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PRATARMĖ

Mokomoji knyga „Vandens kelių, krantinių ir prieplaukų statyba“ paruošta pagal 
VŽVT B07 “Vandens kelių ir uostų statyba“ dalyko aprašą. 

Ši mokomoji knyga skirta Technologijos studijų srities Aplinkos inžinerijos krypties 
bakalaurų studijų studentams, studijuojantiems pagal studijų programą „Hidrotechnikos 
inžinerija“. Ji gali būti naudinga kitų Aplinkos inžinerijos krypties studijų studentams, 
studijuojantiems panašius dalykus, o taip pat valstybinių institucijų ir privačių įmonių spe-
cialistams, dirbantiems vandens ūkio srityje. Ši knyga apima tik dalį “Vandens kelių ir 
uostų statyba“ dalyko aprašo.

Tokio pobūdžio mokomoji knyga Lietuvos žemės ūkio universitete rašoma pirmą 
kartą. Daugiausia techninės literatūros aptikta upių ir jūrų uostų statybos, rekonstrukcijos 
ir eksploatacijos srityse. Vandens kelių, prieplaukų ir krantinių statybos srityje techninės 
literatūros trūksta.

Rašant šią knygą susidurta su terminologijos sunkumais. Žodis „krantinė“ uostu-
ose ir prieplaukose suprantama kaip laivų švartavimosi statinys. Tuo pačiu žodžiu va-
dinama kapitališkai sutvirtinti upių, ežerų, tvenkinių krantai. Krantinės yra upių ir jūrų 
uostuose. Be to, krantinė dažnai painiojama su prieplauka. Knygoje didžiausias dėmesys 
skirtas upių uostų bei krantų sutvirtinimo krantinėms. Jūrų uostų krantinės būna gilesnės 
ir kapitališkesnės. Kita vertus, pagal konstrukciją tokios pat krantinės gali būti statomos ir 
jūrų ir upių uostuose. 

Prieplauka knygoje traktuojama kaip laivų švartavimosi krantinės su pagilinta upių 
akvatorija ir kitais statiniais. 

Prieplaukų ir krantinių statyboje taikoma daug bendrastatybinių žemės, betono, mūro 
darbų. Todėl pagrindinis dėmesys skirtas jų specifi kai vandens aplinkoje. Taip pat pateikti 
rečiau pasitaikantys darbai – betonavimas po vandeniu, polių ir įlaidų kalimas plūdriaisiais 
įrenginiais bei upių dugno gilinimas.

Tikimės, kad jaunimą sudomins besiplečiantys vandens kelių, krantinių ir prieplaukų 
statybos darbai. 

Autoriai 
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1. VIDAUS VANDENS KELIAI IR JŲ PLĖTROS 
POREIKIS

Laivininkystė negali egzistuoti be vandens kelių. Tai gali būti upės, ežerai ir kiti 
vandens telkiniai, atitinkantys tam tikrus parametrus, kur laivai galėtų saugiai plaukioti. 
Vidaus vandenų kelias - tai laivybai tinkamos upės, ežerai, dirbtiniai vandens telkiniai 
ir Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis, kuriuose yra įrengti navigacijos 
ženklai ir kurie pažymėti locmanų žemėlapiuose.

1.1 Praeities vidaus vandens keliai

Dabartinėje Lietuvos teritorijoje esančias upes ir vandens telkinius susisiekimui ar 
kroviniams pergabenti žmonės naudojo jau nuo neatmenamų laikų. Pirmosios žinios apie 
šalies upių panaudojimą laivininkystei pasirodė jau IX amžiuje. Tai buvo laivų panaudo-
jimas žvejybai, kroviniams gabenti, sieliams perplukdyti ir pan. Baltijos jūros vandenyse, 
lyginant su upėmis, vyko intensyvesnė laivininkystė. Jau XI – XII amžiuje buvo bendrau-
jama su Skandinavijos ir slavų žemėmis. XIII – XIV amžiais vyko kovos su kryžiuočiais 
ir kalavijuočiais. Kryžiuočiams užgrobus Nemuno žiotis, intensyvesnė laivyba prasidėjo 
vidaus vandenimis. XIV amžiuje prasidėjo laivyba Nerimi. Po Žalgirio mūšio (1410 
m.) atgijo laivyba Nemunu iki Kuršių marių, taip pat Deimenos, Priegliaus upėmis iki 
Karaliaučiaus ir Gdansko. 1613 – 1616 m. pagilinta Nemuno atšaka Gilija (šalinant 
stambesnius akmenis). 1679 – 1697 m. ji kanalu sujungta su Deimena. 1767 - 1783 m. 
Nemuno intakas Ščiara ir Dniepro baseino upė Jeselda sujungtos Oginskio kanalu. Tada 
Nemuno upynas sujungtas su Dniepru, o Baltijos jūra - su Juodąja. Šis vandens kelias gy-
vavo iki Pirmojo pasaulinio karo. 1830 – 1839 m. Nemunas per Juodąją Ančią Augustavo 
kanalu sujungiamas su Vysla. 

Dubysos – Ventos kanalas pradėtas kasti 1825 m. norint sujungti Nemuną su Balti-
jos jūra, nes Nemuno žemupys buvo Prūsijos valdose. Kanalas jungia Dubysos ir Ventos 
upių aukštupius. Kanalo ilgis – 15 km. Vietomis į kanalą įsijungia Dubysos upės vaga. 
Pagrindinis perkasas tarp Bubių ir Padvarininkų, nes šiame ruože Dubysos upė netiko 
laivybai. Kanale buvo statoma 20 šliuzų. Statyba nutrūko 1831 m., prasidėjus Lietuvos 
sukilimui. XX a. darbai buvo atnaujinti, bet Pirmasis pasaulinis karas (1914 m.) juos ga-
lutinai nutraukė, ir šis sumanymas nebuvo įgyvendintas. Šiuo metu Dubysos – Ventos 
kanalas praktinės reikšmės neturi.

Augant Klaipėdos uosto reikšmei, 1863 m. už valstybinių mokesčių rinkliavas buvo 
pradėti Klaipėdos (Vilhelmo) kanalo kasimo ir statybos darbai. 25,3 km ilgio ir 2-3 m. 
gylio kanalas prasideda ties Lankupių kaimu įrengtu šliuzu, o baigiasi Klaipėdos uosto 
Malkų įlankoje. Kanalo statybos tikslas buvo apsaugoti laivus ir sielius nuo pavojingų 
audrų, kildavusių Kuršių mariose, prie Ventės rago, kur dažniausiai buvo apdaužomi 
mariomis plukdomi sieliai, laivai. Siekiant išlyginti vandens lygio skirtumą, kanalo 
pradžioje (Lankupių kaime) buvo pastatytas kanalo šliuzas. Lankupių šliuzas – vienintelis 
toks Lietuvoje ir yra paskelbtas technikos paminklu. Per kanalą 1902 - 1904 m. pastatyta 
10 lengvų metalinių tiltų. Po Antrojo pasaulinio karo kanalas buvo užtvenktas ir tapo kaip 
vandens rezervuaru, arba 3-iąja Klaipėdos miesto vandenvietė. Šiandien Vilhelmo kanalas 
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yra populiarėjanti vandens turizmo trasa ir žvejybos vieta. Lankupių šliuzas savo funkcijų 
dar nėra praradęs, tačiau naudojamas tik retsykiais. Lankupių kaimą, išsidėsčiusį, abipus 
Minijos upės, jungia tiltas. 

Norint sumažinti Lėvens potvynius, 1930 m. buvo iškastas Sanžilės kanalas tarp 
Lėvens ir Nevėžio upių. S.Kolupaila rašo, kad kai melioratoriai sutvarkė Lėvens 
aukštupį, labai padidėjo jos žemupio debitai. Lėtai tekantis Lėvuo polaidžių ir liūčių 
metu pasiekdavo Sanžilės ištakas. Po didesnio lietaus nesutilpęs vingiuotoje upės vagoje 
vanduo plačiai išsiliedavo lygiame jos slėnyje, užtvindydamas 20 kaimų laukus. Todėl 
kilo mintis dalį Lėvens vandens nukreipti į Nevėžį. Kultūrtechnikas B.Baublys, 1929 
m. ištyręs vietą tarp Lėvens ir Nevėžio, numatė 8 km ilgio kanalą per Sanžilės slėnį: iš 
Lėvens iškastas kanalas toliau eitų sureguliuota Sanžilės vaga. Kanalo kasimo darbai 
prasidėjo 1930 m. birželio mėnesį ir tų pačių metų lapkričio mėnesį buvo baigti. Tai 
padėjo nusausinti apie 3000 ha, nuo potvynių apsaugoti 2000 ha laukų. Taip 8 km ilgio, 
2 m gylio bei 8 m pločio Sanžilės kanalu Lėvuo buvo sujungtas su Nevėžiu. Vandens kri-
timui sušvelninti įrengti trys slenksčiai. Sanžilės upė - kanalas tebeturi nemažą reikšmę 
ir šiandien. Per potvynius juo nuteka Lėvens vandens perteklius, o Nevėžis, gavęs papil-
domo vandens, apsivalo.(Juknevičius P...., 2003) 

1.2 Dabarties vandens keliai

Šiuo metu Lietuvoje yra 22,2 tūkst. upių ir upelių, kurių bendras ilgis - 76,8 tūkst. 
km. Didžiąją dalį Lietuvos teritorijos užima lygumos, todėl dauguma upių yra seklios. Jos 
nėra tinkamos laivybai. Tik dalis pagrindinių šalies upių atitinka laivybos keliams kelia-
mus reikalavimus.

Vidaus vandenų keliai skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės bei ateityje numa-
tomus eksploatuoti vidaus vandenų kelius.

Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą, suderinusi su Lietuvos Respub-
likos vidaus vandenų transporto kodekso nuostatomis, tvirtina Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, o vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašus tvirtina 
Susisiekimo ministerija, suderinusi su Aplinkos apsaugos ministerija.

 Iš viso šalies hidrografi nio tinklo ilgio (76,8 tūkst. km) vidaus vandens keliai sudaro 
902,3 km. Iš jų 821,3 km – valstybinės reikšmės keliai, 48 km – vietinės reikšmės ir 33 
km - perspektyviniai keliai. Iš visų vidaus vandens kelių tik 476,7 km gabenami kroviniai 
ir keleiviai. 

Valstybinės reikšmės vidaus vandens keliai – tai svarbiausi vandens keliai Lietuvos 
teritorijoje, kuriais gali vykti krovininė, keleivinė ir pramoginė laivyba. Jų sąrašą tvirtina 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Pateikiamas valstybinės reikšmės vandens kelių sąrašas 
(1.1 lent.). (Žin., 1995, Nr. 73-1709), (2001 m. balandžio 20 d. Nr. 458).
1.1 lentelė. Valstybinės reikšmės vandens kelių sąrašas

Vandens telkinio pavadinimas Ruožo pradžia ir pabaiga Ruožo ilgis, km
Nemunas Viršutinė Privalka - Birštonas 173,6
Kauno hidroelektrinės 
vandens saugykla

Birštonas - Hidroelektrinė 89,8

Nemunas Hidroelektrinė - Kauno krovinių prieplauka 14
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“ Kauno krovinių prieplauka - Jurbar-
kas ir Kauno žiemos uosto akvatorija

87,4

“ Jurbarkas - Atmatos žiotys ir Kalnėnų bei 
Uostadvario žiemos uostų akvatorijos

126

Kuršių marios Atmatos žiotys - Klaipėda 64,5
Mituvos kanalas Mituvos kanalo žiotys Jurbarko krovinių prieplauka 1
Minija Minijos upės žiotys – Lankupiai 19
Neris Neries upės žiotys – Vilnius 165
Nevėžis Nevėžio upės žiotys – Kėdainiai 57
Karaliaus Vilhelmo kanalas Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – Minija 22

Iš viso: 821,3

 Pagrindinis Lietuvos vidaus vandens kelias yra Nemunu ir Kuršių mariomis nuo 
Kauno iki Klaipėdos. Šiuo vandens keliu vyksta intensyviausia laivyba. Šalia Kauno mies-
to ant Nemuno upės pastatyta hidroelektrinė sustabdo laivybą link Nemuno aukštupio. 
Kauno mariose vyksta tik pramoginė laivyba. 

Vietinės reikšmės vidaus vandens kelius tvirtina Susisiekimo ministerija (1.2 lent.). 
(Dėl LR vietinės..., V. ž. 2003 m. gruodžio 30d. Nr. 3-728. Vilnius.)
1.2 lentelė. Vietinės reikšmės vandens kelių sąrašas

Eil.
Nr.

Upė,
vandens telkinys Ruožo pradžia ir pabaiga Ilgis, km

1. Neris Vilniaus mieste - nuo 165 km iki 172 km 7

2. Skirvytė Ištakos iš Nemuno upės– žiotys 9

3. Akmena–Danė Žiotys–1 km nuo žiočių 1

4. Šyša Žiotys–įėjimas į Šilutės uostą 5

5. Galvės ežeras Prieplauka Pilies saloje–Užutrakis 4

6. Kuršių marios 37-as navigacijos ženklas–Skirvytės žiotys 14

7. Kuršių marios Nidos uostas–valstybės siena 8

Iš viso: 48

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliai yra įtraukti į bendruosius Europos vi-
daus vandenų kelių katalogus, kuriuose nurodyti vidaus vandenų kelių ir tiltų parametrai, 
teikiamos paslaugos uostuose. Tarptautinės reikšmės vidaus vandenų keliai yra šie:

• E-41 - Nemuno upe nuo Kauno iki Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto. Šiame vidaus 
vandenų keliuose turi būti palaikomi tarptautiniu susitarimu nustatyti IV klasės 
vidaus vandenų kelių matmenys per visą 230 parų navigacijos laikotarpį; 

• E-70 - jungiantis Klaipėdą su Vakarų Europos vidaus vandenų kelių tinklu per 
Kaliningradą;

• E-60 - nuo Gibraltaro iki Archangelsko per Kylio kanalą, Baltijos šalių vidaus 
vandenų kelius, Sankt-Peterburgą, ir per Rusijos vidaus vandenų kelių tinklą iki 
Baltosios Jūros.

Lietuva yra pasirašiusi Europos susitarimą dėl svarbiausių tarptautinės reikšmės vi-
daus vandenų kelių tinklo išvystymo. Šiuose vidaus vandenų keliuose turi būti palaikomi 
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nustatyti vandenų kelių matmenys nuolat vykdant priežiūros darbus. Garantiniai kelių 
matmenys turi būti išlaikomi navigacijos laikotarpiu (230 parų), esant projektiniams van-
dens lygiams. Vidaus vandenų transportas, kaip sudėtinė Lietuvos Respublikos transporto 
dalis, turi būti plėtojamas siekiant jo veiklą integruoti į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir 
kitų logistikos bei daugiafunkcinių transporto centrų veiklą, užtikrinant vandens turizmo 
plėtrą bei mažinant automobilių kelių apkrovą.

1.3 Vidaus vandens kelių plėtra

Lietuvoje vandens transportui naudojamas Nemunas nuo žiočių iki Kauno, šiek tiek Kau-
no marios, Kuršių marios. Plėtojama jūrų laivininkystė iš Klaipėdos ir atstatomo Šventosios 
uostų. Numatoma laivininkystę išplėsti Nerimi iki Jonavos ir Nevėžio upe iki Kėdainių. 
Ateityje numatoma intensyvesnė laivininkystė Nemunu – krovininė ir keleivinė pramoginė. 
Realu, kad greta nedidelių laivų, Nemunu kursuos ir kruiziniai (pramoginiai) laivai.

Vidaus vandenų ir jūrinio vandens turizmo verslo plėtojimas Lietuvoje turi geriausias 
perspektyvas, nes Baltijos jūra, Kuršių marios ir kiti vandens telkiniai sudaro galimybes 
plėtoti šias ir kitas aktyviam poilsiui skirtas paslaugas. Laikotarpiu nuo 1985 iki 1990 
m. Nemuno upe ir Kuršių mariomis intensyviai buvo pervežami keleiviai laivais. Tuo 
laikotarpiu pagrindiniu keleivių vežimo maršrutu Kaunas – Jurbarkas – Nida – Klaipėda 
buvo vidutiniškai pervežama apie 15000 keleivių per metus. Greitaeigiai „Raketa“ tipo 
laivai šiuo maršrutu plaukiodavo reguliariai kelis kartus per dieną. Vėliau keleivių srau-
tai mažėjo, ir nuo 1995 m. minėtu vandens kelio maršrutu reguliari keleivinė laivyba 
nevyksta. Kadangi trūksta atitinkamos infrastruktūros, jūrinis turizmas nepajėgia pasiūlyti 
konkurentiškų produktų, o pajūryje esantis Palangos kurortas visai neturi jokių vandens 
turizmo galimybių. Todėl turistai vis labiau domisi iškylų vidaus vandenimis organizavimu. 
Tačiau ir čia trukdo nepakankama, prastos kokybės keleivių aptarnavimo infrastruktūra 
(pasenę laivai, neįrengta tiek, kiek reikėtų, prieplaukų ir uostų, nėra reguliarių maršrutų), 
veiklos sezoniškumas, apgyvendinimo šalia turizmo trasų ir nuomos paslaugų trūkumas. 

Pastaraisiais metais vandens kelyje Klaipėda – Nida – Kaunas vyksta tik pramoginė-
keleivinė laivyba. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija navigacijos sezono metu nuomoja 
laivus pramoginiams – pažintiniams maršrutams Nemuno upe nuo Kauno iki Uostadvario. 
Šiuo metu keleivių plukdymas intensyviai vyksta Kuršių mariose ir Nemuno deltos zono-
je. Čia keleivius, kuriuos sudaro turistai ir poilsiautojai, pagal individulius užsakymus 
plukdo privatūs vežėjai.

Plėtoti jūrinio ir vidaus vandenų turizmo infrastruktūrą svarbu visam Lietuvos 
turizmo sektoriui. Tai svarbiausias uždavinys norint, kad šalis būtų pasiekiamesnė ir 
geriau būtų panaudotos jos turizmo galimybės. 

Labai svarbus vandens turizmo vystymuisi yra Valstybinio turizmo departamento prie 
Ūkio ministerijos parengtas projektas „Nemuno turistinės trasos pilotinės infrastruktūros 
išvystymas“. Pagal šį projektą Nemuno ruože žemiau Kauno hidroelektrinės yra numa-
tyta pastatyti ar renovuoti 13 prieplaukų, iš kurių 3 yra stacionarios, o 10 mobilios. Šių 
keleivinių prieplaukų poreikių pagrindas siejamas su turizmo plėtojimu Nemuno zonoje. 

Techninės sąlygos vystyti keleivinę ir pramoginę laivybą yra geros. Valstybės kasmet 
skiria vandens kelio parametrams išlaikyti apie 7 mln. litų. Svarbiausia Nemuno upės van-
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dens kelio charakteristika yra vandens gylis. Dabartiniu metu valstybinės reikšmės van-
dens kelio Kaunas -Klaipėda garantiniai gyliai yra palaikomi tokie: Nemune nuo Kauno 
iki Jurbarko – 1,20 m, nuo Jurbarko iki Klaipėdos – 1,50 m, Kuršių mariose – 1,50 m. 

Nemaži darbai nusimato statant ar plečiant upių krantines miestuose ir miesteliuose 
(Nemuno ir Neries – Kaune, Neries – Vilniuje, Nevėžio – Panevėžyje ir Kėdainiuose, 
Šventosios – Ukmergėje ir Anykščiuose, Šešupės – Marijampolėje ir kt.). Tvarkomos, 
gilinamos ir švarinamos upių vagos, ypač miestų, miestelių ir gyvenviečių teritorijose. 

Daug vandens telkinių gilinimo, švarinimo ir tvarkymo darbų numatoma plečiantis 
upių, ežerų, tvenkinių ir kitų vandens telkinių rekreacinėms zonoms, kaimo turizmui, 
vandens sportui, turizmui, mėgėjiškai žvejybai. Plečiamos ir modernizuojamos irklavimo 
bazės Galvės ir Talšos ežeruose, baidarių – Kauno ir Kuršių mariose ir kitose vietose. 

Visa tai skatina plėsti dabartinį vidaus vandens kelių tinklą, įrengiant reikalingas 
prieplaukas ir krantines kartu su tam pritaikyta infrastruktūra. Tokiu būdu modernesni vi-
daus vandens keliai paskatins intensyvesnį krovinių gabenimą, bei keleivių perkėlimą.
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2. LAIVYBOS VIDAUS VANDENIMIS PRIVALUMAI IR 
PERSPEKTYVOS

Tankus Lietuvos hidrografi nis tinklas suteikia plačias galimybes šalyje vystyti vidaus 
vandenų laivininkystę. Pastaroji ūkio šaka (transporto rūšis) sudaro sąlygas gabenti kro-
vinius kur kas su mažesniais kaštais nei bet kuris sausumos transportas. Kartu tai labiau 
gamtą tausojanti ir švaresnė transportavimo priemonė. Tad laivininkystės pritaikymas per-
gabenant krovinius teikia naudą šalies ekonomikai. Ekonominiu požiūriu vandens trans-
portas yra pigiausias ir pasauliniu mastu labiausiai išvystytas. Jūrų ir okeaniniais laivais 
pervežama labai daug ir įvairių krovinių: naftos, naudingųjų iškasenų, trąšų pramonės 
gaminių ir kt. Vykstant globalizacijai, pasauliniam rinkos pasidalijimui krovininės, taip 
pat ir keleivinės, pramoginės laivininkystės svarba ne mažėja, o didėja ir atpinga. Dėl to 
konkuruoja kitas transporto rūšis. Upių laivininkystė (upeivystė) labai išvystyta Olandi-
joje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitose ES šalyse.

Aptariant laivybos vidaus vandenimis pranašumus, verta paminėti, kad krovinių ga-
benimas šia transporto rūšimi yra 2 - 3 kartus pigesnis nei sausumos autotransportu, bet 
svarbiausia – šis transportas netaršus. Vandens transporto palyginimas su kitomis trans-
porto rūšimis pagal įvairius rodiklius pateiktas 2.1 lentelėje. (Petružis..., 2006)
2.1 lentelė. Vandens transporto neigiamų pasekmių palyginimas su kitomis transporto rūšimis 

Rodikliai Geležinkelis
mln. eurų/1000 tkm

Autotransportas
mln. eurų/1000 tkm

Vandens transportas
mln. eurų/1000 tkm

Avarijos 1,16 18,91 0,15

Triukšmingumas 6,37 3,70 -

Oro tarša 1,77 14,55 2,12

Grunto/vandens tarša - 4,28 -

Trukdymas gyventojams 0,61 - -

Naudojamos žemės 0,22 0,64 -

Iš viso: 10,13 42,08 2,27

Iš 2.1 lentelės matyti, kad daugiausia neigiamų pasekmių sukelia autotransportas. 
Vandens transporto sukeltos pasekmės 20 kartų mažesnės lyginant su autotransporto. 
Tačiau vandens transporto ir vandens kelių pagrindiniai trūkumai yra mažas greitis, ribotas 
kelių ilgis, reikalingi specializuoti terminalai ir įrengimai, sezoniškumas.

Krovinių gabenimas autotransportu yra nuolatos perkrautas ir, lyginant su vandens 
transportu ir geležinkeliu, apkrovimas siekia 5,4 karto. Be to, vandens transportas išvengia 
spūsčių, prastovų pasienyje ir t.t. Jis yra patikimas ir rentabilus. Palyginimui pateikiama 
lentelė, pagal kurią matyti, kad laivas vienu metu gali pergabenti tiek krovinių, kiek 40 
vagonų arba 60 sunkvežimių (2.1 pav.). 
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2.1 pav. Europos valstybėse pergabenamų krovinių kiekis vandens transportu, geležinkeliais ir autotransportu 
(Petružis..., 2006)

Lyginant įvairių transporto rūšių panaudojimą Vakarų Europos valstybėse galima 
pastebėti, kad vandens transportu, lyginant su kitomis valstybėmis, daugiausia krovinių 
pergabenama Nyderlanduose. Tai sietina su tuo, kad tai yra jūrinė valstybė, o kartu šalyje 
išvystyta gera vidaus vandens kelių sistema (2.2 pav.). (Petružis..., 2006)

2.2 pav. Pergabenamų krovinių kiekis vandens transportu, geležinkeliais, vamzdynais ir autotransportu 
įvairiose Europos valstybėse

Krovinių transportavimas vidaus vandens keliais. Dabartiniu metu esami garantiniai 
gyliai leidžia ekonomiškai transportuoti krovinius upiniais laivais. Be to, Kauno miestas yra 
patogioje geografi nėje padėtyje, kas sudaro sąlygas tapti didžiausiu upių uostu Lietuvoje. 
Tačiau didžiausias trūkumas yra tas, kad Kauno mieste šiuo metu nėra krovininio upių uosto 
(terminalo) (prieplaukos). 2010 m. planuojama pradėti statyti Kauno upių prieplauką, kuri 
įsikurs Nemuno pakrantėje, Marvelėje. Planuojama, kad naujoji prieplauka, kuri kainuos apie 
10 mln. Lt, bus naudojama ne rekreacinėms reikmėms, o kroviniams pakrauti ir iškrauti.

Visų pirma turi būti sudarytos sąlygos krovininei laivybai vystyti. 
Pagrindinės krovininės laivybos vystymo sąlygos:
1) valstybės politikos formavimas skatinant krovinių srautus nuo sausumos perkelti į 

vandens transportą;
2) garantinių vandens kelio matmenų palaikymas navigacijos metu;
3) infrastruktūros, skirtos kroviniams perkrauti, kūrimas.
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Krovininės laivybos perspektyvos
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos strategija numato, kad Nemuno upė turi dideles 

perspektyvas vystytis kaip prekybinis vidaus vandens kelias, todėl yra svarbu:
- sukurti reikiamą krovinių apdorojimo infrastruktūrą Kauno mieste;
- kompleksiškai sureguliuoti Nemuno upės vagą ruože Kauno miestas – Atmatos 

žiotys;
- perkelti krovinių srautus nuo sausumos transporto (daugiausia – autokelių) į Lietu-

vos vidaus vandenų transportą (valstybės politikos formavimas).
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3. VANDENS KELIŲ STATINIŲ STATYBA

Laivininkystė neatsiejama ir nuo pagrindinių tik jai būdingų elementų - vandens 
kelių, prieplaukų ir krantinių. Vandens keliai – tai visas Lietuvos hidrografi nis tinklas, 
tinkamas laivybai. Suprantama, norint, kad laivai galėtų plaukioti, būtina, kad vandens 
keliai atitiktų tam keliamus reikalavimus, būtų reikiamų parametrų. Natūralios upių vagos 
retai būna tinkamos laivybai, todėl daugelis jų gilinamos, platinamos, t.y. reguliuojamos. 
Vandens transportui pritaikomos ne tik upės, bet ir kasami specialūs laivininkystės kanalai 
su gausybe šliuzų ir kitokių statinių. 227 km ilgio Baltijos – Baltosios jūrų kanale yra 19 
šliuzų. 991 km ilgio Baltijos – Volgos kanale yra 7 šliuzai ir 3 hidroelektrinės. 127 km ilgio 
Volgos – Dono kanale yra 15 šliuzų. Unikalus šliuzas, pastatytas Vokietijoje ant Oderio 
upės, su mechaniniu laivų pakėlimu – technikos muziejus.

Šalia vandens kelių ne ką mažiau svarbus elementas laivininkystėje yra prieplau-
kos ir krantinės. Šie statiniai sudaro sąlygas krovininiams ar keleiviniams laivams sau-
giai prisišvartuoti prie kranto. Tokiu būdu sudaromos patogios sąlygos iš krovininių laivų 
iškrauti ar į juos pakrauti krovinius. Tuo tarpu keleiviniams laivams krantinės naudo-
jami sulaipinti ar išlaipinti keleivius. Statant prieplaukas ir krantines įrengiama ir visa 
infrastruktūra, susidedanti iš sandėliavimo vietų, krovos mechanizmų, kelių tinklo, krovinių 
paskirstymo bei keleivių aptarnavimo. Ji naudojama sandėliuoti ir toliau paskirstyti atga-
bentus krovinius. Prieplaukų ir krantinių statyba nėra tik jų, kaip hidrotechninių statinių, 
statyba. Tai yra kompleksinis statinys, apimantis įvairius statybos objektus. 

3.1 Prieplaukų konstrukciniai elementai ir statybos ypatumai

Pagrindiniai vandens kelių statiniai: prieplaukos, krantinės, vagotvarkos statiniai 
– bunos, dambos, krantų tvirtinimo statiniai. 

Prieplaukos skirtos laivams prisišvartuoti su visa įranga, keleivių įlipimo-išlipimo 
aikštelėmis, keleivių aptarnavimo, ūkiniais ir administraciniais pastatais, krovinių kro-
vos technika, sandėliais ir aikštelėmis kroviniams laikyti, privažiavimo keliais ir kitokia 
infrastruktūra. 

Krantinė – hidrotechninis statinys, apribojantis ežero, jūros, upės ir vandens saugyk-
los krantą ir sudarantis tinkamas sąlygas laivybai.

Taip pat krantinėmis vadinami hidrotechniniai statiniai, statomi vandens telkinių 
pakrantėse norint sustabdyti krantų ardymą, juos sutvirtinti, suteikti taisyklingą estetinį 
pasigėrėjimą teikiančią formą, patogią rekreacijai bei ūkinei veiklai. Krantinės, atlaikančios 
krantų grunto slėgį, dar vadinamos atraminėmis sienutėmis. 

Krantinės skirstomos į polines, įlaidines ir gravitacines. 
Polinės krantinės dengia kranto šlaitą ir neperima grunto slėgio. Jos dar vadinamos 

polinėmis estakadomis. Įlaidinės įrengiamos iš įlaidinių polių ir atlaiko grunto slėgį. 
Gravitacinės statomos iš masyvių monolitų ar surenkamųjų blokų. Jų aukštis beveik neri-
bojamas, o profi lis pagal kranto šlaitą gali būti įvairus, sudėtinis. Tai seniausia krantinių 
konstrukcija. Krantinių konstrukcijos tipas parenkamas priklausomai nuo įvairių gamtinių 
sąlygų bei apkrovų. Krantinių konstrukcijų schemos parodytos 3.1 pav.
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3.1 pav. Krantinių konstrukcinės schemos:
a – polinė plonasienė iš įlaidinių polių; b – polinė plonasienė su nuokrova (pavyzdžiui, akmenų prizme); c – 
polinė-kevalinė; d – polinė-antpolinė su užpakaline įlaidine sienele; e – estakadinė;  f – masyvi sankrovinė; 
g – iš masyvų-gigantų; h – kampaininė surenkama su vidiniu inkaru; 1 – įlaidiniai poliai; 2 – monolitinis 
gelžbetoninis polių antgalis; 3 – vertikali inkaro plokštė;  3‘ – inkaro polis; 3‘‘ – horizontali inkaro plokštė; 
4 – inkaro trauklė; 5 – akmenų prizmė; 5‘ – akmenų danga; 6 – poliai-kevalai; 7 – rostverkas; 8 – poliai; 
9 – betono masyvai; 10 – masyvas-gigantas; 11 – surenkamosios gelžbetoninės plokštės; 12 – skaldos ar 
akmenų paklotas

Plačiausiai Lietuvoje paplitusios dviejų tipų, - atraminės sienutės (3.2 pav.) ir polinės 
krantinės (3.3 pav.).

3.2 pav. Įlaidinės atraminės sienos konstrukcija
1 - įlaidinė siena; 2 - paskirstomoji juosta; 3 - apdailos plokštė; 4 - monolitinis gelžbetoninis antgalis (kor-
dono sija); 5 - inkarinė templė; 6 - inkarinė plokštė; 7 - laikini mediniai poliai; 8 - antdėklai (templėms 
palaikyti)
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3.3 pav. Polinių krantinių konstrukcija
1 - polis; 2 - priekinė sija; 3 - laivų tvirtinimo kablys; 4 - surenkamoji gelžbetoninė plokštė;
5 - monolitiniai rygeliai; 6 - komunikacijų kanalas; 7 - užnugario jungiamasis masyvas;
8-atvirkštinis fi ltras; 9-akmenų paklotas

Taip pat naudojamos ir gravitacinio tipo krantinės (3.4 pav.).

3.4 pav. Gravitacinio tipo krantinė

Šios paminėtos krantinės pagal savo konstrukcijas skirstomos į uždarojo ir atvirojo tipo. 
Gravitacinės ir įlaidinių sienučių prieplaukos priskiriamos prie uždarojo tipo krantinių. Tuo 
tarpu polinės krantinės priskiriamos prie atvirojo tipo. Uždarojo tipo krantinės yra vertina-
mos dėl didesnio pasipriešinimo apkrovoms nei polinės. Be to, šio tipo krantinių konstrukcijų 
svoris sudaro didesnę svorio dalį, todėl yra mažiau jautrios perkrovoms negu polinės. 

Uždarojo tipo krantinės galinė dalis užpildoma gruntu iki pat sienutės viršaus. Ver-
tikali siena sukonstruota atremti horizontalias apkrovas: nuo užpildytos pusės – užpildo 
slėgį, iš jūros pusės – laivų švartavimosi metu atsirandančias apkrovas.
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Uždarojo tipo krantinės paprastai yra atsparesnės nei atvirosios: pasipriešinimas laivų 
poveikiui didėja didėjant konstrukcijos storiui. Be to, uždarojo tipo krantinė yra sunkiau 
pažeidžiama nei atviroji, pastatyta ant polių. Išimtis gali būti tik ant medinių polių įrengta 
krantinė, kuri yra lanksti ir perima apkrovas, kai laivas švartuojasi išilgai jos.

Toliau detaliau apžvelgiamos įvairių tipų krantinės. 

3.1.1 Polinės krantinės
Jei sąlygos tinkamos poliams įgilinti, visada bus ekonomiškesnės polinės arba 

įlaidinės konstrukcijos. Polinės krantinės-prieplaukos gali būti įrengtos iš vertikalių polių, 
vertikalių ir pasvirų arba vien tik iš pasvirų polių (3.5 pav.). 

3.5 pav. Polinės krantinės
a – krantinė-estakada; b – su galine įlaidų sienele (rostverkas-antpolis iš gelžbetonio); c – aukštas polinis ros-
tverkas-antpolis su priekine įlaidų sienele; d – žemas polinis rostverkas-antpolis

Pasviri poliai perima dalį horizontalių apkrovų nuo laivų, švartavimosi lynų, grunto 
(kai rostverkai yra ant ištisinių, atraminių (įlaidinių) sienučių). 

Polinės krantinės dažniausiai statomos su rostverku (antpoliu). Tokios krantinės su-
sideda iš dviejų pagrindinių elementų:

• polinio pamato, susidedančio iš atskirų polių ar ištisinės įlaidų sienutės;
• rostverko (antpolio), jungiančio polių viršūnes tarpusavyje ir sudarančio prieplau-

kos teritoriją. Rostverkas yra viršutinė prieplaukos statinio dalis.
Poliai ir įlaidai gali būti metaliniai, gelžbetoniniai ir mediniai.
Mediniai poliai atsparūs agresyviam vandens, rūgščių ir šalčio poveikiui, gerai at-

laiko smūgines ir vibracines apkrovas, patogūs apdirbti, tačiau dėl medienos trūkumo me-
diniai poliai naudojami retai.

Metaliniai poliai yra atsparūs juos gniuždant, tempiant, lenkiant, atlaiko dinamines 
apkrovas. Poliai gali būti bet kokio ilgio. Jie gali būti pjaustomi ir suvirinami kalimo pro-
ceso metu. Lyginant su gelžbetoniais, metaliniai poliai turi šių privalumų: esant vienodai 
keliamajai galiai, jie lengvesni, atsparesni lenkimui, perima didesnes horizontalias apkro-
vas (tai leidžia sumažinti polių skaičių). Dažniausiai naudojami plieniniai vamzdžiai bei 
įvairių skerspjūvio formų valcuoto plieno profi liai. Kartais vamzdinių polių keliamajai 
galiai padidinti apatinėje dalyje įrengiamas betoninis kamštis. 

Plieninių polių panaudojimas leidžia žymiai sutrumpinti statybos laiką.
Vamzdiniai arba dėžiniai poliai (suvirinti iš kelių įlaidų), kad padidėtų jų 

ilgaamžiškumas ir atsparumas lenkimui, užpildomi smėliu ar betonu.



17

Gelžbetoniniai poliai turi žymiai didesnę keliamąją galią, nei mediniai. Jie dažnai 
taikomi prieplaukų ir uostų statyboje. Dažniausiai naudojami 45x45 cm kvadratinio 
skerspjūvio poliai iki 24 m ilgio. 

Pastaruoju metu pradėti taikyti gelžbetoniniai poliai – kevalai (iki 1,6 m skersmens) 
(3.6 pav.). Jie gerai tinka rostverkams įrengti ant vertikalių atramų. Esant nestoram silpno 
grunto sluoksniui, naudojami praplatinti gelžbetoniniai poliai. Poliai-kevalai (3.6 pav.) 
gali būti naudojami tik esant techninei bazei jiems gaminti ir įgilinti.

3.6 pav. Krantinės iš gelžbetoninių polių-kevalų
a – neinkaruota polių-kevalų krantinė (polių-kevalų skersmuo 1,6-2 m); b –inkaruota polių-kevalų krantinė; c 
– krantinė iš didelio skersmens (4-6 m) polių-kevalų; d – krantinė iš didelio skersmens (4-6 m) polių-kevalų 
su gembe; 1 – inkaro templė; 2 – inkaravimo g/b plokštė

Gelžbetoninių polių trūkumais laikoma jų didelis svoris, nepakankamas atsparumas 
smūgiams ir vibracijai, plyšių atsiradimo pavojus transportavimo ir kalimo metu. Be to, 
gelžbetoniniai poliai nepakankamai atsparūs agresyviam vandens poveikiui, kintamo van-
dens lygio sąlygomis. Dėl to dažnai poliai šioje zonoje „apvelkami“ metaliniu apvalkalu.

Dažniausiai taikomi du krantinių su poliniu rostverku tipai – su įlaidu priekyje ir su 
įlaidu gale (3.7 pav.). Šių krantinių sudėtine dalimi yra plona sienutė.

Sienutės iš metalo ar gelžbetonio įlaidų daromos įtvirtinant polių viršų rostverke.

3.7 pav. Gelžbetoninės polinės krantinės su rostverku
a – su metaliniu įlaidu priekyje; b – su metaliniu įlaidu gale; 1 – metalinis Larsen-IV tipo įlaidas; 2 – tuštuma 
inžinerinėms komunikacijoms įrengti; 3 – vertikalūs gelžbetoniniai poliai kas 24 m; 4 – pasvirę į akva-
torijos pusę gelžbetoniniai poliai kas 1,2 m; 5 – kranto pusėn pasvirę gelžbetoniniai poliai kas 1,2 m; 6 
– gelžbetoniniai poliai su iš anksto įtempta armatūra kas 2,5 m; 8 – gelžbetoninė perdanga; 9 – atvirkštinis 
fi ltras; 10 – įlaidas iš gelžbetonio su iš anksto įtempta armatūra
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Rostverkai įrengiami iš gelžbetonio, betono, plieno (konstrukcijoms ant plieninių 
polių), medžio (konstrukcijoms ant medinių polių) ir mišrūs.

Polinių krantinių konstrukcijos. Kai kuriais atvejais, kaip ir uždarojo tipo krantinės, atvi-
rosios skirstomos į pagrindinius tipus priklausomai nuo principų, pagal kuriuos priekinė siena 
ir platforma yra konstruojama atlaikyti apkrovas, kad krantinė turėtų pakankamą stabilumą:

a) polių arba kolonų krantinė. Krantinės platforma ir priekinė siena yra montuojama 
ant kolonų arba polių, arba kombinuojant šiuos elementus, jeigu nėra pakankamo 
stabilumo prieš išorines jėgas. Krantinės inkaruojamos tvirtinimo plokšte. 

b) Atraminės sienutės krantinė. Krantinės platforma ir priekinė dalis yra įrengiama 
ant įlaidinių polių, kurie skirti patikimo stabilumo reikalaujančioms apkrautoms 
krantinėms. Krantinė yra pakankamai stabili atlaikyti laivų apkrovas, laikinas 
apkrovas, galimą spaudimą iš užpildymo konstrukcijos gale neinkaruojant kon-
strukcijos. Tokiu pat būdu, kaip ir gravitacinė sienutė, konstrukcija pirmiausiai 
pastatoma, o po to užpildoma jos užnugarinė dalis. 

Labai dažnai naudojami abu tipai kartu. Pavyzdžiui, pirsuose ar moluose krantinė 
dalis yra inkaruojama atramine sienute, kol molo viršutinėje dalyje horizontalios apkrovos 
yra atlaikomos plokščių. Krantinės platforma tarp kranto pagrindo ir konstrukcijos viršaus 
yra įrengiama ant kolonų ir/arba polių.

Polinės krantinės, palyginus su masyviomis, yra tinkamiausios esant tokioms sąlygoms:
a) jūros dugnas yra per daug silpnas atlaikyti masyvią krantinės konstrukciją;
b) grunto sudėtis žemiau dugno yra tinkama atraminiams poliams;
c) didelis vandens gylis;
d) reikia minimizuoti hidraulinį režimą;
e) esant sunkumams gaunant tinkamą užpildą atraminės sienutės krantinei.
3.8 pav. pateikiamas polinės krantinės skersinis pjūvis ir nurodomos pagrindinės 

konstrukcijos charakteristikos. 

3.8 pav. Atvirojo tipo krantinės parametrai (Thoresen Carl…, 2006)
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Dažniausiai geriausias ekonominis sprendimas atvirose krantinėse yra tada, kai ben-
dras plotis B palyginti su krantinės priekine dalimi yra mažas. 

H yra krantinės priekio aukštis. Jis apibrėžiamas būtinuoju vandens gyliu ir krantinės 
paviršiaus aukščiu virš žemiausio vandens lygio ŽVL.

H1 yra gylis tarp ŽVL ir uosto baseino dugno. Jis apibrėžiamas projektinio laivo 
parametrais, kai laivas yra visiškai pakrautas.

H2 tai krantinės platformos aukštis virš ŽVL. Jį apibūdina už krantinės esančio ploto 
aukštis ir laivų, kurie švartuojasi prie krantinės, tipas. Platformos viršus neturėtų 
būti žemesniame lygyje negu aukščiausias vandens lygis plius 0.5 m.

H3 – atstumas, apibrėžiamas kaip vieta tarp galinės sienos arba atraminės plokštės virš 
ŽVL. Plokštės dugnas negali būti žemiau nei vidutinis vandens lygis. Galinė struktūros 
dalis turi būti tokiame aukštyje, kad betonavimas būtų atliekamas sausumoje. 

α yra nuolydis, prasidedantis apie 1.0 m už krantinės sienos. Tokiu būdu šlaito pagrin-
das yra išlaikomas toliau nuo turbulencijos, sukeliamos laivo propelerių. Tokiu 
būdu galima sustabdyti šlaito grunto masės nuošliaužas.

Atstumu b apibrėžiamas šlaito statumas. Kampas α paprastai svyruoja nuo 38.7 
(1:1.25) iki 29.7 (1:1.75) priklausomai nuo šlaito grunto sudėties. Dažniausiai naudojamas 
kampas 33.7 (1;1.5). Šlaito stabilumas, grunto šiurkštumas ir erozijos pavojus dėl bangų ir 
propelerių turbulencijos apibrėžia nuolydžio kampą. 

Parametras c yra labai pažeidžiama vieta, todėl yra pavojus šlaito galinei sienutei ar 
atraminei plokštei nuslinkti. Plotis c turi būti mažiausiai 3.0 m, ir ši dalis turi būti uždengta. 
Plotis c turi būti pakankamas užtikrinti atraminės plokštės stabilumą.

d yra inkarinės ar tinties plokštės plotis, kuri atlaiko horizontalias jėgas priklausomai 
nuo trinties kampo grunte. Tai saugumo elementas prieš nuslydimą ir atraminės 
plokštės vertikalių apkrovų veikimą.

e – atstumas tarp krantinės linijos ir pirmos polių eilės. Tai rodo, kad, esant dide-
liam švartavimosi kampui, laivas su ilgu išgaubtu ar su žymiai išplatėjusiu 
pirmagaliu, kaip didelių konteinerinių laivų, gali atsitrenkti į kolonas ar po-
lius. Tam, kad nebūtų tokių atvejų, kolonų arba polių centrinė linija turėtų eiti 
mažiausiai 2m už krantinės linijos.

B1 yra krantinės platformos plotis ir apibrėžiamas kitomis krantinės charakteristikomis. 
B2 – dydis, apibrėžiantis galinės sienos storį, atraminės plokštės nuolydį ir inkaravimo 

plokštės plotį. Kampas β neturėtų būti didesnis kaip 15 (1:3.75), kadangi horizon-
talios apkrovos perimamos šlaitu ar pereinamomis plokštėmis į inkaravimo plokštę. 

Parametras B – bendrasis krantinės plotis. Jis priklauso nuo keleto faktorių. Kon-
struktoriai turėtų parinkti tokią konstrukciją, kuri turėtų apkrovas atlaikančias atramas ir 
lengviausią konstrukcinį sprendimą. Pirsų ir molų bendrasis ilgis B yra lygus krantinės 
platformos pločiui B1, o horizontalios apkrovos turi būti perimtos pasvirusių polių po kran-
tine. Lemiamas faktorius, apibrėžiantis plotį B, bus uosto veikla.

Užpildo, susidedančio iš akmenų ir smėlio, nusėdimas gali būti iki 1 - 3 % nuo 
užpildo aukščio. 

Mažose atvirojo tipo krantinėse, kur vandens gylis yra mažas ir apkrovų atlaiky-
mas yra ribotas, betoniniai arba mediniai poliai įprastai paremia platformą. Jeigu plat-
forma reikalinga pasipriešinti didesnėms laikinoms apkrovoms, poliai turi būti statomi 
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mažesniais atstumais vienas nuo kito, kad konstrukcija būtų ekonomiška. Kur dugno 
sąnašos sudaro 3-4 m, krantinės statomos ant polių. Poliai, pasiekiantys krantinės 
platformą, yra betoniniai arba plieniniai vamzdiniai poliai, užpildyti betonu. Betoniniai 
poliai yra daug brangesni dėl didelių transportavimo išlaidų ir dėl to, kad betoniniai po-
liai turi būti apsaugoti potvynio zonoje. 

Vamzdiniai poliai gali būti įgilinami į sunkesnį pagrindą negu betoniniai. Pavyzdžiui, 
70 cm skersmens vamzdinis plieninis polis gali būti įgilintas į 20 m sluoksnio sąnašinį 
gruntą, susidedantį iš akmenų, kurių skersmuo didesnis kaip 50 cm. Dažniausiai naudo-
jami 50 - 80 cm skersmens poliai. 

Vamzdinių plieninių polių įgilinimo tikslumas priklauso nuo pagrindo, į kurį jis 
įgilinamas. Tačiau polių centras negali skirti daugiau kaip 30 cm nuo teorinės vietos, ir 
polinkis nuo vertikalios ašies negali viršyti 2 laipsnių. 

Koloninės krantinės turi platformą, įrengtą ant kolonų. Koloninės krantinės priklau-
so krantinių tipui, specializuotų Norvegijai. Jos konstruojamos iš ilgų ir plonų kolonų, 
įrengiamų po vandeniu. Kitose šalyse šio tipo konstrukcijų aptinkama įrengiant vientisas 
ir polines krantines. 3.9 pav. parodytas skersinis profi lis didelės atviros krantinės. 

3.9 pav. Koloninė krantinė (Thoresen Carl…, 2006)

Santykis tarp koloninių ir polinių krantinių pastaruoju metu pasikeitė. Dabartiniu 
metu, jeigu tik yra tinkama grunto sudėtis, pirmenybė teikiama atvirojo tipo krantinėms 
ant vamzdinių plieninių polių. Tai ne dėl atsparumo ar betoninės kolonos formavimo, o 
dėl to, kad plieninių vamzdinių polių konstrukcijos yra ekonomiškesnės ir, svarbiausia, 
išvengiama povandeninių darbų.

Koloninės krantinės platforma yra paremiama ant kolonų, pastatytų tiesiai ant uolinio 
pagrindo. Kur uola nėra padengta minkštu nuosėdų sluoksniu, kolona statoma tiesiogiai 
ant uolos. Jei koloną reikia pastatyti ant pasvirusio paviršiaus, tuomet jis pirmiausia tinka-
mai paruošiamas (3.10 pav.). Visi silpni pagrindai ir dumblas turi būti pašalinti. 
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3.10 pav. Pamato formavimas ant uolinio pagrindo

Jeigu gylis nuo dugno iki uolienos arba apkrovas atlaikantis sluoksnis yra didesni nei 4 
– 5 m, tai krantinės pamatui formuoti naudojami poliai. Paprasčiausias ir dažnai ekonomiškas 
metodas yra naudoti neapdirbtus medinius polius (3.11 pav.). Kad nebūtų konstrukcinių 
sujungimų tarp kolonų pagrindų ir pačių kolonų, tai atliekama vienos operacijos metu.

3.11 pav. Polinis pamatas

Kolonos pastatymo paklaida gali svyruoti tik 5 cm nuo teorinio kolonos centro.

3.1.2 Įlaidinių polių krantinės
Plonasienės krantinės iš įlaidų - tai paprasčiausia krantinių konstrukcija. Plonasienės 

krantinės dažnai statomos prieplaukoms įrengti bei upių krantams sutvirtinti, taip pat uos-
tuose. Jos ypač tinka, kai dugne silpnas, plaukiantis gruntas, kai reikalinga giliau esančio 
tvirto grunto atrama. Plonasienės krantinės yra įvairių konstrukcijų (3.12 pav.).
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3.12 pav. Plonasienių krantinių tipai
1 – įlaidų sienutės; 2 – antpoliai; 3 – inkaravimo templė; 4 – inkaravimo g/b plokštė; 5 - poliai

Įlaidinių polių sienutė negali pasipriešinti horizontaliųjų jėgų poveikiams, todėl turi 
būti sujungta su inkaravimo plokšte, siena ar uoliniu pagrindu už krantinės.

Įlaidų viršus sutvirtinamas siauriu antpoliu arba plačiu rostverku.
Statant Jurbarko prieplauką, plieninės templės 40 mm skersmens daugiausiai išdėstytos 

kas 1,8 m. Inkarinės 175x200x20 cm dydžio plokštės įtvirtintos 11 m atstumu nuo įlaidinės 
sienutės. Templės įtempiamos varžtais. Įtvirtinamos prie įlaidų per paskirstomąją siją. 
Templės gali būti ir gelžbetoninės.

Kai krantų šlaitai tvirti, paprasčiausia įrengti plonasienes įlaidinių polių laivų kran-
tines (3.13 pav.). (Hidrotecninės..., 2005.)

3.13 pav. Plonasienės įlaidinių polių laivų krantinės konstrukcija

1 – įlaidinių polių siena; 2 
– paskirstymo juosta; 3 – laivų 
atmušos plokštė; 4 – monoli-
tinio gelžbetonio antgalis (kor-
dono sija); 5 – inkaro templė; 6 
– inkaravimo plokštė; 7 – laikini 
mediniai poliai; 8 – antdėklai 
(templėms palaikyti); š – laivų 
švartavimo stulpelis
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Kai vandens gylis ties krantinės priekiu yra vidutinis ir grunto sudėtis tinkama, įprasta 
įlaidinių polių siena gali būti ekonomiškai geras sprendinys. Poliai gilinami iki atitinkamo 
gylio vienas paskui kitą. Horizontalios krantinės jėgos yra perduodamos per inkaravimo 
strypus į kranto atramines plokštes. 

Įprastos įlaidinių polių krantinės su inkaravimo sistema aukštis kinta nuo 7 iki 10 m 
priklausomai nuo grunto sudėties, gilinimo įrangos ir numatomų apkrovų ant krantinės.

Krantinės apkrova perduodama gruntui už konstrukcijos išorinėmis sijomis, 
atraminėmis sijomis ar į pačią sienutę. Horizontalios apkrovos išilgine kryptimi nuo trinties 
tarp besišvartuojančio laivo ir atraminių sijų yra perimamos pačių įlaidinių polių. 

Maksimalios horizontalios apkrovos į sienutę pasireiškia tuomet, kai nusistovi 
ypatingai žemas vandens lygis ir pakyla gruntinio vandens lygis už sienutės bei prisi-
deda krantinės dinaminės apkrovos. Žemas vandens lygis prieš krantinę dėl atoslūgio, 
vėjo, oro slėgio yra neišvengiamas, tačiau didelis hidrostatinis slėgis už sienutės gali 
būti panaikintas naudojant stambiagrūdžius užpildus su specialia drenažo sistema, 
kuri leistų panaikinti per daug didelį vandens slėgį.

Sienutės konstrukcijos elementų parametrai yra apibrėžiami grunto sudėties, vandens 
lygio svyravimų, statybos laiko, užpildo sudėties, užpildymo metodo ir t.t. 

Sienutė užbaigiama ant jos viršaus uždedant plieninę ar gelžbetoninę siją. Jeigu ant 
krantinės yra kranai ar geležinkelis, tuomet minėta sija naudojama kaip atrama išoriniam 
geležinkeliui. 

Skirtingi metodai ir principai naudojami įlaidinių polių krantinėms inkaruoti. Re-
miantis uostų konstrukcijų statymo principais, vertėtų kiek galima vengti povandeninių 
darbų ir stengtis, kad inkaravimas ar kiti darbai būtų atliekami paprasčiausiu būdu. Tai 
reiškia, kad inkaravimo vieta turi būti kuo artimesnė potvynio vandens lygiui. Tuomet 
lenkimo momentas būtų vidutinis, ir galima būtų išvengti povandeninių darbų. 

Įlaidinių polių sienutė pati nesugeba atlaikyti horizontalių apkrovų. Dalis horizontalių 
jėgų yra sugeriamos pasyviai spaudžiant žemę į įlaidinių polių priekį per jų fi ksaciją į 
dugną ir inkarinius strypus krante.

Įlaidinių polių sienutė nėra tinkama ten, kur silpnas dugno pagrindas neužtikrina pa-
tikimo įlaidų įtvirtinimo. Bet ten, kur dugnas yra tvirta uoliena, yra galimybė tinkamai 
įtvirtinti įlaidinius polius. Visada privalo būti tikrinama, ar gruntas po poliais sugebės at-
laikyti apkrovas, ar visos konstrukcijos stabilumas patikimas. 

Įlaidiniai poliai gaminami iš medienos, armuoto betono ar plieno. Anksčiau buvo 
plačiausiai naudojami mediniai ir armuoto betono poliai. Šiuo metu armuoto betono poliai 
naudojami mažose konstrukcijose ir antrinėse konstrukcijose, o mediniai poliai naudojami 
labai retai. Dabartiniu metu krantinių statyboje plačiausiai naudojami plieniniai poliai. 

Daugelis gamintojų plieninius polius gamina įvairių tipų, bet jie skirstomi į 3 pagrin-
dinius profi lių tipus (Thoresen Carl…, 2006):

a) U tipo įlaidiniai poliai, kur sujungimai išdėstyti profi lio neutraliose ašyse, pavyzdžiui, 
Larseno profi lis. Profi lio charakteristikos – gera prieškorozinė apsauga dėl didžiausio 
plieno storio išorinėje profi lio dalyje ir lengvo inkaravimo elementų pritaikymo;

b) Z formos profi lis, kur sujungimas yra profi lio fl ange, kaip Krupp, Hoesch, Arcelor, 
Peiner profi liai. Pagrindinis Z formos profi lio požymis yra besitęsianti forma ir 
specifi nis simetrinis išdėstymas sujungimų neutralios ašies abiejose pusėse;
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c) H tipo profi lis, dėžiniai ir vamzdiniai poliai, kurie taip pat turi sujungimus arba 
atskirus sujungimus.

Visi prieš tai paminėti profi liai gaminami įvairių dydžių, pločių ar atsparumo bei 
svorio. Taip pat specialūs įlaidiniai poliai naudojami polinių sienų kampams, pereinant iš 
vieno profi lio tipo į kitą. Plieninių įlaidinių polių labai geras pasipriešinimo momentas dėl 
jų svorio, lyginant su armuoto betono poliais. 

Plieniniai poliai sujungiami tarpusavyje į besitęsiančią atraminę sienutę, juos suviri-
nant, arba į kombinuotąją sieną įterpiant tradicinius polinius laidus. Tokia polių siena pa-
didina atsparumą vertikalioms ir horizontalioms apkrovoms, lyginant su tradiciniu polių 
išdėstymu. Vamzdiniai poliai atraminėje sienoje paprastai neuždaro konstrukcijos, bet, 
esant reikalui, gali būti pritaikyti su polių antgaliais. Plieninių vamzdinių polių sienos 
pranašumas yra tas, kad jie gali būti įgilinti į sunkaus tipo gruntą. 

Plieninių įlaidinių polių įgilinimas
Plieniniai įlaidiniai Z ir U formos poliai įgilinami visada poromis. Pavieniui polius 

gilinti vengiama. Trijų ar keturių polių gilinimas vienu kartu techniškai ir ekonomiškai 
pranašesnis tik ypatingais atvejais.

Gilinama lėtai krintančiu plaktu, dyzeliniu, hidrauliniu ir greitaeigiu plaktu. 
Įgilinimo efektyvumas didėja, kai plakto svoris didėja lyginant su gilinamo elemento 
svoriu. Laisvai krentantys, hidrauliniai pavieniais smūgiais veikiančių plaktų svorio 
santykis su gilinamo elemento svoriu yra 1:1. Greitai smūgiuojančio plakto santy-
kis 1:4. Lėtai smūgiuojantis sunkus plaktas rekomenduojamas rišliems gruntams, o 
nerišliems - greitai smūgiuojantis plaktas.

Rekomenduoja atliekant skaičiavimus planavimo stadijoje laikytis tokių deformacijų 
ir nuokrypių:

- 1.0 %, esant normaliai grunto sudėčiai ir gilinant sausumoje;
- 1.5% gilinamo gylio, gilinant vandenyje;
- 2.0% gilinamo gylio, esant sudėtingam gruntui.
Didėjant polių įgilinimo gyliui, kartu didėja ir vertikalios deformacijos.

Polinių ir įlaidinių krantinių statybos technologija
Polinių ir įlaidinių krantinių statybos sudėtingiausias darbas yra polių ir įlaidų 

įgilinimas. Prieš tai šlaitas išlyginamas suteikiant jam projektinį nuolydį, nes sukalus 
polius bei įlaidus to padaryti nebeįmanoma. Atliekami kiti statybvietės paruošiamieji 
darbai. Polius ir įlaidus įgilinti tinka visais įgilinimo būdais: kalimo, vibravimo, 
įspaudimo, kombinuotasis spaudimo-vibravimo, paplovimo, elektroosmoso, įsukimo. 
Konkretus įgilinimo būdas parenkamas priklausomai nuo vietovės sąlygų (svarbiausia 
gruntų savybių), polių ir įlaidų parametrų, turimos įrangos.

Specifi nės polių įgilinimo sąlygos yra tos, kad dažniausiai polius ir įlaidus reikia įgilinti 
plaukiojančiosiomis (plūduriuojančiomis) priemonėmis. Tai sudaro nemažai papildomų 
sunkumų. 3.14 pav. parodyta polinių estakadinių krantinių statybos technologinė schema, 
o 3.15 pav. - įlaidų sienutės įgilinimo vandenyje technologinė schema.
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3.14 pav. Estakadinės laivų krantinės statybos technologinė schema (Ефимов..., 1974)
a – polių įkalimas; b – polių viršaus nupjovimas; c – šlaito užpylimas; d – pontonas su užnugario jungimosi ma-
syvais; e – užnugario jungimosi masyvų suklojimas; f – monolitinių rygelių (rėmsijų) betonavimas ir surenkamųjų 
gelžbetoninių plokščių montavimas; 1 – gairiniai poliai; 2 – plaukojančioji poliakalė; 3 – kalami tarpiniai poliai; 3 
– sukalti tarpiniai poliai; 4 – polių nukreipimo sijos; 5 – pontonas su poliais; 6 – plaukiojantysis kranas (kėlimo galia 
100 t); 7 - barža su akmenimis; 8 – plaukiojantysis kranas greideris; 9 – pontonas su užnugario jungimosi masyvais; 
10 – barža su plokštėmis; 11 – surenkamoji gelžbetoninė plokštė; 12 – kordono sija; 13 – montavimo anga 11 
plokštėje; 14 – betonuojamoji siūlė; 15 – užnugario jungimosi masyvai; 16 – kordono linija; 17 – kranto linija

3.15 pav. Plonasienės įlaidinių polių krantinės statybos technologinė schema (Ефимов..., 1974)
a – įlaidinių polių kalimas; b – medinių polių įkalimas ir antdėklo uždėjimas; c – paskirstymo juostos pritai-
symas; d – inkaro įtaisymas; e – grunto užpylimas; f – gelžbetoninio antgalio betonavimas; 1 – nukreipimo 
sijos; 2 – pontonas su įlaidiniais poliais; 3 – poliakalė; 4 – įkalta įlaidinių polių siena; 5 – mediniai poliai; 
6 – antdėklai; 7 – plaukiojantysis kranas įlaidui montuoti;  8 – paskirstymo juosta; 9 – barža su templėmis; 10 
– atmušos plokštės; 11 – klojiniai; 12 – betono dėžė; 13 – betonvežis; 14 – savaeigis kranas; 15 – buldozeris; 16 
– inkaravimo plokštės; 17 – inkaro templės; 18 - kranto linija
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Kai vandens gylis iki 5 - 6 m, galimas polių ir įlaidų kalimas nuo pastolių. Išilgai 
krantinės pastatomi laikini pastoliai ant medinių arba inventorinių sraigtinių polių. Ant 
pastolių viršutinės dalies įrengiamas geležinkelio kelias. Šiuo keliu juda specialus tiltas 
su santvarine poliakale. Jei vietoj santvarinės poliakalės bus naudojamas bokštinis kra-
nas, tai pastoliai yra pritaikomi šiam kranui. Pastoliai kartu su poliakale gali būti perke-
liami į bet kurią darbų zonos vietą.

Jeigu vandens gylis didesnis kaip 5 - 6 m, tai poliai ir įlaidos kalami nuo plaukiojančiųjų 
priemonių. Poliakalės ir kranai yra pastatomi ant specialių plaukiojančiųjų įrenginių.

Šiuo atveju poliakalė gali būti įrengiama ant laivo denio arba ant specialios 
pontoninės sistemos, kur poliakalė yra įtvirtinama. Visas mechanizmas kilnojamas 
inkarų pagalba. Darbų organizavimo požiūriu ši darbų schema nėra labai gera, nes 
nemažą laiko dalį užima viso mechanizmo transportavimas nuo vieno poliaus prie kito 
bei mechanizmo fi ksavimas vietoje. Taip pat naudojant pontoninę sistemą pasunkėja 
poliaus pastatymas į projektinę padėtį.

Kadangi poliakalė įrengiama vienoje pusėje, o ne viduryje, atsiranda šoninis supi-
mas, kuris neleidžia tiksliai įkalti poliaus. Kalant sunkius polius naudojamos savaeigės 
poliakalės įrengtos ant porinių baržų ar pontoninių sistemų. Savaeigė poliakalė įrengiama 
ant judančio jungiamojo tilto, važiuojančio išilgai baržų ašies. Atstumas tarp baržų priklau-
so nuo polių ar įlaidų parametrų ir taikomos technikos. Darbų metu plaukiojančiosios 
priemonės turi būti patikimai inkaruotos.

Įgilinant polius ir įlaidus būtina naudoti kreipiamuosius karkasus, kurie užtikrina tikslų 
polių įgilinimą. Karkasai įrengiami nuo baržų. Iš pradžių įkalami keli vertikalūs poliai, ant 
kurių tvirtai pritvirtinamas karkasas. Gali būti naudojami gelžbetoniniai konduktoriai. Kon-
duktorius – tai gelžbetoninis pontonas, kurio dugne vertikaliai arba su reikiamu nuolydžiu 
išdėstyti tarpvamzdžiai, tiksliai fi ksuojantys polių ar įlaidų padėtį. Tarpvamzdžiai išdėstyti 
po vandeniu, konduktoriaus bortuose įdėtos medinės vandeniui nelaidžios sandūros. 
Konduktorių pastačius į projektinę padėtį per tarpvamzdžius yra gramzdinami poliai. Baigus 
gramzdinimą konduktoriai paliekami bendroje konstrukcijoje. 

Žiemą poliai ir įlaidai gali būti įgilinami nuo ledo. Šis būdas naudojamas tik tais 
atvejais, kai ledas būna pakankamai stiprus, kad išlaikytų poliakalę, kranus, statybines 
medžiagas, taip pat ir polius transportuojant. Įlaidų ir polių kalimo vietoje ledas iškertamas. 
Šiuo atveju tikslingiausia naudoti poliakalę, įrengtą ant bėgių.

Įgilinus įlaidus ir polius montuojamos inkarinės plokštės ir templės. Templėms su-
montuoti pilami pylimėliai bei kasamos tranšėjos. Templės įtempiamos varžtais projek-
te nurodyta jėga. Užpylus templių tranšėjas ant šlaito pilamas smėlio, žvyro, skaldos ar 
akmenų sluoksnis pagal projektą. 

Viršutinės krantinės dalies montavimas pradedamas nuo rygelių. Po to montuojamos 
denginio plokštės, komunikacijų kanalai, laivų švartavimo įranga ir kiti baigiamieji darbai 
pagal techninį ir technologijos projektus.

3.1.3 Gravitacinių krantinių statyba
Gravitacinės konstrukcijos naudojamos tuomet, kai polių įgilinti negalima (labai ak-

menuotas gruntas) (3.16 pav.). Konstrukcija savo svoriu gali pasipriešinti užpildo apkrovai 
ir kitoms horizontalioms ir vertikalioms apkrovoms, veikiančioms krantinės sienutę. Be to, 
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jos tinkamesnės negu polinės konstrukcijos, kai krantinė statoma sausoje vietoje, būsimos 
vandens saugyklos krante. Uostuose statomos gravitacinės krantinės iš tuščiavidurių 
masyvų. Šios krantinės gali būti monolitinės ir surenkamosios.

3.16 pav. Gravitacinės krantinės
a – monolitinė betoninė arba gelžbetoninė; b – betono arba gelžbetonio blokų mūro; c – monolitinių 
tuščiavidurių masyvų – gigantų ( į pastatymo vietą buksyruojama kaip plūduras, galai hermetiškai 
užsandarinami); d – tas pat, tik viršutinė dalis iš inkarais sutvirtintų plokščių; e – kampinio tipo su vidiniu 
inkaro įtvirtinimu; f – tas pat, tik inkaravimas išorinis

Krantinės gravitacinė sienutė gali būti naudojama ten, kur dugnas yra tinkamas staty-
bai ir sėdimo pavojus yra pakankamai mažas. Atraminės sienutės vidinė dalis užberiama 
biriais, vandeniui laidžiais gruntais. Jie užtikrina gerą paviršinių, gruntinių ir fi ltracinių 
vandenų nuleidimą. Birūs gruntai greitai deformuojasi, praktiškai jie nusėda statybos metu. 
Užpilant atraminę sienutę sankabiais gruntais, būtina įrengti priemones, užtikrinančias 
paviršinių, gruntinių ir fi ltracinių vandenų nuleidimą.

Pagal paskirtį ir konstrukciją jos gali būti labai įvairios, bet statybos procesas panašus. 
Monolitinės sienutės betonuojamos klojiniuose. Krantinės, statomos ant neuolinio pagrin-
do, turi turėti temperatūrines ir sėdimo–temperatūrines siūles. Sienutėse, kuriose veikia 
hidrostatinis vandens slėgis, siūlės turi būti ypač atsakingai įrengtos, kad neįvyktų užpilto 
grunto sufozija. Jei atraminę sienutę veikia fi ltraciniai vandenys, būtina įrenti drenažą, ku-
rio paskirtis – surinkti ir nuleisti už sienutės besikaupiantį vandenį, kartu sumažinti jo slėgį 
į sieną. Sienutės vidinis paviršius (iš grunto pusės) padengiamas hidroizoliacija.

Šis konstrukcijų tipas skirstomas į tris grupes priklausomai nuo statinio tipo:
a) blokuotoji krantinė;
b) kesoninė krantinė;
c) kamerinė krantinė.
Toliau aptariama gravitacinės krantinės statybos technologija pagal atskiras grupes. 
Blokuotos gravitacinės krantinės statyba. Blokuotos sienos krantinė priklauso se-

niausiam krantinių tipui. Ji susideda iš didelių blokų, sudėtų vienas ant kito mūrinės sienos 
struktūra (3.17 pav.). Tokios krantinės, pastatytos ant tvirto grunto iš blokų, geros kokybės 
natūralių akmenų ar betono, jų konstrukcijos yra ilgaamžės ir nereikia daug priežiūros. 
Kadangi natūralių akmenų iškasimo kainos didelės, dabartiniu metu tik betoniniai blokai 
gali būti tinkami krantinės statyboje. 
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3.17 pav. Blokinės sienos krantinė

Kadangi darbai vyksta po vandeniu, todėl statybos kaina labai padidėja. Tik ypatin-
gos vietinės sąlygos gali lemti šio krantinės tipo statybą. Pavyzdžiui, ilgos krantinės 
statomos ant tvirto grunto ten, kur pigi nekvalifi kuota darbo jėga. Tam, kad mažiau būtų 
povandeninių darbų, blokai turi būti vienodo dydžio, po išliejimo kiekvienas blokas turi 
būti patikrintas ant kranto, ir tik po to montuojamas vandenyje. 

Norint užtikrinti kiekvieno bloko stabilumą, jie turi būti pakankamai dideli, kad 
statybinės mašinos būtų visiški panaudojamos. Betoninių blokų dydį lemia vidutinė išliejimo 
įranga ir laikymo vieta. Jų svoris gali svyruoti nuo 150 iki 2000 kN. Natūralių akmenų blokai, 
priklausomai nuo karjero ir naudojamos įrangos, paprastai sveria 150 – 500 kN.

Dėl jų didelio konstrukcinio svorio blokinė krantinė gali būti naudojama tik ant labai 
tvirto pagrindo tam, kad būtų išvengta nusėdimų. Statinys gali sukelti didelius įtempius 
dugno išoriniuose pakraščiuose palei sieną, kuri taipogi turėtų gulėti ant skaldos pagrindo. 
Idealus pagrindas yra tada, kai siena stovi tiesiogiai ant tvirto pagrindo.

Kesoninės krantinės. Kesoninės krantinės – vienas iš gravitacinių krantinių tipų. Šios krantinės 
įrengiamos klojant blokinius betoninius tuščiavidurius masyvus vienoje eilėje. Masyvai gali būti 
skirtingų formų ir matmenų, priklausomai nuo padėties ir naudojamos įrangos. Populiariausi yra 
stačiakampio formos masyvai (3.18 pav.). Tokios konstrukcijos krantinė yra įrengta Klaipėdoje.

3.18 pav. Krantinė iš tuščiavidurių masyvų

1 – atvirkštinis fi ltras; 2 
– akmeninis padas; 3, 4 – 
tuščiaviduriai betoniniai 
masyvai; 5 – monolitinis 
gelžbetoninis anstatas; 
6 – balasto sluoksnis; 7 
– užverstas gruntas
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Masyvai (kesonai) paprastai gaminami ant kranto, o vėliau perkeliami (nugramz-
dinami) į pastovią vietą vandenyje ant paruošto grunto. Dėl to povandeninių darbų 
sumažėja iki minimumo. Tai labai ekonomiška ir patogu. 

Dėl konstravimo patogumo (perkėlimas, buksyravimas, pastatymas ir t.t.) ir 
ekonominių priežasčių kesono matmenys paprastai nebūna didesni nei 30 m ilgio, 25 m 
pločio ir 20 m aukščio.

Kesonai paprastai įrengiami ant tvirto pagrindo, iškloto gerai sutankintu bei išlygintu 
žvyro ir skaldos sluoksniu. Tai labai svarbu prieš statant kesoną, kad kuo mažiau nusėstų. 
Jeigu statybą veikia bangos ir srovės, pagrindas ir kesonas turi būti montuojami tokiu 
būdu, kad perkėlimo, buksyravimo ir pastatymo laikas būtų kuo mažesnis. Pastačius 
kesoną į jo vietą, jis užpildomas tinkamos frakcijos gruntu ir uždedama anstatas, kaip tai 
daroma ant blokinės krantinės.

Kesoninėse krantinėse yra lengviau sumažinti įtempius išoriniuose pakraščiuose 
kesono pade. Kesonų plotis padidinamas viena ar trimis ertmėmis, iš kurių viena ertmė 
(galinė) yra užpildoma, tam, kad būtų sumažinti įtempiai (3.19 pav.). Kesonas turi būti 
sukonstruotas taip, kad pasipriešintų apkrovoms ir įtempiams, pasireiškiantiems gamybos, 
pakrovimo, transportavimo ir užpildymo metu. 

3.19 pav. Kesoninė krantinė su trimis angomis (Thoresen Carl…, 2006)

Visi sujungimai tarp kesonų turi būti užsandarinti, kad apsaugotų užpylimo medžiagas 
nuo bangų ir srovių. Sudūrimai įrengiami atsižvelgiant į statybos ir sėdimo leistinuosius 
nuokrypius. Statybos nuokrypiai gali būti ±150 mm apsaugotuose vandenyse.

Kamerinės krantinės
Pastaraisiais metais profi linių polių kamerinės krantinės tapo vienos iš populiariausių. 

Viena iš pagrindinių priežasčių – pabrangusi darbo jėga ir statybinės medžiagos, palyginus su 
blokine siena ar kesoninėmis krantinėmis. Polinės krantinės yra įvairių geometrinių matmenų. 

Pagrindinės apskritiminės kameros sujungtos su lanko formos kameromis yra plačiausiai 
naudojamas konstrukcinis tipas. Apskritiminės kameros turi pranašumą: kiekviena kamera 
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yra montuojama ir užpildoma individualiai, o, be to, nepriklausomai stabili. Deafragminėse 
kamerose ar plokščiose kamerose, išlenkti poliai jungiami su tiesia polių siena. 

Didelio diametro apskritiminės polių kameros dažniausiai naudojamos arktyje, kur 
vanduo nuolatos yra užšalęs, t.y. kur krantinės turi atlaikyti dideles horizontalias apkrovas.

Kamerinės krantinės susideda iš eilės kamerų, užpildytų smėliu, žvyru ir kt. Pagrindinių 
kamerų diametras svyruoja 10 - 20 m. Apskritiminės ar lankinės arkos yra formuojamos iš 40 
- 50 cm pločio polių, kurių storis 9 - 12.7 mm ir 1m2 svoris 128 - 154 kpa. Praktika rodo, kad 
polinių kamerų pralaidumas sujungimuose yra mažas, todėl reikalingas drenažas.

Poliai sujungiami taip, kad sujungimai atlaikytų vidinį užpildą. Sujungimai turi 
užtikrinti nuo 2000 iki 6000 kN įtempimus į linijinį metrą priklausomai nuo plieno ir 
sekcijos formos. Sujungimai tarp plokščių polių yra vieno - trijų taškų kontaktai, priklau-
somai nuo polių gamybos būdo. Polių profi liai gali atlaikyti iki 10 laipsnių deformacinius 
išlinkimus. Lentelės, nurodančios kamerų diametrus, atstumus tarp gretimų kamerų ir ki-
tus parametrus, sudaromos gamintojų. 

Kameros parametrų pasirinkimas priklauso nuo vandens gylio ir apkrovų. Polių plo-
tas ar jų svoris į krantinės sienos linijinį metrą faktiškai nepriklauso nuo kameros diametro. 
Vieneto užpildymo kaina dažnai lemia konstrukcijos kainą. 

Gylis, į kurį įgilinami poliai, gali būti sumažintas naudojant pakopinį metodą, 
tam, kad sumažėtų plieno sąnaudos. Šis metodas gali būti naudojamas, kai užpildo 
gruntas yra geros kokybės. 

Cilindrinės kameros tipo krantinės yra lengviausias būdas ją įrengti, kadan-
gi kiekviena užpildyta kamera yra savaime stabili. Išlenktos kameros tarp cilindrų 
užpildomos po to, kai užpildomi pagrindiniai cilindrai. Tokio tipo konstrukcija atspari 
horizontalioms jėgoms be jokio inkaravimo. Kameros gali būti statomos nepriklau-
somai nuo galinės dalies užpildymo. Jie taip pat tinkami kaip pagalbinė konstrukcija 
plūduriuojančioms krantinėms.

Labai svarbu visas kamerinio tipo konstrukcijas tinkamai pritaikyti prie krantinės 
paskirties. Šabloninis diametras turi būti teisingas, todėl paskutinis polius turi uždaryti 
visą kamerą. 3.20(a) pav. pavaizduota išorinė kamerinė krantinė, o 3.20(b) pav. vidinis 
krantinės šablonas ir kamera prieš užpildymą. 

3.20 pav. Kamerinės krantinės elementai (Thoresen Carl…, 2006)
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Šablonas turi būti pakankamai stiprus pasipriešinti vėjo ir bangų spaudimui krantinės 
statybos metu. Jis turi perimti apkrovas ir įtempimus pastatymo ir gilinimo metu. Pastebėtina, 
kad gilinimas negali būti pradėtas, kol kamera visiškai neuždaryta. Montuotojai privalo 
numatyti, kaip jėgos bus absorbuojamos be kameros deformavimosi ar suirimo.

Reikia turėti omenyje, kad mažesnis kameros diametras sąlygoja trumpesnį statybos 
laiką, mažesnį vėjo, bangų ir srovių poveikį. Užpildytos kameros diametras yra 1 - 2 % 
didesnis nei teorinis neužpildytos kameros diametras.

Kranai ir kita statybinė technika turi būti prisitaikyta pagal polių ilgį. Polių ilgis pa-
prastai siekia 20 - 25 m. Kalimas orientuojamas ištisai viso apskritimo perimetro keliomis 
pakopomis, todėl polių įsiskverbimas nėra daugiau nei 50 - 70 cm lyginant su gretimu 
poliu. Energija, reikalinga smūgiui, yra 6-10 kNm, gaunama naudojant vibratorinį kūjį 
arba dvigubo poveikio plaktą 100 - 200 smūgių per minutę. Geotechniniai inžinieriai 
kiekvienu atveju turi įvertinti kalimo ir orientavimo kriterijus.

Polių nukirpimas turi būti sumažintas iki minimumo ir neturi viršyti daugiau kaip 
3.0 metrų. Polių galas turi būti nukirstas reikiamu kampu. Vertikalus atstumas tarp 
nuopjovų turėtų  būti mažesnis nei 1 m. Po sujungimo ir tinkamo paruošimo įgilinti, 
prieš užpildant, turi būti atlikta kameros geometrinė kontrolė.

Kameros geometrija turi atitikti keliamus reikalavimus:
a) pilnų ir pusių kamerų centro vieta negali nukrypti daugiau kaip 200 mm;
b) ovalių kamerų (Dmax-Dmin) nuokrypiai negali viršyti 500 mm;
c) poliaus polinkis radialine ar tangentine kryptimi neturi viršyti 40:1;
d) jeigu nustatomi didesni nuokrypiai, jie turi būti ištaisomi, kol kamera dar nėra užpildyta.
Grunte, kuriame yra gausu akmenų, gali iškilti sunkumų juos įgilinti nepažeidžiant. 

Visiškai įmanoma kamerą statyti ant kieto pagrindo, tačiau tuomet reikia užtikrinti 
tvirtą polių sankabą su uolienos paviršiumi ir užsandarinti pagrindą, kad gruntas nebūtų 
išplaunamas iš kameros. Kamerą pastatyti ant uolinio pagrindo galimas tik tuomet, kai 
pagrindo nuolydis neviršija 15 laipsnių. Jeigu yra būtinybė, pagrindo paviršius išlyginamas 
įterpiant horizontalią pakopą, kuri teikia saugumą įrengiant krantinę.

Kameros užpildui naudojamas smėlis, žvyras ir akmenys, sumažinantys spaudimą į ka-
meros sienas. Tuo atveju, jeigu naudojama iškasta uoliena, ją pirmiausiai būtina susmulkinti iki 
300 mm. Jeigu numatoma kamerą užpildyti iškastu iš šalia jos esančiu gruntu, būtina ištirti, ar 
tas gruntas tinkamas. Kamerinių krantinių ekonomika, lyginant jas su atvirojo tipo ar polinėmis 
krantinėmis, labai priklauso nuo tinkamo grunto užpildo kainos. Tam, kad būtų galima stebėti 
hidrostatinį slėgį kameroje, įprasta įrengti 6 - 10 cm skyles palei visą kameros perimetrą.

Kamerinių krantinių pranašumai ir trūkumai: 
a) skirtingai nei tradicinė polinė krantinė, kuri tampa per daug brangi didinant vandens gylį, 

kamerinė krantinė konkurencingesnė esant didesniam vandens gyliui. Kaip prieš tai minėta, 
plieno svoris linijiniam krantinės metrui nepriklauso nuo kameros diametro. Minimalus ka-
meros diametras yra apibrėžiamas stabilumo faktoriumi ir leidžiamomis apkrovomis su-
jungimuose. Pastarasis apibrėžia maksimalų vandens gylį kamerinės krantinės priekyje;

b) narai dirba tik tada, kai kamerinė krantinė yra įrengiama tiesiogiai ant uolos ir numa-
tomas betono panaudojimas aplink kamerą arba polių įgilinimą į uolinį pagrindą;

c) kamerinės krantinės gali būti naudojamos daugeliui gruntų numatant, kad grunto 
stiprumas ir stabilumas yra toks, kad krantinės apkrova gali būti atlaikyta;
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d) kamerų konstrukcija sugeba perimti dideles deformacijas, ir vertikalias, ir hori-
zontalias. Tačiau poliai išilgai krantinės turi būti suleidžiami į neminkštą sluoksnį 
tam, kad apsaugotų pagrindą;

e) didelė kamerinės krantinės užpildymo talpa yra svarbiausias pranašumas. Kamerinė 
struktūra yra labai gerai pritaikoma pasipriešinti didelėms horizontalioms apkro-
voms dėl švartavimosi; 

f) palyginus su kitų tipų krantinėmis, kamerinė krantinė konstruojama per trumpesnį laiką.

Gravitacinių krantinių statybos technologija
Gravitacinės krantinės betonuojamos iš monolitinio betono, montuojamos iš 

surenkamųjų betono ar gelžbetonio blokų, iš tuščiavidurių g/b masyvų, iš masyvų-gigantų, 
iš didelio skersmens kevalų ir kt.

Krantinių įrenginių statybai naudojama bedugnių dėžių bei dėžių su dugnu formų 
masyvai. Dėžės visada užpildomos smėliu arba žvyru.

Krantinių statyba pradedama nuo pamatų duobės. Ji kasama ir paruošiama kaip ir 
tilto atramų pamato statybai.

3.21 paveiksle pateiktas metodas, kaip pagerinti grunto būklę iškasant molio 
sluoksnį virš tvirto pagrindo jį pakeičiant smėliu ar žvyru. Sumažinti sėdimą smėlyje, 
naudojamas vibravimo metodas. Jis pagrįstas tuo, kad grūdėtas gruntas žemiau maksi-
malaus tankumo yra sutankinamas vibroplūktuvais. (Thoresen Carl…, 2006)

3.21 pav. Pagrindo pagerinimas vibrosutankinimu
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Kitas metodas patobulinti ir pakeisti minkštą rišlų gruntą yra sudaryti akmenų kolo-
nas, perimančias konstrukcijos apkrovas (3.22 pav.). Akmenų kolonos suteikia pagrindui 
atsparumo ir sumažina sėdimą. Šis metodas vadinamas vibropakeitimu. Tam gali būti nau-
dojami įprasti vibratoriniai prietaisai.

3.22 pav. Pagrindo pagerinimas naudojant grunto įterpimo metodą

Naudojant patobulintą metodą, vietoje betoninių blokų įrengiama atraminė sienutė. 
Šie L-elementai ar L-blokai sukonstruoti tokiu pačiu būdu kaip ir betoniniai kesonai ant 
kranto, bet transportuojami ir įrengiami naudojant autokraną. Krantinės siena įrengiama 
panaudojant L-elementus statant vienas šalia kito ant paruošto pagrindo (3.23 pav.). Ele-
mentai be briaunos yra įrengiami maksimalaus aukščio (apie 7 m), su briauna – aukštesni 
nei 20 m. Elementų ilgis kinta nuo 3 iki 12 m priklausomai nuo talpos mobiliojo ar 
plaukiojančiojo krano. Mobilusis kranas gali pakelti iki 100 t, bet dėl naudojamos įrangos 
praktiškai apie 30 t. Plaukiojantieji uostų kranai yra apie 200 t keliamosios galios, o ypa-
tingai sunkūs plaukiojantieji kranai yra 800 t keliamosios galios.

3.23 pav. L tipo krantinių  elementas
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3.24 pav. L tipo krantinės statyba. 

3.24 pav. L tipo krantinės statyba (Thoresen Carl…, 2006)
a) dugno paruošimas ir sienos elementų paruošimas, b) elementų paklojimas, c) elementų užpylimas ir su-
jungimas, d) prisišvartavimo sijų sumontavimas, e)galutinis kontrukcijos suformavimas

Galinė sienutės pusė užpildoma gruntu. Siena turi turėti kiek galima didesnį 
trinties kampą tam, kad sumažintų šoninį grunto spaudimą. Arčiausiai sienutės užpildą 
turi sudaryti akmenys ar skaldyta uoliena, o smulkesnės frakcijos gruntas gali būti 
naudojamas toliau nuo sienutės. 

Kai statomų blokų ir kitų elementų statyba baigiama, siena turi būti paliekama, kol 
bus įrengta betoninė sija ant sienos viršaus. Pastaroji sija prilaiko blokus ir naudojama kaip 
pagrindas prisišvartavimo stulpams, krantinės pakraščiui ir kitai įrangai įrengti.

Monolitinės krantinės betonuojamos klojiniuose. Statybos darbams paspartin-
ti ir atpiginti rekomenduojama naudoti gelžbetoninius klojinius, kurie įeina į krantinės 
konstrukciją. Surenkamos krantinės montuojamos pagal montavimo darbų taisykles. 
Transporto ir montavimo darbų specifi ka yra ta, kad darbus dažniausiai tenka atlikti „nuo 
vandens“. Krantines iš tuščiavidurių masyvų sumontuoti reikalingi galingi plūduriuojantys 
kranai. Sumontavus masyvus ir užpildžius tuštumas, užpilamas gruntas, virš kurio 
įrengiama projekte numatyta danga.

Rekreacinės, krantų tvirtinimo krantinės paprastesnės negu prieplaukų. Šių darbų 
didžiausią patirtį yra sukaupusi UAB „Kamesta“ (įrengtos Nemuno krantinės Kaune), 
UAB „Vilniaus melioracija“ (įrengtos Neries krantinės Vilniuje), UAB „Šilutės melioraci-
ja“ (įrengtos Kuršių marių krantinės Neringoje). Krantinių konstrukcijų schema pateikta 
3.25 pav. Poliai ir įlaidai buvo kalami plaukiojančiąja poliakale.
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3.25 pav. Kauno ir Vilniaus krantinių schema:
1 – įlaidiniai poliai; 2 - monolitinio gelžbetonio antgalis (kordono sija); 3 – inkaravimo plokštė; 4 – inkaravimo 
templės; 5 – stambus užpildas; 5′ - atvirkštinis fi ltras; 6 – priekinės surenkamo gelžbetonio plokštės; 7 – ber-
mos plokštės; 8 – kiauros šlaitų tvirtinimo plokštės; 9 – paruošiamasis sluoksnis – atvirkštinis fi ltras

Pagal Phare programą yra numatyta Nemune įrengti 18 prieplaukų. Daugelis jų jau 
pastatyta, tarp jų ir Jurbarko krantinė. Pagrindiniai Jurbarko prieplaukos techniniai rodikliai:

- prieplaukos įlaidinės sienutės ilgis 82,9 m. Laivų švartavimosi prieplaukos ilgis 
51,1 m;

- prieplaukos viršaus altitudė 10,7; dugno altitudė 7,40; sienutės aukštis 3.3 m, iš 
to skaičiaus virš vandens nuo skaičiuojamojo VH (9,1), gylis prie sienutės nuo 
skaičiuojamojo VH - 1,7 m;

- vertikalios sienutės konstrukcija – plieninė inkaruota įlaidų siena su g/b ant-
galine sija;

- prieplauka nukreipta 3 m link farvaterio;
- prieplaukos sienutės susideda iš vertikalių įlaidų, plieninių traukių ir inkarinių g/b 

plokščių;
- įlaidų viršus sujungtas g/b antgaline sija.
Monolitinės krantinės betonuojamos klojiniuose. Statybos darbams paspartin-

ti ir atpiginti rekomenduojama naudoti gelžbetoninius klojinius, kurie įeina į krantinės 
konstrukciją. Surenkamos krantinės montuojamos pagal montavimo darbų taisykles. 
Transporto ir montavimo darbų specifi ka yra ta, kad darbus dažniausiai tenka atlikti „nuo 
vandens“. Krantinei iš tuščiavidurių masyvų sumontuoti reikalingi galingi plūduriuojantys 
kranai. Sumontavus masyvus ir užpildžius tuštumas, užpilamas gruntas, virš kurio 
įrengiama projekte numatyta danga.
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3.2 Kratinių statybos organizaciniai principai
Upių prieplaukos statybos organizavimas bei technologija skiriasi nuo kitų statybos 

rūšių savo specifi niais bruožais ir sudėtingumu. Transportinių hidromazgų statyboje dėl 
sunkiasvorių technologinių įrenginių ir metalinių konstrukcijų instaliavimo naudojamos 
specifi nės sudėtingos įvairių tipų ir galingumo mašinos, taip pat įvairus transportas. 

Svarbus organizacinis upių prieplaukų statybos principas yra jos industrija, 
t.y statybinės gamybos pavertimas į kompleksiškai mechanizuotą ir maksimaliai 
automatizuotą hidrotechninių įrenginių, pagamintų gamyklose ar poligonuose mon-
tavimo procesą. Darbo industrializacija yra pagrindinis faktorius, nulemiantis darbo 
produktyvumą, jo laiko sutrumpėjimą ir statybos kainos sumažėjimą.

Organizuojant kompleksiškai mechanizuotus statybos procesus būtina teisingai 
išrinkti pagrindinę mašiną, kuri lemtų organizavimo ir tempo darbą. Kitos gamybos 
mašinos turi paklusti pagrindinei. Skirtingai nuo dalinės mechanizacijos statybinių procesų, 
kur gamybą lemia tiktai darbininkai, dirbantys su mašinomis, esant kompleksinei mecha-
nizacijai gamyba priklauso nuo visų darbininkų, dalyvaujančių mechanizuotame procese. 
Dėl geriausių techninių - ekonominių rodiklių, kiekviena statybos organizacija turi dirbti 
dienomis ritmingai ir vienodu tempu. Statybinės organizacijos, statybinių montažo darbų 
vykdymo sėkmė daugiausia priklauso nuo jos gamybinės bazės. Gamybinė bazė reikalinga 
tam, kad statyba būtų aprūpinta medžiagomis, konstrukcijomis, energija, vandeniu, spe-
cialiosios paskirties mašinomis, įvairiais mechanizmais bei transportu.

Statybos organizacijos darbų vykdymas ir upių prieplaukų priėmimas eksploatuoti 
turi būti griežtai vykdomi pagal tam tikras statybines normas ir taisykles.

Upių prieplaukų statyba susideda iš statybinių darbų: paruošiamųjų darbų, žemės darbų, 
mechaninių, gelminių, gelžbetonių, bituminių ir kt. darbų. Kiekvieni darbai turi būdingą 
technologiją ir statant upių prieplaukas būtina dirbant į ją atsižvelgti ir laikytis jos normų. Pvz., 
betonavimo darbai, kurie yra vieni iš pagrindinių darbų statyboje, turi tam tikrą darbų eiliškumą:

- betono paruošimas (pagal betono reikiamą markę);
- betono transportavimas; 
- betono panaudojimas pagal jo paskirtį.
Vykdant betonavimo darbus labai svarbu turėti mechanizuotą ir maksimaliai 

automatizuotą technologiją, kadangi upių prieplaukų statyboje betonavimo darbai yra 
gana didelių apimčių ir yra reikalingas didelis betono kiekis, kurį rankiniu būdu yra itin 
sunku paruošti ir transportuoti.

Mechanizuotos bei automatizuotos statybos darbų technologijos leidžia efektyviau ir 
greičiau įrengti upių statinius ir palengvina dirbančiųjų darbą bei sumažina jų skaičių kartu 
sumažindamos statinio kainą - gaunamas ekonominis efektas.

Darbų organizavimas įrengiant prieplaukas iš paprastų masyvų srautiniu metodu:
1) akmenų pakloto supylimas ir grunto paruošimas;
2) akmeninio pakloto išlyginimas;
3) prieplaukos sienutės įrengimas iš betoninių masyvų;
4) prizminių akmenų supylimas ir atbulinio fi ltro įrengimas už prieplaukos sienelės;
5) kampinių blokų montavimas ir švartavimosi stulpelių įrengimas;
6) apsauginių atramų montavimas.
Iš gelminių darbų labai svarbus ir sudėtingas yra prieplaukos pamato pado įrengimas 

(3.26 pav.)
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3.26 pav. Akmens pristatymas prieplaukos paklotui
1 - konteineriais; 2 - automašinomis nuo gembinės prieplaukos; 3 - nuo laikinojo statinio

Darbo organizavimas pagal statybos pobūdį ir jų valdymo sudėtingumą skirstomas į 
darbines operacijas; paprastus ir sudėtingus procesus.

Darbo operacijos - tai elementarus statybinis procesas, jis yra nedalus, vieno technolo-
ginio pobūdžio, jį atlieka tam tikros specializacijos darbininkai, tam tikrais darbo įrankiais ir 
naudojamomis medžiagomis, pvz., grunto kasimas eskavatoriumi, armatūros pjovimas ir kt.

3.27 pav. Akmens pristatymas prieplaukos paklotui baržomis su atsidarančiu dugnu

Kiekviena darbo operacija gali būti padalinta į atskirus etapus, kurie savo ruožtu 
susideda iš tam tikrų procesų, pvz., gelžbetonio betonavimas susideda iš betoninės 
masės užpylimo, jos išlyginimo ilgio ir pločio atžvilgiu, betono vibravimo.

Paprastas procesas – tai tam tikri nesudėtingi darbai (armatūros paruošimas, betono masės 
pakrovimas). Darbo procese naudojamos įvairios medžiagos, mašinos ir instrumentai.

Sudėtingas procesas jungia kelis skirtingus darbų procesus ar tipus, vykdomus tam 
tikru eiliškumu, norint gauti vientisą sudėtingą užbaigtą konstrukciją.
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Vienas iš pagrindinių darbo organizavimo uždavinių yra darbininkų uždarbis, kuris 
skaičiuojamas labai įvairiai: pagal atliktą darbą, pagal sąmatinę vertę, nustatant vieną 
uždarbį ar kitais metodais. Organizuojant upių prieplaukų statybą, būtina numatyti ir 
statybos gamybinės bazės organizavimą, aprūpinimą vandeniu ir energija, remonto 
darbus, aikštelę, kur stovės statybinės mašinos, darbininkų apgyvendinimą, transportą ir 
komunikacijas, turi būti numatoma statybinių - montažinių darbų kontrolė, statybos darbų 
planas ir projektuojamasis darbas, taip pat įvairūs specialūs darbai bei jų saugumas.

Įrengiant „siena grunte” metodu monolitines sienas (3.28 pav.) į aukščiau aprašytu 
būdu iškastas bei paruoštas tranšėjas įstatoma armatūra ir betonuojama vertikaliai 
judančio vamzdžio būdu.

Gelminių statinių pamatų įrengimas „siena grunte”, palyginti su atviruoju būdu, leidžia 
žymiai sumažinti žemės darbų apimtis, apsieiti be gruntinio vandens lygio pažeminimo, o 
jeigu nėra tekančio gruntinio vandens, galima išsaugoti gretimų statinių pagrindus. Šis meto-
das sudaro galimybes 30 - 60 % atpiginti gelminių statinių statybą ir sutaupyti medžiagų.

3.28 pav. Metodo ,,siena grunte” technologinė schema:
A – iš surenkamųjų gelžbetobninių plokščių; B-iš monolitinio betono: a -- tranšėjos skersinis pjūvis su sumontu-
otomis surenkamosiomis plokštėmis, b - trasos išilginis pjūvis, c - plokščiu sandū ros schema; 1- pradinės tranšėjos 
su tvirtinimas, 2 - išorinė tuštuma, pripil dyta molio ir skaldos mišinio; 3 - surenkamoji plokštė; 4 - vidinė tuštu-
ma, pripildyta smėlio-skaldos mišinio, 5 - apatinė plokščių dalis, monolitinta betonu, 6 - ekskavatorius, užpildantis 
tuštumas; 7 - kranas, perkeliantis vamz džius betono mišiniui nuleisti, 8 -plokštes montuojantis kranas, 9 - montažinis 
šablonas, 10 – plokštė, 11 - konduktorius. 12 - molio skiedinio pri pildyta tranšėja, 13 - specialus ekskava torius. 14 
- ekskavatoriaus kaušas, 15 - porinis vamzdis betono mišiniui nu leisti; 16 - kryptiniai kampuočiai; 17 - atitvarinė 
sienelė; 18 - betono mišinio tiekimas; 19 - vertikaliai kilnojamas vamzdis; 20 - betonas



39

3.3 Betonavimas po vandeniu
Statant hidrotechninius statinius, kai sunku arba netikslinga nusausinti pamatų duo-

bes, betonuojama po vandeniu. Betonavimas vandenyje yra gana sudėtingas procesas. 
Visi etapai nuo maišymo, transportavimo, klojimo ir darbų kontrolės turi būti tinkamai 
atlikti. Betono klojimo po vandeniu esmė yra išlaikyti tinkamos konsistencijos betoną 
kiek galima ilgiau viso klojimo metu ir kontakto su vandeniu metu išvengti cemento 
išplovimo. Dėl šių priežasčių, tinkamas betono paklojimo metodas yra svarbiausias 
galutinės betono kokybės faktorius.

Dažniausiai betonuojama šiais būdais (3.29 pav.): 1) vertikaliai keliamu vamzdžiu; 
2) injekciniu būdu - išspaudžiant cemento skiedinį į akmenis ar stambiuosius užpildus; 
3) nuleidžiamąja dėže; 4) betono mišinį įspaudžiant. 

3.29 pav. Povandeninio betonavimo schemos (Hidrotechninės..., 2005)
a – vertikaliai kilnojamu vamzdžiu; b – skiedinį įspaudžiant į stambius užpildus; c – nuleidžiamąja dėže; d 
– betono mišinį įspaudžiant, kai vandens gylis nedidelis; e – betonavimo su vertikaliai kilnojamu vamzdžiu 
technologinė schema; f – gelžbetonio konstrukcijų remontas po vandeniu, taikant specialią prispaudžiamą 
dėžę; 1 – vamzdis; 2 – konstrukciją formuojantys klojiniai; 3 – savaime atsidaranti (išsikraunanti) dėžė; 4 
– plaukiojantysis kranas; 5 – betono mišinio įspaudžiamoji dozė; 6 – betono mišinio piltuvas
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Betonuojant tarp sumestų akmenų arba žvyro užpildų slėgimu įspaudžiamas cemento 
skiedinys, smėlis ir stabilizuojantieji priedai. Iš apačios įspaudžiamas cemento skiedinys 
iš tuštumų išstumia vandenį ir sukietėjęs su užpildais sudaro monolitą. Šiuo būdu galima 
betonuoti po vandeniu taip pat iki 50 m gylio. Trūkumas tas, kad ne visos tuštumos gerai 
užpildomos cemento skiediniu.

Betonuojama tokia tvarka. Įrengiami klojiniai ir vertikaliosios šachtos iš plieninio 
tinklo. Suverčiami akmenys, skalda bei žvyras. Į šachtas nuleidžiami vamzdžiai, kuriais 
su slėgiu tiekiamas cemento skiedinys. Vamzdžiai palaipsniui keliami taip, kad apatinis 
galas visą laiką liktų skiedinyje ne sekliau kaip 0,8 m. Vienu vamzdžiu cemento skiedinys 
į akmenis įspaudžiamas iki 3 m spinduliu, o į žvyrą bei skaldą − iki 2 m spinduliu.

Šis metodas labiausiai tinka tekančiame vandenyje, ten, kur negalima panaudoti 
konteinerių, vamzdžių, hidrosiurblių, pavyzdžiui, po pamatais.

Betonavimas nuleidžiamosiomis dėžėmis (konteineriais) su atsidarančiu dugnu 
(3.29 pav., c) yra paprasčiausias būdas pakloti betoną po vandeniu. Toks būdas taikomas 
retai: dažniausiai smulkiems darbams, avariniais atvejais ir betonuojant po vandeniu 
nelabai svarbias konstrukcijas. 

Konteineriniu būdu klojant betoną, pastarasis nuleidžiamas per vandenį dėžėje ar 
konteineryje vienu iš šių būdų:

a) krepšio metodas naudojamas, kai vandens gylis iki 2 m ir ten, kur reikalingi tik 
maži kiekiai betono, pavyzdžiui, remonto darbams. Tam paprastai naudojamas 2 m 
ilgio ir 0,5 m skersmens krepšys. Jis, užpildytas betonu, nuleidžiamas į vandenį ir, 
atidarius angą krepšyje, skiedinys išpilamas į reikiamą vieta (į klojinius). Maišai 
daromi iš retos, bet tvirtos medžiagos;

b) plieninis konteineris taipogi naudojamas betonui transportuoti po vandeniu. Šis 
metodas kur kas efektyvesnis nei krepšio metodas, kadangi šiuo atveju cementas 
neišplaunamas iš skiedinio. 

Betono mišinį įspaudžiant (tamponažo būdu) betonuojama, kai vandens gylis ne 
didesnis kaip 1,5 m (3.29 pav., d). Pirmiausia įrengiami klojiniai. Į vieną betonuojamos 
konstrukcijos kampą tiekiant betono mišinį, sudaroma sala, iškilusi virš vandens ne mažiau 
kaip 30 cm. Į šią betono mišinio salą palaipsniui įspaudžiamos naujos betono mišinio por-
cijos. Sala palaipsniui plečiasi ir užpildo visą povandeninę konstrukcijos dalį. Kad geriau 
slinktų, betono mišinį galima vibruoti. Taip betonuoti galima tada, kai konstrukcijos ilgis 
ne mažiau kaip 2 kartus didesnis už vandens gylį.

Vertikaliai kilnojamu vamzdžiu (3.29 pav., a) betonuojama dažniausiai. Tam nau-
dojamas plieninis 20 −30 cm skersmens vamzdis, susidedantis iš atskirų 0,5 −1,0 m 
ilgio sekcijų su vandens nepraleidžiančiais sujungimais. Pagrindinis šio metodo prin-
cipas parodytas 3.30 pav.



41

3.30 pav. Betontiekio vamzdžių metodas (Thoresen Carl…, 2006)

Prieš pradedant betonavimą, prilaikant kranais arba suktuvais, vamzdis vertikaliai 
nuleidžiamas į pamatų duobės dugną. Viršutinėje vamzdžio sekcijoje įtaisomas piltu-
vas(3.31 pav.). 

3.31 pav. Klojinių užpildymas betonvamzdžiais (Thoresen Carl…, 2006)
a) piltuvo užpildymas betonu; b)vamzdžių pripildymas betonu; c) klojinio užpildymas betonu ir vamzdžių 
iškėlimas
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Betono pylimas susideda iš kelių etapų:
a) piltuvo užpildymas betonu; 
b) vamzdžių pripildymas betonu; 
c) klojinio užpildymas betonu ir vamzdžių iškėlimas.
Pirmiausiai vamzdyje aukščiau vandens lygio statomas kamštis. Jo dėka stebimas ir 

kontroliuojamas betono slūgimas vamzdyje. Piltuvas užpildomas betonu (3.31 pav., a), ir, 
kamštį tolygiai leidžiant vamzdžiu dugno link, vamzdis užpildomas betonu (3.31 pav., b).

Užpildžius vamzdį betono mišiniu ir pasiekus klojinių dugną, mišinys, veikiamas savo 
svorio, teka pro vamzdžio apačią ir pasiskirsto konstrukcijos apačioje. Toliau pilamas betono 
mišinys vamzdžiu slenka žemyn ir spaudžia į viršų bei į šonus anksčiau ištekėjusį mišinį 
(3.31 pav., c). Pripylus atitinkamo storio sluoksnį, vamzdis pakeliamas aukštyn. Tačiau 
vamzdžio galas visą laiką turi likti betono mišinyje ne mažiau kaip 70 cm. Tokiu būdu į viršų 
spaudžiamas betono mišinys kelia aukštyn iš dalies išplautą viršutinį betono sluoksnį. 

Svarbiausia, kad povandeninis betonavimas vyktų kiek galima intensyviau pagal 
klojinių atsparumą slėgiui. Kolonos, kurių skerspjūvis 0.5-2.0 m2, betonu užpildymo lygis turi 
siekti 2-4 m kolonos ilgio per valandą. Tai priklauso nuo klojinio atsparumo slėgiui. Sienų ir 
konstrukcijų, kurių skerspjūvis yra didesnis, užpildymo betonu lygis turi būti sumažintas iki 
60 cm/val. Jeigu ištekėjimo vamzdis yra per giliai panardintas, užpildymas gali itin sulėtėti. 

3.32 paveiksle parodyta, kaip betonas pasklinda povandeninio betonavimo metu ir 
kas atsitinka, kai betonavimo vamzdis iškeliamas per daug aukštai. 

3.32 pav. Povandeninis betonavimas (Thoresen Carl…, 2006)
a) tinkamas vamzdžio įleidimo lygis; b) netinkamas vamzdžio įleidimo lygis
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Jeigu vamzdžio įterpimo gylis per mažas, tuomet vanduo iš išorės gali patekti į 
išleidimo vamzdį, tuomet betonas pradės tekėti žymiai greičiau ir cementas būtų išplautas. 
Priešingu atveju, jeigu vamzdžio įterpimo gylis yra per didelis, tuomet betonavimo grei-
tis sumažėja iki nulio. Todėl tam, kad būtų atliktas tinkamas povandeninis betonavimas, 
būtina parinkti teisingą betono tekėjimo greitį tiek vamzdyje, tiek ir klojinyje. 

Nuolatos atliekami reikalingi matavimai patikrinti, ar palaikomas tinkamas vamzdžio 
įleidimo gylis. Skirtumas tarp betono lygio išleidimo vamzdyje ir klojinyje paprastai yra 
¼ vandens gylio klojinyje. Kai pradedamas povandeninis betonavimas, jį būtina tęsti be 
pertraukų, kol pasiekiamas betono lygis klojinyje. 

Vamzdį keliant aukštyn, viršutinės sekcijos nuimamos. Kai betono pylimas baigiamas, 
tuomet betonvamzdyje betonas laikosi tokiame lygyje, kaip pavaizduota 3.33 pav., a. 

3.33 pav. Betonavimo užbaigimas (Thoresen Carl…, 2006)
a) betono pylimo užbaigimas; b) vandens pripylimas į vamzdį; c) vamzdžio ištraukimas

Tuomet betonvamzdis užpildomas vandeniu tam, kad sumažintų vandens 
prasiveržimą iš išorės per betoną į vamzdį (3.33 pav., b). Taip betonvamzdis iš lėto 
iškeliamas iš betonu užpildytų klojinių (3.33 pav., c). Kai betono konstrukcija turi būti 
užbaigiama vandenyje, betonvamzdžio metodas pasitvirtina. Be to, betono pripilama 
keliais centimetrais daugiau reikiamo lygio. Prieš betonui nusėdant ir sukietėjant, be-
tono perteklius nuimamas. Jeigu reikalingas tvirtas paviršius, tuomet viršutinis 2 - 3 cm 
sluoksnis nuimamas ir nuplaunamas vandens čiurkšle betonui jau sukietėjus. 

Šiuo būdu galima betonuoti po vandeniu iki 50 m gylio. Tinka slankusis betono 
mišinys (standartinio kūgio nuoslūgis ne mažesnis kaip 16 cm). Be to, slankumui didinti 
galima dėti plastiklio. Iš vamzdžio betono mišinys išspaudžiamas iki 6 m spinduliu. 



44

Betono siurbimo metodas gali būti naudojamas kaip priedas prie betontiekio metodo. 
Šiuo atveju, vietoj savaiminio betono tekėjimo vamzdžiais betonas į klojinius tiekiamas hi-
drosiurbliais. Šis metodas pranašesnis už kitus metodus, ypač tais atvejais, kai yra didelės 
betonavimo apimtys arba betonuojama giliuose vandenyse. Tuo atveju, kai betono trans-
portavimo vamzdžiai yra su vožtuvais, betono siurbimo metodas daugeliu atvejų yra uni-
versalus ir saugus. Betonavimo siurblio pagrindinis pranašumas yra tas, kad panardinimo 
gylis gali būti palaikomas pakankamai saugus nesumažinant betono tiekimo greičio.
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4. UPIŲ DUGNO GILINIMAS

Dugno gilinimo tikslas – naujų kelių sukūrimas arba senų, jau esamų kelių (gylio, pločio, 
posūkio spindulių) upėse, kanaluose, ežeruose, uostų akvatorijose būklės palaikymas.

Dugno gilinimo darbai skirstomi į tranzitinius, kurie atliekami jau esamame ar kasa-
mame laivų kelyje ir į priėjimo prie krantinių ar akvatorijų.

Tranzitiniai darbai skirstomi į:
• kapitalinius, kurių tikslas užtikrinti laivams kelią ilgam laikui;
• eksploatacinius, kurių tikslas palaikyti esamų kelių būklę.
Dugno gilinimo darbai atliekami specialiomis plaukiojančiosiomis dugno gilinimo 

mašinomis.
Pagal paskirtį arba plaukiojimo sąlygas dugno gilinimo mašinos skirstomos į jūrines, 

upines ir ežerines.
Jūrinės dugno gilinimo mašinos skirtos dirbti jūrų sąlygomis, jos turi būti stabilios ban-

guojant ar pučiant stipriam vėjui, turėti stiprų korpusą, komandai skirtas patalpas, rezervua-
rus skirtus vandeniui, talpas degalams ir t.t. Taip pat turėti galimybę iš vieno uosto plaukioti 
į kitą atvira jūra, o avarijos atveju palikti įvykio vietą be šalutinės pagalbos.

Upių dugno gilinimo prietaisų, palyginus su jūriniais, korpusas daug lengvesnis, 
mažesnio grunto kasimo gylio, mažesnės grimzlės.

Ežerų dugno gilinimo prietaisai yra tarpinis variantas tarp jūrinių ir upinių.
Dugnui gilinti taikoma keletas mašinų tipų.
Vienakaušio ekskavatoriaus principu veikiančios mašinos. Jos veikia tiesioginio 

kaušo arba greiferio principu.
Tiesioginio kastuvo principu veikianti plaukiojančioji dugno gilinimo mašina (4.1 

pav.) skirta kasti rišlius, tvirtus gruntus iš po vandens. Kaušai gaminami nuo 1 iki 5 m3 
talpos. Gruntas kasamas iki 15 m gylio. Iškastas gruntas pilamas į baržas, kuriomis pluk-
domas į laikinas ar pastovaus naudojimo prieplaukas, kur gruntas iškraunamas į transporto 
priemones ir išvežamas į paskirties vietas.

4.1 pav. Vienakaušis-strypinis dugno gilinimo prietaisas, ekskavatoriaus kastuvo tipo:
1 – atraminiai poliai; 2 – prietaiso korpusas; 3 – kaušas; 4 – dugno atidarymo trosas;
5 – strypas; 6 – santvara; 7 – slėgimo mechanizmas
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Smėliniams silpnesniems gruntams kasti iš po vandens geriau tinka greiferinė 
plaukiojančioji dugno gilinimo mašina (4.2 pav.). 

4.2 pav. Vienakaušis-greiferinis dugno gilinimo prietaisas:
1 – pontonai; 2 – greiferis; 3 – strėlė; 4 – valdymo kabina

Kasant su atviru kaušu smėlinis gruntas, keliamas į viršų per vandenį išsiplauna ir vėl grimz-
ta į dugną. Tuomet efektyvumas žymiai sumažėja. Greiderio tipo kaušu pasėmus grunto ir keliant 
į viršų, žiaunos užsidaro, ir gruntas neišplaunamas. Greideriu iškastas gruntas taip pat kraunamas 
į baržas plukdomas į krantą, iškraunamas ir pervežamas į paskirties vietą. Greiferine dugno gilini-
mo mašina galima kasti gilesnėse vietose – iki 50 m gylio. Valdoma lynais su inkarais ir suktuvais 
kaip žemsiurbės. Rišliuose, tvirtuose gruntuose efektyvumas žymiai sumažėja.

Daugiakaušio ekskavatoriaus tipo plaukiojančioji dugno gilinimo mašina (4.3 pav.) 
gali kasti bet kokį gruntą, tačiau kasant purų nerišlų smėlį gruntas išplaunamas iš kaušų, 
keliant per vandenį į viršų. Daugiakaušio ekskavatoriaus tipo mašinų kasimo gylis ribotas 
iki 5 - 8 m. Iškastas gruntas į paskirties vietą gali būti transportuojamas pulpovamzdžiais 
arba pilamas į baržas ir transportuojamas jau minėtu būdu.

4.3 pav. Daugiakaušis dugno gilinimo prietaisas
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Smėlinguose gruntuose efektyviausias yra hidraulinis dugno gilinimo būdas. 
Hidraulinio dugno gilinimo privalumai: technologinio proceso paprastumas; 

nesudėtinga technologinė įranga; didelis našumas tam metodui tinkamomis sąlygomis; 
grunto paėmimas iš po vandens (iki 40 m), kai mechaniniu būdu labai sudėtinga; maža 
darbų savikaina tam metodui tinkamomis sąlygomis; nereikalingi brangiai kainuojantys 
keliai, nes gruntas pulpovamzdžiais transportuojamas į paskirties vietą.

Trūkumai: netinka moliniams gruntams; efektyvumas labai mažėja didėjant trans-
portavimo atstumui ir esant geodeziniam aukščių skirtumui; didelis vandens poreikis 
(kartais tampa sudėtingas vandens pašalinimas grunto išpylimo vietoje); didelės energijos 
sąnaudos lyginant su mechaniniu būdu.

Taikomi du metodai: refuliorinis ir monitorinis.
• Refuliorinis - tai grunto siurbimas iš po vandens. Tai paprastai atliekama 

žemsiurbėmis;
• Monitorinis taikomas naujų uostų akvatorijoms įrengti arba darbui karjeruose, kai 

reikia gruntą kasti ne tik iš po vandens, bet ir virš vandens paviršiaus.
Dažniausiai šie būdai derinami kartu: viršvandeninė dalis išplaunama monitoriniu 

būdu (hidromonitoriais), o povandeninė dalis - refulioriniu (žemsiurbėmis).
Vandens kelių ir uostų statybų metu, dugnui gilinti naudojamos žemsiurbės (refulio-

rinis būdas) nuo 1000 iki 5000 m3/h našumo, išvystomas slėgis - iki 100 m vandens stulpo 
(100 bar) pulpovamzdžių skersmuo - iki 700 mm, variklių galingumas - iki 3000 kW.

Jūrinės žemsiurbės pritaikytos darbui jūros sąlygomis. Jos gali turėti kelis grunto siurblius.
Jūrinės žemsiurbės dirba keliais būdais:
1. išsiurbtas gruntas supilamas į triumus. Pripildžius triumus, žemsiurbė plaukia prie 

kranto. Iš triumų gruntas išsiurbiamas ir perpumpuojamas į paskyrimo vietą arba 
į mobilųjį transportą. Gruntas iš triumų gali būti iškaunamas plūduriuojančiaisiais 
arba ant kranto stovinčiais kranais su greiferiniais kaušais;

2. gruntas supilamas į šalandas ar baržas, kuriomis transportuojamas į krantą, iš kur 
iškraunamas į mobilųjį transportą arba į paskyrimo vietą;

3. Gruntas iš karto transportuojamas į paskyrimo vietą panardinamais ar 
plūduriuojančiaisiais pulpovamzdžiais.

Žemsiurbių darbas yra nenutrūkstamas, mechanizmai nesudėtingi, priežiūra nesunki, 
nereikia daug specialistų. Žemsiurbės našumas priklauso nuo grunto siurblio gebos paimti 
kuo tirštesnę pulpą.

Grunto siurbliai gali būti įrengti ant denio ar panardinti vandenyje. Ir vieni, ir kiti 
turi savo privalumų ir trūkumų. Siurbliai, įrengti ant denio, yra didelio našumo, gali būti 
varomi vidaus degimo arba elektros variklio. Tačiau jų siurbimo aukštis yra ribotas, gali 
paimti gruntą ne daugiau kaip iš 8 metrų gylio. Kad su gruntu mažiau būtų paimta vandens 
tokiems siurbliams didelę reikšmę turi čiulpvamzdžio su purentuvu konstrukcija. Panar-
dinamieji siurbliai gali būti įleidžiami tiesiog į dugną siurbti jį pakankamai tirštą iš bet 
kurio gylio. Šie siurbliai varomi elektros arba hidraulinių variklių.

Panardintas siurblys montuojamas ant žemsiurbės strėlės. Elektra tiekiama guma 
padengtais kabeliais nuo kranto arba iš dyzelinės elektrinės, įrengtos ant žemsiurbės denio.

Jūrinės žemsiurbės skirtos darbui po vandeniu jūrų sąlygomis. Jūrinės žemsiurbės korpusas 
plieninis, panašus į laivo, joms keliami tokie patys reikalavimai kaip laivams. Jūrinės žemsiurbės 
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pulpą galima pervežti savo triume. Krovinių triumas būna korpuso viduryje arba priekyje. Abie-
jose triumo pusėse yra šoninės oro talpos. Pulpovamzdžiu gruntas siurbiamas į triumą. Kai triume 
nusėda grunto dalelės, nuskaidrėjęs vanduo pašalinamas per bortą siurbliais.

4.4 pav. parodyta žemsiurbės darbo schema, kai gruntas transportuojamas 
pulpovamzdžiais.

4.4 pav. Plaukiojančioji žemsiurbė:
1 – poliai; 2-5 – pulpovamzdžiai; 3 - variklis; 4 - grunto siurblys; 6 – korpusas; 7 – purentuvas; 8 – inkariniai lynai

Gilinant uostų akvatorijas, įplaukimo-išplaukimo kanalus, gruntas gali būti transpor-
tuojamas pulpovamzdžiais, šalandomis ar baržomis į gilesnes vietas ir išpilamas į jūrą. 4.5 
pav. parodyta jūrinės žemsiurbės darbo schema, kai išsiurbtas gruntas supilamas į triumus, 
o 4.6 pav. - darbo schema, kai gruntas transportuojamas pulpovamzdžiais tiesiai į paskirties 
vietą – už krantinės atraminės sienelės, prieplaukos priežiūros teritorijai įrengti.

4.5 pav. Jūrinės žemsiurbės schema:
1 – valdymo kabina; 2 - oro talpos; 3 – pulpovamzdis; 4 – grunto triumas; 5 – kajutės; 6 – čiulpvamzdis; 7 
– grunto siurblys; 8 – irklavimo velenas; 9 – variklių skyrius

4.6 pav. Žemsiurbės darbo schema, kai gruntas iškart išpilamas į krantinę
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Darbo metu žemsiurbės perkeliamos tolygiai, palengva, vienodai išimant gruntą. 
Kasavietėje žemsiurbės valdomos poliniu būdu (poliais, inkarais, suktuvais ir lynais) ir 
inkariniu būdu (inkarų suktuvais ir lynais) pagal darbo schemas.

Pagrindinis darbų efektyvumo rodiklis – lyginamasis vandens poreikis 1 m3 grunto 
išsiurbti ir transportuoti. Orientacinis lyginamasis vandens poreikis parodytas lentelėje.
4.1 lentelė. Lyginamasis vandens poreikis gruntui išsiurbti žemsiurbėmis

Grunto pavadinimas Grunto 
grupė

Lyginamasis vandens 
poreikis m3 dirbant

monitoriniu 
būdu

refulioriniu 
būdu

Smulkus ir vidutinis smėlis, takus dumblas be aug-
menijos priemaišų, išpurentas smėlis

I 5 7

Įvairaus stambumo dulkiškas smėlis, lengvas priesmėlis II 6 9
Dulkiškas smėlis, vidutinis ir sunkus priesmėlis III 7 11
Stambus smėlis, žvyras, priesmėlis IV 9 14
Stambus smėlis, žvyras, vid. ir sunkus priemolis V 12 18
Stambus smėlis, žvyras, sunkus priemolis, lengvas molis VI 14 22

Lyginamąjį vandens poreikį galima sutapatinti su tūrine pulpos konsistencija K, - 
grunto tūrio santykis su vandens tūriu pulpoje:

 V
GK1 = ,  (1)

čia: G – grunto tūris pulpoje (vieneto dalimis);
 V – vandens tūris pulpoje (vieneto dalimis).

Praktikoje dažniau naudojama pulpos tūrinė koncentracija (K) (grunto tūrio 
santykis su pulpos tūriu):

 ( )VG
GK
+

= . (2)

Dugno gilinimo darbų ypatybė yra ta, kad darbai vyksta po vandeniu, sunku stebėti 
gilinimo darbų procesą, sudėtinga apskaičiuoti atliktų darbų kiekį. Tyrinėjimo - projekta-
vimo darbų metu sudėtinga tiksliai įvertinti esamą gylį, tiksliai nustatyti gilinimo darbų 
apimtį, požemines kliūtis, kurios gali išryškėti tiktai darbų vykdymo metu.

Dugno gilinimo darbai yra brangūs, todėl tyrinėjimo, projektavimo ir jų atlikimo 
tikslumas yra ypatingai svarbūs.

Tyrinėjimo – projektavimo darbų stadijoje svarbu kuo tiksliau išmatuoti vandens 
gylį, sudaryti realią akvatorijos dugno išklotinę. Gylio matavimams taikomi hidroakus-
tiniai prietaisai, o matavimo vietai nustatyti - radionavigaciniai taikant GPS (Global 
possitioning system) sistemą. Taigi ruošiant akvatorijos dugno išklotinę, darbų tikslumą 
lemia dviejų tipų paklaidos: gylio matavimų ir matavimų vietos nustatymo.

Šiuo metu taikoma matavimo technika gylį nustato 0,1 m tikslumu. 1 ha akvatorijos 
plotui tai sudaro 1000 m3 grunto. Maždaug tokia pat paklaida gaunama dėl gylio matavimo 
vietos nustatymo. Todėl projektuojamų dugno gilinimo darbų apimtis yra sąlyginė su 2000 
m3/ha galima paklaida. 1 m3 grunto kasimo iš po vandens kaina priklausomai nuo sąlygų 
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ir taikomos technikos gali būti nuo 10 iki 40 Lt (vid. 25 Lt). Taigi gilinant 1 ha akvatorijos 
plotą, sąmatos tikslumas gali būti ± 50 tūkst. Lt. Atliekant atliktų darbų kiekio matavi-
mus, tikslumo situacija kartojasi. Dar sudėtingiau įvertinti gruntų savybes, povandenines 
kliūtis. (Paulauskas V. ..., 1998)

Atliekant darbus labai svarbu nepalikti nepakankamai pagilintų vietų. Būtina tiksliai 
fi ksuoti žemsiurbės ar žemkasės kasimo vietą ir gylį, nes vėliau grąžinti įrangą į nepak-
ankamai pagilintas vietas tampa sudėtinga ir nuostolinga.

Prieš pradedant darbus, būtina esamą dugno padėtį užfi ksuoti juridiniuose dokumentuose, 
nes ginčai dėl darbų apimties po gilinimo tampa beprasmiai (jei nėra nepagilintų vietų).
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5. STATYBOS PRODUKTŲ PERVEŽIMAS VANDENS 
TRANSPORTU

Vandens kelių statinių statybos turi palankias vandens transporto panaudojimo sąlygas, 
kadangi jų statybinės aikštelės yra susijusios su jūrų ir upių akvatorijomis, tinkančiomis laivy-
bai natūraliomis sąlygomis arba po dugno pagilinimo darbų ir laikinų prieplaukų įrengimo.

Hidrotechninei jūrų ir upių statybai dauguma medžiagų, tokios kaip akmuo, betoninės 
medžiagos, surenkamųjų konstrukcijų betoniniai ir gelžbetoniniai elementai, miško medžiaga, 
gruntas, iškastas atliekant pagilinimo darbus, pervežamos vandens transportu. Esant atitinka-
moms sąlygoms, vandens keliais pervežamas cementas, metalas, metalinės ir gelžbetoninės 
konstrukcijas, įrenginiai ir metalo konstrukcijos dokams ir šliuzams, statybinės mašinos.

Statybinių krovinių pervežimas vandens keliais dideliu atstumu vykdomas civiliniais 
upių ir jūrų laivyno laivais, o nedideliais atstumais bei statybos rajone - nuosavu statybinių 
organizacijų laivynu.

Žemsiurbių darbams prižiūrėti, rentiniams ir žabinių čiužiniams vilkti, plaustams 
plukdyti miškui vilkti, statybinėms medžiagoms perkelti iš vieno kranto į kitą ir kai 
kurioms kitoms transporto operacijoms atlikti statybinės organizacijos nuomoja upių 
laivyną. Statybos paprastai turi vilkikus, baržas, katerius, šalandas (plačiadugnes valtis), 
plačiadugnių valčių iškrovėjus, narų botus, motorines valtis.

Stambiatonių baržų sąstatams formuoti stūmimo metodu vidiniuose vandens ke-
liuose naudojami specialios paskirties laivai vilkikai – vilkikai stumtuvai.

Jūrų hidrotechninėje statyboje statybinius kroviniai vandeniu pervežami 
savaeigėmis ir nesavaeigėmis baržomis, plačiadugnėmis valtimis, pontonais. Nesavaeigės 
plaukiojančiosios priemonės velkamos vilkikais, kurių galingumas yra iki 1200 A. G., ir 
kateriais, kurių galingumas iki 150 A. G.

5.1 paveiksle pavaizduota savaeigė plieninė barža, kurios keliamoji galia yra 200 t, ji skirta 
žvyro, skaldos, smėlio, surenkamųjų konstrukcijų elementams pervežti. Ši barža yra plačiai papli-
tusi uostų statybose. Jūrinės plieninės baržos išskirtinė ypatybė - atvožiamoji laivo priekinė dalis. 
Kadangi pakrauta ji yra apie 2 m gylyje, todėl ši barža gali priplaukti prie pat kranto ir, turėdama 
atvožiamąją dalį, sudaro tiltą automobiliams ir mechanizmams įvažiuoti į triumą. Baržos greitis 
- 10,5 mazgo. Komanda susideda iš 12 žmonių. Baržos variklio galingumas yra 600 A. G.

5.1 pav. Savaeigė jūrinė plieninė barža, kurios keliamoji galia 200t
1 - korpusas; 2 - denio priestatas; 3 - atvožiamoji dalis.
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5.2 paveiksle pavaizduota nesavaeigė sausųjų krovinių barža, kurios keliamoji galia 
250 t. Ši barža yra su atviru triumu 30 x 5 x 2 m dydžio.

Ji skirta betoniniams masyvams, poliams ir kitiems konstrukcijų elementams iki 25 
metrų ilgio pervežti. Naudojant nesavaeigę sausųjų krovinių baržą uždarose akvatorijose ir 
upėse, jos krovinių pervežimo galia gali būti padidinta iki 450 tonų. 

5.2 pav. Jūrinė nesavaeigė sausųjų krovinių barža, kurios keliamoji galia 250 t
1 - korpusas; 2- triumas

5.3 paveiksle yra pavaizduota nesavaeigė sausųjų krovinių barža, kurios keliamoji galia 
yra 380 t. Ji skirta statybinėms medžiagoms ir angliai pervežti. Baržoje yra du triumai. Pakrautos 
baržos nusileidimas - 2,6 m. Matmenys: ilgis - 43,2 m, plotis - 7,4 m, borto aukštis - 3,6 m.

5.3 pav. Jūrinė nesavaeigė sausųjų krovinių barža, 3801 galingumo, su uždaru triumu
1 - korpusas; 2 - kranas; 3 - triumas

5.4 paveiksle pavaizduota savaiminio iškrovimo nesavaeigė jūrinė šalanda 200 m3 tal-
pos su atsidarančiu dugnu, skirta gruntui pervežti iš dugną gilinančių įtaisų. Tokios šalandos 
taip pat perveža akmens, žvyro, smėlio, stambius gelžbetoninius gaminius.
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Šalandos triumas yra vidurinėje dalyje tarp oro dėžių ir turi suveriamą atsidarantį 
dugną, kurio veikimas priklauso nuo hidraulinio iškraunamojo įtaiso. Šalandos matme-
nys: ilgis - 40,1 m; plotis - 9,77 m; aukštis - 5,2 m; skaičiuojamasis įgilinimas - 1,8 m. 
Šalandoje taip pat yra kajutės ekipažui. Taip pat naudojamos yra ir galingos šalandos, 
1000 t ir daugiau. Naudojant šalandą įrengimui akmens nuobiroms pervežti, dėžių 
metalinis paviršius apkalamas medžio plokštėmis, kad nebūtų sugadintos kraunant akmenį. 
Panašaus tipo šalandos naudojamos pergabenti gruntą gilinant upių dugną.

5.4 pav. Savaiminio iškrovimo 200 m3 talpos nesavaeigė jūrinė šalanda su atsidarančiu dugnu
1 - korpusas; 2- triumas; 3 - denis; 4 - antstatas

Sekančiame paveiksle (5.5 pav.) pavaizduota deninė nesavaeigė savaiminio iškrovimo 
barža SB - 1, keliamoji galia - 250 t. Barža skirta akmenims pervežti upėse. Iškrovimo 
valdymas - nuotolinis iš vilkiko, iškrovimo laikas 20 - 30 s, iškrovimo plyšio plotis yra 3,0 
- 3,8 m, tai leidžia į baržą pakrauti bet kokio dydžio akmenis. Minimalus iškrovimo gylis 
- 3 m, sauso borto su kroviniu aukštis - 0,19 m, nusileidimas su kroviniu - 1,61 m. Barža 
susideda iš dviejų blokų, kiekvienas iš jų sumontuotas iš keturių pontonų KC - 3.

Paprastiems masyvams ir surenkamiems gelžbetoniniams elementams pervežti nau-
dojami plieniniai pontonai nuo 100 iki 300 tonų ir didesnio galingumo, suvirinti ar su-
rinkti iš atskirų sekcijų, aprūpinti lyniniu - inkariniu įrenginiu ir gyvenamosiomis patal-
pomis. Kad masyvūs kroviniai neapgadintų denio, jis daromas su mediniu perdengimu. 
Tokių pontonų matmenys: ilgis - 20 - 21 m; plotis - 14,5 - 15,5 m; borto aukštis - 1,85 
- 2,7 m; nusėdimas be krovinio - 1 - 1,9 m.

5.5 pav. Nesavaeigės upių savaiminio iškrovimo baržos CB - 1, kurios keliamoji galia 250 t, schema: a - užsklendžiantis 
įrenginys uždarytas; b - užsklendžiantis įrenginys atidarytas; 1 - pontonai; 2 - šarnyrai; 3 – rėminė konstrukcija
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Mažų baržų, narų barkasų, nedidelių plaukiojančių kranų uosto akvatorijoje ir upėse vilkti 
naudojami uosto kateriai - vilkikai („Bug” tipo) su garo varikliu, kurio buksyravimo galia iki 1,5 
t, įgrimzdimas su kroviniu - 1,60 m. Katerio ilgis - 23,9 m, plotis - 4,5 m, borto aukštis - 2,35 m.

Nesavaeigių plaukiojančiųjų priemonių buksyravimui uosto akvatorijos ri-
bose ir dideliais atstumais nuo kranto yra naudojami jūriniai „Taifun” tipo vilkikai, 
kurių variklio galingumas 30 A.G. Vilkiko ilgis - 22,08 m., plotis - 5,67 m, vidutinis 
įgrimzdimas - 2,03 m, greitis - 10 mazgų.

Galingesnis yra jūrinis ledlaužio tipo „Vichir” vilkikas su garo mašina, kurios ga-
lia yra 600 A.G. (5.6 pav.), o buksiravimo galia yra 6 tonos. Vilkikas skirtas įvairioms 
nesavaeigėms plaukiojančiosioms priemonėms buksyruoti, kai atstumai nuo kranto tolimi. 
Vilkiko ilgis - 32,8 m, borto aukštis - 4,5 m.

5 .6  pav. Vilkikas „Vichir, 600 A. G. galingumo:
1 - korpusas; 2 - buksyravimo įranga; 3 - papildomas aukštas (antstatas)

Statybines medžiagas ir įrenginius, atvežamus vandens keliais, pakrauna ir iškrauna 
pastoviose ir laikinose prieplaukose, krantinėse, pirsuose ir tik išimtiniais atvejais, es-
ant nepakankamam prieplaukų gyliui, krovimo - iškrovimo darbai atliekami reide, ir tai 
neišvengiamai pabrangina statybą.

Pati paprasčiausia prieplaukos įranga yra medinės estakados tipo (5.7 pav.; a) ir 
įlaidinių polių prieplaukos - medinio arba metalinio įlaido (5.7 pav., b).

5.7 pav. Laikinos prieplaukos
a) estakados tipo; b) įlaidinių polių sienutės tipo.

Visos laikinosios prieplaukos turėtų būti apsaugotos nuo bangų, statant apsauginius 
rentinius ir pan.
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Pakrovimo - iškrovimo darbai turi būti visiškai mechanizuoti. Akmens, žvyro, 
smėlio, atvežamų su savivarčiais, pakrovimui į laivus mechanizuoti paprastai yra 
panaudojama svorio jėga, dėl kurios prieplaukoje įrengiamas 45 % kampu pasviręs 
kaušelis, per kurį medžiagos subyra į laivus.

Savaeigių šalandų iškrovimas (jei iškraunamos medžiagos neišpilamos) ir sausųjų 
krovinių baržų iškrovimas yra atliekamas kranto greiferiniais kranais.

Cementas atvežamas laivuose palaidas, iškraunamas pneumatinėmis transporto 
priemonėmis, o supakuotas - laivų arba krantų kranais. Mediena, atvežama laivais ir 
geležinkeliu, iškraunama kilnojamaisiais kranais, stovinčiais sausumoje. Tomis pačiomis 
priemonėmis iškraunamas metalas, metalinės konstrukcijos, gelžbetonio gaminiai ir 
technologinė įranga.



56

6. UPIŲ VAGOTVARKOS STATINIŲ STATYBA

Upėse bei kanaluose nuolat tekantis vanduo keičia vagos vietą, vagos pobūdį, parame-
trus (gylį, plotį, dugno nuolydį ir kt.).

Sėkmingam laivininkystės vystymui visas vandens kelias turi atitikti jam keliamus 
reikalavimus. Vandens takas (vagos dalis), skirtas laivams plaukioti, vadinamas farvateriu. Jis 
paženklinamas specialiais ženklais, nuolat tikrinamas ir prireikus taisomas. Nuolatinis dugninių 
nešmenų judėjimas (kietasis debitas) farvaterį gali užnešti – suseklinti arba pagilinti (išplauti).

Tam, kad vandens tėkmė teigiamai formuotų farvaterį, specialiai formuojama srovė, 
gilinanti ir palaikanti reikiamą farvaterio gylį bei plotį.

Tėkmei reguliuoti statomi vagotvarkos statiniai: bunos, dambos, krantų tvirtini-
mo statiniai.

Bunos – tai neaukšti grunto, akmenų ar betono – gelžbetonio trapecinio profi lio 
statiniai, nutiesti į upės vagą 70 - 110° kampu (dažniausiai 90° ) kranto linijos atžvilgiu 
nuo vieno ar nuo abiejų upės krantų. Jos gali užimti 0,25 - 0,5 upės vagos pločio. Bunos 
gali būti dugninės – visą laiką esančios po vandeniu; sausmetinės – apsemiamos per pot-
vynius; potvaninės – niekada neapsemiamos.

Bunos suplaunamos hidromechanizacijos priemonėmis arba supilamos mechaninėmis 
grunto kasimo-pervežimo priemonėmis, arba sukraunamos iš akmenų, betono ir gelžbetonio 
masyvų.

Bunų viršus bei šlaitai gali būti tvirtinami pagal techniniame projekte numatytas kon-
strukcijas.

Suplautinėms bunoms gruntas paprastai imamas iš upės vagos tiesiant arba gilinant 
farvaterį.

Supiltinės supilamos buldozeriais, skreperiais, autosavivartėmis iš atvežto grunto 
arba iš krante įrengtų karjerų. Supiltinės užtvankos pilamos sausuoju metų laiku, kai upės 
vandens lygis yra žemiausias. Tai palengvina ir atpigina statybą. 

Bunų suplovimas arba supylimas atliekamas laikantis pylimų ir užtvankų statybos 
technologijų.

Sukrautinės bunos kraunamos nuo kranto, taikant mobilią krovimo transporto techniką 
arba iš upės pusės, – kai akmenys bei masyvai plukdomi upės vaga vandens transportu ir 
krovai taikomi plaukiojantieji kranai arba autokranai ant pontonų.

Dambos – tai neaukšti pylimai išilgai upės arba salpose upės tėkmei nukreipti arba 
apsaugoti pakrantes nuo užliejimo.

Dambos taip pat gali būti apsemiamos per potvynius ir neapsemiamos. Dambos statomos 
iš grunto ir akmenų laikantis bendrųjų pylimų ir užtvankų statybos technologijos principų.

6.1 Bunų statyba 
Bunų tipai ir konstrukcinės ypatybės

Bunos yra Lietuvoje dažniausiai statomi vagotvarkos statiniai. Tai neaukšti įvairių 
medžiagų (grunto, akmenų ir kt.) trapecinio skerspjūvio statiniai, nutiesti į upės vagą 70°-90° 
(dažniausiai) – 110° kampu upės kranto linijos atžvilgiu nuo vieno ar nuo abiejų upės krantų.

Bunos gali iš viso užimti ¼-½ pastovios upės vagos pločio.
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Trumpesnės bunos dar vadinamos pentinais.
Pagrindiniai bunų tipai:
– dugninės, visą laiką esančios po vandeniu; jomis upės tėkmė nukreipiama nuo 
įlenkto kranto, nuo kranto tvirtinimų saugant juos nuo paplovimų;

– sausmetinės, apsemiamos tik per poplūdžius bei potvynius; jomis tvarkoma upės 
vaga sausmečiu, saugomi upės krantai;

– potvyninės, niekada neapsemiamos; jomis tvarkoma upės vaga poplūdžių bei 
potvynių metu, saugomi upės krantai.

Bunos paprastai statomos grupėmis tiek viename, tiek abiejuose upės krantuose. At-
stumas tarp gretimų bunų, jų kiekis grupėje nurodomas projekte.

Lietuvoje daugiausia statomos gruntinės suplautinės bunos.
Konstrukcinis tokios bunos schemos variantas pateiktas 6.1 paveiksle.

6.1 pav. Gruntinė suplautinė buna (Hidrotecninės..., 2005)
 1 – šaknis (nestabiliame krante); 2 – suplautas vietinis vagos gruntas; 3 – žabų pynutės: h = 30 cm; 3’ 
– kuolai pynutėms: d = 4-6 cm, l = 1,20 m, kas 1 m; 4 – žabų čiužinys; 5 – žvyro danga; jos storis šlaituose 
- 30 cm, keteroje - 50 cm

Svarbiausios bunų dalys yra:
– priekinė, į upę nukreipta dalis, – galva, kurią labiausiai veikia upės tėkmė;
– užpakalinė, su krantu susieta bunos dalis, – šaknis, kuri, ypač apsemiamųjų bunų, 

gali būti paplauta upės potvynių metu. Šaknis gali būti nenumatyta, jei krantas 
gana stabilus, o buna pilama iš grunto.

Bunų statybos ypatumai
Pagrindiniai bunos statybos etapai:
− ašių, pirmiausia pagrindinės, sutampančių su keteros viduriu, nužymėjimas;
− šaknies iškasos žymėjimas;
− šaknies pamatų duobės kasimas;
− pagrindo paruošimas (žabų paklotės ar čiužinių, geosintetinių tinklų ar geotekstilės 

paklojimas);



58

− masyvo suplovimas, supylimas ar sukrovimas (jei masyvas daromas iš akmenų, 
betono blokų ar pan.);

− šlaitų, keteros ir ypač galvos sutvirtinimas, jeigu tai numatyta projekte.
Bunos ašys nužymimos tiksliai pagal projektą geodeziniais instrumentais, remiantis staty-

bos vietos geodeziniu tinklu. Labai svarbu tiksliai pažymėti ašių kryptis upės kranto atžvilgiu.
Ašys užfi ksuojamos dviem pastoviomis gairėmis upės krante. Gairėms panaudojami 5 - 10 

cm skersmens mediniai stulpeliai, įkasami į žemę bent 1 m.
Žabų paklotės ar čiužiniai, geosintetiniai tinklai ar geotekstilė paruošiami ir pakloja-

mi pagal projekte nurodytą technologiją.
Bunos masyvo suplovimas, supylimas iš upės vagos grunto, sukrovimas iš akmenų 

plaukiojančiuoju ekskavatorium greiferiu atliekamas pagal atitinkamas technologijas.
Gruntinės bunos gali būti supiltos ir buldozeriu iš upės krante sukaupiamų grunto 

rezervų. Tai pavaizduota 6.2 paveiksle.

6.2 pav. Gruntinės bunos supylimas buldozeriu iš grunto rezervų (Hidrotecninės..., 2005)
 a – I supylimo etapas; b – II supylimo etapas; 1 – grunto rezervai; 2 – buldozeris; 3 – bunos supylimo kryptis; 
4 – buldozerio vėduoklinių eigų zona; a, b, … e – II supylimo etapo tarpsniai
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Vykdant bet kokius bunos statybos darbus, išsiplečiančius į upės kranto zoną, reikia 
laikytis ST  120793378.01:2004 nurodymų.

Pavieniais atvejais gruntinės suplautinės bunos netvirtinamos, o kasmet remontuo-
jama atstatyti pažeistas jų dalis.

6.2 Dambų statyba

Dambų tipai ir konstrukciniai ypatumai

Upių vagotvarkos dambos – paprastai neaukšti ištęsti hidrotechnikos statiniai (tiesi-
niai), statomi išilgai upės tėkmės upės vagoje arba salpoje. Lietuvoje jų statoma nedaug.

Pagrindiniai dambų tipai:
– tėkmės nukreipimo dambos;
– atitvarinės (apsauginės) dambos. Prie šio tipo dambų priklauso ir polderių dambos, 

Lietuvoje paprastai vadinamos polderių pylimais.  
Abiejų tipų dambos gali būti:
– apsemiamosios per poplūdžius bei potvynius;
– neapsemiamosios.
Kai už apsemiamųjų dambų (pakrantėje) lieka ilgas ruožas, kuriuo smarkiai teka potvynių 

bei poplūdžių vanduo, jame statomos skersinės dambos – traversai (6.3 pav.,a). Jie stabdo tėkmę, 
o tarp jų nusėdę nešmenys pakelia žemės paviršiaus lygį, pašalina ankstesnius išplovimus.

6.3 pav. Tėkmės nukreipimo dambų išdėstymo schemos (Hidrotecninės..., 2005)
a – apsemiamoji damba su traversais; b – neapsemiamoji damba su pralaidomis; c – neapsemiamoji trūkioji 
damba su traversais; 1 – tėkmės nukreipimo damba; 2 – traversai; 3 – pralaidos; 4 – neužstatyti dambos tarpai; 
5 – nuosėdų kaupimosi zonos; B – pastovios upės vagos plotis

Neapsemiamosiomis dambomis atitverta pakrantė aukštinama nusėdančiais 
nešmenimis, pastatant tose dambose pralaidas (įleistuvus-išleistuvus arba slenksčius) arba 
laikinai paliekant neužstatytus tarpus; tokia damba vadinama trūkiąja, už jos gali būti ir 
traversai (6.3 pav., a)…(6.3 pav., c).

Tėkmės nukreipimo dambų aukštutinis (į upę nukreiptas) šlaitas yra nuolatos 
veikiamas upės tėkmės, todėl paprastai yra lėkštesnis ir prireikus sutvirtintas. Jei tėkmės 



nukreipimo damba yra apsemiamoji, lėkštinamas bei tvirtinamas ir žemutinis jos šlaitas, 
dažniausiai tik ties numatytais slenkstiniais dambos ruožais.

Atitvarinių dambų aukštutinį šlaitą upės tėkmė paprastai veikia tik per potvynius, 
todėl jis gali būti statesnis, o atsparumas tėkmei užtikrinamas žoliniais bei krūminiais 
augalais. Apsemiamųjų atitvarinių dambų žemutinis šlaitas būna analogiškas tėkmės 
nukreipimo dambų žemutiniam šlaitui.

Traversų šlaitai analogiški atitvarinių dambų šlaitams.
Dambos dažnai derinamos su bunomis, kitais upių vagotvarkos statiniais bei krantų 

tvirtinimo konstrukcijomis. Tokio derinio variantas pavaizduotas 6.4 paveiksle.

6.4 pav. Tėkmės nukreipimo damba iš akmenų metinio su traversu ir būna (Hidrotecninės..., 2005)
1 – kranto tvirtinimas; 2 – traversas; 3 – būna; 4 – tėkmės nukreipimo damba; 5 – akmenų metinys; b – žabų 
čiužinys; VSVL – vidutinis sausmečio vandens lygis

Dambų statybos ypatumai

Dambų statybai daugiausia naudojamos vietinės statybinės medžiagos – gruntai, ak-
menys, mediena (žabai, krūmai, miško medžiaga).

Dambų statybos pagrindiniai etapai analogiški atitinkamiems žemės užtvankų, taip 
pat bunų statybos darbų etapams.

Statant dambas atsakingas ir kruopštus darbas yra projekto nužymėjimas vietovėje, 
nes damba – ilgas netiesus statinys, ištisai ar iš dalies statomas vandenyje.

Dambų statybos technologijos analogiškos bunų statybos technologijoms.

6.3 Krantų tvirtinimas

Šlaito tvirtinimai skirstomi pagal paskirtį ir pagal medžiagas.
Pagal paskirtį:
- pagrindinis šlaito tvirtinimas, daromas intensyviausio bangų ir ledo poveikio zonoje;
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- palengvintas šlaito tvirtinimas, daromas žemiau pagrindinio iki gylio, kuriame 
bangų sukeltos srovės nepajėgia išplauti šlaito grunto.

Pagal medžiagas šlaitas gali būti tvirtinamas tokiomis dangomis:
– akmenimis (akmenų grindiniu ar akmenų metiniu); 
– gelžbetoninėmis plokštėmis (surenkamosiomis ar monolitinėmis);
– betonine danga;
– asfaltbetonio danga;
– žvyro-smėlio ar žvyro danga;
– biologiniais būdais.
– tvirtinimas kitomis medžiagomis (lankstusis tvirtinimas):

• gabionais;
• ląstelinėmis sistemomis (geosintetika);
• betono čiužiniais;
• geotinklais;
• betoniniais blokeliais.

Krantų ir šlaitų apsaugai naudojamų tvirtinimo priemonių konstrukcijoje galima 
išskirti penkis pagrindinius elementus (6.5 pav.).

6.5  pav. Kranto tvirtinimas surenkamojo arba monolitinio gelžbetonio plokštėmis (Hidrotecninės..., 2005)
1 – silpnesnis tvirtinimas, 2 – pagrindinės dangos atrama, 3 – pasluoksnis, 4 – pagrindinė gelžbetoninė danga, 
5 – parapetas, 6 – nerūšinės skaldos arba gabalinio (rupaus) grunto užpilas

– pagrindinė danga (tvirtinimas), apsauganti grunto šlaitą nuo galimo išplovimo 
veikiant bangoms, ledui ir kitiems veiksniams (6.5  pav., 4);

– pasluoksnis, skirtas dangai sujungti su gruntu. Jis rengiamas kaip paruošiamasis 
sluoksnis arba atvirkštinis fi ltras, kurio pagrindinė paskirtis - apsaugoti šlaito grunto 
daleles nuo išplovimo (mechaninės sufozijos), jei pagrindinė danga laidi vandeniui 
arba šlaito drenavimui esant aukštiems gruntinio vandens lygiams ir nemažiems 
vandens lygio svyravimams vandens telkinyje (6.5  pav., 3);

– palengvintas (silpnesnis) tvirtinimas arba danga ant specialaus pasluoksnio, kuri 
rengiama ant šlaito po vandeniu arba dugne, kur silpnesni mechaniniai šlaitą ar-
dantieji veiksniai (6.5 pav., 1);

– pagrindinės dangos atrama, apsauganti pagrindinę dangą nuo slinkimo žemyn ir 
sujungianti ją su silpnesniuoju tvirtinimu (6.5 pav., 2);

– aptvaras (parapetas), leidžiantis pažeminti pagrindinio tvirtinimo viršų ir atliekantis 
apsauginę paskirtį.
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Šlaitų tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai gali būti labai įvairūs, jie turi būti pateikiami 
projekte. Pagal darbų vykdymo pobūdį galima išskirti tokius šlaitų ir krantų tvirtinimo būdus:

– gelžbetonio (betono) plokštėmis;
– akmenimis;
– gabionais;
– bituminėmis dangomis;
– žabų čiužiniais;
– fašinomis (ryšuliais);
– fi gūriniais blokais;
– velėnomis.
Griovių ir pylimų šlaitų tvirtinimą reikia stengtis atlikti sausuoju būdu.
Tvirtinami šlaitai ir krantai virš vandens privalo būti lyginami, po vandeniu – lygina-

mi ir valomi, esant būtinumui, – lyginami. Šlaito  nelygumai  neturi  viršyti  ± 4,0 cm.

Betoninis ir gelžbetoninis tvirtinimas
Tvirtinimui paruošto šlaito grunto tankis  turi   atitikti   projekte numatytą  dydį.  
Esant teigiamai temperatūrai, atvirkštiniam fi ltrui naudojamas smėlis turi būti 12 - 15 

% drėgnumo.
Paruošiamojo sluoksnio (6.5 pav., 3) storis ir jų skaičius pateikiamas projekte. 

Paprastai sausiems šlaitams sluoksnio storis pasirenkamas 10 - 15 cm, o esant gruntiniams 
vandenims – 30 - 40 cm.

Pasluoksnio iš vieno sluoksnio medžiagos rūšiuotumo koefi cientas Cu = d60/d10 turi 
būti tarp 5 ir 20. Dengiant ištisinę dangą rekomenduojama, kad d60 neviršytų 50 - 60 mm.

Esant neigiamai temperatūrai, atvirkštinį fi ltrą (pasluoksnį) daryti iš biraus neužšalusio 
grunto, atliekant darbus laikytis tokių reikalavimų:

– 5 cm ir didesni sušalę grunto gabalėliai turi būti pašalinti arba susmulkinti. Sluok-
snyje mažesnių kaip 5 cm dydžio sušalusių gabaliukų gali būti ne daugiau kaip 10 
% bendrojo sluoksnio tūrio;

– kiekvienas sluoksnis turi būti klojamas per visą aukštį;
– prieš dedant sluoksnį nuo aukščiau įrengto sluoksnio turi būti nuvalytas sniegas ir ledas;
– sningant ar lijundros metu darbai turi būti nutraukiami.
Išskirtinis dėmesys pasluoksniui turi būti skirtas tvirtinant šlaitus plokštėmis 

su kiaurymėmis arba paliekant atvirus tarpus tarp plokščių. Šis pasluoksnis turi būti 
atvirkštinis fi ltras, kuris apsaugotų šlaitą nuo grunto dalelių išplovimo. Atvirkštinis fi ltras 
turi būti rengiamas tik pagal projektą, kuris turi įvertinti šlaito grunto ir atvirkštiniam fi l-
trui naudojamų medžiagų fi zikines savybes.

Pagrindinės dangos atrama rengiama prieš pagrindinį tvirtinimą iš į gruntą įgilintų 
gelžbetoninių blokų arba plokščių, o kartais iš akmenų prizmių arba polių eilės.

Atramos aukštis turi būti ne mažesnis už bendrąjį paruošiamojo sluoksnio ir tvir-
tinimo aukštį.

Jei atrama yra plokštės formos, jos plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,5-2 m.
Po atramine plokšte (bloku) rengiamas nerūšinės skaldos arba žvyro ±15 cm storio 

pasluoksnis. Tarp atraminės plokštės ir silpnesnio (palengvinto) tvirtinimo įrengiamas 
akmeninis užpildomas tarpas.
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Žemutinė pagrindinės dangos plokštė standžiai sujungiama su tvirtinimo atrama.
Monolitinis ištisinis gelžbetoninis tvirtinimas naudojamas, kai skaičiuojamasis 

bangos aukštis didesnis kaip 2 m ir šlaito gruntams būtinas standus tvirtinimas.
Monolitinis tvirtinimas  atliekamas plokštėmis, kurių matmenys plane nuo 5 iki 10 

m. Storis  15 - 20 cm.
Gelžbetoninis tvirtinimas iš surenkamųjų elementų (plokščių) naudotinas norint 

paspartinti statybą ir pritaikyti kompleksinį darbų mechanizavimą.
Šlaitams tvirtinti naudojamos surenkamosios betoninės ir gelžbetoninės plokštės, 

kurių matmenys – nuo 30x50 cm kvadratinių elementų (šaškių) iki 10 - 20 cm storio 
plokščių ir nuo 2,5x2,5 iki 3x3 m matmenų, gaminamų gamyklose. 

Jei bangavimas nuo vėjo stipriai veikia šlaitą, tai jo apsaugai gali būti naudojamos 
plokštės su stačiakampėmis arba apskritomis angomis. Plokštės rengiamos ant specialiai 
paruošto (pagal atvirkštinio fi ltro principus) pasluoksnio.

Tvirtinimo plokštėms turi būti naudojamas ne slankesnis kaip 2 cm standartinio kūgio 
betono nuosėdis.

Tarpai tarp monolitinio tvirtinimo plokščių gali būti užpildyti antiseptikais įmirkytomis 
lentomis, guminiais intarpais, asfalto lentomis, bituminiais užpildais, apsaugančiais 
cementą ir pan. Tarpų užpildymo tikslas – apsaugoti, kad gruntas nebūtų išplautas iš po 
plokščių ir užtikrinti jų pastovumą.

Montuojant plokštes žiemos metu būtina labai gerai nuvalyti sniegą ir ledą nuo 
atvirkštinio fi ltro (paruošiamojo sluoksnio). Plokštės turi labai tiksliai per visą paviršių 
priglusti ant paruošiamojo sluoksnio fi ltro pasluoksnio.

Tvirtinant šlaitą betono ir gelžbetonio plokštėmis turi būti laikomasi tokių 
reikalavimų: 

– tvirtinimo plokščių storio nuokrypis nuo projektinio turi būti nuo +8 iki -5 mm;
– plokštėse neturi būti plyšių;
– tarp siūlių užpildančios medžiagos ir vertikalios plokštės briaunos neturi būti plyšių;
– surenkamosios gelžbetoninės plokštės klojamos nuo šlaito apačios į viršų. Dviejų 

gretimų plokščių aukščių skirtumas ne didesnis kaip 10 mm.
Atstumas tarp temperatūrinių deformacinių siūlių išilgai šlaito (pagal vandens liniją) 

- ne rečiau kaip 40 m; pagal šlaito aukštį – ne rečiau kaip 20 m, jei bangos iki 1,5 m 
aukščio, ir ne rečiau kaip 15 m, jei bangos aukštis viršija 2 m aukštį.

Silpnesnis (palengvintas) povandeninio šlaito arba apsauginis tvirtinimas (tiesiogiai 
neveikiamas bangavimo, ledų ir kt. veiksnių) rengiamas mažiau kapitališkai, paprastai iš 
vieno įvairiagrūdžio skaldos, žvyro ir skaldelės mišinio arba smulkių akmenų, rečiau - iš 
gelžbetonio plokščių.

Užpilamo mišinio granuliometrinė sudėtis turi užtikrinti šlaito grunto pastovumą 
veikiant išplovimui ir sufozijai.

Šis tvirtinimas turi užtikrinti patikimą pagrindinės dangos atramos ir šlaito sujungimą.

Tvirtinimas akmenimis
Pagrindinė akmenų danga gali būti įrengta iš rūšinių frakcionuotų ir nerūšinių akmenų. 

Rūšinių, frakcionuotų akmenų panaudojimas turi būti pagrįstas techniniais-ekonominiais 
skaičiavimais, ypač kai bangų aukštis viršija 2 m (reikia naudoti pakankamai didelius akmenis).
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Akmenų danga gali būti daroma iš akmenų metinio, grindinio arba  gabionų.

6.6  pav. Krantų šlaitų tvirtinimas  akmenų metinio danga (Hidrotecninės..., 2005)
 a – molinio grunto krantas; b – smėlio krantas; 1 – molinis gruntas, 2 – žvyro arba skaldos pasluoksnis, 3 
– akmenų metinio danga (laisvai juos metant), 4 – užpylimas smėlio gruntu, vietoje iškasto molinio grunto, 5 
– smėlio grunto pasluoksnis, 6 – šlaito viršutinės dalies tvirtinimas, 7 – betoninė pagrindinės dangos atrama

Tvirtinant akmenimis turi būti naudojami tvirtų uolienų akmenys, minimalaus 
įmirkio, atsparūs šalčiui, gana sunkūs (tankis ne mažesnis kaip 1,8-2,0 t/m3), gniuždymo 
stipris didesnis kaip 40,0 MPa.

Akmenų metinio dangai naudojami skaldyti akmenys, kurių didžiausio ir mažiausio 
matmens santykis ne didesnis už 3 - 4, arba natūralūs rieduliai.

Akmenų dydis priklauso nuo tvirtinimo akmenimis konstrukcijos. Paprastai naudo-
jami nuo 15 iki 50 cm stambumo (pagal mažąjį akmens matmenį) akmenys.

Akmenų dydis priklauso nuo vandens tėkmės greičio (6.1 lentelė).
6.1 lentelė. Akmenų masė, atsižvelgiant į vandens tėkmės greitį

Tėkmės greitis m/s 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 5,0
Akmenų masė kg 1,3 3,0 3,5 8,0 12,0 16,0 30,0

Pasluoksniui naudojamos skaldos ir žvyro vidutinis dydis nuo 35 iki 50 mm, maksimalus 
dydis iki 80 mm - jų kiekis neturi viršyti 25 %. Skaldos plovimas nebūtinas. Frakcijos, smulkesnės 
už 5 mm, leidžiama ne daugiau kaip 20 % tūrio, iš jos molio – ne daugiau kaip 10 %.

Kad grunto neišplautų tekantis lygiagrečiai šlaito vanduo arba paviršinis vanduo 
skersai šlaito, įrengiamas atvirkštinis fi ltras, kurio storis ir sluoksnių skaičius nustatomi 
apskaičiuojant.

Įvertinant akmenų dangos naudojimą nustatyta, kad, esant dulkiškiems smėliams 
atvirkštinis fi ltras turi būti dvisluoksnis, kitiems smėlio gruntams – vienasluoksnis.

Vienasluoksnis atvirkštinis fi ltras turi būti 50 cm storio. Dvisluoksnis – kiekvieno 
sluoksnio storis ne plonesnis kaip 30 cm.



65

Molinguose gruntuose po žvyro ar skaldos pasluoksniu reikia įrengti smėlio sluoksnį, 
kurio storis ties šlaito apačia turi būti 0,5 m (6.6 pav.).

Paruošiamųjų sluoksnių rūšiuotumo koefi cientas d60/d10 = 10.
Darant akmenų metinį, būtina įvertinti tai, kad akmenys nunešami pasroviui. 

Atstumas, kuriuo bus nunešami pasroviui akmenys, apskaičiuojamas taip:

L = 2,5 Η vo /Dk
1/2,

čia  H – tėkmės gylis m;
 vo – vidutinis tėkmės greitis m/s;
 Dk – akmenų skersmuo cm.
Baigus akmenų metimą, reikia ±8 cm tikslumu išlyginti paviršių.

Akmenų grindinys 
Grindinio akmenys dedami eilėmis („trumpainiais”), perrišant siūles ir užpildant tar-

pus skaldele.
Gretimų akmenų kampuose plyšių dydis neturi viršyti 5 cm.
Akmenys turi būti glaudžiai suglausti taip, kad negalima būtų jų pastumti arba laisvai 

išimti iš grindinio. Grindinio paviršius turi būti lygus. Tikrinant lygumą 2 metrų ilgio 
liniuote, nelygumai neturi viršyti 5 cm.

Gabionai 
Gabionai – tinkliniai krepšiai, nupinti iš cinkuotos arba paprastos vielos, kurios sk-

ersmuo 2,5 iki 5,0 mm. Jie užpilami akmenimis. Krepšių rėmas paprastai daromas iš 4 - 6 
mm cinkuotos vielos.

Gabionai skirti krantų ir šlaitų apsaugai nuo greitos vandens tėkmės (vandens greitis 
didesnis kaip 5 m/s) ir ledonešio, be to, jie daromi, jei statūs šlaitai arba krantai. Gabionai 
būna labai įvairių matmenų ir masės (6.7  pav.).

Gabionai, prieš užpildant akmenimis, surišami su anksčiau sudėtais gabionais. Rišama 
visomis kryptimis, suveržiama viela.

Užpildyti naudojamų akmenų dydis turi būti didesnis už gabiono akučių dydį, kurios gali 
būti 50x70 mm, kai vielos skersmuo 2,5 mm, ir 140x180 mm, kai vielos skersmuo 4,2 mm.

a)               b)
6.7 pav. Tvirtinimas gabionais 
 a – tinklinis (plieninis) gabiono krepšys; b – gabioninė krantinė; 
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Akmenys į gabioną dedami glaudžiai, tolygiai per visą plotą, bet neiškreipiant ga-
biono formos. Akmenis mesti į gabioną griežtai draudžiama.

Jei akmenys įvairaus dydžio, prie pat tinklo dėti stambesniuosius, viduryje - smul-
kesniuosius.

Tvirtinant gabionais upių šlaitus, jie dedami ilgąja kraštine šlaito kryptimi, o pašlaitėje 
- ilgąja kraštine lygiagrečiai (6.7 pav., b) vagai.

Tvirtinant upių šlaitus keliomis gabionų eilėmis, pirmoji eilė (žemutinė) dedama 
trumpąja kraštine lygiagrečiai vandens tėkmei, o kiti dedami perdengiant vieni kitus ne 
mažiau kaip 1/3 žemiau gulinčio gabiono matmenis.

Gabionai rengiami ant 20 - 40 cm storio paruošiamojo žvyro ar skaldos sluoksnio.
Žemutiniai gabionai pritvirtinami prie grunto kampuose kalamais 16 - 19 mm 

metaliniais strypais.

Tvirtinimas gelžbetoninėmis plokštėmis

6.8 pav. Šlaito tvirtinimo surenkamosiomis arba monolitinėmis gelžbetonio plokštėmis principinė schema 
(Hidrotecninės..., 2005)
1 – pagrindinė gelžbetoninė danga, 2 – pasluoksnis, 3 – pagrindinės dangos atrama, 4 – silpnesnis/palengvintas 
tvirtinimas, 5 – juostinis drenažas, 6 – siūlės, 7 – temperatūrinės /deformacinės siūlės

Išskirtinos keturios pagrindinio šlaitų tvirtinimo zonos: palengvintas tvirtinimas, 
pagrindinės dangos atrama, pagrindinė danga ir, jei yra, aptvaras (parapetas) (žr.6.8 pav.). 
Parapetai taikomi tik didesnėms žemių užtvankoms ir norint pažeminti keteros altitudę, 
sumažinti ŽU kubatūrą.

Apatinė pagrindinio tvirtinimo riba nustatoma ties gyliu h = 2 max
%1h  nuo minimalaus 

vandens lygio (MinVL), čia max
%1h - maksimalus 1 % tikimybės sisteminės bangos aukštis. 

Be to, pagrindinio tvirtinimo apatinė riba turi būti žemiau Min VL ne mažiau kaip per 1,5t, 
čia t – skaičiuojamasis ledo storis.

Pagrindinė danga gali būti monolitinio ištisinio gelžbetonio, betoninio/gelžbetoninio 
iš surenkamųjų elementų (plokščių), mišraus – monolitinio ir surenkamųjų elementų – 
tvirtinimo bei kitų medžiagų.
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Monolitinis tvirtinimas daromas gelžbetoninėmis plokštėmis (žr.6.9 pav.), kurių 
dydis būna nuo 5x5 iki 10x10 m. Storis 0,15 - 0,30 m. Plokštės tarp savęs jungiamos 
armatūros tinklais, numatomos specialios konstrukcinės siūlės; suformuojamos vadinamo-
sios nuo 30x30 iki 40x40 m dydžio sekcijos. 

6.9 pav. Tvirtinimo monolitinėmis gelžbetonio plokštėmis schema (Hidrotecninės..., 2005)
1 – gelžbetoninės plokštės; 2 – atrama; 3 – gelžbetoninė lenta; 4 – skaldos sluoksnis; 5 – 2 sluoksniai 
hidroizoliacinės medžiagos; 6 – medinė lenta; 7 – guminis intarpas

Tarp atskirų sekcijų daromos temperatūrinės – deformacinės/sėdimo siūlės, ku-
rios skiriasi nuo konstrukcinių: čia nededamas armatūros tinklas (tinklo juostos). Siūlės 
užtaisomos 2 cm storio pušinėmis antiseptiku įmirkytomis lentomis.

Po siūlėmis rekomenduojama kloti specialias 30 cm pločio 7 - 15 cm storio gelžbetonines 
lentas arba vietoje jų galimas plokščias juostinis trijų sluoksnių fi ltras (žr. 6.10 pav.).

6.10 pav. Gelžbetoninių monolitinių plokščių siūlės su juostiniu fi ltru po jomis (Hidrotecninės..., 2005)

Tvirtinimas asfaltbetonio danga
Asfaltbetonio danga ne tik apsaugo aukštutinį šlaitą nuo deformacijų, bet kartu yra ir 

antifi ltracinė priemonė – ekranas.



68

Asfaltbetonio danga  aukštutiniame  šlaite  galima  tada,  kai   šlaito  koefi cientas m 
>2,0; šlaitai lyginti, nelygumai neturi viršyti  ±4,0 cm.

Asfaltbetonio dangos storis priklauso nuo bangos aukščio ir ledo sluoksnio storio:
– kai bangos aukštis h1% < 0,5 m, – dangos storis 0,04 m;
– kai bangos aukštis h1% < 1,0 m, – dangos storis 0,06 m;
– kai bangos aukštis h1% = 1,0-1,5 m, – dangos storis 0,08 m.
Asfaltbetonio danga gali būti sudaryta iš vieno ar dviejų asfaltbetonio sluoksnių. 

Natūriniais tyrimais nustatyta, kad vieno sluoksnio danga tiek naudojimo, tiek ir ekono-
miniu požiūriu tinkamesnė.

Asfaltbetonis klojamas ir tankinamas esant 110º - 40° C temperatūrai.
Asfaltbetonio dangos nelygumai neturi viršyti ±2,0 cm.
Įrengus asfaltbetonio tvirtinimą, jo paviršių būtina nudažyti baltais dažais arba 

padengti mastika su stabilizuojančiais priedais.

Tvirtinimas žvyro - smėlio ar žvyro danga 
Žemių užtvankos, kurių šlaitai yra lėkšti – m = 5-12 ir bangos aukštis h1% <1,5 m, gali 

būti tvirtinami stambaus, žvyringo smėlio ar žvyro ∼0,3 m storio sluoksniu. Grunto dalelių 
vidutinis dydis parenkamas pagal bangos aukštį ir šlaito koefi cientą.

Tvirtinimas biologine danga
Aukštutinis šlaitas tvirtinamas biologiniu būdu, t.y. apsodinant krūmais (ne medeliais) 

(6.11 pav.). Šį tvirtinimo būdą galima naudoti ir žemutinio šlaito užliejamoje zonoje, jei 
potvynis trunka ne daugiau kaip 1 mėnesį ir bangos aukštis ne didesnis kaip 0,50 m. Sodinti 
tinka karklų gyvašakės. Jos atsparios šalčiui ir ne daugiau kaip 1 mėn. gali būti užlietos. 
Gyvašakės sodinamos horizontaliomis eilėmis išilgai šlaito. Atstumas tarp eilių – 1,50 m. Kol 
išsivysto gyvašakių šaknų sistema, jos turi būti apsaugotos nuo bangų ir klimato poveikių.

6.11 pav. Gyvakuolių panaudojimas šlaitų stiprinimui 

Tvirtinimas kitomis medžiagomis (lankstus tvirtinimas)

Šlaitų tvirtinimas ląstelinėmis sistemomis – dar viena mišrių medžiagų šlaitų tvirtinimo 
priemonė/sistema. Pagrindinė sistemos sudedamoji dalis yra sintetinių medžiagų tinklas, geo-
sintetikos klasifi kacijoje dar vadinama geocele/geotinklu. Tai lanksti sferinė  atvirų, sujungtų 
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tarpusavyje, sintetinių akučių visuma/tinklas, kurį užpildžius betonu ar kitomis specialiomis 
medžiagomis gaunamas patikimas šlaitų apsauginis sluoksnis. Po tinklu dažniausiai yra kloja-
mas geotekstilės sluoksnis, o pats tinklas inkaruojamas į užtvankos masyvą (žr. 6.12 pav.).

6.12 pav. Šlaitų tvirtinimas lanksčia ląsteline CCS sistema 

Šlaitai tvirtinami betono čiužiniais, sudarytais iš dviejų tvirtų tarpusavyje sujungtų 
poliamido ir polietileno sluoksnių/geosintetikos audinių. Tušti čiužiniai užklojami ant 
šlaito ir pripildomi betono skiediniu (žr. 6.13 pav.). Čiužinių storis būna nuo 5 iki 50 cm. 
Standartinis plotis 3,75 ir 5 m. Ilgis gali būti priderintas prie projekto. Atskiri gabalai gali 
būti vienas su kitu jungiami specialiais užtrauktukais ir statybos vietoje. 

6.13 pav. Šlaitų tvirtinimas betono čiužiniais
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Grunto armavimas

Armuoto grunto statiniai, ypač šiuo metu, kai yra palyginti daug pigių ir stiprių geosin-
tetinių medžiagų, yra pigesni ir sparčiau statomi. Statant atramines sienutes su armuotu 
gruntu, pagrindinis reikalavimas yra tas, kad kranto gruntas armuojamas sluoksniais, kartu 
jį sutankinant. Naudojami trys pagrindiniai armuoto grunto konstrukciniai tipai:

1) Koncertino. Jo esmė ta, kad grunto deformacijas tankinimo ir vėlesnio sėdimo metu 
perima priekinė dalis. Šiai konstrukcijai naudojamos geotekstilės medžiagos. Ši 
konstrukcija naudojama dažniau laikiniems statiniams, kadangi pasireiškia ženkli 
priekinės dalies deformacija;

2) Teleskopinis. Jo esmė ta, kad grunto deformaciją tankinimo ir vėlesnio sėdimo 
metu perima tarpai tarp betoninių ir kitų apdailai naudojamų elementų. Statybos 
metu laikini tarpai užtikrinami panaudojant specialius susispaudžiančius intarpus; 

3) Slenkantysis. Jo esmė ta, kad grunto deformacijas tankinimo ir vėlesnio sėdimo 
metu perima slenkanti žemyn armatūra. Tai yra kiekvienas armatūros strypas prie 
standaus apdailinio skydo prijungtas specialia konstrukcija, leidžiančia grunto 
sėdimo metu armatūrai nusileisti žemyn. 

6.4 Vagotvarkos statinių remontas

Upių vagotvarkos statinių teisingas naudojimas turi ne mažesnę reikšmę jų veikimui 
ir ilgaamžiškumui kaip ir projekto parengimas ir statybos kokybė. Dažnai gerai suprojek-
tuoti ir pastatyti statiniai greitai pažeidžiami dėl neteisingo naudojimo ir priežiūros.

Upių vagotvarkos statinių pažeidimai įvyksta:
– dėl ledo, vandens tėkmės, bangų, fi ltracijos, lietaus nuotėkio poveikių;
– dėl savaiminio irimo (žabų ir medienos supuvimo, akmenų ir betono sudūlėjimo, 

armatūros surūdijimo ir t.t.);
– dėl atsitiktinių priežasčių (laivų užkliudymo, galvijų ganymo, padegimų).
Atitvarinėms (apsauginėms) damboms ypač pavojingas vandens persiliejimas per 

keterą, kai upėje susidaro didesnis už projektinį potvynio debitas.
Dažniausia upių vagotvarkos statiniai pažeidžiami pajudėjus ledui ir ledonešio metu. 

Veikiant ledo laukui gali būti pažeistas paviršinis tvirtinimas; pažeistas vietas greitai 
išplauna vandens tėkmė, todėl atsiranda didelių statinio konstrukcijos gedimų.

Pastebėjus gruntinių statinių pažeidimus būtina tuojau pat juos pašalinti, kadangi jie 
sugriaunami, ypač potvynių metu, labai greitai.

Gruntinių statinių konstrukcijos pažeidimai (išplovimas, grunto nusėdimas) panai-
kinami į pažeistas vietas kranto mechanizmais arba žemsiurbe pripilant grunto.

Šalinant kranto tvirtinimo grunto išplovimą, virš vandens lygio pripilama naujo grun-
to, išilgai statinio sudarant paplūdimį.

Statinių iš akmens nusėdimas arba iširimas panaikinamas užmetant papildomą 
akmenų kiekį. Pažeistos akmenų grindinio vietos išardomos, išlyginamas paviršius, ir 
grindinys padaromas iš naujo.

Apsauginių žabų čiužinių pažeidimai pašalinami iškertant pažeistas vietas ir atstatant 
naujai. Jeigu pažeidimai dideli, senas čiužinys išlyginamas, išplautos vietos užpilamos 
gruntu, vėliau visas plotas apklojamas nauju čiužiniu.
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Pažeistos statinių iš fašinų arba žabų klojinių vietos remontuojamos užpilant akmeni-
mis, įrengiant pynutes, paklojant žabų ryšulius ir pan.

Atstatant pažeistus karklų želdinius, reikia išlyginti išplautas vietas užpilant 
grunto ir iš karto atsodinti karklų želdinius, kad jie spėtų suželti ir sutvirtėti iki kito 
poplūdžio ar potvynio.

Statinių su įlaidinėmis sienelėmis išjudinti įlaidiniai poliai sukalami giliau į gruntą ir 
sutvirtinami atramomis. Išplauti įlaidiniai poliai dubliuojami naujai įkaltais poliais, tvirtai 
susiejant su senaisiais.

Jei apsaugota vagos dalis atsidengia nuslinkus povandeniniam čiužiniui, atsidengusi 
vieta užmetama akmenimis arba uždengiama čiužinio juosta pagal jos perimetrą prikalant 
kuolais. Čiužinio juostos turi perdengti seną čiužinį ne mažiau kaip 2 m.

Įsmukusias betoninio ar asfaltbetonio tvirtinimo vietas galima atstatyti suspaustu oru 
įpumpuojant po tvirtinimu skysto asfalto: įsmukusios vietos „išplaukia”. Sustingęs asfaltas 
ir senas tvirtinimas sudaro monolitinę masę, kuri laikosi ilgus metus be remonto.

Statinių gedimams operatyviai likviduoti turi būti numatytos organizacinės ir techninės 
priemonės, paruošti materialiniai ištekliai (akmenų rezervai, maišai su smėliu ir kt.).
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7. VANDENS KELIŲ PRIEŽIŪRA

Norint užtikrinti reikiamus saugiai laivybai vidaus vandens kelių parametrus, būtina juos 
nuolatos prižiūrėti. Šią funkciją Lietuvos teritorijoje atlieka VĮ Vidaus vandens kelių direkcija. Jos 
užduotis yra vykdyti valstybinės ir vietinės reikšmės vidaus vandens kelių būklės bei navigacijos 
įrenginių juose funkcionavimo kontrolę bei prižiūrėti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių 
struktūrą. Jos pagrindinis tikslas yra modernizuoti vidaus vandenų transporto infrastruktūrą taip, 
kad ji atitiktų ES techninius standartus ir pervežimų poreikius bei didintų skirtingų transporto 
šakų tarpusavio sąveiką. Todėl Vidaus vandens kelių direkcija aktyviai dalyvauja nagrinėjant 
ir vertinant svarbiausias šalies vidaus vandenų plėtros problemas, teikia pasiūlymus valstybės 
institucijoms, įmonėms ir įstaigoms, vykdančioms valstybės politiką bei koordinuoja veiksmus 
ruošiant ir įgyvendinant įvairius vidaus vandens kelių infrastruktūros plėtros projektus.

Svarbiausias Vidaus vandens kelių direkcijos strateginis projektas yra susietas su 
tarptautinės reikšmės laivybiniu keliu Klaipėda – Kaunas, kuriame turi būti palaikomi 
tarptautiniu susitarimu nustatyti IV klasės vidaus vandenų kelių matmenys per visą 230 
parų navigacijos laikotarpį. Navigacijos metu vandens kelių garantinių matmenų palaiky-
mui vykdomi farvaterio valymo darbai nuo susikaupusių nešmenų, o laivybos sąlygoms 
gerinti atliekamas upės vagos reguliavimas gruntinėmis bunomis.

Vidaus vandenų kelių tinkamumą laivybai kontro liuoja Valstybinė vidaus vandenų 
laivybos inspekcija. Pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybinių vidaus vandenų 
kelių klasifi kaciją (IV tarptautinė klasė) leidžiama plaukioti šių matmenų laivams ir 
laivų sąstatams: L = 100 m, B = 10 m.

Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius tvarko Valstybinė vandens kelių direk-
cija. Direkcija navigacijos laikotarpiu vykdo vandenų kelių darbus, kurie užtikrina nus-
tatytus vidaus vandenų kelių matmenis ir taip sudaro palankias sąlygas laivybai. Laivy-
bos signalizacijos ženklus ant tiltų, povandeninių ir oro komunikacijų, vandens paėmimo 
įrenginių, nuotekų išleistuvų, plūduriuojančių tiltų įrengia, prižiūri, juos apšviečia šių 
įrenginių savininkai pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso reika-
lavimus. Priėjimus prie uostų akvatorijų, prieplaukų, reidų, žiemojimo vietų, pakrovimo 
- iškrovimo punktų tvarko uostų, prieplaukų, punktų savininkai arba pagal sutartis paveda 
šiuos darbus vykdyti Direkcijai (Vidaus vandenų kelių valdytojui).

Direkcija visą navigacijos laiką vykdo vidaus vandenų kelių priežiūros darbus, taip 
užtikrindamas vidaus vandenų kelių tinkamumą laivybai ir jų garantinius matmenis. 
Vandenų kelių priežiūros darbams priskiriama:

1) navigacijos ženklų priežiūra, siekiant sudaryti saugias lai vy bos sąlygas;
2) vagos valymas ir gilinimas;
3) vagos reguliavimas.
1. Farvaterio ženklinimo darbai - tai navigacijos ženklų pastatymas ir priežiūra, 

jų apšvietimas, gylių matavimas ir tralavimo darbai, laivybos kompanijų bei kitų laivų 
savininkų informavimas apie laivybos sąlygas ir jų pakitimus.

Navigacijos ženklai ir šviesos rodo:
• laivybos farvaterio ribas, taip pat navigacijos kliūtis;
• tiltų angas, skirtas laivams ir sieliams perplaukti, bei reguliuoja laivų leidimą per 

plūduriuojančius tiltus;
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• reidų ribas, sustojimo vietas, laivybos ypatumus kelio ruožuose, kuriuose 
laivavedžiai turi imtis papildomų atsar gumo priemonių.

Farvaterio ženklinimo darbus vykdo Direkcijos navi gacijos tarnyba.
2. Vagos valymo, gilinimo ir vagos reguliavimo darbai vykdomi siekiant palaikyti 

vidaus vandenų kelių garantinius mat menis arba įrengti naujus vandenų kelius:
• vagos valymas - tai susikaupusių dugno nešmenų šalini mas, kai siekiama atstatyti 

projektinį vandenų kelio gylį arba plotį;
• vagos gilinimas - tai esamo vandenų kelio projektinio gylio arba pločio didinimas 

arba naujo vandenų kelio įrengimas;
• vagos reguliavimas - tai natūralios upės vagos susiauri nimas statant bunas (pyli-

mus) viename arba abiejuose kran tuose.
Vagos valymas, gilinimas ir vagos reguliavimas vykdomi pagal Lietuvos Respublikos 

aplinkos apsaugos ministro 1995 12 27 įsakymu Nr.205 patvirtintas „Lietuvos Respub-
likos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valymo, gilinimo ir vagos reguliavimo 
darbų vykdymo taisykles” (LAND-13-95; Žin., 1996, Nr.11-308).

Pagal laivybos poreikius ir patvirtintą vidaus vandenų kelio klasę (kuriai nustatyti 
pagrindas yra Europos Ekonominės komisijos patvirtinta vidaus vandenų kelių klasifi -
kacija) Susisiekimo ministerija tvirtina vidaus vandenų kelių garantinius matmenis (Su-
sisiekimo ministerijos 1996 06 06 įsakymas Nr.185).

Garantiniai vidaus vandenų kelių matmenys - tai mini malūs matmenys, kurių turi 
būti laikomasi esant projektiniam vandens lygiui.

Vidaus vandenų kelių projektinis lygis - tai 95% tiki mybės paros vandens lygis pagal 
atramines vandens lygio matavimo stotis.

Vidaus vandenų kelio matmenys nustatomi pagal daugiamečių stebėjimų hidrologinius 
apskaičiavimus, atsižvelgiant į turimas technines priemones kelio matmenims palaikyti.

Siekiant nepažeisti upės ar kito vandens telkinio sudėtingos gamtinės ekosistemos 
pusiausvyros, vidaus vandenų kelių matmenis draudžiama nusta tyti administraciniu-di-
rektyviniu būdu, kuris nesiremia hidrologiniais daugiamečiais stebėjimais ir gali sukelti 
vandens lygio pažemėjimą, dugno ir krantų eroziją.

Iš Lietuvoje esamų 902,3 km vidaus vandens kelių eksploatuojami 474,7 km. Su 
pažymėtu farvateriu vidaus vandens kelių yra 414,7 km, o su garantiniais matmenimis - 
278,9 km. Šiuo metu vidaus susisiekimas Kuršių mariomis ir upėmis neišplėtotas. Mažai 
panaudojamos Nemuno galimybės, nustojo veikti vandens keleivinis transportas, ką 
sąlygojo nesutvarkyta vidaus vandens kelių infrastruktūra.

Vidaus vandens kelio Nemuno upe garantiniams gyliams palaikyti per visą navigaci-
jos laikotarpį yra atliekami gylių matavimai. Šiuo metu Nemuno upės ruože Kaunas-Jurba-
rkas yra palaikomas 1,2 m garantinis gylis. Kuršių mariose bei ruože Jurbarkas -   Klaipėda 
yra palaikomas 1,5 m garantinis gylis. Kol kas jokie gilinimo darbai vandens kelyje E-41 
nevyksta. VVKD atliko galimybių studiją „Kompleksinis vidaus vandenų kelio Nemuno 
upe ir Kuršių mariomis Klaipėda-Kaunas sutvarkymas pritaikant keleivinei ir krovinin-
ei laivybai”. Studijos išvadose teigiama, jog Nemuno ruože Kaunas - Klaipėda galimas 
seklus (garantinis gylis iki 1,5 m), vidutinio gylio (apie 2 m) ir gilus (apie 3 m) vidaus 
vandens kelias. Seklaus vidaus vandens kelio garantinį gylį ruože Kaunas - Jurbarkas 
reikia padidinti nuo 1,2 iki 1,5 metro. Šiuo atveju investicijos siektų iki 111,7 mln. litų. 
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Vidutinio gylio vandens kelio investicijos, kai garantinis gylis 2 metrai, siektų 114,3 mln. 
litų (tik apie 2,3 proc.). Giliavandenis kelias (3 m) sudarytų sąlygas „upė - jūra“ laivams 
pasiekti Kauną Baltijos jūros pakrantės keliu, būtų galima aplenkti sudėtingą Kaliningrado 
ir Lenkijos vidaus vandens kelių tinklą. Tiesiant šį vandens kelią reikėtų intensyvaus vagos 
gilinimo ir bunų statybos (1 - 94 km ruože), taip pat vandens lygio reguliatorių su naviga-
ciniais šliuzais (94 - 210 km ruože) įrengimo. Studijoje pabrėžiama, jog kai kuriuos gilini-
mo darbus riboja aplinkosaugos reikalavimai – daug Nemuno ruožų patenka į saugomų 
teritorijų sąrašą. Šiose teritorijose veiklos rūšys, susijusios su vandens kelio įrengimu, jo 
reikiamų parametrų užtikrinimu, yra draudžiamos.

 Kuršių mariose yra garantuojamas 2 metrų garantinis gylis. Norint pasiekti 2,5 metro 
gylį, reikalingas minimalus vagos valymas (investicijos siektų iki 1,1 mln. litų), o norint 
užtikrinti iki 3 metrų garantinį gylį būtų reikalingi kasimo ir valymo darbai, kurių sąnaudos 
siektų iki 4,5 mln. litų. 2,5 m farvaterio garantinis gylis leistų plaukioti jūrinėms jachtoms 
ir kruiziniams laivams Kuršių marių regione. Jeigu būtų pritarta suvienodinti arba didinti 
garantinius gylius Nemune ir Kuršių mariose, tuomet darbai būtų fi nansuojami Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 

Atlikus vandens gylių analizę, galima teigti, kad sunkiausia užtikrinti garantinius 
vandens gylius yra vasarą, birželio – rugpjūčio mėnesiais, ypatingai kai vasara karšta ir 
sausa. Vandens gyliams įtakos turi oro temperatūra, mažas kritulių kiekis ir kt. Norint pa-
laikyti garantinius vandens gylius būtina vagą valyti, gilinti ir ją prižiūrėti.

3. Vagos reguliavimas - tai natūralus upės vagos gyvojo skersmens susiaurinimas statant 
bunas viename arba abiejuose krantuose. Buna – neaukštas hidrotechninis, per potvynius 
apsemiamas trapecinio skerspjūvio statinys iš grunto, akmenų, gelžbetonio ir kitų statybos 
medžiagų, kuris yra nutiesiamas nuo kranto 70-110˚ kampu upės kranto linijos atžvilgiu.

Šiuo metu Nemuno upėje dažniausiai statomos gruntinės bunos. Jų kūnas yra su-
plaunamas žemkase, suteikiamas reikalingas profi lis ir atliekami bunos tvirtinimo dar-
bai. Bunoms tvirtinti naudojamas stambesnės frakcijos vietinis gruntas, kasamas 500 m³/h 
našumo žemkase, pakraunamas į krovininius laivus ir atvežamas į statybos vietą. Gruntas 
5t kėlimo galios plaukiojančiu kranu iškraunamas ant bunos ir tolygiai išsklaidomas bul-
dozeriu, padengiant keterą ir šlaitus.
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TERMINŲ AIŠKINIMAS

Akmenų metinys – konstrukcinis elementas iš sumestų akmenų, nenaudojant rišamosios 
medžiagos.

Atitvarinė siena – inžinerinė konstrukcija, sauganti nuo griuvimo ir nušliaužimo už jos 
esantį gruntą, ant jo esančius statinius ar įrenginius.

Buna – neaukštas hidrotechninis, per potvynius apsemiamas trapecinio skerspjūvio 
statinys iš grunto, akmenų, gelžbetonio ir kitų statybos medžiagų, kuris yra nutiesi-
amas nuo kranto 70-110˚ kampu upės kranto linijos atžvilgiu.

Damba – hidrotechninis statinys vietovei nuo apsėmimo ar užtvinimo saugoti, vandens 
tėkmei nukreipti, dirbtiniam vandens objektui šalia vandentėkmės sudaryti. 

Apsauginė damba – neapsemiamoji atitvėrimo damba; priklauso pagrindinei HTS 
grupei, skirstoma pagal aukštį, konstrukcijas, pasekmių klases ir kt.

Atitvėrimo damba – damba šalia vandens objekto esantiems plotams atitverti, 
saugant juos nuo apsėmimo ir užtvinimo arba sudarant papildomą vandens 
saugyklą. Statoma upių vagotvarkos, jūrų krantosaugos, žuvininkystės, 
HAE objektuose, polderiuose. Būna apsemiamoji, neapsemiamoji, išilginė 
arba skersinė (traversas).

Farvateris – vidaus vandenų kelio juosta, tinkanti plaukti tam tikros grimzlės laivams ir 
pažymėta navigacijos ženklais arba nurodyta locmano žemėlapiuose;

Gabionas – vielinio tinklo dėžė, prikrauta akmenų, naudojama jūrų, vandens saugyklų 
krantosaugai bei upių vagotvarkai.

Garantiniai vidaus vandenų kelių matmenys - tai mini malūs matmenys, kurių turi būti 
laikomasi esant projektiniam vandens lygiui.

Geosintetika – plokščia polimerinė (sintetinė ar natūrali), naudojama esant sąlyčiui su 
gruntu/uoliena ir/arba su kita geosintetine medžiaga statyboje. Yra daug jos tipų: 
geomembrana, geoplaušinys, geotekstilė, geotinklas ir kt.

Geotekstilė – plokščia, laidi vandeniui polimerinė (sintetinė ar natūrali) tekstilinė 
medžiaga, kuri gali būti neaustinė, megztinė ar austinė, naudojama esant sąlyčiui su 
gruntu/uoliena  ar kitokia geotechnine medžiaga statyboje;

Įlaidas – 1) lentos, tašo, rąsto iškyša, pritaikyta įlaidai; 2) lentelė, lystelė, įleidžiama į 
lentų, tašų, rąstų išdrožas (įlaidas) jiems sujungti; 3) metalinio ar plastikinio įlaidinio 
polio fasoninė iškyša, pritaikyta jo įlaidai (išėmai);

Įlaidinė siena – siena, sudaryta grunte iš įlaidinių lentų ar polių; svarbi antifi ltracinė 
priemonė bei konstrukcijų, pvz., krantinių, elementas;

Įlaidinis polis – 1) medinis įlaidinis polis – įlaidinė lenta arba įlaidinis tašas su stačiakampe, 
trikampe ar ovalia įlaida; 2) metaliniai ir plastikiniai poliai (profi liai), daromi su 
susirakinančiais įlaidos ir įlaido mazgais;

Kordonas – į akvatoriją nukreiptos laivų krantinės viršutinė ribinė briauna;
Krantinė – HTS, atribojantis ežero, jūros, upės ar vandens saugyklos krantą ir sudarantis 

tinkamas sąlygas laivybai (laivų krantinė) ir miestų reikmėms (miestų krantinė); at-
stoja ir krantosaugos statinį. Būna labai įvairių tipų ir konstrukcijų;

Krantosaugos statiniai – tai hidrotechniniai statiniai, statomi vandens telkinių pakrantėse 
norint sustabdyti krantų ardymą, juos sutvirtinti, suteikti taisyklingą estetinį 
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pasigėrėjimą teikiančią formą, patogią rekreacijai bei ūkinei veiklai. Krantinės, 
atlaikančios krantų grunto slėgį, dar vadinamos atraminėmis sienutėmis.

Krantų/šlaitų tvirtinimas – techninės, biologinės ir kt. priemonės krantų/šlaitų atsparumui 
padidinti, stabilumui užtikrinti. Pagrindinis tvirtinimas daromas tiesioginio bangų ir ledų 
poveikio zonoje, lengvesnis tvirtinimas – į viršų ir apačią nuo pagrindinio tvirtinimo;

Pirsas – dviejų pusių krovos darbams naudojama prieplauka, pastatyta uosto akvatorijoje 
statmenai ar tam tikru kampu į krantą.

Prieplauka skirta laivams prisišvartuoti su visa įranga, keleivių įlipimo-išlipimo 
aikštelėmis, keleivių aptarnavimo, ūkiniais ir administraciniais pastatais, krovinių 
krovos technika, sandėliais ir aikštelėmis kroviniams laikyti, privažiavimo keliais ir 
kitokia infrastruktūra.

Rygelis – pastato laikantysis elementas; rėmo dalis; sija.
Rostverkas – polinio pamato viršutinė dalis (antpolis).
Uostas – speciali akvatorija ir hidrotechnikos bei kranto statinių kompleksas su reikiama 

įranga krovos ir kitokioms laivų operacijoms atlikti. Būna jūros, upės uostas;
Uosto akvatorija - vandens plotas, kuriame yra laivybos kanalas, plūdrieji statiniai ir 

vidinis bei išorinis reidai. Uosto akvatorija paprastai apima uosto prieigas, vandens 
plotus, kuriuose yra prieplaukos ir pirsai, kuriuose kraunami laivai.

Upės vagotvarka – priemonių kompleksas upės vagai tvarkyti, norint sudaryti palankesnes 
sąlygas potvynių/poplūdžių debitams praleisti, tiltų, krantinių, prieplaukų statybai, 
laivybai ir miško medžiagai plukdyti, sumažinti vagos ir krantų deformacijas;

Upės vagotvarkos statiniai – HTS vagotvarkos reikmėms: būnės, tvankos, dambos, kran-
tosaugos,  krantų tvirtinimo statiniai;

Vagos gilinimas - tai esamo vandenų kelio projektinio gylio arba pločio didinimas arba 
naujo vandenų kelio įrengimas;

Vagos reguliavimas - tai natūralios upės vagos susiauri nimas statant bunas (pylimus) 
viename arba abiejuose kran tuose.

Vagos valymas - tai susikaupusių dugno nešmenų šalini mas, kai siekiama atstatyti 
projektinį vandenų kelio gylį arba plotį;

Vandentėkmė – vandens objektas, kurio vanduo teka nuolydžio kryptimi žemės 
paviršiaus įduboje;

Vidaus vandenų keliai - laivybai tinkamos upės, ežerai, dirbtiniai vandens telkiniai ir 
Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis, kuriuose yra navigacijos 
ženklų arba kurių locmano žemėlapiuose pažymėtas farvateris. Vidaus vandenų ke-
liai skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės. 

Vidaus vandenų laivas – bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis keleivinis, krovininis, techni-
nis (tarnybinis, mokslinio tyrinėjimo, techninio aptarnavimo ir kiti) laivas, keltas (keleivi-
nis, krovininis, mišrus), kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai vidaus vandenyse.

Vidaus vandenų transportas – ūkinės veiklos sritis, kuri apima keleivių, krovinių, 
bagažo, pašto vežimą, žvejybą, buksyravimą, vidaus vandenų transporto priemonių 
bei hidrotechnikos statinių eksploatavimą ir remontą, vidaus vandenų kelių, uostų ir 
prieplaukų, ryšių ir radijo navigacijos įrenginių eksploatavimą ir priežiūrą.

Žabinys – savitas žabų ryšulys, naudojamas drenažo, kelių, upių vagotvarkos ir pan. kon-
strukcijose;
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