imamas patvarumas T = 40–180 min.
5. Greičio skaičiavimas

 v v K K Klent= × × ×1 2 3 ,

 v = × × × =9 11 1 3 0 8 11, , ,  m/min.
čia v – linijinis greitis; vlent. – koeficientas iš lentelės, priklausantis 
nuo pjovimo gylio ir pagrindinio kampo plane; K1 – koeficientas, pri-
klausantis nuo apdirbamos medžiagos; K2 – koeficientas, priklausantis 
nuo instrumento patvarumo; K3 – koeficientas, priklausantis nuo tarp 
pjovimo ilgio ir skersmens Santykio.

6. Sukimosi dažnio skaičiavimas

 n = ×
×

=
1000 11

6
583 86

π
,  aps/min.
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s.p. pjovimo jėgų skaičiavimas 

Tangentinė Pz, ašinė Px, radialinė Py:

 P P K Kz z lent= × ×. ,1 2  (4.10)

čia Pzlent – tangentinės jėgos koeficientas, parenkamas iš lentelės, pri-
klausomai nuo pastūmos ir pjovimo gylio; K1 – koeficientas, kurio dydis 
priklauso nuo apdirbamos medžiagos savybių; K2 – koeficientas, kurio 
dydis priklauso nuo pjovimo greičio ir priekinio kampo reikšmės.

Esant rupiam apdirbimui:

 Pz1 250 0 9 1 2207 25= × × =, ,  N .
Esant glotniam apdirbimui:

 Pz1 11 0 9 0 9 87 4= × × =, , , N .
Taikoma priklausomybė:

 P P Pz y x: : : ( , ... , ) : ( , ... , )=1 0 4 0 5 0 25 0 3 . (4.11)
Parenkami vidutiniai koeficientai: 0,45 ir 0,28.
Esant rupiam apdirbimui:

 P Py z= ⋅ = ⋅ =0 45 0 45 2207 25 993 26, , , ,  N ,

 P Px z= ⋅ = ⋅ =0 28 0 28 2207 25 618 03, , , ,  N .
Atstojamoji:

 
P P P Pz y x= + +2 2 2 , (4.12)

 P = + + =2207 25 993 26 6 18 2498 12 2 2, , , ,  N .
Esant glotniam apdirbimui:

 P Py z= ⋅ = ⋅ =0 45 0 45 87 4 39 33, , , ,  N,

 P Px z= ⋅ = ⋅ =0 28 0 28 84 7 23 72, , , ,  N.
Atstojamoji:

 P P P Pz y x= + + = + + =2 2 2 2 2 287 4 39 33 23 72 98 73, , , ,  N .
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s.p. sukimo momento skaičiavimas apie ašį,  
einančią per ruošinio centrą

Šį sukimo momentą sukelia tik tangentinė jėga Pz. Esant rupiam 
apdirbimui:

 M Pz1 1
320 2 10= ⋅ ⋅ −, , (4.13)

 M1
32207 25 20 2 10 44 59= ⋅ ⋅ =−, , , Nm .

Esant glotniam apdirbimui:

 M Pz1 2
320 0 10= ⋅ ⋅ −, , (4.14)

 M1
387 4 20 0 10 1 75= ⋅ ⋅ =−, , ,  Nm .

s.p. sukimo momento M ir ašinės jėgos P0 skaičiavimas  
gręžiant skylę ir plečiant plėtikliu

Gręžimas
Ašinė jėga

 P P Klent p0 = ⋅. , (4.15)
čia Plent.– ašinės jėgos koeficientas (iš lentelės), priklausantis nuo grąž-
to skersmens ir nuo pastūmos dydžio; Kp – koeficientas, kurio reikšmė 
priklauso nuo apdirbamosios medžiagos rūšies.

 P0 135 0 9 1191 92= ⋅ =, , N .

Sukimo momentas

 M C D s KP M
z y

M
M M= . (4.16)

CM = 0,345;  z = 2;  y = 0,8; D = 5mm; s = 0,15 aps./min; KM  = 1,04;

 M p = ⋅ ⋅ ⋅ =0 345 5 0 15 1 04 1 962 0 8, , , ,, Nm ,

čia CM – koeficientas, priklausantis nuo apdirbamosios medžiagos ir 
pjovimo sąlygų; D – plėstuvo skersmuo, mm; s – pastūma, mm/ aps.; 
t – pjovimo gylis, mm; zM, yM, xM – laipsnių rodikliai; KM – koeficien-
tas apdirbimo sąlygų pasikeitimui įvertinti.
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plėtimas
Ašinė jėga

 P P Klent p0 = ⋅.

 P s d dlent = −150 1 2( ) , (4.17)

 Plent . , ,= ⋅ ⋅ −( ) =150 0 23 6 5 34 5mm ,

 P0 34 5 0 9 304 6= ⋅ =, , , N.
Sukimo momentas

 M C D s t KP M
z y x

M
M M M=

CM = 0,245;  z = 2,1;  y = 0,7; x = 0,9; D = 6 mm; t = 0,5 mm; 
s = 0,23 aps./min; KM  = 1,08;

 M p = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =0 245 6 0 23 0 5 1 08 0 741 5 0 7 0 9, , , , ,, , , Nm .
čia CM – koeficientas, priklausantis nuo apdirbamosios medžiagos ir 
pjovimo sąlygų; D – plėstuvo skersmuo, mm; s – pastūma, mm/aps.; 
t – pjovimo gylis, mm; zM, yM, xM – laipsnių rodikliai; KM – koeficien-
tas apdirbimo sąlygų pasikeitimui įvertinti.

s.p. Galingumo skaičiavimai ir tekinimo staklių parinkimas  
pagal apdirbamos detalės parametrus ir galingumą

pjovimas
Esant rupiam apdirbimui:

 
N P v
pj

z=
⋅ 1

6120
, (4.18)

 
Npj =

⋅
=

220 725 93
6120

3 35, ,  kW .

Esant glotniam apdirbimui:

 
N P v
pj

z=
⋅ 2

6120
, (4.19)
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 Npj =
⋅

=
8 74 122 4

6120
0 175, , ,  kW .

Pagal tekinimo proceso galingumą turi būti tenkinama sąlyga:   

 N Npj v< ⋅η; 3 35 13 0 7 3 35 9 1, , ; , , .< ⋅ <

čia η – naudingumo koeficientas; Nv – variklio galingumas; Npj – pjo-
vimo galingumas.

4.8 lentelė. Tekinimo staklių 1Б240-4К charakteristikos
Didžiausias 
apdirbama-
sis skers-
muo, mm

Didžiausia 
skersinių 
suportų 

eiga, mm

Didžiausia 
išilginė su-
porto eiga, 

mm

Griebtuvo 
greičių 
skaičius

Griebtuvo 
sukimosi 

greitis 
aps./min.

Didžiausia 
pastūma, 
mm/suk.

Greitosios 
eigos 

trukmė, s

50 mm
viršutinio

80
180 39 90–1600

išilginė
6,6

2,5

apatinio
80

skersinė
0,33

Staklių ga-
lingumas, 

kW

Gabaritinis
ilgis, m

Gabaritinis
plotis, m

Gabaritinis
aukštis, m

Masė, kg

6,6 6,17 1,75 1,985 10 000

Šiomis staklėmis taip pat galima atlikti nupjovimo operaciją spe-
cialiu peiliu.

Gręžimas

 
N N K n
pj lent N= ⋅. 1000

;  (4.20)

 
Npj = ⋅ ⋅ =0 25 0 9 2178

1000
0 49, , , kW.

plėtimas

 
Npj = ⋅ ⋅ =0 55 0 9 583 86

1000
0 289, , , , kW .
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staklių parinkimas gręžimo ir plėtimo operacijoms

 N Npj v< ⋅η;  (4.21) 

 0 49 2 0 8 0 49 1 6, , ; , ,< ⋅ < kW .

4.9 lentelė. Staklių 2H135 charakteristikos, atliekant gręžimo ir plėtimo ope-
racijas 

Didžiau-
sias grę-
žiamasis 

skers-
muo, mm

Darbinio 
stalo ma-
tmenys, 

mm

Didžiausias 
atstumas 
iki grąžto 
nuo stalo, 

mm

Didžiau-
sia grieb-
tuvo eiga, 

mm

Grieb-
tuvo 

sukimosi 
greitis 

aps./min.

Didžiausias 
vertikalusis 
persislinki-
mas, mm

Grieb-
tuvo 

sukimosi 
dažnis, 

aps./min.

35 450x500 750 250 90–1600 griebtuvo
170 31–1600

stalo
270

Staklių 
galingu-
mas, kW

Gabariti-
nis

ilgis, m

Gabaritinis
plotis, m

Gabariti-
nis

aukštis, m
Masė, kg

Griebtuvo 
padavimas, 

mm/aps.

4 1,003 0,825 2,535 1200 0,1–1,6

Šiomis staklėmis taip pat galima pragręžti ir praplėsti mažas sky-
lutes, kurios yra išdėstytos vienodu atstumu nuo ratelio centro, nes 
mažesnio skersmens grąžtams ir plėstuvams reikalingas mažesnis 
stak lių galingumas. 

s.p. technologiniai eskizai

Šiame skyriuje pateikti technologiniai eskizai. Juose pavaizduoti 
pjovimo režimo elementai, kurių reikšmes pateiktos lentelėse.
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4.8 pav. Technologinis eskizas esant rupiam ir glotniam aptekinimui

4.10 lentelė. Pjovimo režimo elementai

Perėjimas Staklės
t, 

mm
s,  

mm/sūk.
v, 

m/min.
n, 

aps./min.
NPj, 

kW
1 (rupus apt.) 1Б240-4К 1,8 0,6 93 673,13 3,35
2 (glotnus apt.) 1Б240-4К 0,2 0,12 122,4 974,52 0,175
3 (nupjovimas) 1Б240-4К 1 0,3 50 750,5 3

4.9 pav. Technologinis eskizas esant gręžimui



93

4.10 pav. Technologinis eskizas esant plėtimui

4.11 pav. Technologinis eskizas esant šlifavimui

4.11 lentelė. Gręžimo ir plėtimo režimų elementai

Apdirbimas Staklės
t, 

mm
s,  

mm/sūk.
v, 

m/min.
n, 

aps./min.
NPj, 

kW
Gręžimas (ašies skylė) 2H135 – 0,15 24,192 1540,9 0,49
Plėtimas (ašies skylė) 2H135 0,5 0,23 11 583 0,289
Gręžimas (šviesos skylė) 2H135 – 0,1 5 750 0,2
Plėtimas (šviesos skylė) 2H135 0,5 0,2 7 750 0,1
Šlifavimas 3E153 0,25 0,02 1 1600 0,12
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Galiausiai paskutinis baigiamasis technologinės dalies etapas yra 
galutinis detalės apdirbimo mašininis laikas. Technologinę dalį ilius-
truoja pagrindinės detalės technologinių eskizų brėžinys. Tai svarbi ir 
reikalinga kursinio darbo dalis, apimanti studijų metais įgytas techno-
loginio apdirbimo žinias ir gebėjimą jas pritaikyti.
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4.12 pav. Technologinis detalės brėžinys
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4.2.3. Užduotys savarankiškam darbui

1. Iš projektuojamo objekto pasirinkti pagrindinę detalę.
2. Sudaryti detalės apdirbimo technologinį maršrutą;
3. Apskaičiuoti technologinių operacijų rodiklius ir parinkti įran-

kius ir įrangą;
4. Nubraižyti detalės darbo brėžinį;
5. Pateikti detalės apdirbimo operacijų eskizus;
6. Sudaryti rodiklių rezultatų galutinę lentelę.
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5. KoMpleKsinio proJeKto Ketvirtosios 
Dalies renGiMas

5.1. saugos ir eksploataciniai reikalavimai

Saugos dalyje pateikiami pagrindiniai saugos reikalavimai, pri-
klausomai nuo projektuojamo objekto veikos, kylančių pavojų aplin-
kai ir kitų veiksnių. Šioje dalyje galima pateikti projektuojamų įrengi-
nių įžeminimo schemas, parinkti saugiklius, surašyti saugaus darbo ar 
naudojimo instrukcijas ir t. t.

Pavyzdžiui, nuožulnaus keltuvo su posūkiu saugumui užtikrinti sau-
gos dalyje apibrėžtos jo naudojimosi ribos. Pateiktos keltuvo platformos 
naudojimo instrukcijos, nurodyti reikalavimai, keliami techninei priežiū-
rai ir tinkamai eksploatacijai. Kadangi keltuvo eksploatavimo metu dėl 
atskirų jo elementų sąveikos veikia didelės vidinės trinties jėgos, svarbus 
veiksnys, palaikantis keltuvo ir jo atskirų dalių tinkamą techninę būklę, 
yra laiku atliekamas tepimas. Keltuvo detalės, kurios turi būti tepamos, 
tepimo būdai, periodiškumas ir tepimo medžiagos pateiktos lentelėje.

pavyzdys
5.1 lentelė. Keltuvo elementų tepimas

Tepimo vieta Periodiškumas Sutepimo būdas Medžiaga sutepimui

Sliekinis reduktorius 1 kartą per 3 
metus

Tepalo keitimas, pra
plovus reduktoriaus 

karterį alyva

Mineralinė alyva
Tivela SC 320

Velenų riedėjimo 
guoliai

1 kartą per 
metus Tepimas 

Konsistencinis 
tepalas USS-1 
GOST 3333-80

Viršutinės  ir apatines 
karietėlės ritinėlių 

riedėjimo ir slydimo 
guoliai

1 kartą per 
metus

Ekstrukcija Grafitinis tepalas 
GOST 3348-81

Mechanizmų slydimo 
paviršiai ir guoliai

1 kartą per 
metus Tepimas Grafitinis tepalas 

GOST 3348-81

Lynas 1 kartą per 
metus Tepimas Grafitinis tepalas 

GOST 3348-81
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s. Darbo sauga

Stacionariosios mašinos yra darbo metu nejudančios ir nekilnoja-
mos mašinos, tai tokios kaip tekinimo staklės, presai, popieriaus ga-
mybos mašinos ir kt. Mobiliosios mašinos – tai mašinos, kurios gali 
būti naudojamos skirtingose darbo vietose, kaip antai, elektrinės pava-
ros vežimėliai su riedmenimis arba šliaužikliais, kombinuoti medžio 
pjūklai, derliaus apdorojimo mašinos, pervežami grūdų džiovintuvai, 
žoliapjovės ir kt.

Saugos integravimo principai:
1. Mašinos, kiek tai įmanoma, turi būti suprojektuotos ir pagamin-

tos taip, kad jokios judamosios dalys, technologinio proceso metu iš-
metamos (iškrentančios) apdorojamos medžiagos dalys, gamybos metu 
susidarančios dulkės, dujos, dūmai, pavojingi aerozoliai ir medžiagos, 
triukšmas, vibracija, elektros srovė, karštis, šaltis, spinduliuotė, gaisras 
ar sprogimas ir kt. negalėtų sužeisti ar pakenkti darbuotojų sveikatai.

2. Mašinos, kiek tai įmanoma, turi būti suprojektuotos ir paga-
mintos taip, kad būtų saugios ir nereikėtų naudoti saugos įtaisų.

3.  Stacionarias mašinas turi būti galima patikimai pritvirtinti prie 
pagrindo, sienos ar kitokios konstrukcijos. Tvirtinimo elementai turi 
atlaikyti visokias atsirandančias apkrovas. Prireikus tvirtinimo meto-
do tinkamumas turi būti pagrindžiamas dokumentais.

Dažniausiai mašina yra stabili, jeigu ji atitinka šias sąlygas:
–  nevirsta pastatyta ant 15° kampu pasvirusios plokštumos; 
–  stabilumo ir apvirtimo momentų santykis yra ne mažesnis 

kaip 1,5. 

apšvietimas
1. Apšvietimo sistemos stroboskopiniai efektai neturi sukelti 

nesusipratimų ar apgaulingo įsivaizdavimo apie judamąsias maši-
nos dalis ar judėjimo kryptį. Jei negalima išvengti nepageidaujamų 
stroboskopinių efektų, turi būti pakeistas apšvietimas, pvz., gali būti 
naudojamos žemosios įtampos halogeninės lempos ar pastovaus in-
tensyvumo apšvietimas.
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2. Operatoriaus regėjimo lauke mašinos judamosios dalys turi 
būti tokios formos ir spalvos, kad neinterferuotų su operatoriaus regė-
jimu. Pavyzdžiui, aukštyn–žemyn judanti apsauga negali turėti hori-
zontalių angų ar plyšių.

valdymo sistemos
Valdymo sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad 

išorinis poveikis negalėtų priversti sistemą veikti pavojingai. Mašinos 
valdymo sistema turi būti suprojektuota taip, kad vienu metu leistų 
atlikti tiek operacijų, kad nekiltų pavojaus.

Elektriniai avarinio stabdymo įtaisai turi veikti nepriklausomai 
nuo bet kokio užprogramuojamo elektroninio valdymo. Turi būti su-
kurta tokia valdymo sistema, kad apsaugos įtaiso sustabdytą judančią 
mašiną būtų galima įjungti naudojant įprastus mašinos paleidimo įtai-
sus ir tik tada, kai apsaugos įtaisas grąžinamas į padėtį „paruošta pozi-
cija“. Pakartotinai įjungti būtų galima tik tada, kai apsaugos įtaisas yra 
grąžinamas į vietą ir įjungimas nekelia jokios rizikos. Mašinų valdy-
mo sistema turi perspėti savaiminį netikėtą įsijungimą, t. y. nutrūkus 
mašinos darbui vėl netikėtai pradėta tiekti energija neturi įjungti maši-
nos ir ji neturi pradėti judėti. Tačiau tuo atveju, kai toks netikėtas įsi-
jungimas nekelia jokios rizikos, šis reikalavimas netaikomas. Šis rei-
kalavimas taip pat netaikomas nešiojamosioms rankinėms mašinoms.

Mašinos turi būti aprūpintos tinkamais valdymo įtaisais, kad juos 
būtų galima įjungti lengvai ir nepavojingai. Jie turi būti sukonstruoti ir 
sumontuoti taip, kad būtų neįmanomas atsitiktinis (netyčinis) įsijungi-
mas ir kad iš valdymo vietos būtų galima matyti visas pavojaus zonas. 
Jeigu toks stebėjimas (matomumas) neįmanomas, paleidimo įtaisas 
turi būti aprūpintas aiškiai išsiskiriančiu ir suprantamu perspėjamuoju 
signalu, kuris automatiškai įsijungtų anksčiau, negu įjungiama maši-
na. Mašinoms, kurios kelia specifinius pavojus ir kurios turi nuotolinį 
valdymą, pvz., radijo, šviesos ar garso bangomis, atsižvelgiant į konk-
rečias sąlygas, turi būti imtasi specialių saugos priemonių, kad būtų 
neutralizuota ypatinga rizika.
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Mašinų, kurios numatytos valdyti iš kelių valdymo vietų, paleidi-
mas turi būti galimas tik iš vienos vietos.

paleidimas
Mašinos turi turėti užrakinamus paleidimo įtaisus, kad pašaliniai 

asmenys negalėtų jos paleisti. Tai taikoma, pvz., kelių volams, kėlimo 
kranams, paliekamiems ant visuomeninių kelių ar prieinamose sta-
tybų aikštelėse. Mašinos, prijungtos prie elektros energijos tiekimo 
sistemos ir aprūpintos įtaisais, saugančiais nuo perkrovos, negali būti 
automatiškai paleidžiamos tol, kol šis įtaisas atjungtas, nebent toks 
automatinis paleidimas yra visiškai saugus.

stabdymas
Mašina nuo energijos šaltinio turi būti atjungiama greitai ir saugiai. 

Jeigu operatorius iš valdymo vietos negali matyti visos mašinos arba 
jei to reikia dėl tam tikrų priežasčių (pvz., reguliavimo), turi būti ga-
limybė užrakinti pagrindinį išjungtą paleidiklį asmeninėmis spyno-
mis, kai mašiną remontuoja keli asmenys. Tai gali būti pagrindinis 
paleidik lis arba atskiras saugos ar remontui skirtas įtaisas.

5.1.1. Užduotis savarankiškam darbui

Nustatyti reikiamus saugos reikalavimus. Jeigu reikia, pateikti 
skaičiavimus ir schemas.
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6. KoMpleKsinio proJeKto penKtosios 
Dalies renGiMas

6.1. ekonominė dalis. ekonominių rodiklių skaičiuotė

Ekonominėje dalyje turi būti apskaičiuoti pagrindiniai projek-
tuojamo gaminio (konstrukcijos, mazgo, sistemos ir pan.) ekonomi-
nio įvertinimo rodikliai. Šios dalies turinys sudaromas pagal pateik-
tą metodiką. Apskaičiuotus ekonominius rodiklius būtina iliustruoti 
brėžiniu. Ekonominei daliai rengti skiriamos kompetentingo dėstytojo 
konsultacijos, kuriose patariama visiems apskritai ir kiekvienam stu-
dentui individualiai, kaip pateikti ekonominius rodiklius, kokius skai-
čiavimus atlikti tikslinga ir kokie yra nereikalingi. Ekonominę dalį 
vertina ekonominės dalies konsultantas, kuriam studentas ir atsiskaito. 
Ekonominę dalį galima rengti tik kursinio projekto pabaigoje, kai jau 
parinktos visos konstrukcinės medžiagos, žinomos konstrukcijos da-
lys ir kitos būtinos techninės charakteristikos, kurios nulemia gaminio 
kainą ir kitus reikalingus rodiklius. 

pavyzdys

s. ekonominė dalis

Šioje projekto dalyje atliekamas projektuojamo keltuvo ekono-
minis įvertinimas lūžio taško metodu. Šiuo metodu nustatoma mini-
mali produkcijos gamybos apimtis, garantuojanti, kad veikla nebus 
nuostolinga. Šiuo atveju gamybos apimtis turėtų sutapti su pardavimų 
apimtimi, nes jeigu gaminamas minimalus produkcijos kiekis, nusta-
tytas lūžio taško metodu, ir šis kiekis nėra parduodamas, tai gamyba 
bus nuostolinga ir padidės apyvartinių lėšų poreikis dėl jų užšaldymo, 
t. y. neparduotos produkcijos. Todėl šis metodas yra labai aktualus į 
gamybą orientuotoms įmonėms. Taip pat lūžio taško metodas leidžia 
nustatyti, kiek pelno įmonė gaus kiekvieno gamybos lygio atveju.
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Norint atlikti šiuo metodu projektuojamo keltuvo ekonominį įver-
tinimą, iš pradžių reikia atlikti gamybos išlaidų kalkuliaciją. Šiame 
projekte ji tai daroma tokiu eiliškumu:

1. Nustatomas reikalingų medžiagų ir žaliavų kiekis ir jų kaina.
2. Įvertinamos transporto ir paruošimo išlaidos.
3. Nustatomi įrenginiai ir specialiosios paskirties įrankiai, reika-

lingi gamybos procesui įvykdyti. Numatoma jų mėnesio amortizacija.
4. Nustatomas gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis.
5. Nustatomas gamybinių darbininkų papildomas darbo užmo-

kestis.
6. Įvertinami atskaitymai socialiniam draudimui ir įmoka į garan-

tinį fondą.
7. Nustatomos netiesioginės gamybos išlaidos.
8. Įvertinami technologiniai nuostoliai.
9. Įvertinamos veiklos sąnaudos.
10. Apskaičiuojama gamybos savikaina.
11. Nustatomas didžiausias įmanomas pelnas.
12. Apskaičiuojama keltuvo kaina.
Medžiagų, reikalingų keltuvui pagaminti, reikiamas kiekis ir kai-

na pateikti 6.1 lentelėje.

6.1 lentelė. Keltuvo konstrukcinės medžiagos ir žaliavos

Medžiaga Kiekis, kg Kaina, Lt/kg Iš viso, Lt
Nerūdijantysis plienas 250 1,20

425Polipropilenas 50 0,60
Polimeriniai dažai 3 35

Transporto ir paruošimo išlaidos (vidaus transportas) sudaro 
0,2 % medžiagų kainos:

 425 · 0,2 % = 8,5 Lt.  (6.1)

Labai svarbu įvertinti įrenginius ir specialiosios paskirties įran-
kius, reikalingus gamybiniam procesui įvertinti. Jų sąrašas ir kainos 
pateikti 6.2 lentelėje.
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6.2 lentelė. Gamybos proceso įranga

Įrenginiai ir įrankiai Kaina, Lt
Tekinimo staklės ir jų aprūpinimas 21 000
Frezavimo staklės ir jų aprūpinimas 23 000
Šlifavimo staklės ir jų aprūpinimas 58 000
Gręžimo staklės ir jų aprūpinimas 7000
Krumplių pjovimo staklės ir jų aprūpinimas 63 000
Polimerinio padengimo kamera 35 000
Šaltkalvių įrankiai 500
Iš viso 207 500

Laikoma, kad įrenginių ir specialiosios paskirties įrankių naudo-
jimo trukmė sudaro 8 metus. Dabar galima nustatyti mėnesio amorti-
zaciją:

 207 500 ÷ 8 ÷ 12 = 2161, 5 Lt. (6.2)

Numatomas vieno gamybinio darbininko mėnesinis pagrindinis 
darbo užmokestis, lygus 800 Lt. Taip pat reikia numatyti papildomą 
darbo užmokestį, naudojamą kaip skatinimo priemonė, kurio suma yra 
200 Lt. Taigi,  bendras gamybinio darbininko mėnesinis darbo užmo-
kestis:

 800 + 200 = 1000 Lt. (6.3) 

Atsižvelgiant į tai, kad gaminamas objektas yra pakankamai 
didelis ir susideda iš įvairių detalių, kurioms reikalingos specifinės 
apdirbimo operacijos, numatomi šeši staklių operatoriai ir surinkimo 
brigada iš keturių žmonių. Taigi, visų darbininkų mėnesinis darbo už-
mokestis bus toks:

 1000 · 10 = 10 000 Lt. (6.4)

Atskaitymai socialiniam draudimui ir įmoka į garantinį fondą su-
daro 31,08 % bendro gamybinių darbininkų darbo užmokesčio:

 10 000 · 31,08 % = 3108 Lt.  (6.5)
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Netiesioginės gamybinės išlaidos sudaro 200 % nuo pagrindinio 
gamybinių darbininkų darbo užmokesčio:

 8000 · 600 % = 48 000 Lt.   (6.6) 

Technologiniai nuostoliai sudaro 0,5 % nuo medžiagų ir žaliavų 
kainos:

 425 · 0,5 % = 2,13 Lt.       (6.7)

Veiklos sąnaudos (administravimas, pardavimų valdymas) sudaro 
7 % tiesioginių išlaidų (apima 1–5 punktus):

  (425 + 8,5 + 2161, 5 + 10 000) · 7 % = 881,65 Lt. (6.8)

Dabar galima nustatyti gamybos savikainą. Šiam tikslui reikia su-
dėti visas anksčiau apskaičiuotas išlaidas. Tačiau žinoma, kad detalių 
arba gaminamų objektų savikaina labai priklauso nuo gamybos ap-
imties. Didėjant gamybos apimčiai, mažėja detalių savikaina. Todėl, 
prieš nustatant gaminamo keltuvo kainą, reikia atsižvelgti į paklausą 
ir ją išanalizavus spręsti, kiek keltuvų įmanoma parduoti, ir atitinka-
mai nustatyti gamybos apimtį, iš kurios išplaukia gaminamų keltuvų 
savikaina. Tuomet labai svarbu suvokti skirtumą tarp paklausos ir po-
reikio. Paklausa yra realus pirkėjo pajėgumas įsigyti tam tikrą prekę, 
suderintas su jo noru ir poreikiu. Tačiau dėl susidariusios ekonominės 
padėties paklausa ne visada atitinka poreikį. Atsižvelgiant į tai, kad 
analizuojant paklausą susiduriama su informacinio pobūdžio sunku-
mais, atliekant keltuvo ekonominį įvertinimą, kaip pagrindas bus ima-
mas idealizuotas atvejis ir remiamasi statistikos duomenimis, pagal 
kuriuos bus padaryta kiek galima objektyvesnė išvada apie tokių kel-
tuvų poreikį.

Statistikos duomenimis, apie 70 % visų visuomeninės paskirties 
pastatų yra nepritaikyti žmonėms su judėjimo negalia ir dėl to jie ne-
gali pilnavertiškai dirbti, mokytis ir pan. Atsižvelgiant į tai, galima 
sakyti, kad paklausa yra 30 keltuvų per mėnesį. Taigi gamybos savi-
kaina:
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30 · (425 + 8,5 + 2,13) + 2161, 5 + 10 000 + 3108 +
 48 000 + 881,65 = 77 217 Lt.

(6.9)

Dabar reikia nustatyti išlaidas vienetui, t. y. vieno keltuvo savi-
kainą:

 
77 217

30
2574 

=  Lt.   (6.10)

Dabar galima nustatyti pelną, kurį norima ir įmanoma gauti. 
Laikoma, kad pelnas (orientuotoms į gamybą įmonėms) turi sudaryti 
bent 5 % nuo gaminio savikainos ir labai retai viršija 20 %. Taip pat 
labai svarbu išanalizuoti rinką ir įvertinti analogų kainas. Lietuvoje 
tokių analogų kaina svyruoja nuo 3500 iki 5000 Lt, tai priklauso nuo 
gamintojo. Atsižvelgiant į tai  galima sakyti, kad projektuojamo keltu-
vo kaina PR = 3000 Lt, o tai sudaro 16,5 % pelno. Taip pat tokia kaina 
leidžia pakankamai susilpninti konkurenciją.

Darome prielaidą, kad 60 % visų netiesioginių išlaidų yra kinta-
mosios ir 40 % pastoviosios.

Kintamosios išlaidos priklauso nuo gamybos apimties ir  sudaro:

VC = 30 · (425 + 8,5 + 2,13) + 10 000 + 3108 + 
 0,6 · (48 000 + 881,65) = 55 502 Lt.

(6.11)

Pastoviosios išlaidos nepriklauso nuo gamybos apimties. Jos sudaro:

 FC = 2161, 5 + 0,4 · (48 000 + 881,65) = 21 715 Lt. (6.12)

Dabar galima grafiškai nustatyti lūžio tašką. Lūžio taško nusta-
tymo metodika yra tokia: gamybos apimtis atidedama horizontalioje 
ašyje, o pajamos ir išlaidos parodomos vertikalioje ašyje. Parenkamas 
gamybos apimties apskaičiavimo taškas, kuriam patogu skaičiuoti pa-
jamas ir išlaidas (Q = 10). Reikia apskaičiuoti pasirinktos gamybos 
apimties kintamąsias išlaidas. Jų suma bus lygi pasirinktos gamybos 
apimties ir vidutinių išlaidų sandaugai:

 VC = AVC · Q = 1850 · 10 = 18 500 Lt.   (6.13)

Atidėję gautus dydžius atitinkamose ašyse, gauname kintamųjų 
išlaidų tiesės tašką. Tuomet reikia nubrėžti kintamųjų išlaidų tiesę, su-
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jungiant gautąjį tašką su koordinačių pradžia, nes jeigu nieko negami-
name, kintamosios išlaidos lygios nuliui.

Nuo išlaidų ir pajamų ašies per nustatytą pastoviųjų išlaidų reikš-
mės tašką (FC = 21 715 Lt) reikia nubrėžti pastoviųjų išlaidų tiesę FC, 
kuri yra horizontali (lygiagreti su gamybos apimties ašimi).

Pasirinktame gamybos apimties taške reikia apskaičiuoti ben-
drąsias išlaidas TC. Jos lygios pastoviųjų ir kintamųjų išlaidų sumai  
(TC = 77 217 Lt). TC tiesė turi būti lygiagreti su kintamųjų išlaidų 
tiese ir prasidėti nuo pastoviųjų išlaidų tiesės pradžios.

Toliau pasirinktame gamybos apimties taške apskaičiuojamos 
pardavimo pajamos TR. Šiam tikslui produkcijos kiekis dauginamas 
iš kainos:

 TR = Q · PR = 10 · 3000 = 30 000 Lt. (6.14)

Tuomet grafike atidedamas pajamų taškas. Nubrėžiama pardavi-
mo pajamų tiesė, jungianti gautąjį tašką su koordinačių pradžia.

Taškas, kuriame susikerta bendrųjų išlaidų (TC) ir pardavimų pa-
jamų (TR) tiesės, yra lūžio taškas. Jo koordinatės gamybos apimties 
kreivėje Qmin rodo minimalią gamybos apimtį, kuriai esant pardavimų 
pajamos lygios bendrosioms gamybos išlaidoms. Gamyba bus nuos-
tolinga, jeigu jos reikšmė (gaminamų ir parduodamų keltuvų kiekis) 
bus mažesnė negu Qmin.

Norint įsitikinti, ar lūžio taškas grafike yra nustatytas teisingai, 
galima taikyti formulę, kuri parodo minimalų produkcijos kiekį, užtik-
rinantį išlaidų apsipirkimą:

 
Q FC

PR AVCmin = −
=

−
=

21 715
3000 1850

19  vnt.   (6.15)

Atsižvelgiant į tai, kad minimalaus produkcijos kiekio reikšmės, 
parodančios, kiek produkcijos reikia parduoti, kad išlaidos apsipirk-
tų, nustatytos grafiškai ir pagal formulę sutampa, galima teigti, kad 
skaičiavimai atlikti teisingai. 6.1 paveiksle pavaizduotas ekonominės 
dalies brėžinys. 



107

6.1 pav. Ekonominės dalies brėžinys

6.1.1. Užduotis savarankiškam darbui

1. Apskaičiuoti ekonominius rodiklius.
2. Pateikti ekonominį brėžinį.
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7. KoMpleKsinio proJeKto ŠeŠtosios 
Dalies renGiMas

7.1. išvados ir apibendrinimai

Ši dalis yra būtina kompleksinio kursinio darbo užbaigimo dalis. 
Ji turi tilpti į vieną ar du puslapius. Joje pateikiami pagrindiniai pro-
jekto metu gauti rezultatai, kurie išvardijami papunkčiui trumpai ir 
aiškiai nurodant pagrindinius rodiklius.

pavyzdys

išvados ir apibendrinimai

Kursinio projekto atlikimo metu buvo:
1. Sudaryta keltuvų neįgaliesiems perkelti klasifikacija, buvo iša-

nalizuoti esminiai konstrukciniai bruožai ir pritaikymo ypatumai, pa-
gal kuriuos keltuvai yra klasifikuojami.

2. Atsižvelgiant į keltuvų neįgaliesiems klasifikaciją, buvo išana-
lizuoti pagrindiniai jų tipai – stacionarūs ir mobilieji, atlikta detalesnė 
apžvalga. Projekte pateiktos jų techninės charakteristikos, privalumai, 
trūkumai ir pritaikymo galimybės.

3. Išanalizuoti keltuvai su posūkio mechanizmu, apžvelgtos daž-
niausiai naudojamos pavaros ir posūkio įtaisai.

4. Konstrukcinėje projekto dalyje buvo išanalizuotas projektuoja-
mo nuožulnaus keltuvo veikimo principas ir keltuvo sudedamieji ele-
mentai – keltuvo kreipiklis, kreipiklio atramos, keltuvo pavara, kuri 
susideda iš elektros variklio, sliekinio reduktoriaus, žvaigždutės ir 
traukos lyno. Buvo išanalizuotos traukiamosios važiuoklės ir jų kons-
trukcija. Be to, buvo nustatyti pagrindiniai geometriniai parametrai 
kreipiklio sulenkimo vietoje. Taip pat apžvelgti konstrukcijos sujungi-
mo elementai – bendrosios paskirties varžtai ir ankeriniai varžtai.

5. Atsižvelgiant į keltuvo sudedamųjų elementų darbo sąlygas ir 
tarpusavio sąveiką buvo parinktos atitinkamos inžinerinės medžiagos.
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6. Buvo atsižvelgta į patalpos, kuriai projektuojamas keltuvas, 
sąlygas, laiptų konstrukciją ir geometrinius parametrus. Buvo nustaty-
ti tokie laiptų parametrai: laiptelių skaičius: 13; laiptų nuolydis: 23°; 
laiptų aukštis: 3680 mm; laiptų plotis: 1345 mm; vieno laiptelio aukš-
tis: 150 mm; vieno laiptelio plotis: 290 mm.

7. Atsižvelgiant į patalpą, kuriai projektuojamas keltuvas, buvo 
sudarytos jos techninės charakteristikos, vėliau atitinkamoje projekto 
dalyje pagrįstos skaičiavimais.

8. Kompleksinio projekto konstrukcinėje skaičiavimų dalyje at-
likti tokie inžineriniai skaičiavimai: 

a. parinktas 0,5 kW trifazis asinchroninis elektros variklis ir ap-
skaičiuoti jo svarbiausi techniniai parametrai: polių skaičius 2p = 6; 

b. apskaičiuotas variklio rotoriaus kampinis greitis nv = 940 aps./
min. esant 6 % slydimui. 

c. Parinktas sliekinis reduktorius ir grandininė perdava, nustaty-
tas bendras pavaros naudingumo koeficientas η = 0,45 ir perdavimo 
skaičius i = 100.

9. Atlikus perdavos parametrų skaičiuotę, nustatyti tokie paramet-
rai:

 a)   slieko geometriniai parametrai: dalijamojo apskriti-
mo skersmuo ddsl = 21 mm; viršūnių apskritimo skers-
muo Dslmax = 24 mm; pašaknų apskritimo skersmuo 
Disl = 17,4 mm; vijos dalies ilgis L = 50,5 mm; vijų skaičius 
zsl = 1; žingsnis ts = 4,7 mm ir kt.; 

 b)   sliekračio geometriniai parametrai: nustatytas sliekračio 
krumplių skaičius zslk = 100; dalijamojo apskritimo skersmuo  
dskl = 150 mm; viršūnių apskritimo skersmuo Dslkmax = 153 mm; 
pašaknų apskritimo skersmuo Dslkmin = 146,4 mm; 

 c)   apskaičiuotas perdavos sukimo momentas Mslk = 127,5 N·m 
ir atlikti stipruminiai skaičiavimai, kurie pateisino pavarai 
parinktas medžiagas ir geometrinius parametrus; 

 d)   apskaičiuota grandininė pavara, nustatytas traukos lyno 
darbinis ilgis L = 22 m; didžiausia leistina apkrova  
Q = 15 696 N; žingsnis t = 64 mm;
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 e)   apskaičiuoti žvaigždutės geometriniai parametrai: dalijamo-
jo apskritimo skersmuo Dž = 206 mm; išorinis žvaigždutės 
skersmuo Diš = 235 mm ir kt.;

 f)   nustatytas lyno stiprumo atsargos koeficientas. Taip pat su-
projektuotas reduktoriaus velenas ir nustatytas jo atsargos 
koeficientas n = 1,04. 

10. Pavaros sliekui ir velenui buvo parinkti radialiniai ir ašiniai 
guoliai, o jiems tepti parinktas konsistencinis tepalas (solidolas). 
Reduktoriui tepti buvo parinktos mineralinė alyva „Tivela SC 320“. 

11. Technologinėje projekto dalyje sudarytas veleno technologi-
nis maršrutas, nurodyti įrankiai ir įrenginiai technologiniam procesui 
vykdyti. Sudaryto technologinio maršruto technologinių operacijų ei-
liškumas yra toks: atpjovimas, centravimas, paruošiamasis ir baigia-
masis tekinimas, šlifavimas, gręžimas ir pleišto griovelio frezavimas.

12. Pateikti keltuvo saugos ir eksploataciniai reikalavimai.
13. Ekonominėje projekto dalyje įvertinti ekonominiai projektuo-

jamo keltuvo rodikliai, nustatyta keltuvo savikaina (2574 Lt), kuria 
remiantis buvo priimta keltuvo kaina (3000 Lt). Taip pat esant pasi-
rinktai keltuvų gamybos apimčiai (30 vienetų) buvo nustatytas lūžio 
taškas (Q = 19).

14. Grafinėje kursinio projekto dalyje pateikti keturi A1 forma-
to brėžiniai, kuriuose atitinkamai pavaizduotas keltuvo bendras vaiz-
das, technologiniai eskizai, reikalingi veleno technologiniam procesui 
vykdyti, variantinis projektavimas ir ekonominiai rodikliai.

7.2. literatūra

Kompleksiniam projektui turi būti pateiktas naudotos literatūros 
sąrašas. Turi būti nurodoma visa naudota literatūra pradedant straips-
niu ir baigiant žinynu. Pageidautina, kad kompleksiniam kursiniam 
darbui studentas ar studentų grupė naudotų kiek įmanoma naujesnę 
(išleistą per paskutinius 5–10 metų) literatūrą ir būtų ne mažiau kaip 
dešimt jos šaltinių. 
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pavyzdys
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Brėžinių pavyzdžiai
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7.3. Užduotys savarankiškam darbui

1. Apibendrinti atliktus darbus ir suformuluoti išvadas.
2. Pateikti literatūros sąrašą. Atlikti užbaigimo darbus, sutvarkyti 

specifikacijas.
3. Pasirengti ginti darbą.
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