
 

                      

Įvairių gedimų šalinimas žemės ūkio mašinose 

Technikos priežiūra 

Techninė priežiūra - tai visuma darbų, kuriais siekiama išlaikyti pagal paskirtį naudojamos, 

laikomos arba transportuojamos mašinos darbingą ir tvarkinga būklę.  

Techninė priežiūra apima mašinos techninės būklės kontrolės, valymo ir plovimo, tepimo, varžtų 

užveržimo, kai kurių dalių pakeitimo, reguliavimo ir kitus mašinos priežiūros darbus 

Technikos priežiūra 

Suomijos žemės ūkio technikos (traktorių, sudėtingų žemės ūkio mašinų) techninė priežiūra turi 

būti atliekama remiantis standartu LST 1471: 1997, kuriame nurodyti bendrieji techninių 

priežiūrų reikalavimai, ir mašinų eksploatavimo instrukcijomis (operatoriaus vadovais).  

NVS šalyse pagamintiems senesniems traktoriams atliekamos tokių pakopų techninės priežiūros: 

traktoriaus įdirbimo (TP-0), kasdieninė (KTP), periodinės - pirmoji (TP-1), antroji (TP-2), 

trečioji (TP-3) bei sezoninė (STP).  

Sezoninė techninė priežiūra atliekama rengiantis pavasario ir vasaros bei rudens ir žiemos 

laikotarpiams, ruošiant traktorių ilgai laikyti, pasibaigus ilgo laikymo laikotarpiui 

Kasdieninė techninė priežiūra atliekama kas 8-10 traktoriaus ar mašinos darbo valandų, arba 

kiekvieną dieną dirbant su mašina. 

TP-1, TP-2, TP-3 atlikimo laikas gali skirtis nuo nurodyto - traktoriams i k i 10 %, o žemės ūkio 

mašinoms - iki 20 %. 

Priežiūros sistema parenkama pagal lengvai nustatomą parametrą.  

Gamyklos, firmos ar komercinės įstaigos mašinų eksploatavimo instrukcijose paprastai nurodo 

parametrą, pagal kurį turi būti atliekama techninė priežiūra.  

Rytų Europos ir NVS šalyse darbo apkrova ir priežiūros periodiškumas nustatomi pagal mašinos 

darbo laiką, atlikto darbo apimtį, degalų sąnaudas arba pagal kalendorinių darbo dienų skaičių 



 

                      

Mašinų techninės priežiūros (TP-2) periodiškumas ir darbai. 

Etaloninį hektarą. Tačiau šį rodiklį naudoti techninės priežiūros periodiškumui nustatyti yra 

sunku. Be to, dėl dirvos, reljefo ir kelio sąlygų nevienodumo jis nepakankamai tiksliai parodo 

mašinos darbo apkrovą. Dėl to išdirbis taip pat nerekomenduojamas naudoti priežiūros 

periodiškumui nustatyti. Tik automobilių ir vilkikų, naudojamų transporto darbams, priežiūros 

periodiškumui nustatyti kartais naudojami tonokilometrai ir nuvažiuoti kilometrai, kuriais 

įvertinamas išdirbis. 

Priežiūra pagal degalų sąnaudas. Daug žemės ūkio naudotojų priežiūras planuoja pagal šį 

parametrą. Degalų sąnaudos palyginti gerai atspindi tikrąjį mašinos apkrovimą. Jį naudoti patogu 

dar ir dėl to, kad degalų apskaita ūkiuose ir įmonėse palyginti nesunkiai gali būti, tiksliau - turėtų 

būti vykdoma. 

Priežiūra pagal kalendorines dienas. Šios sistemos privalumas yra tas, kad serviso dirbtuvės 

tolydžiai apkraunamos darbais, sistemą 

Traktorių klasifikacija 

Traktoriai klasifikuojami pagal paskirtį, važiuoklės konstrukciją ir liemens tipą. 

Pagal paskirtį traktoriai skirstomi į: 

 bendruosius – jie skirti arti, kultivuoti, sėti, nuimti derliui ir kitiems bendriesiems 

darbams. Tai „Case-IH Magnum“, John Deere 4955A“, „Massey-Ferguson MF3680A“, 

„Steyr 8180“, T- 150K, T-150, DT-75M; 

 universaliuosius – jie naudojami ne tik bendriesiems, bet ir transporto darbams, taip pat 

kaupiamųjų kultūrų tarpueiliams įdirbti. Šių traktorių aukštis ir tarpuvėžio plotis yra 

keičiami, kad būtų galima pritaikyti prie augalų aukščio ir tarpueilių pločio. Tai „Deuz-

Fahr DX 3.10“, ,,Fend Farmer 250SA“, ,,Ford-3910“, „Lamborghini 550“, „Valmet – 

455“, MTZ-80, T-25A, ir savaeigė važiuoklė T-16M; 

 specialiuosius – jie skirti dirbti specifinėmis sąlygomis: pelkėtose dirvose, kalnuose ar 

specialioms kultūroms auginti (medvilnei, cukriniams rukeliams ir kt.). 

Pagal važiuoklės konstrukciją traktoriai skirstomi į: 



 

                      

 ratinius („Case-IH 533,“ „Massey-Ferguson MF 363TA,“ „Ford 5110 A“, „Landini 

6880A“, T-40M, MTZ-80, T-25A, T-150K ). Jie pagal pravažumą būna normalaus 

pravažumo, kuriuose yra du varantieji ratai, ir geresnio pravažumo, kuriuose įtaisyti visi 

keturi (ar šeši) ratai. Žemės ūkyje daugiausia naudojami geresnio pravažumo traktoriai; 

 vikšrinius („Caterplillar Challenger 65“, T-150, DT-75M, T-130). Juos brangu 

eksploatuoti, todėl žemės ūkio darbams naudojami rečiau, tačiau labai naudingi ten, kur 

dirvos purios ir šlapios. 

Pagal liemens tipą traktoriai skirstomi į: 

 rėminius – jų visi agregatai sumontuojami specialiame rėme, sudarytame iš išilginių ir 

skersinių sijų. Galingi traktoriai dažniausiai būna rėminiai. 

 pusiau rėminius – kurių tik priekinė rėmo dalis sudaryta iš dviejų sijų. Užpakalinę 

liemens dalį sudaro transmisijos dalių korpusai. Tokia liemens konstrukcija dažniausiai 

būna mažos ir vidutinės galios traktorių. 

 berėmius – šių traktorių liemenį sudaro sujungti variklio ir transmisijos korpusai. Tokia 

yra mažųjų traktorių konstrukcija. 

Traktoriai dirba našiai ir ekonomiškai esant tam tikrai traukos jėgai. Tačiau įvairių žemės ūkio 

mašinų pasipriešinimas yra labai skirtingas, todėl žemės ūkio darbams naudojami daugelio tipų 

traktoriai, kurių kiekvienas pritaikytas dirbti tam tikra traukos jėga. Ši traukos jėga vadinama 

vardine. Ji artima didžiausiai traukos jėgai, kurią gali išvystyti traktorius normaliai drėgnoje 

ražienoje, tačiau kai jo buksavimas nėra didesnis už leistinąjį (vikšriniams traktoriams 5%, o 

ratiniams – 16%). Taigi vardinę traukos jėgą riboja ne tik variklio sukimo momentas, bet ir 

leistinas buksavimo dydis, kuris priklauso nuo traktoriaus masės. Todėl NVS šalyse traktoriai dar 

skirstomi pagal vardinę traukos jėgą (t. y. pagal tą jėgą, su kuria jie turėtų dirbti) į 2, 6, 9, 14, 20, 

30, 40, 50 ir 60 kN klasės traktorius. 

Pagal SAE ir ISO standartus traktoriai skirstomi į 3 klases: 

 pirmajai klasei priskiriami traktoriai kurių galia 20 – 50 AG; 

 antrajai klasei – traktoriai, kurių galia 55 – 80 AG;  
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