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PRATARMĖ

Vadovėlis parašytas pagal Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvar-
kos fakulteto Vandens ūkio statybos technologijos ir organizavimo programos pirmąją 
dalį: Vandens ūkio statybos technologija.

Autorius dėkoja „Mokymosi visą gyvenimą gebėjimų ugdymas aplinkos inžinerijoje 
ir kraštotvarkoje“ projekto administracijai už paramą išleidžiant vadovėlį, recenzentams 
prof. Antanui Maziliauskui, doc. Viktorui Kudakui , LŽŪU metodinės komisijos nariams 
prof. Juozui Padgurskui ir doc. Rolandui Domeikai peržiūrėjusiems rankraštį ir pateiku-
siems vertingų pastabų ir patarimų, taip pat Idai Jarockienei ir Vitai Spūdytei padėjusioms 
parengti vadovėlį spaudai.

Autorius

ĮvAdAs

Nuo neatmenamų laikų žmogus stengėsi gerinti savo aplinką, kovoti su gamtos negan-
domis. Visas žmogaus gyvenimas, jo ūkinė veikla tampriai susieta su vandens poreikių 
tenkinimu, jo pertekliumi ar nepritekliumi, žalingų pasekmių šalinimu ir jų prevencija.

Vandens ūkio statyba tai platus kompleksas įvairių statinių vandens režimui aplinkoje, 
žemės paviršiuje, dirvoje ir požemyje reguliuoti, nukreipti žmogaus, visuomenės gamybi-
nei veiklai naudinga kryptimi.

Pažymėtina vandens ūkio statinių didelė įvairovė pagal paskirtį. Išskirtinis vandens 
ūkio statybos bruožas tai didelė statinių įvairovė, tampri sąsaja su gamtine aplinka, vieto-
vės hidrologinėmis, geologinėmis ir hidrogeologinėmis sąlygomis. Vandens ūkio statiniai 
apima didelį plotą, išsidėstę visoje teritorijoje. Jų parametrai (matmenys) kinta nuo mažų 
(drenažo žiotys, šuliniai) iki labai didelių (užtvankos, prieplaukos, uostai). Tai lemia dide-
lę statybos darbų technologijų, taikomos technikos ir statybos produktų įvairovę.

Dauguma vandens ūkio statinių yra originalūs, įvertinantys gamtines sąlygas, mažai 
pasikartojančių elementų, todėl jų statyba reikalauja daug patirties ir išradingumo.

Kita vertus, vandens ūkio statyba yra glaudžiai susijusi su pastatų, kaimų, gyvenvie-
čių, miestelių ir miestų statyba, kelių tiesimu, pramonine statyba ir turi daug tokių pat 
bendrastatybinių panašumų. Ji organizuota bendrais statybų teisiniais pagrindais. Visa 
statyboms skirta įstatyminė bazė taikoma taip pat ir vandens ūkio statybai. Vandens ūkio 
statyba neatsiejama nuo bendros statybų techninės pažangos, naujovių. Naujos mašinos, 
įranga, statybos produktai (medžiagos, konstrukcijos ir kt.), nauji darbo metodai sėkmin-
gai gali būti pritaikyti vandens ūkio statyboje.

Išskirtinės technologijos mokslo bruožas yra tas, kad reikalingas tamprus teorijos, tei-
sinių, ekonominių žinių ir praktinės patirties derinys.

Labai svarbu, kad studentai kuo daugiau įgautų teorinių žinių, susipažintų su darbų 
atlikimo būdų įvairove, jų pritaikymu konkrečiomis sąlygomis. Svarbu, kad dar bestudi-
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juodami studentai galėtų betarpiai dalyvauti statybose gamybinės praktikos metu ar sava-
rankiškai atostogų ar laisvalaikio metu.

Aplamai statyba, tame tarpe ir vandens ūkio statyba, yra viena iš įdomiausių žmogaus 
veiklos sričių. Ji reikalauja plačios vaizduotės, kūrybingumo, iniciatyvos. Nuo seno inži-
nieriaus sąvoka siejama su statyba. Žmonės pirmiausia suvokdavo, kad inžinierius tai tas, 
kuris stato, vadovauja statybai.

Labai svarbu, kad studentas dar auditorijos suole suprastų visą būsimo darbo svarbą, 
atsakomybę, statybos technologijos ir darbų organizavimo visumos sudėtingumą ir ... įdo-
mumą. Studentas turi pajusti statybos darbų patosą, kai dunda žemė nuo mašinų gausmo, 
kai lyg bitės darbininkai dirba tik jiems vieniems statybos vadovo paskirtą darbą. etapas 
po etapo, diena po dienos statybos objektas (statinys) vis labiau įgauna savo vaizdą. Ryš-
kėja svarbūs kontūrai, keičiasi svarbūs kontūrai, keičiasi aplinkuma. Šiuolaikinė statyba 
intensyvi. Statoma sparčiai, todėl statybose nuobodumo nėra.

Vandens ūkio statybos darbų technologija svarbi ne tik būsimiems statybos darbų techno-
logams (statybos vadovams ir  kitiems inžineriniams techniniams darbuotojams (ITD)), bet 
ir projektuotojams, statytojams, techniniams prižiūrėtojams. Projektuotojas projektuodamas 
statinį turi įsivaizduoti ir numatyti, kaip jis bus statomas: kokios bus taikomos mašinos, 
technologinė įranga, statybos produktai. Būsimi statybos vadovai (technologai), turi žinoti 
projektavimo, projektų pakeitimo, ekspertizės darbų plonybes. Todėl gyvenime sukasi už-
burtas ratas: statytojas – tyrinėtojas, projektuotojas – statybos darbų vadovas, techninis pri-
žiūrėtojas – statytojas. Gali suklysti, padaryti klaidų projektuotojas. Gali jų nepastebėti eks-
pertas bei statytojas (projekto užsakovas), tvirtinantis projektą. Gali neapsižiūrėti rangovas 
(firma). Statybos darbų technologai (statybos vadovas, meistras ir kiti ITD) klysti negali. Jie 
yra paskutiniai projekto revizoriai ir ekspertai. Statybos procesas tai paskutinė stadija, kada 
dar galima pritaikyti naujoves, ištaisyti, racionalizuoti projektą, pašalinti projekto nesklan-
dumus. Statybos technologų klaidos, apsirikimai, nepastebėjimai labai brangiai kainuoja. 
Kartais išvis neištaisomi. Statybos darbų technologai turi perprasti statytojų (užsakovų), 
projektuotojų mintis, sumanymus, jeigu galima viską patobulinti, pagerinti taip, kad pasta-
tytas statinys tarnautų dešimtmečius, o gal ir šimtmečius. Statybos darbų technologų darbas 
yra labai atsakingas, svarbus ir sudėtingas. Per maža gerai įsigilinti, perprasti projektą, jeigu 
galima jį racionalizuoti. Jie dar atsakingi už žmones (darbininkus, mašinistus, vairuotojus): 
už jų darbo efektyvumą, racionalumą, našumą, darbo ir gamybinę (darbų kokybę) drausmę 
ir darbų saugą. Kartais daugiau nuopelnų priskiriama projektų vadovams. Statybos techno-
logai lyg tai lieka nuošalyje. Tai ne visai teisinga. Projektus mato tik atitinkamų institucijų 
specialistai. O pastatytą statinį mato visa visuomenės aplinkuma. Juo gali džiaugtis ir di-
džiuotis, manyčiau, vienodai statytojas, projekto vadovas ir statybos vadovai. Vandens ūkio 
statybos darbų technologija studijuojama ketvirtame kurse. Studentai turi sugebėti įsisavintų 
dalykų visumą sukoncentruoti į v.ū. statybos darbų technologiją, kaip apibendrinantį dalyką, 
ruošiantį būsimai gamybinei veiklai. Vandens ūkio statybos technologijos studijos tampriai 
susijusios su kitais pagrindiniais, taip vadinamais profiliuojančiais dalykai: geodezija, inži-
nerine hidrologija, hidrogeologija, melioracija, žemių sausinimu ir drėkinimu, hidrotechni-
niais statiniais, vandentieka ir vandenvala, hidroenergetika, melioracijos ir statybos mašino-



9

mis, ekonomika, vadyba, medžiagų atsparumu, statybinėmis konstrukcijomis, pamatais ir 
pagrindais, ekonomika, vadyba, statybos ir vandens ūkio organizavimu ir kitais.

Darbų technologija, jų organizavimas yra pagrindinė „duona“ baigusiems specialis-
tams pradedantiems darbą vandens ūkio statybos įmonėse. 

Vadovėlis susideda iš 2 dalių. Pirmoje dalyje pateikta bendrastatybinių darbų tech-
nologija, kuri yra bendra statant bet kokios paskirties statinius. Šioje dalyje didžiausias 
dėmesys skirtas dažniausiai pasitaikantiems darbams vandens ūkio statyboje – žemės, 
betono, gelžbetonio, polių įgilinimo darbams. Antroje dalyje pateikta dažniausiai pasitai-
kančių vandens ūkio statinių statybos technologija. Stengtasi kuo plačiau pateikti vandens 
ūkio statybos įmonių sukauptą gamybinę patirtį.

Tikimės, kad vadovėlis bus naudingas ne tik studentams, bet bus mielai skaitomas ir 
specialistų betarpiai dalyvaujančių vandens ūkio statybose bei kitų besidominčių darbų 
technologija.

Technologija yra labai dinamiška. Visą laiką kuriamos naujos mašinos, mechanizmai, 
įranga, statybos produktai, darbų būdai. Kinta specialistų ir darbininkų kvalifikacija, įgū-
džiai. Stengtasi vadovėlyje pateikti bendriausius darbų būdus, mašinų darbo pobūdį, sta-
tybos produktus. Kadangi minėtos priemonės nuolat kinta, tai įgijusiems specialybę reikia 
mokytis ir kelti kvalifikaciją visą gyvenimą „tęstinio mokymo“ kursuose.

Vadovėlyje panaudota ta teorinė ir praktinė medžiaga, darbo principai, kurie buvo su-
formuoti autoriaus vadovėlyje „Melioracijos darbų technologija ir organizavimas“ išleis-
tame 1973 m. ir kitų leidinių medžiaga, nepraradusi savo vertės.

Ruošiant vadovėlį atidžiai išstudijuota VGTU išleisti vadovėliai „Statybos technolo-
gija“ (1981), „Pastatų statybos technologija“ (2000), „Statybos organizavimas (2001). 
„Statybos technologijoje“ išdėstyti bendrieji statybos technologijos principai, o „Pasta-
tų statybos technologijoje“ – konkrečių objektų statyba. Paruoštame vadovėlyje pateikta 
vandens ūkio objektu statybos technologijos ypatumai ir išdėstyti ir bendrieji, ir vandens 
ūkio objektų statybos technologijos principai. 

vandens ūkio statybos technologijos svarba. Vandens ūkio ir kitos paskirties staty-
bos technologija yra viena iš sudėtingiausių praktinės veiklos sričių. Ji apjungia daugelio 
mokslo sričių, techninės pažangos, gamybinės patirties ir organizacinių sugebėjimų žinias 
į vieną visumą. Tai labai sparčiai besivystanti veiklos sritis. Nuolat tobulinamos, atsiran-
da naujų statybos produktų (medžiagų, konstrukcijų, gaminių, pusfabrikačių), mašinų, 
mechanizmų, technologinės įrangos, kaupiama patirtis, tobulėja darbų organizavimas ir 
valdymas. Darbų technologija tampa vis sudėtingesnė.

Statant, remontuojant ar rekonstruojant statinius šiuolaikinėmis sąlygomis nebegalima 
pasikliauti vien intuicija. Reikalinga iš anksto, prieš pradedant darbus, viską tiksliai nu-
matyti, parinkti optimaliausius variantus kainos, statybos trukmės, darbo sąlygų, saugos 
ir kitais atžvilgiais. Šie klausimai nuolat sprendžiami sudarant projektavimo užduotis, 
techninio projektavimo, projektų ekspertizės ir tvirtinimo metu. Statybos įmonės, sta-
tybos vadovai prieš pradedant darbus turi gerai išanalizuoti projektinę dokumentaciją, 
numatyti racionaliausius būdus projektui įgyvendinti, parinkti mašinas, mechanizmus, 
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sudaryti sutartis su subrangovais, su statybos produktų tiekėjais, paruošti statybos darbų 
technologijos projektus.

Sudėtingesnių statinių statybai sudaromi Statybos darbų technologijos projektai (su-
trumpintai SDTP).

SDTP sudaromi iki statybos pradžios. Rekomenduojama SDTP sudaryti prieš 2 mėn. 
iki darbų pradžios. Juos rengia rangovai ir subrangovai. Pagal sutartis SDTP gali rengti 
projektavimo įmonės, konsultacinės firmos, mokslo įstaigos.

SDTP sudarymo sąlygos nustatytos statybos techniniu reglamentu STR1.08.02:2002.
SDTP sudaromi vadovaujantis: techniniais projektais, darbo brėžiniais; statybos pa-

ruošiamaisiais ir organizavimo sprendiniais; statybos techniniais reglamentais; įmonės 
statybos taisyklėmis; kitais normatyviniais dokumentais, technine literatūra; sąmatomis ir 
savikainos apskaičiavimais.

SDTP turi būti pateikti darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Negali būti 
formalios nuorodos ar ištraukos saugos ir sveikatos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų.

SDTP tikslas: numatyti konkrečias priemones statybvietei paruošti; garantuoti staty-
bos darbų technologinį procesą; gerą kokybę; saugias darbo ir higienos sąlygas; gam-
tosaugą; apsaugą nuo gaisro; saugų eismą; saugų kranų ir kitų statybos mašinų ir me-
chanizmų darbą.

SDTP sudaromi vadovaujantis techninio projekto Statybos paruošiamaisiais ir organi-
zavimo sprendiniais. Juose projektuotojai turi nurodyti: statybos nuoseklumą; ypatingus 
statybos organizavimo atvejus; numatytos medžiagos (statybos produktai), konstrukcijos, 
statybinė įranga, mašinos, mechanizmai, kranai; aplinkosaugos reikalavimus.

SDTP sudėtis statybos reglamentu nustatyta tokia: objekto statybos kalendorinis, 
tinklinis grafikas arba ciklograma; darbininkų poreikio grafikas; pagrindinių medžiagų, 
konstrukcijų, jų komplektų ir įrenginių tiekimo grafikai; technologinės kortelės (sche-
mos); laikinųjų statinių, inžinerinių tinklų sprendiniai; statybvietės planas; darbų saugos, 
apsaugos nuo gaisro ir aplinkos apsaugos reikalavimai; aiškinamasis raštas.

Aiškinamajame rašte pateikiama: statybos darbų vykdymo organizacinis ir techno-
loginis pagrindimas, žiemos periodo darbų ypatumai; statybvietės paruošiamųjų darbų 
aprašymas; energetinių išteklių ir vandens poreikio skaičiavimai ir šaltiniai; laikinųjų 
pastatų poreikio pagrindimas; reikalingų sandėlių ir laikymo aikštelių ploto skaičiavi-
mai; materialinių vertybių apsaugos, darbų saugos, apsaugos nuo gaisro bei aplinkos 
apsaugos priemonės; mobiliųjų (inventorinių) pastatų sąrašas; geodezijos darbų atlikimo 
būdai, jų tikslumas bei geodeziniai taškai.

Aiškinamąjį raštą galima parengti greičiau taikant iš anksto paruoštą tipinį aiškinamo-
jo rašto maketą. 

SDTP gali būti sudaromi: visam objektui (kompleksui), atskiram statiniui, statinio da-
liai (požeminei, antžeminei, sekcijai, aukštui ir pan.), sudėtingiems, specialiems ar paruo-
šiamiesiems darbams atlikti.

Sudarant Technologijos projektus lyginami darbų būdai, darbo ir mašinų našumas, 
darbų trukmė, savikaina, ieškant optimaliausių sprendimų. Sudėtingiems statiniams, 
konstrukcijoms, statybos metodams gali būti pasitelkiami projektuotojai, mokslo įstai-
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gos, konsultavimo tarnybos. Pvz. montavimo darbai iš sunkių ar didelių blokų, naudo-
jant spec. klojinius, gilusis gruntinio vandens šalinimas ar grunto sutvirtinimas, pože-
minių statinių statyba ir pan.

SDTP sudėtis ir detalizavimo laipsnis priklauso nuo statinio sudėtingumo, darbų apim-
ties, technologijos naujumo, įmonės patirties statant panašius statinius. SDTP privalomi 
svarbesniems statiniams statyti. Svarbesnius statinius reglamentuoja Aplinkos ministeri-
ja. Statant ir remontuojant nedidelės apimties objektus, kai nenaudojami kranai, Statytojui 
(Užsakovui) sutikus, gali būti sudaromi supaprastinti SDTP. Jie yra būtini, jei statyboje 
naudojami kranai. Be jų techninės priežiūros institucijos neregistruoja statyboje naudo-
jamų kranų. Jei statyboje, kuriai neparengtas SDTP, įvyksta nelaimintas atsitikimas ar 
avarija, tai pagrindine priežastimi laikomas SDTP nebuvimas.

SDTP statybvietės planai gali būti sudaromi atskiriems statybos etapams (inžinerinio 
statybvietės ruošimo, požeminės, antžeminės dalies ir pan.). Statybvietės planas turi būti 
pritaikytas konkrečioms statybos aikštelės sąlygoms. Statybvietės planas, atsižvelgiant į 
objekto didumą, sudaromas masteliu 1:200 arba 1:500. Jame parodomos statybos aikš-
telės ribos, esami ir projektuojami statiniai, keliai, komunikacijos, laikinieji įrenginiai 
(keliai, komunikacijos, statiniai, aptvarai, stogeliai, mechanizmų keliai ir jų stovėjimo 
vietos, apšvietimo įrenginiai), apsaugos nuo gaisro priemonės, pvz. hidrantai, rezervuarai 
ir pan., geodeziniai statybos žymėjimo ženklai.

Statybvietės plane turi būti numatyta: pagrindinių mechanizmų darbo vietos ir judė-
jimo keliai; sandėlių ir laikymo aikštelių išdėstymas; laikinojo elektros tiekimo, vanden-
tiekio, kanalizacijos, šilumos ir ryšių schemos; gaisrinių hidrantų, vandens rezervuarų ir 
pirminių gaisro gesinimo priemonių išdėstymas; apsauginės ir pavojingos zonos; teritori-
jos ir pavojingų zonų aptvarai, apsauginiai stogeliai ir pan.; laikinieji, privažiavimo keliai 
ir perėjos; laikinųjų pastatų ir buitinių patalpų išdėstymas.

V.ū. statybos technologijos dalykas daugiausia orientuotas į būsimą statybos vadovą ar 
kitą ITD. Būsimas statybos vadovas turi sugebėti paruošti SDTP.

V.ū. statinių statybos ypatumai. V.ū. statinių statyba organizuojama bendraisiais statybų 
organizavimo principais, nustatytais Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, 
Lietuvos ir europos Sąjungos standartais, Statybos taisyklėmis, kitais Lietuvoje galiojan-
čiais normatyvais, aplinkos, darbo ir gaisrinės saugos reikalavimais bei įstatymais.

V.ū. statyba yra savita. Jos ypatumai apibūdinami tokiais pagrindiniais bruožais:
Darbai visada susiję su vandens telkinių, gruntinio bei paviršinio vandens lygio svyra-

vimais, gruntų drėgniu bei jo kitimu.
Darbai dažnai atliekami didelėje teritorijoje (pavyzdžiui, žemių melioracija). Sudė-

tingesnis tampa darbų organizavimas ir kontrolė, padidėja transporto išlaidos, sudėtin-
gesnė darbų sauga.

Vandens ūkio objektų statyboje vyrauja žemės, betono, gelžbetonio bei montavimo 
darbai. Šie darbai laikomi sunkiais, reikalaujančiais didelio tikslumo.

V.ū. objektų statybos organizavimą ir technologiją labai lemia gamtinės sąlygos – kri-
tuliai, oro temperatūra, vėjas, kaitra arba šaltis.
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bendRieji vAndens ūkio sTATinių  
sTATybos dARbAi

1. Žemės darbai

1.1. Gruntų statybinės savybės

Racionalius darbų vykdymo būdus galima parinkti tik žinant gruntų statybines savy-
bes. Apytiksliai gruntai skirstomi į minkštuosius, uolinius ir pusiau uolinius. Minkštieji 
gruntai yra tokie, kuriuos gali kasti žemės kasimo mašinos. Savo ruožtu minkštieji gruntai 
skirstomi į biriuosius (smėliai) ir rišliuosius (molingi). Be to, dar yra organinės kilmės 
gruntų (durpės, sapropelis, dumblas).

Minkštųjų gruntų svarbiausios statybinės savybės yra šios: grunto tankis, drėgnis, po-
ringumas, plastiškumas ir lipumas.

Grunto tankis ir poringumas priklauso nuo grunto granuliometrinės sudėties. Kasant 
dėl natūralios struktūros suardymo poringumas padidėja, o tankis sumažėja.

Pagal drėgnį gruntų būsena būna tokia: tešlos pavidalo, minkšta ir standi. Nuo grunto 
drėgnio priklauso kasimo ypatumai. Standų molį kasti daug sunkiau negu tešlos pavidalo. 
Vandens prisotintą arba slankųjį smėlį kasti daug sudėtingiau negu sausą arba drėgną. 
Pagal kasimo ypatumus gruntai pirmiausiai skirstomi į natūralaus drėgnio ir šlapius. Pas-
tarieji slūgso žemiau gruntinio vandens horizonto arba yra veikiami spūdinio vandens.

Plastiškumas priklauso nuo molio dalelių kiekio grunte ir įvertinamas plastiškumo 
rodikliu. Plastiškumo rodiklis − tai yra drėgnio skirtumas tarp takumo ir plastiškumo 
ribų. Takumo riba yra drėgnis grunte, kai gruntas iš plastiškos būsenos pereina į takiąją, 
ir atvirkščiai. Plastiškumo riba yra drėgnis grunte, kai gruntas iš tvirtosios būsenos per-
eina į plastiškąją, ir atvirkščiai.

Lipumas − tai grunto savybė prilipti prie daiktų, su kuriais jie susiliečia. Didelis lipumas 
sunkina žemės kasimo mašinų darbą: mažina našumą, blogina darbų kokybę, reikia dau-
giau energijos mašinoms judėti. Lipumas priklauso nuo grunto granuliometrinės sudėties ir 
drėgnio. Molis lipiausias 35-45 % drėgnio, priemolis − 25-30 %, o priesmėlis − 20-25 %.

Nuo minėtų grunto savybių priklauso svarbiausia jo savybė – kasimo sunkumas. Uoli-
nių ir pusiauuolinių gruntų žemės kasimo mašinos kasti negali. Jie apdirbami tik gręžimo 
sprogdinimo metodais. Minkštieji gruntai pagal kasimo sunkumą skirstomi į grupes ats-
kirai priklausomai nuo mašinos ar kitokios kasimo priemonės. Kaip gruntai grupuojami, 
nurodoma visų normatyvų techninėse dalyse. Skirstant į grupes, atsižvelgiama į gruntų 
būseną (natūralus, išpurentas ar susigulėjęs), drėgnį, priemaišas ir kitas savybes.

1.2. Žemės statiniai

Jais vadinami statiniai, supilti iš grunto (sankasos) arba įrengti grunte (iškasos). Iška-
sos esti atviros, požeminės, povandeninės. Žemės statiniai esti ilgalaikiai ir laikini. Ilga-
laikius žemės statinius reikia statyti iš tinkamų gruntų, ant tvirto pagrindo, gerai sutankinti 
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ir sutvirtinti. Laikinų statinių − laikinų užtvarų, grunto kavaljerų, tranšėjų − reikia tik sta-
tybos metu. Svarbiausi žemės statiniai ir jų elementai parodyti 1.1 pav.

1.1 pav. Svarbiausi žemės statiniai ir 
jų elementai:
a – žemės užtvanka, b – pylimas, c – 
geležinkelio sankasa, d – automobilių 
kelio sankasa, e – griovys iškasoje, 
f – kanalas iškasoje su bermomis, g – 
mišraus profilio griovys, h, i – ovalo 
formos grioviai, j – kanalas pusiau iš-
kasoje, pusiau sankasoje, k – kanalas 
sankasoje, l, m, n, o – įvairių profilių 
tranšėjos: 1 – užtvankos pagrindas, 
2 – šlapias šlaitas, 3 – užtvankos 
viršus, 4 – berma, 5 – sausas šlaitas, 
6 – pylimo viršus, 7 – pylimo šlaitas, 
8 – pylimėlis bėgiams kloti, 9 – kelio 
dangos drenažas, 10 – kelio danga, 
11 – kanalo šoniniai pylimai

Kasant iškasas, gruntas supilamas į laikinus kavaljerus (išilgai iškasos), į sąvartas 
(koncentruotas) arba į sankasas. Pilant sankasas, gruntas naudojamas kaip statybinė me-
džiaga. Jis imamas iš rezervų (išilgai sankasos), iš karjerų (koncentruotų iškasų) arba iš 
ilgalaikių naudingųjų iškasų.

1.3. Iškasų ir sankasų grunto tūrio balansas

Žemės darbams būdingas tikslus grunto masės balansas. Kiek grunto imama iškasoje, 
tiek jo supilama sankasoje, tačiau grunto tūris iškasoje ir sankasoje yra nevienodas.

Grunto tūris sankasoms supilti priklauso nuo sankasos tūrio ir nuo grunto tankio 
santykio sankasoje ir iškasoje. Tarp iškasos (vi) ir sankasos (vs) tūrio ir grunto tankio 
galioja toks ryšys:

     

i

s

s

i

v
v

ρ
ρ

= ,    (1.1)

čia ρs − grunto tankis sankasoje t/m3;
 ρi − grunto tankis iškasoje t/m3 .

Žinant grunto tankį ir sankasos tūrį, galima apskaičiuoti iškasos tūrį pagal tokią 
formulę:

     
i

ss
i

vv
ρ
ρ

= .    (1.2)

Pilant ilgalaikes sankasas, gruntas tankinamas. Žinant tankį ir iškasos tūrį gali-
ma apskaičiuoti sankasos tūrį pagal šią formulę:
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s

ii
s

vv
ρ
ρ

= .     (1.3)

Grunto tankis sankasoje dažniausiai esti mažesnis negu neliesto grunto karjere. 
Tuo atveju karjere grunto reikia iškasti mažiau negu sankasos tūris. 

Grunto sutankinimas sankasose įvertinamas sutankinimo rodikliu DPr. Šis ro-
diklis parodo faktinio sauso grunto tankio santykį su Proktoro tankiu. Proktoro 
tankis − tai didžiausias sauso grunto tankis, nustatytas pagal Proktoro sutankinimo 
metodiką. Kai gruntas tankinamas mechaniškai, tai reikiamą iškasti grunto tūrį 
galima apskaičiuoti pagal formulę:

    ,     (1.4)

čia Di
Pr − grunto tankio rodiklis iškasoje;

 Ds
Pr − grunto sutankinimo rodiklis sankasoje.

1.4. Žemės darbų būdai

Svarbiausi yra šie: mechaninis, hidraulinis ir sprogdinimo. Be to, gali būti dirbama 
mišriai, įvairiai derinant šiuos būdus. Mechaninis darbų būdas yra toks, kai gruntas ka-
samas, transportuojamas ir supilamas žemės kasimo - transportavimo mašinomis. Tai 
universaliausias būdas. Tik šitaip negalima kasti uolinių ir pusiau uolinių gruntų. Be to, 
keblu kasti gruntą ir iš po vandens. Hidraulinis būdas yra toks, kai gruntas išplaunamas, 
transportuojamas ir klojamas į statinius vandens srove. Šį būdą galima taikyti tik tada, kai 
darbo vietoje pakanka vandens. Hidrauliniu būdu sėkmingai dirbama nerišliuose gruntuo-
se, kai reikia atlikti daug darbų. Sprogdinimo būdas yra toks, kai gruntas išmetamas spro-
gimo energijos. Šiuo būdu darbai atliekami greit ir bet kokiuose gruntuose, bet kokiomis 
sąlygomis. Didžiausi jo trūkumai − sudėtinga ir brangiai kainuojanti saugumo technika.

1.5. Žemės kasimas ekskavatoriais

1.5.1. Vienakaušių ekskavatorių įvairovė

Apie 30 % žemės darbų vandens ūkio statybose atliekama vienakaušiais ekskavato-
riais. Jais daug kur dirbama, nes pagal kasimo būdą ir našumą jie yra universaliausios 
žemės kasimo mašinos. Jais galima kasti įvairų gruntą žemiau ar aukščiau gruntinio van-
dens lygio ir įvairiomis darbo sąlygomis. Be to, vienakaušiai ekskavatoriai yra seniausios 
žemės kasimo mašinos ir labiausiai ištobulinti. Jie naudojami statybose, naudingųjų iška-
senų gavyboje ir kitur.

Vienakaušiai ekskavatoriai yra ciklinio veikimo mašinos. Jie skirti gruntams kasti bei 
perkelti į sampilus (kavaljerus) arba į transporto priemones. Gruntas perkeliamas pasu-
kant ekskavatoriaus strėlę apie platformos ašį ir perkeliant bei nuleidžiant kaušą. Visų 
šiuolaikinių ekskavatorių platformos pasukamos 360° į abi puses. Priklausomai nuo atlie-
kamo darbo pobūdžio ir sąlygų, vienakaušiai ekskavatoriai gali turėti šiuos keičiamus 
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darbo įrenginius (1.2 pav.): tiesioginį bei atbulinį kastuvą, draglainą, greiferį (griebtuvą), 
šoninį draglainą bei pasukamą kaušą. 

1.2 pav. Vienakaušio ekskavato-
riaus darbo įrenginiai:
a – tiesioginis kastuvas, b – atbu-
linis kastuvas, c – draglainas, d – 
greideris (griebtuvas), e – kranas, 
f - poliakalė

Be to, ekskavatoriais galima lyginti šlaitus, tankinti gruntą, rauti kelmus, kalti 
polius, pakrauti ir iškrauti gruntą bei kitokius krovinius. 

Vandens ūkio statybose dažniausiai dirbama ekskavatoriais su draglaino ir at-
bulinio kastuvo įrengimais. Kiti darbo įrenginiai naudojami rečiau, tačiau kartais 
jie labai reikalingi.

Plačiausiai paplitę vikšriniai ir ratiniai ekskavatoriai. Karjeruose, kasant nau-
dingąsias iškasenas, taikomi karjeriniai ekskavatoriai, kurių kaušo talpa iki 15 m3 . 
Gruntui kasti iš po vandens ekskavatoriai montuojami ant pontonų. Kai kurių vie-
nakaušių ekskavatorių techniniai rodikliai pateikti 1.1 lentelėje.

1.1 lentelė. Vienakaušių ekskavatorių techniniai rodikliai

modelis svoris 
t

Kaušo 
talpa m3

Max. kasimo gylis 
m

Variklio galingumas
(aj/kw) Važiuoklė

e80 8,3 0,23/0,35 4,52 55/41 Vikšrinė
e135SR 14-16 0,42/0,70 6 85/63 Vikšrinė
e195 20 0,53/1,10 6,61 130/95 Vikšrinė
e215 24,2 0,45 11,85 160/118 Vikšrinė
e265 28,8 0,45 14,74 186/137 Vikšrinė
e305 31 0,60/1,65 7,42 201/148 Vikšrinė
e335 35 1,20/1,80 8,34 250/184 Vikšrinė
e485 50 1,66/2,60 8,37 340/250 Vikšrinė
e805 82 2,4/5,0 10,65 462/340 Vikšrinė
MH2.6 10 0,28 4,3 101/74 Ratinė
MH3.6 12-12,6 0,23/0,57 4,84 118/87 Ratinė
MHcity 13,8-15,3 0,32/0,88 5,4 118/87 Ratinė
MH4.6 14-16 0,23/0,74 6,06 118/87 Ratinė
MHplus 16,3-18,5 0,32/1,14 6 143/105 Ratinė
MH5.6 18-20,4 0,52/1,10 6 160/118 Ratinė
MH8.6 20-22,7 0,46/1,35 6,3 175/129 Ratinė
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1.5.2. Žemės kasimas ekskavatoriumi draglainu

Vandens ūkio darbams dažniausiai naudojami ekskavatoriai su draglaino darbo įrengi-
niu. Draglainu galima kasti gruntą žemiau jo stovėjimo paviršiaus, todėl jis tinka gruntui 
kasti žemiau gruntinio vandens lygio. Tai labai svarbu, kai kasami rekonstruojami arba re-
montuojami grioviai. Draglaino darbo įrenginys susideda iš strėlės, kaušo ir lynų sistemos 
(1.3 pav.). Apatinis strėlės galas šarnyriškai jungiamas su posūkio platforma, o viršutinis 
palaikomas reikiamos padėties lynu. Strėlės šarnyro padėtis apibūdinama dviem koordi-
natėmis − a ir h (1.3 pav.). Strėlės polinkio kampas α gali būti keičiamas nuo 15o iki 75o . 
Keičiant strėlės polinkio kampą ir jos ilgį, galima gauti įvairius darbo parametrus.

1.3 pav. ekskavatoriaus draglaino darbo 
parametrai ir jų vaizdavimas:
1 – važiuoklė; 2 – posūkio platforma; 
3 – strėlė; 4 – kaušas; 5 – lynai

Svarbiausi ekskavatoriaus draglaino darbo parametrai yra tokie (1.3 pav.): a) kasimo 
spindulys Rk − atstumas nuo ekskavatoriaus ašies iki laisvai kabančio kaušo dantų (kaušą 
užmetant, kasimo spindulys R1

k maksimalus); b) išpylimo spindulys Ri − atstumas nuo 
ekskavatoriaus ašies iki laisvai kabančio kaušo svorio centro; c) kasimo gylis Hk − di-
džiausias atstumas nuo žemės paviršiaus iki iškasos dugno (H1

k gaunamas, kai dirbama 
kaušą užmetant); d) išpylimo aukštis Hi − atstumas nuo žemės paviršiaus iki maksimaliai 
pakelto kaušo dantų.

Svarbiausia draglaino paskirtis kasti gruntą išpilant jį į sampilus (kavaljerus). Prireikus 
draglainu galima gruntą pakrauti į transporto priemones. Bet šį darbą su draglainu atlikti 
sunkiau negu su tiesioginiu kastuvu.

ekskavatoriumi draglainu kanalai kasami išilginiu arba šoniniu (1.4 pav.) būdu. Kasant 
išilginiu būdu, ekskavatorius juda kanalo ašimi ir pila gruntą į vieną arba į abi puses. 
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1.4 pav. ekskavatoriaus dra-
glaino kasimo būdai:
a – išilginis kasimas; b – šo-
ninis kasimas

Gruntas kasamas išilgai judėjimo krypties. Išilginiu būdu kasami neplatūs kanalai ir 
tranšėjos. Kasant skersiniu būdu, ekskavatorius juda lygiagrečiai kanalo ašies, o gruntas 
kasamas skersai arba įstrižai ir pilamas į vieną pusę.

Šoniniu būdu kasami platūs kanalai ir tranšėjos arba kai per iškasos ašį ekskavatorius 
negali važiuoti, pavyzdžiui, platinant ir gilinant kanalus. Plačią iškasą galima kasti, eks-
kavatoriui judant zigzagu. Labai plačios iškasos kasamos trimis ir daugiau ekskavatoriaus 
važiavimų (1.5 pav.).

Draglainu kasama palaipsniui važiuojant iš vienos stovėjimo vietos į kitą. Atstumas 
tarp dviejų gretimų ekskavatoriaus stovėjimo vietų vadinamas ekskavatoriaus žingsniu. 
Kasant išilginiu būdu, žingsnis esti artimas pusei strėlės ilgio, o kasant šoniniu būdu, − 
trečdaliui strėlės ilgio.

1.5 pav. Kanalo kasimo trimis važiavimais schema:
1, 2, 3 – kanalo kasimas atitinkamos eilės ekskavatoriaus važiavimais; 1′, 2′ ir 3′ - atitinkamais 
važiavimais supilti grunto sampilai; 1″, 2″ ir 3″ - paskleistas gruntas iš atitinkamų sampilų

Parenkant ekskavatorių grioviams kasti, reikia vadovautis tokiomis sąlygomis (1.4 pav.):
1) išilginio kasimo
     ii AR ≥ ;    (1.4)
šoninio kasimo
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     2ik ARR ≥+ ;    (1.5)

čia kkk1 aHmcHmb5,0A ++++= ;       (1.6)
HmAA 012 += ;          (1.7)

2) HHk ≥ ;         (1.8)

3) 5,0HH ki += .        (1.9)

Šiose formulėse mo − draglaino kasvietės vidinis šlaito koeficientas, priklau-
santis nuo grunto savybių. Jo reikšmės kinta nuo 0,3 iki 1,0. Kitų simbolių reikš-
mės matyti 1.4 pav. 

Be to, parenkant ekskavatorių, reikia atsižvelgti į darbų kiekį objekte. Priklausomai nuo 
anksčiau minėtų sąlygų ekskavatorius parenkamas pagal vidutinį griovio skerspjūvį. Ži-
nant griovio tūrį ir ilgį (iš projekto), vidutinis skerspjūvis gaunamas tūrį padalijus iš ilgio.

Grioviai valomi draglainu su papildoma šonine strėle. Kaušas valdomas dviem strė-
lėmis − pagrindine ir papildoma (šonine), todėl juo galima kasti griovio dugną išilgai 
griovio ašies (1.6 pav.).

1.6 pav. Grovio valymo šoniniu draglainu schema:
1 – kaušas; 2 – tempimo lynas; 3 – šoninė strėlė; 4 – 
atotampa; 5 – ekskavatorius; 6 – pagrindinė strėlė; 
7 – kėlimo lynas

Kai reikia kasti nedidelius griovius, tranšėjas, pamatų duobes, karjerus, patogesni yra 
hidrauliniai ekskavatoriai, jie vis tobulinami ir dažnai naudojami. Tačiau didesnės apim-
ties darbams, kai reikia didesnio negu hidraulinio ekskavatoriaus kasimo spindulio, kasi-
mo gylio bei išpylimo aukščio, draglainas yra nepakeičiamas. 1.7 pav. parodytas „Dres-
ser“ firmos šiuolaikinis ekskavatorius draglainas.

1.7 pav. „Dresser“ firmos viena-
kaušis ekskavatorius draglainas
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1.5.3. Žemės kasimas ekskavatoriumi greiferiu (griebtuvu)

ekskavatorius greiferis nuo draglaino skiriasi tik kaušo konstrukcija ir darbo pobūdžiu. 
Greiferio kaušas susideda iš dviejų, trijų ar daugiau sandūrų. Atidarytas kaušas, atleidus 
kėlimo lyną, laisvai krinta ant grunto paviršiaus. Veikiant svorio jėgai, žiaunos įsminga į 
gruntą. Keliant kaušą į viršų, žiaunos pjauna gruntą ir užsidarydamos prisipildo.

Greiferio kasvietės dydis yra apytiksliai lygus atidaryto kaušo matmenims plane, dėl 
to greiferiu galima kasti siauras, bet gilias iškasas. Be to, juo galima valyti griovius, upes, 
ežerus bei tvenkinius, pakrauti ir iškrauti gruntą bei birias medžiagas.

Greiferio darbo parametrai analogiški kaip ir draglaino (1.8 pav., a). Greiferio kasimo 
gylį riboja tik tai, kiek lyno telpa ant suktuvo būgno, ir kasimo vietos matomumas.

1.8 pav. ekskavatoriaus grei-
ferio darbo parametrai ir dar-
bo schemos:
a – darbo parametrai; b – ka-
simo schema žemiau ekskava-
toriaus stovėjimo paviršiaus; 
c – kasimo schema aukščiau 
ekskavatoriaus stovėjimo pa-
viršiaus

Gruntą greiferiu galima kasti žemiau (1.8 pav., a ir b) ekskavatoriaus stovėjimo pavir-
šiaus ir aukščiau (1.8 pav., c). Pirmuoju atveju gruntas kasamas ekskavatoriui palaipsniui 
tolstant nuo kasimo vietos. Antruoju atveju ekskavatorius stovi iškasos dugne ir, kasdamas 
gruntą, juda link kasimo vietos. ekskavatoriaus greiferio žingsnis lygus atidaryto kaušo 
ilgiui. Gruntas kasamas sluoksniais kasimo spindulio lanku, todėl trapecinės formos iška-
sos esti laiptuotos. Greiderio (griebtuvo) kaušais patogu pakrauti transporto priemones, 
nes jais gruntą arba medžiagas galima išpilti be smūgių.

1.5.4. Žemės kasimas ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu

ekskavatorius su tiesioginiu kastuvu gruntą kasa aukščiau stovėjimo paviršiaus, todėl 
jį gali kasti tik sausose kasvietėse, virš gruntinio vandens horizonto. Tiesioginis kastuvas 
tinka smėliui, žvyrui kasti karjeruose ir pakrauti į transporto priemones. Be to, juo galima 
kasti pamatų duobes bei tranšėjas, kai gruntas išvežamas.

Tiesioginio kastuvo darbo parametrai parodyti 1.9 pav. Kaušas prisemiamas keliant į 
viršų ir spaudžiant į gruntą. Būdingi kasimo spinduliai yra ekskavatoriaus stovėjmo lygio 
Ro

k (mažiausias), spaudimo veleno K lygyje R′k ir R″k (didžiausias) ir žemės paviršiaus 
lygio Rk. Visi šie spinduliai, išskyrus R′k ir R″k, turi savo minimalias ir maksimalias ribines 
reikšmes, priklausančias nuo kaušo rankenos padėties ir strėlės polinkio. Minimalios ka-
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simo spindulių reikšmės būna tada, kai kaušo rankena visiškai įtraukta, o strėlės polinkio 
kampas yra maksimalus. Maksimalios kasimo spindulių reikšmės būna tada, kai rankena 
visiškai išleista, o strėlės polinkio kampas minimalus.

1.9 pav. ekskavatoriaus su 
tiesioginiu kastuvu darbo 
parametrai

Kasvietės aukštis irgi turi tris būdingas reikšmes: mažiausią, normalią ir didžiausią. 
Mažiausias kasvietės aukštis yra toks, kai kaušas pripildomas grunto vienu sėmimu. Šis 
aukštis priklauso nuo grunto: jei gruntai lengvi, jis yra mažesnis, jei sunkūs − didesnis. 
Normalus kasvietės aukštis Hk atitinka spaudimo veleno K aukštį. Didžiausias kasvietės 
aukštis H′k yra lygus didžiausiam kaušo pakėlimo aukščiui.

Būdingi išpylimo spinduliai ir iškrovimo aukščiai atitinka spaudimo veleno aukštį R′i 
ir kaušo aukščiausią padėtį Ri. Normalus išpylimo aukštis Hi ir didžiausias išpylimo spin-
dulys R′i atitinka spaudimo veleno K aukštį. Kai kaušas pakeltas į aukščiausią padėtį, iš-
pylimo aukštis H′i ir jį atitinkantis išpylimo spindulys Rk didžiausias. Išpylimo spinduliai 
(kaip ir kasimo), atsižvelgiant į kaušo rankenos ir strėlės padėtį, gali turėti minimalias ir 
maksimalias reikšmes.

Siauros iškasos kasamos priekiniu būdu. Transporto priemonės statomos už eks-
kavatoriaus viena arba dviem eilėmis priklausomai nuo iškasos pločio (1.10 pav.). 
Statant transporto priemones dviem eilėmis, ekskavatorius neprastovi joms keičiantis. 
Plačios iškasos suskirstomos juostomis. Pirmoji juosta kasama priekiniu (1.10 pav., a, 
b, c), o kitos – priekiniu - šoniniu būdu, statant transporto priemones šone ekskava-
toriaus (1.10 pav., d). Šiuo atveju ekskavatoriaus našumas esti didesnis, nes daromas 
mažesnis platformos posūkio kampas. Jeigu projektinis iškasos gylis yra didesnis negu 
didžiausias ekskavatoriaus kasimo aukštis, kasama dviem sluoksniais ir daugiau.
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1.10 pav. ekskavatoriaus su tiesiogi-
niu kastuvu darbo schemos:
a – priekinis kasimas, statant trans-
porto priemones už ekskavato-
riaus viena eile; b – priekinis kasi-
mas, statant transporto priemones 
už ekskavatoriaus dviem eilėmis; 
c – paplatinta kasvietė, važiuojant 
ekskavatoriui zigzagu; d – priekinis-
šoninis kasimas

1.5.5. Žemės kasimas ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu

ekskavatorius su atbuliniu kastuvu gruntą kasa žemiau stovėjimo paviršiaus. Jis tinka 
mažo skerspločio grioviams, pamatų duobėms ir tranšėjoms kasti. Atbuliniu kastuvu ka-
samos drenažo rinktuvų tranšėjos, kai didelis gylis, akmenuotas, kelmuotas arba slankus 
gruntas, mažas nuolydis. Drenažui įrengti atbuliniu kastuvu gali būti naudojamas specia-
lus profiliuotas (siauresnis) kaušas. Atbuliniu kastuvu kasami mažo skerspločio grioviai.

Atbulinio kastuvo darbo parametrai pateikti 1.11 pav., a. Didžiausiu gyliu galima kasti 
siauras iškasas, kurių plotis yra mažesnis už atstumą tarp ekskavatoriaus vikšrų. Plačios 
iškasos kasamos seklesnės negu siauros, nes strėlę nuleisti trukdo ekskavatoriaus vikšrai. 
Iškraunant gruntą, strėlė keliama aukštyn, o kaušo rankena sukama pirmyn. Kaušo dugnas 
palaipsniui pereina į viršų, todėl gruntas išpilamas tam tikra trajektorija. Grunto išpyli-
mo iš kaušo pradžia apibūdinama pradiniu iškrovimo spinduliu R′i ir pradiniu iškrovimo 
aukščiu H′i, o grunto išpylimo iš kaušo pabaiga − galiniu iškrovimo spinduliu R″i ir gali-
niu išpylimo aukščiu H″i .
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1.11 pav. ekskavatoriaus su atbuliniu kas-
tuvu darbo parametrai ir schemos:
a – darbo parametrai; b – stačiakampio pro-
filio tranšėjų išilginis kasimas; c – trapeci-
nio profilio tranšėjų arba kanalų išilginis 
kasimas; R′k – maksimalus kasimo spin-
dulys; H′k – maksimalus kasimo gylis; R′i 
ir H′i – pradinis grunto išpylimo spindulys 
ir pradinis grunto išpylimo aukštis; R″i ir 
H″i – galinis grunto išpylimo spindulys ir 
galinis grunto išpylimo aukštis

Kaip ir draglainu, siauros iškasos atbuliniu kastuvu kasamos išilginiu būdu (1.11 pav., 
b), o plačios − skersiniu (1.11 pav., c) arba keliais ekskavatoriaus darbiniais važiavimais.

Grioviams valyti prie atbulinio kastuvo pailgintos rankenos pritaisomas specialus pa-
sukamas kaušas.

Olandijos „Herder“ firma gamina specialius plačius kaušus grioviams valyti, kurių 
apačioje įtaisytas šienapjovės dalgio tipo pjūklas augmenijai išpjauti. Greta lynais val-
domo (mechaninio) atbulinio kastuvo dabar pramonė gamina hidraulinius atbulinio tipo 
ekskavatorius (1.12 pav.).

Pastaruoju metu sparčiai tobulėjo ir paplito hidrauliniai ekskavatoriai. Jie manevrin-
gesni, paprastesnis valdymas, didesnė keliamoji galia. Dažniausiai naudojami hidrauliniai 
ekskavatoriai su atbuliniu kastuvu (1.12 pav.). Jais kasamos tranšėjos, pamatų duobės, 
atliekami ir kitokie žemės darbai. Gruntą pakrauti į transporto priemonę galima, bet nepa-
togu. Gruntui pakrauti ir siauroms duobėms kasti galima primontuoti greiferio kaušą. Hi-
drauliniai ekskavatoriai turi ir kitokių darbo mechanizmų: purentuvų, hidraulinius kūjų, 
kablių krovimo darbams.

1.12 pav. Hidraulinis ekskavatorius su atbuliniu kastuvu

Mažesnio galingumo hidrauliniai ekskavatoriai montuojami ant traktorių (traktoriaus 
gale) (1.13 pav.). Traktoriaus priekyje montuojamas buldozeris. Tokia universali mašina 
labai praverčia mažose statybose, drenažo, vamzdynų remonto ir kitokiems darbams.
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1.13 pav. Hidraulinis ekskavatorius su atbuli-
niu kastuvu sumontuotas ant traktoriaus:
1 – ekskavatorius; 2 – strėlė; 3, 5 ir 8 – hi-
drauliniai cilindrai; 4 – kaušo kotas; 6 – kau-
šo sukimo svirtys; 7 – kaušas; 9 – sukiojimo 
kolonėlė

Darbui karjeruose gaminami hidrauli-
niai ekskavatoriai su tiesioginiu kastuvu 
(1.14 pav.).

1.14 pav. Hidraulinis ekskavatorius su tiesioginiu kastuvu

Krovos darbams taikomi specialūs krautuvai 
(1.15 pav.).

1.15 pav. Hidraulinis krautuvas 
krovos darbams

Hidrauliniai ekskavatoriai vis plačiau pradedami taikyti respublikos vandens ūkio 
statybose − melioruojant žemes vietoje plačiai taikyto 0,65 m3 kaušo talpos mechaninio 
vienakaušio ekskavatoriaus eO-4225A.

Didėjant statinių statybos, remonto ir rekonstravimo darbų įvairovei, didėja ir gamina-
mos technikos įvairovė. Šiuolaikinėse statybose greta labai galingų ir našių ekskavatorių 
vis dažniau pritaikomi hidrauliniai mini ekskavatoriai (1.16 pav.), kuriuos labai patogu 
greit pervežti iš vienos vietos į kitą, kai reikia atlikti nedaug darbų. 

1.16 pav. Hidraulinis mini ekskavatorius

Nors hidrauliniai ekskavatoriai ir turi pranašumų, vandens ūkio statybose sunku išsi-
versti be mechaninio draglaino.
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1.2 lentelėje pateikti hidraulinių mini ekskavatorių techniniai duomenys. Hidrauliniai 
mini ekskavatoriai vandens ūkio statybose vis plačiau pritaikomi mažos apimties dar-
bams, drenažo gedimams šalinti, vandens nuleistuvų statybai, vamzdynams kloti, pamatų 
duobėms kasti. Hidrauliniai mini ekskavatoriai gaminami su atbuliniu kastuvu.

1.2 lentelė. Hidraulinių mini ekskavatorių techniniai rodikliai
darbinis svoris – nuo 0,82 tonų iki 7,43 tonų;
kasimo kaušo talpa – nuo 0,022 m3 iki 0,25 m3

Modelis Svoris
t

Kaušo plėšimo jėga
kg

Maksimalus kasimo gylis
m

Variklio galingumas
(aj/kW)

K 008-3 0,85 1000 1,72 10,2/7,4
KX 336-3 1,49/1,58 1327 2,22 12/9
KX 41-3 1520/1720 1592 2,38 16/11,8
U 20-3 2-2,24 1880 2,32 19/14
KX 61-3 2,485/2,59 2190 2,485/2,59 24,8/18,2
KX 71-3 2,685/2,79 2570 2,67/2,87 27,5/20,5
U 35-3 3,48/3,59 3180 3,15 26,6/19,6
KX 161-3 5,1 4075 3,9 40/29,4
KX 251a 7,43 5250 4,22 59/43,4
Gelmax IHI 7J 0,77 1,75
Gelmax IHI 28N 2,6 2,8
Gelmax IHI 35N 3,3 3,45

1.5.6. Vienakaušių ekskavatorių našumas

Vienakaušiai ekskavatoriai yra ciklinės žemės kasimo mašinos, todėl jų našumas skai-
čiuojamas pagal formulę:

    nQP ⋅= ,     (1. 11)
čia Q − grunto kiekis, iškastas per vieną ciklą;
n − ciklų skaičius per laiko vienetą.

Ciklų skaičius per minutę n yra toks:

    ,     (1. 12)

čia Tc − ciklo trukmė sekundėmis.

Ciklo trukmė nustatoma šitaip:

   pipkc ttttT ′+++= ,     (1. 13)
čia tk − kasimo trukmė s;
tp − strėlės posūkio iš kasvietės į iškrovimo vietą trukmė s;
ti − kaušo iškrovimo trukmė s;
t′p − grįžtamojo posūkio trukmė s.
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Kaip matyti iš (1.13) formulės, ciklo trukmė susideda iš kasimo bei iškrovimo ir strėlės 
posūkių trukmės. Taigi ciklo trukmę galima išreikšti taip:

    pec ttT += ,     (1.14)
Savo ruožtu te ir tp galima išreikšti kaip ciklo dalį:
    ce TAt =      (1.15)
    cp TBt = ;     (1.16)

čia A − kasimo ir išpylimo laikas ciklo dalimis;
B − strėlės posūkių trukmės laikas ciklo dalimis.

    1BA =+ .     (1.17)

A ir B reikšmės kinta nuo 0,35 iki 0,65 priklausomai nuo grunto rūšies ir strėlės posū-
kio kampo. Tikslioms reikšmėms nustatyti reikalingi specialūs tyrimai.

1.5.7. Našaus darbo su vienakaušiais ekskavatoriais principai

Vienakaušių ekskavatorių našumą galima didinti šiais būdais: 1) iškasti didesnę 
grunto tūrį per vieną ciklą; 2) didinti ciklų skaičių per laiko vienetą; 3) geriau panaudoti 
darbo laiką.

ekskavatoriaus našumas tiesiogiai proporcingas ekskavatoriaus kaušo talpai. Gamy-
klos gamina ekskavatorius su kaušais, tinkančiais kasti sunkius gruntus, todėl lengviems 
gruntams galima parinkti didesnius kaušus. Pavyzdžiui, ekskavatoriams su tiesioginiu 
kastuvu vidutinio sunkumo gruntuose tinka 1,5 karto didesnės talpos kaušai, o lengvuose 
gruntuose − 2 kartus didesnės talpos. Su didesniais kaušais dirbančių draglainų pastovu-
mas skaičiuojamas pagal pilną kaušą. Kad ekskavatorius būtų stabilesnis, reikia dirbti kuo 
mažesniu kasimo spinduliu. Lengviems gruntams reikia parinkti lengvesnės konstrukcijos 
kaušus, be to, lengvų gruntų mažesnis tūrio svoris. Kasant su didesniais kaušais, ekska-
vatoriaus našumas didėja neproporcingai kaušo talpai, nes sugaištama daugiau laiko di-
desniam kaušui pripildyti ir sunkiau manevruoti. Padidinus kaušo tūrį 1,5 karto, našumas 
padidėja 1,4 karto, o padidinus 2 kartus − našumas padidėja 1,8 karto. Kad būtų geriau 
panaudojama talpa, kaušą reikia reguliariai valyti. Kasant lipnų gruntą, kauše prilimpa 
žemių iki 40 % kaušo tūrio; tiek pat procentų sumažėja ekskavatoriaus našumas. Reikia 
stengtis kaušą pripildyti su kaupu.

Darbo ciklą galima sutrumpinti jungiant atskirus ciklo elementus (kaušą pakeliant į 
viršų ir pasukant į sampilą, kaušą nuleidžiant ir pasukant į kasvietę), dirbant mažu kasimo 
spinduliu ir metant kaušą tolyn, racionaliai parenkant ekskavatoriaus stovėjimo vietą ir 
žingsnį, − tuomet esti minimalus vidutinis strėlės posūkio kampas. Apskritai, kuo mažes-
nis vidutinis ekskavatoriaus strėlės posūkio kampas, tuo mažiau trunka posūkiai ir drauge 
visas ciklas. Tačiau kai vidutinis strėlės posūkio kampas yra iki 70o, jį mažinant, darbo 
našumas nelabai didėja. ekskavatorininkai, norėdami sumažinti vidutinį strėlės posūkio 
kampą, be reikalo supila žemes netoli kanalo krašto. Toliau nuo kanalo krašto supiltas 
žemes daug lengviau išsklaidyti buldozeriu. Didinant vidutinį strėlės posūkio kampą dau-
giau kaip 70o, ciklo trukmė didėja. Pavyzdžiui, padidinus šį kampą 20 laipsnių (iki 90o), 
posūkių trukmė padidėja 16 %, padidinus 50 laipsnių (iki 120o), − 41 % ir t.t.
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Norint geriau panaudoti darbo laiką, reikia sistemingai atlikti priežiūros darbus, pa-
prastąjį vidutinį bei kapitalinį remontą. Žiemą galima kasti griovius miškuose, durpynuo-
se bei sausuose smėliniuose gruntuose, kurie nuo šalčio nelabai sukietėja.

1.6. Žemės kasimas daugiakaušiais ekskavatoriais

Daugiakaušiai ekskavatoriai yra nuolatinio veikimo žemės kasimo mašinos: grunto 
kasimo, perkėlimo ir išpylimo operacijos vyksta kartu. Jie efektyviai kasa I-III grupių 
gruntus be kietųjų priemaišų.

Pagal darbo įrengimų konstrukciją daugiakaušiai ekskavatoriai skirstomi į grandini-
nius (1.17 pav., a) ir rotorinius (1.17 pav., c). Grandininių daugiakaušių ekskavatorių dar-
bo įrenginys susideda iš dviejų begalinių grandinių su kaušais. Rotorinių ekskavatorių 
kaušai tvirtinami prie rotoriaus. Pagal darbo pobūdį daugiakaušiai ekskavatoriai esti išil-
ginio kasimo (tranšėjiniai) ir skersinio kasimo.

1.17 pav. Daugiakaušių ir grandiklinių eks-
kavatorių darbo įrengimų schemos:
a – daugiakaušio grandininio; b – grandikli-
nio grandininio; c – daugiakaušio rotorinio; 
d – grandiklinio rotorinio

Išilginio kasimo ekskavatoriai skirti įvairaus profilio tranšėjoms kasti, drenažui, van-
dentiekiui, dujotiekiui, kabeliams ir kitokioms komunikacijoms įrengti. Negilios tranšėjos 
kasamos su vertikaliais šlaitais, gilios − laiptuoto profilio arba su pasvirusiais šlaitais.

Skersinio kasimo grandininiais ekskavatoriais kasami grioviai, trapecinio profilio tran-
šėjos, planiruojami iškasų ir sankasų šlaitai, valomi grioviai (1. 17 pav., b, d). 

Kai kurie ekskavatoriai turi specialius įrengimus dugnui valyti, vamzdžiams kloti bei 
dugno nuolydžiui reguliuoti.

Daugiakaušių ekskavatorių eksploatacinis našumas Pe nustatomas pagal formulę:

   
išp

tcvg
e Kt

KKKvq
P

⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

6,3
 m3/h,   (1.23)

čia q − kaušo talpa l;
vg − grandinės arba rotoriaus linijinis greitis m/s;
Kv − kaušų pripildymo koeficientas;
Kc − koeficientas, priklausantis nuo grunto grupės, lygus nuo 0,7 (sunkus molis) iki 1,0 (priesmė-
lis);
t − atstumas tarp kaušų m;
Kišp − grunto išpurenimo koeficientas;
Kt − darbo laiko panaudojimo koeficientas.
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Daugiakaušių ekskavatorių našumas labiausiai priklauso nuo kaušų grandinės ir eks-
kavatoriaus judėjimo greičio parinkimo pagal atitinkamą tranšėjų gylį. Daugumos eks-
kavatorių grandinės judėjimo greitis esti pastovus − nuo 0,3 iki 0,6 m/s. ekskavatoriaus 
judėjimo greičiui vc nustatyti rekomenduojama ši formulė:

    
išp

vg
c KLht1000

Kvq
v

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅

= ,   (1.24)

čia h − grunto drožlės storis m;
L − kaušų pjovimo kelio ilgis m.
Kitos simbolių reikšmės − ankstesnės.

Tranšėjinių daugiakaušių ekskavatorių darbo įrengimo polinkio kampą ir kartu kaušų 
pjovimo kelio ilgį L galima reguliuoti pagal tranšėjos gylį. Kaušų pjovimo kelio ilgis L ir 
drožlės storis h turi būti toks, kad kaušai visiškai prisipildytų. Tačiau gruntas turi nesipilti 
iš kaušo į kaušą ir nebyrėti į tranšėją. Šis reiškinys rodytų, kad ekskavatoriaus judėjimo 
greitis yra per didelis ir reikia jį sulėtinti.

Daugiakaušių ekskavatorių našumas priklauso nuo mašinistų įgūdžio parinkti geriau-
sią judėjimo greitį, laiku aprūpinant medžiagomis ir paruošiant trasas. Be to, šių ekska-
vatorių našumą galima didinti geriau naudojant mašinos darbo laiką, reguliariai atliekant 
techninę priežiūrą ir remontą, operatyviai taisant sugedusius.

1.7. Žemės kasimas ir pervežimas skreperiais

Skreperiai yra prikabinamosios ir savaeigės žemės kasimo ir pervežimo mašinos. Jais 
kasami natūralaus drėgnumo I, II ir III grupių gruntai. Skreperiais netikslinga kasti šlapią 
gruntą, nes kaušai blogai prisipildo, ir žemės prastai išbyra. Be to, šlapiu gruntu skrepe-
riams sunku važiuoti. IV grupės gruntą skreperiais galima kasti tik išpurentą. Birius smė-
linius gruntus skreperiai kasa nenašiai, nes kaušai blogai prisipildo ir daug grunto išbyra 
pervežant. Jei yra akmenų, kelmų, šaknų ir kitokių kliūčių, kasti gruntus skreperiais sunku 
arba visai neįmanoma. Kai darbo sąlygos palankios, skreperiai yra vienos iš efektyviausių 
žemės kasimo ir pervežimo mašinų.

Prikabinamaisiais skreperiais tikslinga gruntą pervežti iki 1 km, savaeigiais − iki 2 km.
Skreperiais kasami kanalai, pamatų duobės, pilami pylimai, užtvankos, nukasamas ar-

muo ir netinkamas gruntas nuo statinių pagrindo bei karjerų, lyginamas paviršius ir kt.
Skreperių kaušas valdomas hidrauliškai, mechaniškai (lynais) ir elektromechaniškai. 

Gruntas iš kaušo išpilamas kaušą pavertus arba priverstiniu būdu. 
Panašūs į skreperius yra žemvežiai ant pneumatinių ratų, tik juos reikia pakrauti eks-

kavatoriais arba kitomis priemonėmis. Vandens ūkio statybose daugiausia taikomi savaei-
giai hidrauliškai valdomi skreperiai (1.18 pav.).

1.18 pav. Savaeigis hidrauliškai valdomas skreperis
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Kasti iškasas galima dviem būdais: skersiniu ir išilginiu. Skersiniu būdu kasamos iš-
kasos, kurių plotis yra didesnis už grunto kasimo kelio ilgį. Kitokios iškasos kasamos 
išilginiu būdu. Grunto kasimo kelio ilgis lk nustatomas pagal formulę:

   khišp

nv
k bhKK

KKql
⋅⋅⋅

⋅⋅
=  m,    (1.25)

čia q − kaušo talpa m3; 
Kn − grunto nubyrėjimo į šonus koeficientas, apytiksliai lygus 1,2; 
Kh − drožlės nevienodumo koeficientas, apytiksliai lygus 0,7; 
Kv − kaušo pripildymo koeficientas;
h − drožlės storis m; 
bk − kaušo plotis m.

Grunto išpylimo kelio ilgis li nustatomas pagal formulę:

    
sk

v
i hb

Kql
⋅
⋅

=  m,     (1.26)

čia hs − išpilamo grunto sluoksnio storis m.
Išpilamo grunto sluoksnio storis hs priklauso nuo skreperio konstrukcinių savybių ir 

grunto tankinimo technologijos. Tankinant lygiais 5 t volais, gruntas išpilamas 0,15-0,20 
m storio sluoksniu .

Skreperis yra ciklinė žemės kasimo ir pervežimo mašina. Jo darbo ciklo principinė 
schema pateikta 1.19 pav. Gruntas kasamas ir išpilamas tik tiesiuose baruose. Kasant 
kanalus, pilant pylimus bei kelių sankasas, gruntas kasamas ir pervežamas pagal vieną 
iš 1.20 pav. pateiktų schemų. Skreperių judėjimas aštuoniuke arba gyvatuku patogus 
tuo, kad posūkiai daromi į abi puses ir vienodžiau dėvisi traktoriaus važiuoklė. Skrepe-
riais kasant pamatų duobes, pilant užtvankas, atveriant karjerus, planiruojant paviršių, 
judėjimo schemos gali būti įvairios, tik jos parenkamos taip, kad gruntą reikėtų vežti 
kuo mažiausiu atstumu.

1.19 pav. Skreperio 
principinė darbo sche-
ma:
1 – traktorius; 2 – skre-
peris; 3 – grunto kasi-
mo ruožas; 4 – grunto 
pervežimo kelias; 5 
– grunto išpylimo ruo-
žas; 6 – tuščio skrepe-
rio važiavimo kelias
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1.20 pav. Pagrindinės skreperio 
darbo schemos: 
a − žiedinė išilginė; b – žiedinė 
skersinė; c – žiedinės schemos 
atidengiant karjerą; d – aštuoniu-
kė; e – spiralinė; f – gyvatukas

Jeigu kasamos iškasos gylis bei pilamos sankasos aukštis esti iki 1,5 m, tai specialių iš-
važiavimų neįrengiama. Kai iškasos gylis ir sankasos aukštis yra didesni, o šlaitai statesni, 
negu 1:3, įrengiami specialūs išvažiavimai ir įvažiavimai. Svarbiausias skreperio darbo 
schemos rodiklis yra vidutinis grunto pervežimo atstumas. Vidutiniu grunto pervežimo 
atstumu laikoma pusė kelio, nuvažiuojamo per vieną ciklą.

Skreperio našumas apskaičiuojamas pagal formulę:

    
išp

tv
e K

KKnqP ⋅⋅⋅
=  m3/h;   (1.27)

čia n − ciklų skaičius per valandą;
q − kaušo talpa m3; 
Kt − darbo laiko panaudojimo koeficientas; 
Kišp − gauto išpurenimo koeficientas; 
Kv − greičio nevienodumo koeficientas.

    
cT

3600n = .     (1.28)

Savo ruožtu   
    teitrkc ttttT +++= ,    (1.29)

čia tk, ttr, ti ir tte − atitinkamai grunto kasimo, pervežimo, iškrovimo ir skreperio tuščiosios eigos 
trukmė sekundėmis.
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Kiekvieno komponento trukmė nustatoma pagal formulę:

    v
i

i
i K

v
lt ⋅=  s,     (1.30)

čia li − kelio ilgis m; 
vi − skreperio judėjimo greitis tame kelio ruože m/s. 

Kadangi grunto kasimo ir išpylimo trukmė įvairiomis sąlygomis mažai skiriasi, skre-
perio našumas daugiausia priklauso nuo grunto pervežimo atstumo ir kelio kokybės. Di-
dėjant grunto pervežimo atstumui, skreperio našumas mažėja, todėl gruntui pervežti di-
desniu kaip 0,5-1 km atstumu geriau tinka savaeigiai skreperiai arba greitaeigiai (30-60 
km/h) ratiniai traktoriai su priekabomis bei savivarčiais automobiliais.

Skreperių našumo didinimas  Skreperių našumas didinamas taip: a) trumpinant darbo 
ciklą; b) didinant kaušo pripildymo koeficientą; c) geriau naudojant mašinos darbo laiką.

Trumpinant darbo ciklą, svarbiausia racionaliai parinkti skreperio judėjimo schemą. 
Jeigu leidžia sąlygos, gruntą reikia kasti į nuokalnę (1.21 pav., a).

1.21 pav. Skreperio našumo didinimo būdai
a – kasimas į nuokalnę; b – skreperio pastūmimas, kasant kietą gruntą; c – kasimas smūgiais; d 
– šachmatiškas kasimas; 1 – pirmas kasimas; 2 – antras kasimas; 3 – trečias kasimas

Skreperio kaušo pripildymas priklauso nuo kaušo konstrukcijos, grunto rūšies ir bū-
klės, kaušo pripildymo režimo. Kaušas blogai pripildomas kasant birius smėlinius, dulki-
nius, šlapius ir lipius gruntus. Pastarieji dar ir blogai išbyra. Geriausiai kaušas pripildomas 
15 % drėgnumo priemolio ir 10 % drėgnumo priesmėlio.

Kad kaušas būtų geriau pripildomas, sunkų gruntą reikia išpurenti arba kasant su trakto-
riumi pastumti (1.21 pav., b). Rekomenduojama gruntą kasti bangos (smūgiais) (1.21 pav., 
c) arba šachmatų formos (1.21 pav., d). Taip padidinamas vidutinis grunto drožlės storis. 

Labai svarbu kuo geriau panaudoti skreperių darbo laiką. Tam reikia gerinti skreperių 
techninę priežiūrą, mažinti prastovas, pervežimus iš vienos darbo vietos į kitą. 
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1. 8. Žemės kasimas ir perstūmimas buldozeriais

Buldozeriais gruntas kasamas perstumiamas ir pilamas į sankasas. Buldozerio darbinė 
dalis susideda iš rėmo, verstuvo ir peilio. Rėmas šarnyriškai tvirtinamas prie traktoriaus 
važiuoklės rėmo. Pagal verstuvo tipą buldozeriai skirstomi į paprastuosius ir universa-
liuosius. Paprastųjų buldozerių verstuvas yra nepasukamas ir nustatytas 90° kampu važia-
vimo kryptimi. Šį universaliųjų buldozerių kampą galima keisti nuo 45 iki 90°. Verstuvą 
nustačius 90° kampu, universaliaisiais buldozeriais dirbama kaip paprastai. Verstuvą nu-
stačius mažesniu kaip 90° kampu, universalieji buldozeriai gruntą perstumia ne tik į prie-
kį, bet ir į šoną. Buldozeriai valdomi hidrauliškai arba mechaniškai. Kai kurių buldozerių 
techniniai rodikliai pateikti 1.3 lentelėje.

1.3 lentelė. Vikšrinių buldozerių techniniai rodikliai

Parametrai Galingumas
kW

Masė
kg

Verstuvo matmenys
mm Pastabos

Modelis aukštis ilgis
DZ-42 (Rusija) 75 6910 800 2560
DZ-110 (Rusija) 118 16900 1150 3220
DZ-59 (Rusija) 255 44000 1200 4600 Su purentuvu
MK-21 (universalus) (Rusija) 118 20755 1200 4820
TD-15C (Lenkija) 104 13100 1140 3150 Su purentuvu
TD-15C (Lenkija) 104 13100 920 3830 Universalus 
TD-20e (Lenkija) 157 20952 1300 3500
TD-20e (Lenkija) 157 20952 1090 4384 universalus
CD-5B (Furukawa, Japonija) 28 4860 600 2270
D-65e-8 (Komatsu, Japonija) 123 16950 1200 3300 Su purentuvu
D-85A-18 (Komatsu, Japonija) 164 23350 1300 3800 Su purentuvu
D-155A-1 (Komatsu, Japonija) 239 33460 1590 4130 Su purentuvu
D-355A-3 (Komatsu, Japonija) 306 45310 1600 4600 Su purentuvu
D-40A-3 (Komatsu, Japonija) 67 9680 800 2380 Su purentuvu
Caterpillar D9(700) 320 26000 1530 4280 Su purentuvu
euclid TC12 380 2950 1580 5970 Su purentuvu

Verstuvo tūris m3
D 150 (Olandija) 141/104 16,6 3,7-4,1 Su purentuvu
D 180 (Olandija) 194/182 21,2 3,7-5,6 Su purentuvu
D 255 (Olandija) 246/177 30,4 4,1-7,0 Su purentuvu
D 350 (Olandija) 350/257 39,2 4,5-9,1 Su purentuvu

Buldozeriai ant ratinių traktorių yra labai manevringi, greitai pervažiuoja iš vienos 
darbo vietos į kitą.

Dėl darbinės dalies paprastumo buldozeris (1.22 pav.) yra nepakeičiama žemės kasimo 
ir transportavimo mašina. Juo atliekami labai įvairūs žemės darbai. Pagrindinės buldoze-
rių schemos yra skersinė ir išilginė-skersinė. 
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1.22 pav. Buldozeris su vikšrine važiuokle

Perstumiant gruntą į vieną kasvietės pusę, buldozeris grįžta į kasimo vietą apsisukęs 
arba atbuline eiga (1.23 pav., a, b), o perstumiant gruntą į abi kasvietės puses, išpylęs 
gruntą, buldozeris apsisuka ir grįžta tiesiogine eiga (1.23 pav., c). 

1.23 pav. Buldozerio skersinio kasimo schemos: 
a – gruntas perstumiamas į vieną pusę ir grįžtama 
atbuline eiga; b – gruntas perstumiamas į vieną 
pusę ir grįžtama apsisukus; c – gruntas perstumia-
mas į abi puses

Taip galima nukasti viršutinę kanalo dalį (1.24 pav., b). Siauros ir ilgos iškasos kasa-
mos išilginiu-skersiniu būdu (1.24 pav., f). 

Vandens ūkio statybose dažniausiai buldozeriais paskleidžiamas ekskavatorių iškastas 
gruntas (1.24 pav., a), pilami pylimai (1.24 pav.,c), užtvankos (1.24 pav., d) bei kelio san-
kasos. Be to, buldozeriais planiruojamos sausinamos bei drėkinamos žemės, užverčiamos 
senvagės bei duobės, nukasamas gruntas nuo karjerų ir statinių pagrindo, išskirstomas 
savivarčiais automobiliais arba skreperiais atvežtas gruntas, planiruojami iškasų bei san-
kasų šlaitai (ne statesni kaip 1:3) (1.24 pav., g), išlyginamos kanalų bei tranšėjų trasos ir 
atliekami kitokie darbai.
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1.24 pav. Buldozerio darbo sche-
mos:
a – paskleidžiamas ekskavatorių 
iškastas gruntas; b – nukasama ka-
nalo viršutinė dalis; c – supilamas 
pylimas; d – supilama užtvanka; 
e – išlyginamas paviršius; f – iš-
ilginio-skersinio būdo schema; 
g – išlyginami užtvankos šlaitai

Universaliaisiais buldozeriais užverčiamos tranšėjos (1.25 pav., b), senos sausinimo 
sistemos grioviai bei senvagės, nuo statinių pagrindo nukasamas armuo (1.25 pav., c), pa-
daromos terasos (1.25 pav., d), profiliuojamos kelių sankasos (1.25 pav., e) ir t.t. Atliekant 
šiuos darbus, universalių buldozerių našumas esti didesnis negu paprastų. Universalių 
buldozerių kampas su važiavimo kryptimi keičiamas atsižvelgiant į grunto rūšį ir drėgnu-
mą: jei tai sausas smėlis, jis nustatomas didžiausias, jei šlapias molis, − mažiausias.

1.25 pav. Universaliojo buldozerio dar-
bo schemos:
a – grunto judėjimo prieš verstuvą sche-
ma; b – užverčiamos tranšėjos; c – nu-
kasamas gruntas nuo statinių pagrindo; 
d – padaromos terasos; e – profiliuoja-
mas grunto kelias

buldozerių našumas. Priklausomai nuo darbų pobūdžio, jis išreiškiamas tūrio arba 
ploto vienetais per laiko vienetą. Buldozerių našumas labiausiai priklauso nuo grunto 
savybių, perstūmimo atstumo, paviršiaus nuolydžio ir verstuvo dydžio bei formos. Buldo-
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zerio eksploatacinis našumas Pe, kasant ir perkeliant gruntą, apskaičiuojamas kaip ciklinių 
žemės kasimo mašinų pagal formulę:

   tišpine KKKKnqP ⋅′⋅⋅⋅⋅=  m3/h,   (1.31)
čia q − vienu kartu perstumiamo grunto kiekis m3; 
n − ciklų skaičius per valandą; 
Kn − grunto nubyrėjimo į šonus koeficientas; 
Ki − žemės paviršiaus nuolydžio įtakos koeficientas; 

išpK ′
 − išpurento grunto perskaičiavimo į nepurentą koeficientas; 

Kt − darbo laiko panaudojimo koeficientas.
Vienu kartu perstumiamo grunto kiekis nustatomas pagal formulę:

   
ϕ
β

tg2
KsinbHq v

2 ⋅⋅⋅
=  m3 ,    (1.32)

čia H − verstuvo aukštis m; 
b − verstuvo ilgis m; 
β − verstuvo kampas su važiavimo kryptimi laipsniais; 
ϕ − grunto natūralaus byrėjimo kampas laipsniais; 
Kv − erdvės prieš verstuvą (apibrėžtos natūraliu grunto byrėjimo šlaitu) pripildymo koeficientas.

Darbo ciklų skaičius per valandą toks:

    
cT

3600n =  ,     (1.33)
čia Tc − darbo ciklo trukmė s.

Darbo ciklo trukmė nustatoma analogiškai kaip skreperio.
Grunto nubyrėjimo koeficientas nustatomas pagal formulę:
    lz1Kn ⋅−= ,     (1. 34)

čia z − koeficientas, priklausantis nuo grunto. Jis kinta nuo 0,008 (esant rišliems gruntams) iki 0,04 
(esant biriems gruntams); 
l − perstūmimo atstumas m.

Buldozerio našumas atliekant paviršiaus planiravimo darbus nustatomas pagal formulę:

   






 +

⋅⋅⋅⋅⋅
=

p

tp
e

t
v
Lm

KKsinbL3600
P

β
 m2/h,   (1.35)

čia L − planiruojamo ploto ilgis m;
b − verstuvo plotis m; 
β − verstuvo kampas su važiavimo kryptimi laipsniais; 
m − važiavimų viena vieta skaičius; 
v − buldozerio darbo greitis m/s; 
Kp − darbo juostų perdengimo koeficientas ≈ 0,8; 
tp − posūkių trukmė s; 
Kt − darbo laiko išnaudojimo koeficientas.

Buldozerių našumo didinimas  Našumą galima didinti tokiais būdais: 1) iš karto per-
stumiant kuo daugiau grunto; 2) grunto sampilams skleisti komplektuojant mažo ir dide-
lio galingumo buldozerius; 3) trumpinant darbo ciklą; 4) geriau panaudojant darbo laiką.
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Daugiau grunto iš karto perstumiama, naudojant verstuvo platintuvus, šoninius sky-
dus bei specialios formos verstuvus. Kuo didesniu atstumu gruntą reikia stumti, tuo šių 
įrengimų efektyvumas didesnis, Iš karto daugiau grunto perstumiama dviem buldozeriais 
0,3-0,5 m atstumu vienas nuo kito (1.26 pav., a). Stumiant gruntą keletą kartų ta pačia 
vieta, susidaro tranšėja (1.26 pav., b, c, d) ir mažiau grunto nubyra į šonus.

1.26 pav. Priemonės buldozerio našumui 
didinti:
a – gruntas perstumiamas dviem buldoze-
riais; b – gruntas perstumiamas tranšėja; 
c – gruntas perstumiamas tarp pylimėlių, 
susidariusių iš nuobirų; d – gruntas kasa-
mas šachmatų forma; e – gruntas kasamas 
smūgiais; f – kasimo baro ilgis sutrumpi-
namas, kasant gruntą storu sluoksniu

Darbo ciklas sutrumpėja, racionaliai suderinus grunto kasimą ir perstūmimą. Kad būtų 
lengviau kasti, kietus gruntus reikia išpurenti purentuvais. Darbo ciklas esti trumpesnis, 
kasant gruntą trumpesniame bare. Todėl reikia visiškai panaudoti variklio jėgą ir kasti kuo 
storesnį sluoksnį. Pradžioje verstuvas kuo giliau įleidžiamas į gruntą, kol variklis pradeda 
gesti, paskui, kaupiantis gruntui prieš verstuvą, palaipsniui iškeliamas (1.26 pav., e). Jei 
įmanoma, gruntą reikia kasti į nuokalnę. Tokiu atveju buldozeris dirba didesne jėga, grun-
tas greičiau iškasamas. Kuo greičiau buldozeris juda, tuo trumpesnis jo darbo ciklas, todėl 
pervežti gruntą ir grįžti tuščiomis reikia kuo didesniu greičiu. Gruntą kasant baras turi būti 
kuo trumpesnis, nes tuomet buldozerio greitis būna mažiausias (1.26 pav., f).

Buldozerių našumą galima labai padidinti gerai panaudojant darbo laiką. Tinkamai or-
ganizavus darbus, buldozeriais galima dirbti ištisus metus bei dviem trimis pamainomis. 
Reikia gerai techniškai juos prižiūrėti, laiku remontuoti ir mažinti negamybines prastovas.

1. 9. Žemės darbai greideriais ir lygintuvais

Greideriai yra kelių tiesimo mašinos. Tiesioginė jų paskirtis − profiliuoti gruntinius 
kelius bei sankasas, tačiau jais sėkmingai dirbami ir kitokie darbai.
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Vandens ūkio statybose greideriais lyginamos aikštelės, iškasų dugnas, sankasų viršus 
ir šlaitai, nuo statinių pagrindo nukasamas armeninis sluoksnis, išskirstomas į statinius at-
vežtas gruntas, įrengiamos lėkščiašlaitės vagos, kasami nedideli grioveliai ir dirbami kiti 
darbai. Greideriams galima pritaikyti kitokius darbo įrengimus: purentuvą ir maišytuvą 
kelio dangos mišiniui paruošti.

Greideriai esti prikabinamieji ir savaeigiai (autogreideriai). Prikabinamųjų greiderių 
valdymas yra rankinis, autogreiderių − hidraulinis arba mechaninis. Spaudimui į gruntą 
padidinti virš verstuvo įrengiamas specialus bunkeris balastui, kuriuo nustatomas pagei-
daujamas spaudimas. 1.27 pav. pavaizduotas savaeigis greideris (autogreideris).

1.27 pav. Savaeigis greideris (autogreideris)

Panašūs į greiderius yra ilgabaziai lygintuvai, tik jų atstumas tarp ašių yra gerokai 
didesnis, dėl to jie mažiau kopijuoja žemės paviršių ir geriau išlygina. Kai kurie greiderių 
techniniai rodikliai pateikti 1.4 lentelėje.

Greideriais dirbama, važiuojant pagal žiedinę išilginę schemą (1.28 pav., a), išilgai 
didžiausios statinio ar žemės sklypo ašies arba spirale (1.28 pav., b, c). Tuščiomis greide-
riais beveik nevažiuojama, nes verstuvo padėtį galima lengvai keisti (1.29 pav.).

1.28 pav. Greiderio darbo schemos:
a – žiedinė išilginė; b – išilginė spiralinė; c – skersinė spi-
ralinė.
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1.4 lentelė. Greiderių techniniai rodikliai

Parametrai Galingumas
kW

Masė
t

Verstuvo matmenys 
m

Minimalus 
posūkio 

spindulys
Darbinis 
greitis
km/hModelis ilgis aukštis m

DZ-122 (Rusija) 66 14,7 3,70 600 12 0-41
DZ-98-1-4 (Rusija) 121 19,5 4,25 700 18 3,5-50
SAKAI SM300 (Japonija) 104 11,04 3,71 610 6,6 3,6-43,9
SAKAI SM 350-R (Japonija) 104 10,39 3,71 610 9,9 3,8-44
Komatsu GD31-RC-3A 82 8,93 3,70 610 10 0-50
Komatsu GD600R-3 108 12,19 4,00 600 15 0-50
Komatsu GD705R-2 134 17,50 4,20 700 18 0-50
Richier 100 78 11,00 3,80 550
Caterpillar 14 120 13,30 3,66
F 106.6 (Olandija) 99 11,50 3,36 0,53
F 140 (Olandija) 104 13,50 3,66 0,62
F 156.6 (Olandija) 129 16,20 3,66 0,60
F 170 (Olandija) 127 14,50 3,96 0,67
F 200 (Olandija) 149 17,2 4,27 0,67

1.29 pav. Greiderio verstuvo nustatytos schemos:
a, d, f – verstuvas nustatytas 90° kampu su važiavimo kryptimi; b – greiderio ratai nuožulniame 
paviršiuje; c – verstuvas nustatytas su nuolydžiu statmenai judėjimo krypčiai; d – keičiamas vers-
tuvo kampas su važiavimo kryptimi; e – pagrindinis rėmas persistūmęs užpakalinės ašies atžvilgiu; 
f – verstuvas nustumtas į šoną

Priklausomai nuo darbų pobūdžio greiderio verstuvą galima nustatyti įvairiais kampais 
su važiavimo kryptimi. Planiruojant paviršių ir išlyginant supiltą gruntą, verstuvas turi 
sudaryti 90° kampą su važiavimo kryptimi. Kelio sankasai profiliuoti ir kitiems darbams, 
kai gruntą reikia perstumti į šonus, verstuvas nustatomas mažesniu negu 90° kampu. Be 
to, pagal darbų pobūdį galima keisti važiuoklės ir prikabinimo ašies padėtį.

Verstuvo pjovimo kampas nustatomas nuo 35 (esant rišliems gruntams) iki 40° (esant 
biriems gruntams).

Atliekant darbus siauruose statiniuose, kai jų plotis mažesnis kaip 2 posūkio spinduliai, 
greideris apsisuka, išvažiavęs už darbo baro ribų (1.28 pav., a). Plačiuose statiniuose greide-
riui geriausia dirbti judant spirale išilgai (1.28 pav., b) arba skersai statinio (1.28 pav., c).

Lygintuvais dirbama analogiškai kaip greideriais pagal žiedinę išilginę arba spiralinę 
darbo schemą. Geriau paviršius išlyginamas ir našiau dirbama pagal įstrižinę - kryžminę 
schemą (2. 6 pav.).
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Greiderių našumas. Priklausomai nuo atliekamų darbų rūšies greiderių našumą gali-
ma apskaičiuoti m1, m2 arba m3 per laiko vienetą. Našumas apskaičiuojamas kaip nuolati-
nės veikos arba kaip ciklinių žemės kasimo mašinų.

Greiderio, kaip nuolatinės veikos mašinos, eksploatacinis našumas apskaičiuojamas taip:
    tve KKvP ′⋅⋅⋅=ω  m3/h,   (1.36)

čia ω − kasamos grunto drožlės skersplotis:
    βω sinbh ⋅⋅= ,    (1.37)

h − drožlės storis m; 
b − greiderio verstuvo plotis m;
β − verstuvo kampas su važiavimo kryptimi laipsniais; 
v − greiderio darbo greitis m/h; 
Kv − greičio nevienodumo koeficientas.

Greiderio bei lygintuvo, kaip ciklinės žemės kasimo mašinos, eksploatacinis našumas 
nustatomas pagal tokią formulę:

    te KnLP ⋅⋅⋅=ω  ,    (1.38)
čia ω − kasamos grunto drožlės skersplotis m2; 
L − darbo baro ilgis m;
n − ciklų skaičius per laiko vienetą.

Planiruojant žemės paviršių, greiderio arba lygintuvo našumą galima apskaičiuoti pa-
gal formulę:

    
m

KvKsinb
P tp

e

⋅⋅⋅⋅
=

β
 m2/h,  (1.39)

čia Kp − darbo juostų perdengimo koeficientas (Kp ≈ 0,8); 
v − greiderio darbo greitis m/h;
m − važiavimų viena vieta skaičius.

Našumo didinimas  Kad greideris bei lygintuvas našiai dirbtų, reikia: a) dirbti kuo di-
desniu greičiu; b) vengti važiuoti tuščiomis; c) gerai išnaudoti mašinos darbo laiką. Len-
gvuose gruntuose greideriais reikia dirbti su verstuvo ilgintuvais, o darbo greitį ir kasamo 
sluoksnio storį parinkti tokį, kad būtų kuo geriau panaudotas variklio galingumas.

1. 10. Grunto pervežimas

Gruntą tam tikru atstumu perkelia visos žemės kasimo mašinos. Toliau gruntas gabe-
namas specialiosiomis pervežimo mašinomis.

Vandens ūkio statybose gruntą reikia pervežti statant užtvankas, pylimus, stambius 
kanalus, kasant pamatų duobes ir kt.

Gruntas pervežamas ciklinėmis ir nuolatinės veikos mašinomis. Ciklinės mašinos yra 
automobiliai ir traktoriai, o nuolatinės veikos − transporteriai ir kt.

Dažniausiai gruntas gabenamas savivarčiais automobiliais. Kai kurių savivarčių auto-
mobilių techniniai rodikliai pateikti 1.5 lentelėje.
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1.5 lentelė. Savivarčių automobilių techniniai rodikliai

Modelis Keliamoji galia 
t

Kėbulo talpa
m3

Renault (Prancūzija) 9 5
12 7
15 8,5

euclid (Prancūzija) 25 13
35 19
50 27
75 40

MAZ (Rusija)
MAZ-205 6 3,6
MAZ-503B 7 4,5
Belaz-548 (Baltarusija) 27 21,7
Belaz-549 (Baltarusija) 75 42
Komatsu (Japonija)
HD 200D-3 20 12
HD 325-5 32 17
HD 465-3 46 29
HD 785-2 78 38

Priklausomai nuo pervežamo grunto kiekio automobilių keliai įrengiami gruntiniai 
žvyro, asfalto arba betoniniai. Karjerų, užtvankų bei kanalų teritorijoje įrengiami laikini 
gruntiniai arba surenkamieji bei išardomieji keliai iš gelžbetoninių plokščių. Jei keliai 
geri, prie savivarčių automobilių galima prikabinti savivartes priekabas.

Karjeruose gruntas į automobilius bei priekabas pakraunamas ekskavatoriais su tie-
sioginiu kastuvu. ekskavatoriaus kaušo talpa parenkama pagal automobilio kėlimo galią. 
Automobiliai iki 5 t kėlimo galios pakraunami ekskavatoriais iki 0,5 m3 kaušo talpos, o 
5−10 t kėlimo galios automobiliai − 0,5−1,0 m3 kaušo talpos. Didesnės keliamosios galios 
automobiliams pakrauti ekskavatoriai parenkami individualiai, sudarant statybos darbų 
technologijos projektus (SDTP) .

Traktoriais gruntas vežamas specialiose priekabose. Vikšriniais traktoriais tikslinga 
gruntą vežti iki 1 km, o ratiniais − iki 10 km.

Hidromechanizacijos priemonėmis kasamas gruntas perkeliamas panaudojant vandenį.
Transporteriais gruntas transportuojamas iki 250 m. Transporteriais gruntas perkelia-

mas horizontalia ir nuožulnia (iki 27°) kryptimi.
Per kliūtis, kelius, upes gruntas perkeliamas pakabinamais kaušais.
Ciklinių grunto pervežimo priemonių našumas apskaičiuojamas pagal formulę:
    te KQnP ⋅⋅= ,     (1.42)

čia n − transporto darbo ciklų skaičius per valandą; 
Q − per vieną ciklą perkeliamo neliesto grunto tūris m3 .

Juostinių transporterių našumas apskaičiuojamas pagal formules:
a) plokščiosios juostos
   tsvišp

2
e KKKKvB150P ⋅⋅⋅′⋅⋅= m3/h;   (1.43)
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b) lovinės juostos 
   tsvišp

2
e KKKKvB250P ⋅⋅⋅′⋅⋅= m3/h,   (1.44)

čia B − juostos plotis m; 
v − juostos judėjimo greitis m/h; 
Kv − juostos pripildymo koeficientas, lygus 0,5-1,0; 
Ks − grunto dalelių stambumo koeficientas, lygus 0,75-1,0.

1. 11. Grunto tankinimas

Kasamas, pervežamas ir pilamas į statinius gruntas išpurenamas. Statiniuose gruntas, 
veikiamas savo svorio ir kritulių, palaipsniui tankėja, tačiau šis procesas vyksta gana ilgai 
− dešimtis metų. Išpurentų gruntų laikomajai galiai padidinti, poringumui, deformacijoms 
ir filtracijai sumažinti gruntai tankinami.

Išpurentas gruntas tankinamas pasluoksniui, todėl jis, atvežtas į statinius, išskirstomas 
lygiais sluoksniais. Sluoksnių storis priklauso nuo tankinimo priemonių darbo parametrų.

Grunto tankinimo efektyvumas priklauso nuo grunto rūšies, drėgnio ir tankinimo prie-
monių rūšies. Labiau išsipurena rišlūs moliniai gruntai, todėl juos reikia labiau tankinti. 
Sausi smėliniai gruntai, supilti į statinius, užima beveik tą patį tūrį, kaip ir karjere. Sudrė-
kintus juos galima sutankinti labiau negu jų natūralus tankis.

Tankinimo efektyvumas labai priklauso nuo grunto drėgnumo. Drėgmė mažina trintį 
tarp grunto dalelių, todėl jos lengviau pasistumia, tačiau tankinti gruntą lengviau tik iki 
tam tikro drėgnio. Šlapią gruntą sutankinti sunkiau negu normalaus drėgnio. Optimalus 
grunto drėgnis yra toks, kai tankinant sunaudojama mažiausiai energijos. Optimalus smė-
lio drėgnis yra 7−11 %, priesmėlio − 9−14 %, priemolio − 13−19 %, sunkaus priemolio 
ir molio − 18−24 %.

Jeigu faktiškas drėgnis yra mažesnis negu optimalus, tai gruntas drėkinamas. Kiek 
reikia vandens 1 m3 grunto sudrėkinti iki optimalaus drėgnio, apskaičiuojama pagal 
formulę:

    ,    (1. 45)
čia q − vandens kiekis m3; 
W0 − optimalus grunto drėgnis %; 
Wf − faktiškas grunto drėgnis %; 
sg − grunto tankis t/m3; 
s0 − vandens tankis t/m3 .

Gruntas drėkinamas karjere arba statinyje, − ten, kur arčiau vandens šaltinis. Tiks-
lingiau drėkinti statinyje, nes tuomet nereikia iš karjero vežti į statinį vandens. Grunto 
tankinimo priemonės esti statinio, dinaminio, vibracinio ir mišriojo veikimo (1.30 pav.). 
Statinio veikimo grunto tankinimo priemonės yra lygieji, kumštiniai (1.30 pav., a), grote-
liniai ir pneumatinių ratų (1.30 pav., b) volai.
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1. 30 pav. Grunto tankinimo priemonių schemos (Statybos taisyklės, 2004)
a – lygusis prikabinamasis vibrovolas; b – kumštinis prikabinamasis vibrovolas; c – kumštinis 
prikabinamasis volas,; d – lygusis savaeigis volas; e – pneumatinis volas; f – kumštinis savaeigis 
vibrovolas

Jie būna prikabinamieji, pusiau prikabinamieji ir savaeigiai. Dinaminės grunto tanki-
nimo priemonės yra mechaninio, pneumatinio bei elektrinio veikimo įvairių tipų plūktu-
vai bei specialios dinaminio veikimo mašinos (1.30 pav., c). Vibracinės grunto tankinimo 
priemonės yra pakabinamieji, prikabinamieji ir savaeigiai (1.30 pav., d) vibrotankintuvai. 
Jie būna paviršinio ir giluminio veikimo. Mišriojo veikimo grunto tankinimo priemonės − 
tai įvairūs anksčiau išvardintų priemonių deriniai. 1.30 pav., e pateikta vibrovolo schema. 
Šio volo statinis spaudimas suderintas su vibracija. 

Lygūs prikabinamieji volai skirti biriems gruntams tankinti. Dabar jie vis rečiau nau-
dojami, nes nekaip tankina. Lygiais savaeigiais volais paprastai tankinamas žvyro arba 
smėlio sluoksnis prieš įrengiant kelio dangą. Kumštiniai volai skirti rišliems gruntams 
tankinti. Prikabinamųjų kumštinių volų techniniai rodikliai pateikti 1.6 lentelėje. 

1.6 lentelė. Prikabinamųjų kumštinių volų techniniai rodikliai
Modelis

Parametrai
Rusija Japonija

DU-32A DU-3 FT80 FT2
Masė bruto kg 18000 2900 7500 17500
Masė be balasto kg 9000 13000 4600 7500
Užgriebio plotis m 2,60 2,80 2,91 3,30

Slėgis į gruntą:
- su balastu kg/cm2 88,0 34,4 28,4 65,8
- be balasto kg/cm2 46,8 15,0 17,5 28,2

Pneumatinių ratų volais paprastai tankinami rišlūs gruntai. Jei mažas oro slėgis padango-
se, šiais volais galima tankinti ir birų gruntą. Kai kurių pneumatinių volų techniniai duome-
nys pateikti 1.7 lentelėje. Groteliniai prikabinamieji volai tinka žvyrui, skaldai bei biriems 
gruntams tankinti. Jie taip pat gerai tinka sudžiūvusiam arba sušalusiam gruntui smulkinti. 
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Dinaminio veikimo grunto tankinimo priemonėmis galima tankinti birų ir rišlų gruntą. Įvai-
riais plūktuvais dažniausiai tankinamas gruntas sunkiai prieinamose, nepatogiose vietose: 
užpilant statinių pamatus, tranšėjas, duobes, žemių statinių šlaituose. Plūktuvai esti ranki-
niai ir pakabinami prie ekskavatorių bei kranų. Jie gali būti stačiakampio skerspjūvio, ap-
valūs bei kriaušės formos. Vibracinio veikimo tankinimo priemonės tinka biriems ir mažai 
rišliems gruntams tankinti. Gerai tankinama mišraus veikimo priemonėmis: vibrovolais, vi-
broplūktuvais ir kt. Tankinant vibrovolais suderinami statinių slėgis ir vibracija. 1.8 lentelėje 
pateikti lygiųjų vibrovolų techniniai duomenys, o 1.9 lentelėje − kumštinių vibrovolų. Vi-
broplūktuvais tankinamas gruntas sunkiai prieinamose vietose, pvz., prie statinių, kur grun-
to tankinimo mašinos negali privažiuoti. Vibroplūktuvai gaminami labai įvairūs. Tankinimo 
antgalio dydis 0,15 x 0,15 iki 0,35 x 0,35. Kartais naudojami ir rankiniai plūktuvai. Kai 
tankinimo darbų apimtis didesnė, taikomos vibroplokštės. Gamyboje dažniausiai taikomos 
„Dynapas“ firmos tankinimo plokštės nuo 0,29 x 0,29 iki 1 x 1 m dydžio.

Gruntą galima tankinti kartu atliekant kitas operacijas: grunto sklaidymo, pervežimo, 
laistymo. Tam prikabinamosios ir pusiau prikabinamosios grunto tankinimo priemonės 
kabinamos prie buldozerių, skreperių, savivarčių automobilių bei laistymo mašinų. Grun-
to pervežimo ir išsklaidymo mašinos taip pat gruntą tankina, todėl transporto judėjimą 
statiniu reikia reguliuoti, kad vienodai būtų tankinamas visas gruntas.

Kiek reikia sutankinti gruntą, nurodoma projekte ir išreiškiama grunto skeleto tūrio vie-
neto svoriu. Grunto tankinimo efektyvumas labiausiai priklauso nuo tankinimo priemonių 
ir metodų. Paprastai gruntas tankinamas sluoksniais. Jų storis parenkamas pagal tankinimo 
priemonių darbo parametrus (1.7 lentelė). Nustatyto tankinimo sluoksnių storio reikia 

1.7 lentelė. Pneumatinių volų techniniai rodikliai
Modelis RUSIJA SAKAI (Japonija)

Parametrai DU-31A DU-29 TS-7409 TS-150 TA-7510 TS-360
Masė bruto kg 16000 30000 20000 15500 29000 35700
Masė be balasto kg 8440 23000 8500 8500 10700 16200
Ratų skaičius: prie-
kinių/užpakalinių 3/4 3/4 4/5 4/5 4/5 4/5

Masė, tenkanti 
kiekvienam ratui 
priekiniam/galiniam
− bruto kg 2200/2300 4000/4500 2050/2360 1575/1840 3000/34000 3825/6100
− be balasto kg 1200/1300 3000/3500 825/1040 825/1040 1050/1300 1770/1820
Užgriebio plotis m 1,9 2,22 2,05 2,02 2,085 2,430
Posūkio s 
pindulys m 6,5 7,0 6,7 6,7 7,0 7,5

Darbinis  
greitis km/h 0,72-11,5 0-12,8 3,4-24,0 4,0-24,0 3,3-23,6 0-12

Slėgis  
padangoms kPa 300-550 350-1000 300-800 180-730 200-1000 200-1000
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1.8 lentelė. Savaeigių lygių vibracinių volų techniniai rodikliai
Modelis

Parametrai
DU-47A
(Rusija)

SAKAI (Japonija)
SV-70 SV-70DA SV-91 SV-91DP

Cilindrų diametras m 1,2/1,25 1,25 1,25 1,53 1,70

Masė bruto kg 8000 6500 7300 8800 11500

Masė, tenkanti priekinei ašiai kg 6000 3100 4100 5100 6800

Masė, tenkanti užpakalinei ašiai kg 2000 3400 3200 4700 4700

Užgriebio plotis m 1,20 1,70 1,70 2,15 2,15

Darbinis greitis km/h 0-1,8/0-6,3 0-6/0-10 0-5/0-12 0-10/0-28 0-13

Posūkio spindulys m 3,0 4,1 4,1 5,7 6,0

Vibracijos jėga kg 6000 6000-11000 6000-11000 8500-21000 6400- 25000

Vibracijos dažnis v/min 1800 1800 2600 1300-1800 1300-1700
1.9 lentelė. Kumštinių vibracinių volų techniniai rodikliai
Sakai (Japonija)

Modelis
Parametrai

Savaeigiai Prikabinamieji
SV-70TF SV-91T SV-91TF PV-70 PV-100T

Masė bruto kg 8600 11800 13900 7200 10000
Cilindro diametras m 1,40 1,76 1,76 1,65 1,70
Kumštelių aukštis mm 75 115 115 120 120
Užgriebio plotis m 1,70 2,15 2,15 1,93 2,05
Vibracijos jėga kg 13000 15000-25000 15000-20000 22000 31000
Vibracijos dažnis v/min 1800 1700 1700 1600 1500
Darbinis greitis km/h 0-10 0-13 0-13 0-6 0-6
Posūkio spindulys, m 4,2 6,0 6,0 - -

griežtai laikytis. Supiltą gruntą reikia tuojau sutankinti. Jeigu gruntas šlapias, tai tiks-
linga išsklaidžius keletą dienų leisti jam pradžiūti.

Volais gruntas tankinamas važiuojant pagal žiedinę schemą, apie ilgąją statinio ašį. 
Stačiakampiuose žemės statiniuose gruntą galima tankinti, važiuojant pagal spiralės sche-
mą. Kad neliktų nesutankintų vietų, tankinimo juostos perdengiamos 10−15 cm. Kie-
kvienas sluoksnis tankinamas viena vieta važiuojant kelis kartus. Kiek kartų viena vieta 
važiuoti, priklauso nuo grunto sutankinimo laipsnio, grunto savybių ir volų lyginamojo 
spaudimo į gruntą. Lygiais volais tankinama važiuojant viena vieta vidutiniškai 6−10 kar-
tų; kumštiniais − 4−10 kartų; pneumatinių ratų volais − 2−3 kartus (tankinant smėlį), 3−4 
kartus (tankinant priesmėlį) ir 5−6 kartus (tankinant priemolį ir molį).

Dinaminio veikimo mašinomis, savaeigiais plūktuvais, vibroplūktuvais bei rankiniais 
plūktuvais gruntas tankinamas juostomis. Prie ekskavatoriaus ar krano pakabinamais 
plūktuvais gruntas tankinamas lankais, ekskavatoriui arba kranui judant išilgai statinio.

Vibracinio veikimo priemonėmis gruntas paprastai tankinamas juostomis.
Tankinimo kokybė kontroliuojama nustatant standartinį tankinimo rodiklį DPr. Jį ga-

lima nustatyti paimant grunto pavyzdžius, tačiau tam reikia daug darbo. Pastaruoju metu 
grunto tankinimo kokybė vis dažniau kontroliuojama radiometriniu metodu. Šiuo prin-
cipu veikia prietaisas PGP-1. Tankis juo nustatomas vietoje, neimant grunto pavyzdžių. 
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Prietaisu nustatomas gama spindulių sklidimo intensyvumas, priklausantis nuo grunto 
tankio .

Grunto sutankinimo rodiklis DPr yra faktinio sausojo grunto tankio ρd santykis su Prok-
toro tankiu (ρPr):

     ,    1.46
čia ρd − sausasis grunto tankis g/cm3;
RPr − Proktoro tankis g/cm3 .

Proktoro tankis (ρPr) yra didžiausias sausasis grunto tankis atlikus Proktoro bandymą, 
kai tankinimo darbo sąnaudos sudaro 0,6 MN/m3. Standartinis modifikuotasis Proktoro 
tankis mod ρPr yra didžiausias sausasis grunto tankis atlikus Proktoro bandymą, kai tanki-
nimo darbo sąnaudos sudaro 2,7 MN/m3 . 

   Grunto sutankinimo rodikliui DPr nustatyti imami bandiniai pagal 
standartą, ir laboratorijoje nustatomas sausasis grunto tankis (ρd) ir 
Proktoro tankis (ρPr). Darbo vietoje DPr nustatyti taikomas pernešamas 
dinaminio grunto sutankinimo rodiklio nustatymo prietaisas (1.31 pav.). 
Kaip jį naudoti, išmokstama laboratorinių darbų metu.

1.31 pav. Dinaminis grunto sutankinimo kokybės nustatymo prietaisas (Dyna-
mischer... 1992):
1 – 300 mm apkrovos plokštė; 2 – rankenos plokštei pernešti; 3 – prietaisas 
plokštės vertikaliam poslinkiui matuoti; 4 – krintantis svoris; 5 – amortizato-
rius; 6 – kreipiamasis vamzdis; 7 – fiksavimo ir atkabinimo įtaisas

1.12. Grunto purenimas

Kai kurios žemės kasimo mašinos kietų III-IV grupių gruntų kasti negali. Tada, prieš 
kasant, gruntą reikia išpurenti. Gruntas purenamas specialiais prikabinamaisiais arba pa-
kabinamaisiais purentuvais. Purentuvų konstrukcija paprasta: rėmas su prikabinimo ar pa-
kabinimo bei valdymo įtaisais ir dantimis gruntui purenti. Dantys būna įvairių konstruk-
cijų ir tvirtinami įvairiais atstumais vienas nuo kito. Traukiant traktoriui, dantys įsminga 
ir ardo gruntą. Purenama važiuojant išilgai didžiosios karjero ašies pagal žiedinę arba 
spiralinę schemą. Dažniausiai gruntas purenamas 40−80 cm gylio.

1. 13. Žemės darbai, dirbami hidrauliniu būdu

Hidraulinis (hidromechanizuotas) žemės darbų būdas yra toks, kai gruntas išplauna-
mas, perkeliamas ir supilamas į statinius panaudojant vandenį. Išplovimo vietoje susidaro 
grunto ir vandens mišinys, vadinamas pulpa. Slėginiais vamzdžiais (pulpovamzdžiais) ji 
transportuojama į supylimo vietą. Išpylus pulpą, grunto dalelės nusėda, o nuskaidrėjęs 
vanduo nuvedamas už statinio ribų.
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Jei geros sąlygos, hidraulinis žemės darbų būdas yra labai našus ir pigus. Darbų vie-
neto kaina daugiausia priklauso nuo gamtinių sąlygų − grunto rišlumo, kasimo gylio, 
siurbimo ir supylimo vietų geodezinio peraukštėjimo, vandens šaltinio padėties.

Hidrauliniu būdu darbų negalima atlikti, jei arti kasimo vietos nėra pakankamai van-
dens. Šiuo būdu neapsimoka kasti gruntų ir tada, kai reikia atlikti nedaug darbų.

Hidraulinis būdas taikomas: a) dideliems kanalams ir pamatų duobėms kasti; b) už-
tvankoms suplauti; c) kanalams, tvenkiniams, ežerams ir kitokiems vandens telkiniams 
valyti ir gilinti; d) žvyrui ir smėliui imti iš po vandens ir kt. Gruntas išplaunamas hidro-
monitoriais arba žemsiurbėmis. 

Hidromonitorius − tai įtaisas vandens čiurkšlei suformuoti ir nukreipti į gruntą (1.32 
pav.). Jais išplaunamas gruntas sausuose karjeruose. Vandeniui tiekti į hidromonitorių prie 
vandens telkinio įrengiama laikina siurblinė. Vanduo tiekiamas vamzdžiais. Į gruntą nu-
kreipta vandens čiurkšlė suardo jo paviršių, o tekantis vanduo suardytą gruntą nuplauna Kuo 
didesnis vandens greitis, tuo čiurkšlės gruntą ardo labiau. Gruntas intensyviai išplaunamas, 
kai čiurkšlės vandens greitis toks: smėlio − 10−12 m/s; priesmėlio ir lioso − 12−20 m/s; 
priemolio − 18−25 m/s; molio − 25−35 m/s. Dėl trinties su oru vandens čiurkšlė deformuo-
jasi, mažėja vandens greitis ir smūgio jėga. Todėl hidromonitorius turi būti kuo arčiau grun-
to. Hidromonitorius statomas kasvietės dugne arba žemės paviršiuje. Pastačius jį kasvietės 
dugne, vandens čiurkšle plaunama kasvietės papėdė (1.33 pav., a); dalis grunto atplyšta ir 
nugriūna. Vėliau vandens čiurkšle suplaunamas nugriuvęs gruntas (1.33 pav., b). Pastačius 
hidromonitorių žemės paviršiuje, vandens čiurkšlė nukreipiama žemyn, pulpos tekėjimo 
kryptimi (1.33 pav., c). Plovimo efektyvumui padidinti gruntą galima išpurenti buldozeriu.

1.32 pav. Hidromonitoriaus schema:
1 – vamzdis; 2 – viršutinė alkūnė; 3 
– apatinė alkūnė; 4 – hidrocilindrai; 5 
– vandens tiekimo vamzdis; 6 – antga-
lis; 7 – valdymo pultas; 8 – hidraulinės 
valdymo sistemos vamzdžiai; 9 – me-
talinės rogės

1.33 pav. Hidromonitoriaus darbo būdai:
a− paplaunama kasvietės papėdė; b – plaunamas nugriuvęs 
gruntas; c – gruntas plaunamas iš viršaus; d – hidromonito-
riaus žingsnio (L) nustatymo schema

Žemsiurbės. Gruntas iš po vandens siurbiamas žemsiurbėmis. Jos gali būti plaukio-
jančios, ratinės bei vikšrinės. Dažniausiai dirbama plaukiojančiomis žemsiurbėmis. Jų 
našumas labai įvairus − nuo 250 iki 1 000 000 m3 pulpos per valandą. Didelio našumo 
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žemsiurbėmis suplaunamos stambios užtvankos, įrengiami kanalai bei prieplaukos. Mažo 
našumo žemsiurbėmis valomi drėkinimo ir sausinimo kanalai bei tvenkiniai. 

Didelės žemsiurbės paprastai esti elektrinės, mažo našumo − dyzelinės.
Grunto siurbimo intensyvumas priklauso nuo jo sudėties, rišlumo ir siurbimo greičio. 

Kuo arčiau grunto nuleidžiamas čiulpvamzdis, tuo siurbimo greitis didesnis. Paprastai 
siurbimo greitis esti ne didesnis kaip 3,5 m/s. Gruntai, kurie tokiu siurbimo greičiu neiš-
plaunami, išardomi mechaniškai specialiais purentuvais. Jie esti labai įvairios konstrukci-
jos. Kanalams, tvenkiniams ir ežerams valyti reikia purentuvų, kuriais būtų galima išpu-
renti vandens augalija užaugusį gruntą. Žemsiurbėmis iš po vandens (1.34 pav., a, b) 
gruntas kasamas, perkeliant jas išilgai (1.34 pav., d) arba skersai (1.34 pav., e) kasvietės. 
Žemsiurbės perkeliamos tolygiai, palengva, vienodai išimant gruntą. Kasvietėje žemsiur-
bės valdomos poliniu būdu (poliais, inkarais, suktuvais ir lynais) (1.34 pav., f) ir inkariniu 
būdu (inkarų suktuvais ir lynais) (1.34 pav., d, e).

1.34 pav. Žemsiurbių darbo schemos:
a− viršvandeniniame karjere; b – povandeniniame karjere; c – juostomis suskirstytas karjeras ir 
plaukiojančių pulpovamzdžių padėtis; d- išilginio kasimo schema, valdant žemsiurbę inkarais; 
f – skersinio kasimo schema, valdant žemsiurbę poliais



47

Pulpa iš siurbimo vietos į supylimo vietą transportuojama pulpovamzdžiais. Pulpos 
transportavimo atstumas priklauso nuo žemsiurbės išvystomo slėgio, pulpovamzdžio 
skersmens, grunto mechaninės sudėties, pulpos konsistencijos, hidraulinių nuostolių, 
grunto siurbimo ir pulpos išpylimo vietų geodezinio peraukštėjimo. Jeigu pulpą reikia 
toliau transportuoti, ji perpumpuojama.

Išleidus pulpą iš pulpovamzdžio staigiai sumažėja pulpos tekėjimo greitis, grunto da-
lelės pradeda nusėsti. Pirmiausiai nusėda stambios ir sunkios, vėliausiai − smulkios ir len-
gvos. Stambios dalelės nusėda arčiausiai pulpos išleidimo vietos, o smulkios − toliausiai . 
Tokiu būdu galima reguliuoti grunto dalelių pasiskirstymą statinyje.

Žemių užtvankos gali būti suplaunamos dvipusiu, vienpusiu ir kitais būdais (1.35 pav.)
Dvipusiu suplovimo būdu (1.35 pav., a, b) užtvanka statoma tada, kai norima, kad ji 

būtų su antifiltraciniu branduoliu. Šiuo atveju pulpovamzdžiai išdėstomi prie užtvankos 
šlaitų. Prie pulpovamzdžių nusėda stambios dalelės, o smulkios nusėda užtvankos vidu-
ryje - sudaro branduolį. Vienpusiu (1.35 pav., c) suplovimo būdu užtvanka statoma tada, 
kai norima ją įrengti su antifiltraciniu ekranu. Tokiu atveju pulpovamzdis montuojamas 
viename šlaite, kur nusodinamos stambios dalelės. Kitame šlaite nusėda smulkios dalelės, 
sudarydamos antifiltracinį ekraną. Kartais užtvankos suplaunamos mišriuoju būdu (1.35 
pav., d). Apatinė povandeninė užtvankos dalis suplaunama vienpusiu būdu, o viršvande-
ninė − dvipusiu.

1.35 pav. Užtvankų suplovimo būdai:
a − dvipusis estakadinis; b – dvipusis be-
estakadinis; c – vienpusis; d – mišrus; 1 
– užtvankos kontūrai; 2 – užtvankos bran-
duolio kontūrai; 3 – pylimėliai; 4 – pulpo-
vamzdžiai; 5 – pulpovamzdžių estakados; 6 
– vandens išleidimo šulinys; 7 – tvenkinė-
liai smulkioms dalelėms nusodinti; 8 – van-
dens išleidimo vamzdis

Pulpovamzdžiai montuojami ant estakadų (1.35 pav., a) arba ant suplauto grunto (1.35 
pav., b). Ant suplauto grunto montuojamus pulpovamzdžius reikia dažnai permontuoti, 
bet nereikia statyti estakadų. Pulpa išleidžiama pro pulpovamzdžio galą arba pro šonuose 
padarytas specialias angas.

ežerų, tvenkinių, kanalų sapropelis ir dumblas yra vertinga organinė trąša, todėl ja galima 
tręšti laukus. Dumblas ir sapropelis susideda iš labai smulkių organinių dalelių, kurios sėda 
labai palengva. Jos nusodinamos tvenkinėliuose. Šie daromi tręšti numatytuose laukuose, 
aptvėrus žemės sklypą grunto pylimėliais. Tvenkinėlius dar galima padaryti aptvėrus žemės 
sklypą specialiais skydais. Be to, dumblą arba sapropelį galima nusodinti specialiuose 1−2 
m gylio nusodintuvuose, o išdžiūvusį traktoriais arba automobiliais išvežti į laukus.
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1. 14. Sprogdinimo darbai

Sprogimu vadinamas staigus kietųjų ar skystųjų medžiagų skaidymasis, išsiskiriant 
dujoms ir dideliam šilumos kiekiui. Sprogimo energija taikiems tikslams taikoma įvairio-
se srityse, ypač statybose. Šiuolaikinė tunelių, užtvankų bei kitų hidrotechninių statinių 
statyba Skandinavijoje, Šveicarijoje ir kitų kalnuotų šalių objektuose, kur dominuoja uo-
liniai gruntai, iš esmės pagrįsta sprogdinimu.

Sprogstamosios medžiagos (SM). Tai cheminiai junginiai bei mechaniniai mišiniai, 
galintys nuo impulso akimirksniu suskilti. Sprogstant 1 kg SM, išsiskiria 300−3500 l dujų. 
Sprogimo temperatūra esti 1200−4500°C. Dujų slėgis siekia kelis tūkstančius atmosferų. 
SM yra labai įvairios. Statybose dažniausiai naudojamos amonio salietros, nitroglicerino 
SM ir oksilikvitai. Amonio salietros SM (amonitai) gaunamos sumaišius amonio salie-
trą (80−81 %) su trotilu, ksilitu, pikrino rūgštimi, dyzeliniu kuru, medžio milteliais arba 
medvilnės išspaudomis. Amonitai esti įvairūs, todėl jie numeruojami nuo 1 iki 10. Ni-
troglicerino SM gaunamos sumaišius nitrogliceriną su natrio, kalio arba amonio salietra, 
medžio milteliais, durpėmis ir kitomis medžiagomis. Iš šių SM plačiausiai naudojamas 
dinamitas. Oksilikvitai yra skysto deguonies mišinys su puriomis degiomis medžiagomis 
− medžio milteliais, durpėmis ir kt. Jie gaminami sprogdinimo vietoje, nuleidžiant į skys-
tą deguonį patronus su minėtomis medžiagomis. Iš šių SM plačiausiai žinomas ir taiko-
mas dinamitas, kurio išradėjas yra garsusis mokslininkas A. B. Nobelis. Oksilikvitai yra 
skysto deguonies mišinys su puriomis degiomis medžiagomis. SM privalumas – greitas 
tikslo pasiekimas, galimumas panaudoti bet kokiomis sąlygomis (netgi po vandeniu ar po 
žeme), bet kokiu metų laiku (žiemą, pažliugus žemei ir pan.). Trūkumai – dideli paruošia-
mieji darbai, sudėtinga darbų sauga, brangios SM. Vandens ūkio statybose sprogdinimo 
darbai taikomi įvairiais tikslais: įrengiant tranšėjas, griovius, pamatų duobes, kanalus, 
vandens telkinius, pylimus bei užtvankas. Ypač daug sprogdinimo darbų atliekama sta-
tant hidroelektrinių ir kitokios paskirties užtvankas kalnuotose vietovėse, kai iš uolienos 
supilti užtvankas kitais būdais neįmanoma. Sprogdinimo darbai taikomi statant laivinin-
kystės, drėkinimo, sausinimo ir kitokios paskirties kanalus. Pvz., statant Maskvos kanalą 
išsprogdinta 20 mln. m3 grunto. Sprogdinimo darbai Lietuvoje taikyti įrengiant griovius 
miškuose, šiauriniuose rajonuose dolomitui sprogdinti, kai jis slūgso sekliau negu reikia 
iškasti griovio gylį. Sprogdinant pašalinamos durpės iš kelių trasų.

Sovietmečiu buvo sprogdinami ir taip smulkinami nuo laukų surinkti akmenys. Vėliau 
pradėtas taikyti paprastesnis ir saugesnis hidrodinaminis metodas. Anksčiau (kartais ir dabar) 
akmenys buvo skaldomi rankiniu būdų specialiais kūjais. Buvo net specialistų, verslininkų 
akmenskaldžių. Taikytas specialus skaldymo būdas − akmenų tašymas. Tašytais akmenimis 
buvo grindžiami keliai, gatvės, statomos įvairios, netgi dekoratyvinės sienutės.

Sprogdinami nebetinkami pastatai ir statiniai − taip jie nugriaunami ir lengviau juos 
pašalinti.

Sprogdinimo darbai taikomi uolinių inertinių medžiagų (dolomito, granito) bei nau-
dingų iškasenų karjeruose. Taip suardomos uolienos, vėliau jos panaudojamos kaip ža-
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liava pramonei (pvz., Akmenės cemento gamyklai) arba perdirbamos į skaldą, skaldinėlį, 
skaldelę bei dirbtinį žvyrą.

Sprogdinant purenamas sušalęs, išdžiūvęs arba labai kietas gruntas, kai negali kasti 
žemės kasimo mašinos.

Sprogdinamos ledų sangrūdos ir sankaso potvynių grėsmėms sumažinti.
Sprogdinant galima įrengti tranšėjas, pamatų duobes, kanalus, vandens telkinius, 

užtvankas, pylimus. Kiek reikia sprogstamosios medžiagos 1 m3 grunto išmesti, nusta-
toma bandymais, ir tai yra nurodyta sprogdinimo darbų žinynuose. Pavyzdžiui, 1 m3 
grunto išmesti reikia nuo 0,5 (purus gruntas) iki 3 kg (uola) amonito. Sprogimo duobė 
turi tokius svarbiausius elementus (1.36 pav.): išmetimo sferos spindulį R, duobės spin-
dulį r ir mažiausio pasipriešinimo liniją W. Santykis 

W
r

 vadinamas sprogstamosios me-
džiagos veikimo rodikliu n. Pagal n reikšmes sprogimo duobės skirstomos į normalaus 
išmetimo (n=1) (1.36 pav., a), didelio išmetimo (n>1) (1.36 pav., b) ir mažo išmetimo 
(n<1) (1.36 pav., c).

1. 36 pav. Sprogdinant išraustų 
duobių schemos:
a – normalaus išmetimo; b – dide-
lio išmetimo; c – mažo išmetimo; 
d – abipusis išmetimas; e – nukrei-
piamasis išmetimas; 1 − užtaisas; 
2 – sprogimo duobė; 3 – grunto iš-
metimo sfera

Sprogstamajai medžiagai padėti į gruntą kasami kasiniai arba gręžiami gręžiniai. Kasi-
niai (iki 5-7 m gylio) kasami rankiniu būdu arba ekskavatoriais griebtuvais. Gręžiniai (iki 
30 m gylio) gręžiami rankiniais grąžtais arba gręžimo staklėmis. Didelio svorio (iki kelių 
šimtų tonų) užtaisai dedami į specialias kameras, minų galerijas. Tranšėjoms, kanalams, 
pamatų duobėms ir kitokioms ilgoms iškasoms išrausti užtaisai išdėstomi eilėmis.

Sprogstant užtaisams gruntas išmetamas mažiausio pasipriešinimo (mažiausio atstumo 
iki laisvo paviršiaus) kryptimi. Kai žemės paviršius lygus, tai gruntas išmetamas į viršų, ir 
į visas puses vienodai (1.36 pav.). Tačiau, jeigu yra šlaitas, tai mažiausio pasipriešinimo 
kryptis gali būti statmena šlaitui. 

Sprogstant užtaisui, gruntas išmetamas į visas puses vienodai (1.36 pav., d). Išdės-
čius užtaisus eilėmis, nukreipiamuoju sprogdinimu galima į vieną pusę išmesti iki 80 
% grunto, o į kitą pusę − tik 20 % (1.36 pav., e). Šitaip gruntas išmetamas, atitinkamai 
išdėsčius užtaisus ir sprogdinant juos uždelsiant kas 1−2 sekundes. Tuomet, užtaisams 
sprogstant, gruntas išmetamas į visas puses vienodai. Sprogus uždelsto sprogimo antro-
sios eilės užtaisams, gruntas išmetamas pirmojo sprogimo susidariusios duobės šlaito 
kryptimi ir taip toliau .

SM užtaisai sprogdinami kapsulėmis-detonatoriais, elektrodetonatoriais, detonuojan-
čiąja virvele ir tarpiniais detanatoriais. Kapsulės - detonatoriai suteikia pradinį impul-
są. Jie gaminami iš labai jautrių SM. Kapsulėms - detonatoriams susprogdinti vartojama 
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ugniavedė virvelė. Ji esti normalaus degimo − 1 cm/s ir lėto degimo − 0,5 cm/s. elektro-
detonatoriai naudojami atliekant sprogdinimo darbus elektriniu būdu. elektrodetonatoriui 
susprogdinti impulsas perduodamas elektros srove. Detonuojančioji virvelė vartojama su-
sprogdinti keletui užtaisų vienu metu. Ji perduoda kapsulės-detonatoriaus detonaciją SM. 
Virvelės detonacijos greitis − 7000 m/s. Kai kurios sprogstamosios medžiagos nesprogsta 
nuo kapsulės-detonatoriaus arba elektrodetonatoriaus detonacijos, todėl jos sprogdinamos 
per tarpinę, aktyvesnę sprogstamąją medžiagą.

Terminiu būdu ugniavede virvele sprogdinami pavieniai užtaisai. Ugniavedės virvelės 
ilgis nustatomas priklausomai nuo užtaiso padėjimo gylio laiko trukmės virvutei uždegti 
ir sprogdintojui pasitraukti į slėptuvę arba į nepavojingą zoną. elektriniu būdu iš kar-
to sprogdinama daug užtaisų. Šiuo atveju užtaisai jungiami nuosekliai, lygiagrečiai arba 
mišriai (1.37 pav.). Detonuojančiąja virvele užtaisai jungiami nuosekliai, lygiagrečiai 
arba puokštiniu būdu (1.38 pav.). Nuosekliai jungiami nedideliame plote išdėstyti užtai-
sai, lygiagrečiai − išdėstyti dideliu atstumu vieni nuo kitų, o puokštiniu būdu − sutelkti 
vienoje vietoje.

a                      b                                  c

                                    d

1.37 pav. Užtaisų sujungimo elektros lai-
dais schemos:
1 – nuoseklusis; b – lygiagretusis; c ir d − 
mišrusis.

a

b

c

1.38 pav. Užtaisų sujungimo detonuojančią-
ja virvele schemos:
a – lygiagretusis; b – nuoseklusis; c – puok-
šti nis.

1. 15. Žemės darbai žiemą

Žemės darbai žiemą pasunkėja dėl šių priežasčių: a) sušalus grunto porose vandeniui, 
grunto dalelės susijungia į vieną monolitą ir daug sunkiau jį kasti; b) šaltyje sumažėja 
žmonių darbingumas, dirbti trukdo šilti rūbai, daugiau laiko sugaištama pagalbiniams, 
paruošiamiesiems ir baigiamiesiems darbams; c) dirbti trukdo sniegas ir pusnys. Suša-
lę labiausiai sukietėja vandeniui imlūs gruntai (moliai, priemoliai), mažiausiai − laidūs 
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(smėliai, priesmėliai). Sausi gruntai sukietėja daug mažiau negu šlapi. Sušalusio šlapio 
priemolio atsparumas padidėja 3−10 ir daugiau kartų.

Visus žemės darbus, atliekamus žiemą, reikia numatyti iš anksto ir tinkamai jiems 
pasiruošti, jei galima, gruntą apsaugoti nuo įšalo. Žiemai reikia palikti darbus sausuose 
biriuose gruntuose, miškuose ir pelkėse, nes čia mažiau įšąla. Durpės įšąla maždaug per-
pus mažiau negu mineralinis gruntas. Kai kurie žemės darbai žiemą palengvėja ir atpinga. 
Pavyzdžiui, kasimas dribsmėlyje, sunkiai pereinamose pelkėse. Ne visus žemės darbus 
tikslinga dirbti žiemą, − netikslinga lyginti paviršių. Geriausia žiemą kasti gilias iškasas, 
kai viršutinis įšalęs gruntas sudaro ne daugiau kaip 25 % visos kasamo grunto masės.

Sprogdinimo darbai žiemą beveik nepasunkėja. Hidrauliniu būdu galima atlikti tik 
didelį darbų kiekį, naudojant didelio našumo priemones.

Žiemą galima kasti: a) neįšalusį gruntą − apsaugojus nuo įšalimo iš rudens arba atšil-
džius įšalusį; b) įšalusį gruntą išpurenus; c) įšalusį gruntą padengus termoizoliacinėmis 
medžiagomis.

Kokiu gyliu gruntas įšąla, priklauso nuo jo mechaninės sudėties, drėgnumo, poringu-
mo, sniego dangos ir paros vidutinių neigiamų temperatūrų sumos. Lietuvoje paros vidu-
tinių neigiamų temperatūrų suma yra apie 400°C (Vilniuje − 423, Kaune − 351); vidutinis 
įšalimo gylis − apie 0,8 m, o didžiausias − iki 1,4 m. Grunto įšalimą galima sumažinti 
įvairiai: purenant viršutinį grunto sluoksnį; b) žemės paviršių padengiant termoizoliacinė-
mis medžiagomis; c) žeminant vandens užšalimo temperatūrą chemikalais.

Išpurenus viršutinį sluoksnį, padidėja grunto poringumas ir sumažėja laidumas šilu-
mai. Dėl to gruntas mažiau įšąla. Labiausiai apsimoka purenti lengvą gruntą − smėlį ir 
priesmėlį. Sunkų molį ir priemolį, kai esti paviršinio vandens arba kai aukštas gruntinio 
vandens horizontas, purenti nelabai naudinga − vis tiek gruntas įšąla. Grunto viršutinis 
sluoksnis purenamas giliai ariant, specialiais purentuvais ir krūmų akėčiomis. Išpurentą 
paviršinį grunto sluoksnį reikia sulėkščiuoti bei nuakėti. Supurenus paviršinį sluoksnį, 
lengvas ir vidutinio sunkumo gruntas įšąla daug mažiau, ir ekskavatoriais galima kasti 
visą žiemą, be papildomų įrengimų. Kiek įšalimo gylis priklauso nuo grunto viršutinio 
sluoksnio purenimo, matyti 1.10 lentelėje.

1.10 lentelė. Įšalimo gylio priklausomybė nuo paros vidutinių neigiamų temperatūrų sumos
Paros vidutinių neigiamų 
temperatūrų suma °C 80 170 250 320 380 450 500

Įšalimo gylis cm išpurenus 
viršutinį 35 cm sluoksnį 5 10 15 20 25 30 35

Įšalimo gylis cm neišpure-
nus viršutinio sluoksnio 32 50 65 75 85 95 100

Kai būna sniego, tai gruntas įšąla dar mažiau negu nurodyta 1.10 lentelėje. Purenti 
reikia 1−2 m plačiau už būsimos iškasos plotį.

Gruntas mažiau įšąla, žemės paviršių padengus termoizoliacinėmis medžiagomis: pju-
venomis, sausomis durpėmis, mėšlu, šiaudais. Termoizoliacinės medžiagos paskleidžia-
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mos 20−40 cm storio sluoksniu ir 1−1,5 m plačiau už būsimos iškasos plotį. Šitaip gruntas 
neblogai apsaugomas nuo įšalimo, tačiau padengti paviršių šiomis medžiagomis įmanoma 
tik tada, kai reikia atlikti nedaug žemės darbų. Mūsų respublikos sąlygomis 40 cm storio 
minėtų medžiagų sluoksnis visiškai apsaugo gruntą nuo įšalimo.

Kasant melioracijos kanalus, grunto įšalimą galima sumažinti ir taip: kanalų trasoje iš-
kirstus krūmus sudėti 1−1,5 m storio sluoksniu ir 1,5−2 m plačiau už kanalo viršaus plotį. 
Po tokiu žabų sluoksniu gruntas neįšąla giliau kaip 35 cm, ir vienakaušiais ekskavatoriais 
galima kanalus kasti per žiemą. Prieš kasant žabai nuimami.

Gruntas mažiau įšąla po sniego danga. Kanalų ir kitokių iškasų trasose sniegą galima 
sulaikyti pastačius skydus arba sustumti jį buldozeriais. Po 0,7 m sniego danga gruntas 
įšąla ne giliau kaip 30 cm.

Gruntą galima apsaugoti nuo įšalimo cheminėmis medžiagomis.
Užpylus ant žemės paviršiaus cheminių medžiagų, žeminančių vandens užšalimo tem-

peratūrą, gruntas neįšąla. Geriausiai tam tikslui tinka kalio chloridas (durpiniam gruntui) 
ir kalio trąšų gamybos atliekos (mineraliniam gruntui). Šių chemikalų pilama po 0,3−0,5 
kg/m2. Chemikalus galima išbarstyti trąšų barstomosiomis.

Neapsaugotą nuo įšalimo gruntą galima atšildyti elektra, garais, karštu vandeniu arba 
liepsna. Tačiau tai brangiai atsieina.

Neatšildytą gruntą galima kasti išpurentą arba neišpurentą.
Įšalęs gruntas ardomas daužant, pjaustant arba sprogdinant. Gruntui daužyti reikia apie 

10 kartų mažiau darbo negu jam pjaustyti. Tačiau ne visada tinka gruntą daužyti. Sprog-
dinant gruntas ardomas rečiau negu mechaniniu būdu.

Įšalusiam gruntui daužyti yra specialūs dyzeliniai pleištai, veikiantys pagal dyzelinio 
polių kalimo plakto principą. Dyzeliniai pleištai montuojami ant ekskavatorių (1.39 pav., 
c) arba kranų. Šiuo įrenginiu galima purenti iki 1,3 m įšalusį gruntą.

1.39 pav. Įšalusio grunto pure-
nimo priemonių schemos:
a – pakabinamasis rutulinis kū-
jis; b – pakabinamasis pleištas-
kūjis; c – dyzelinis purentuvas 
ant ekskavatoriaus; d – grun-
to purentuvas; e – traktorinis 
smogiamojo veikimo purentu-
vas; f – traktorinio smogiamo-
jo veikimo purentuvo darbinės 
dalies schema

Įšalusiam gruntui purenti prie ekskavatorių galima pritaisyti mechaninius rutulio (1.39 
pav., a), pleišto (1.39 pav., b) arba kriaušės formos laisvai krintančius 1,5−4 t svorio kū-
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jus. Gruntas purenamas pakeliant kūjį į 2−10 m aukštį ir leidžiant jam kristi. ekskavatorių 
amortizacijai sumažinti patariama imti kūjus, ne sunkesnius kaip 2 t. Kriaušės arba rutulio 
formos kūjais galima purenti gruntą, įšalusį iki 0,5 m, o pleišto formos purentuvu − iki 1,4 
m. Kriaušės ir rutulio formos kūjai geriau tinka smėliui ir priesmėliui purenti, o pleišto 
formos − moliui ir priemoliui.

Įšalęs gruntas pjaustomas specialiomis vienbarėmis bei dvibarėmis mašinomis. Šios 
mašinos pjauna 8−14 cm pločio plyšius kas 0,5−1,0 m. Taip supjaustytą įšalusį gruntą 
ekskavatorius gali iškasti. Supjausčius gruntą skersai ir išilgai, įšalusius luitus patogu 
išversti ir perstumti į krūvas kelmarovėmis arba buldozeriais. 

Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Kokios pagrindinės gruntų savybės lemia žemės darbų sąlygas?
•	 Kaip apskaičiuoti grunto masės balansą? Kokiais atvejais reikia iškasti grunto daugiau 

negu jo reikia supilti į statinį, kokiais atvejais − mažiau?
•	 Kokie pagrindiniai žemės darbų būdai?
•	 Kokie yra pagrindiniai vienakaušių ekskavatorių darbo mechanizmai?
•	 Kuo skiriasi vienakaušių ekskavatorių draglaino, griebtuvo, tiesioginio ir atbulinio kas-

tuvo darbo parametrai?
•	 Kokie pagrindiniai veiksniai lemia vienakaušių ekskavatorių darbo našumą?
•	 Kokiais atvejais žemės darbams taikomi ekskavatoriai, skreperiai, buldozeriai ir grei-

deriai?
•	 Kaip nustatomas grunto sutankinimo rodiklis?
•	 Kuo skiraisi žemsiurbės ir hidromonitoriaus darbo principai?
•	 Kokiais atvejais taikomi žemės sprogdinimo darbai? Kokie sprogdinimo būdai?
•	 Kuo ypatingi žemės darbai žiemą?

Tolesnėms studijoms rekomenduojama susipažinti:
1. Gerulaitis V., Grašys V., Janulevičius V.. Melioracijos ir statybos mašinos. − Kaunas, 

LŽŪU, 1996. − 152−253 p.
2. Kriukelis V. ir kt. Statybos darbų technologija. − Vilnius: Mokslas, 1981. − 51−110 p.
3. Lingaitis L.P.. Žemės darbų mašinos. − Vilnius: Technika, 2004. − 302 p.
4. Katkevičius L.. Melioracijos darbų technologija, organizavimas ir ekonomika. − Vil-

nius: Mokslas, 1981. – 336 p.
5. STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai“ (Žin., 1999, Nr.79-2348).
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2. KULtūrteCHniniai Darbai

2. 1. Bendrosios žinios

Įdirbant melioruojamus nenaudojamus plotus ir paverčiant juos žemės ūkio naudme-
nomis, reikia atlikti kultūrtechninius darbus: pašalinti menkavertį mišką, krūmus, kups-
tus, kelmus, stambias šaknis ir akmenis, užversti duobes ir senvages, išlyginti paviršių. 
Šių darbų kartais reikia atlikti gana daug. Ilgiau (3 ir daugiau metų) nenaudotas plotas 
apauga krūmais, vėliau − ir miško augalija, ir jį reikia įdirbti iš naujo. Buvusios sausinimo 
sistemos užauga šaknimis ir nustoja funkcionuoti.

Nusausintas kultūrinamas plotas ariamas, lėkščiuojamas, lyginamas, voluojamas. Rūgš-
tūs dirvožemiai kalkinami. Jeigu reikia, įrengiamos kultūrinės pievos arba ganyklos.

2. 2. Medžių ir krūmų šalinimas

Užaugę krūmais žemės plotai skirstomi į tris grupes: a) krūmuoti plotai, kuriuose krū-
mai esti tik 5 m aukščio ir iki 6 cm kamieno skersmens; b) jaunuolynai, kuriuose krūmai 
esti 5−9 m aukščio ir 6−12 cm kamieno skersmens; c) jauni lapuočių miškai ir kirtimai, 
kuriuose krūmai aukštesni kaip 9 m ir didesnio kaip 12 cm kamieno skersmens.

Pagal tankumą krūmai skirstomi taip: a) reti, kai 1 ha jų būna iki 800 ir užima iki 30 % 
viso ploto; b) vidutinio tankumo, kai 1 ha jų būna 800−14500 ir užima 30−70 % ploto; c) 
tankūs, kai 1 ha jų būna daugiau kaip 1450 ir užima daugiau kaip 70 % viso ploto.

Stambūs medžiai nupjaunami motoriniais pjūklais. Kurui bei statyboms tinkama me-
diena supjaustoma ir išvežama ūkio reikmėms.

Krūmai šalinami: a) krūmapjovėmis; b) rautuvais-rinktuvais; c) apariant; d) rankiniu 
būdu, e) frezuojant.

Krūmapjovės esti su pasyviuoju arba su aktyviuoju darbo įrenginiu (2.1 pav.). 

2.1 pav. Krūmapjovių 
schemos:
a − su pasyviuoju darbo 
įrenginiu; b – diskinio pjū-
klo tipo

Daugiausia dirbama krūmapjovėmis su pasyviuoju darbo įrenginiu. Pirmosios trys nu-
pjauna medžius iki 25 cm skersmens, o pastaroji − iki 15 cm skersmens. Pasyvusis darbo 
įrenginys − lygūs arba su banguota pjovimo briauna įstriži peiliai. Peiliai su banguota 
pjovimo briauna medieną nupjauna geriau. Krūmapjovėmis su pasyviuoju darbo įrenginiu 
krūmus geriausia pjauti žiemą, ypač iš rudens, kai sniego nedaug, o gruntas esti įšalęs ne 
mažiau kaip 10−15 cm. Kai sniego danga esti 40−50 cm storio, šios mašinos dirba nena-
šiai. Krūmapjovių darbo našumas labai priklauso nuo peilių aštrumo. Todėl peilius reikia 
galąsti kas 1−1,5 darbo valandos.
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Krūmapjovės su aktyviuoju darbo įrenginiu veikia pagal diskinio pjūklo, frezos arba 
šienapjovės principą. Tinka krūmams ir medžiams pjauti iki 25 cm storio.

Prieš šalinant krūmus krūmapjovėmis, reikia nupjauti storesnius kaip 15−25 cm skers-
mens medžius ir išrauti stambius kelmus. Krūmapjovėmis pjaunant krūmus, važiuojama 
aplink krūmuotą plotą arba pjaunama nuo vieno krašto, važiuojant pirmyn ir atgal.

Krūmapjovėmis nupjauti krūmai sustumiami į krūvas arba sąvalkas, paskui sudegina-
mi arba naudojami kurui bei kitoms ūkio reikmėms. 

Pigiausia krūmus aparti. Mineraliniame dirvožemyje galima aparti iki 2 m aukščio 
krūmus, o durpiniame − iki 3 m, ne stambesnius kaip 5 cm storio. Prieš ariant, iškertami 
stambesni medžiai, išraunami kelmai ir nurenkami akmenys. Mineraliniame dirvožemyje 
krūmai apariami 20−35 cm gyliu. Durpiniame dirvožemyje krūmai apariami 40−50 cm 
gyliu vieno korpuso pelkių plūgais. Geriausia krūmus aparti vasarą. Krūmai su lapais 
greičiau sutrūnija. Kol krūmai sutrūnys, dirvą galima įdirbti tik lėkštinėmis akėčiomis. 
Arti galima tik po 2 metų. Po arimo nurenkama į paviršių išversta mediena.

Iš nedidelių plotų, klampių pelkių, senvagių krūmai arba smulkūs medžiai iškertami 
rankiniu būdu. Geriausia krūmus kirsti žiemą. Po to išraunami kelmai.

Progresyviausias krūmų šalinimo būdas yra jų susmulkinimas – pavertimas drožlėmis. 
Smulkinti galima neiškirstus krūmus specialiais smulkintuvais, montuojamais ant trakto-
rių. 2.2 pav. pateiktas tokio krūmų smulkintuvo darbinis mechanizmas, o 2.3 pav. − paro-
dytas krūmų smulkinimas. Krūmus smulkinti pradedama iš viršaus. Leidžiant smulkintuvo 
darbinį mechanizmą žemyn, krūmai susmulkinami iki žemės paviršiaus. Tokio agregato 
našumas nedidelis. Be to, trūkumas tas, kad ant žemės lieka susmulkintos drožlės.

2.2 pav. Krūmų smulkinimo darbinis me-
chanizmas



56

2.3 pav. Krūmų smulkinimas smul-
kintuvu iš viršaus

Kitas būdas − nukirstų (nupjautų, nukirptų) krūmų susmulkinimas. Krūmai nukertami 
arba nupjaunami diskiniais pjūklais, sumontuotais ant traktorių. Naujausias variantas yra 
krūmų nukirpimas specialiomis hidraulinėmis žirklėmis (2.4 pav.). Tokiomis žirklėmis 
nukerpami krūmai ir medžiai iki 15 cm skersmens. Nukirsti, nupjauti ar nukirpti krū-
mai bei medžiai smulkinami specialiomis labai našiomis smulkinimo mašinomis. Krūmų 
smulkinimo technologija taikoma šalinant krūmus ir net medžius grioviuose. Susmulkinta 
mediena panaudojama kurui tam pritaikytose katilinėse. Tokių katilinių Lietuvoje yra. 
Atrinkus geresnė mediena panaudojama pramoninių drožlių gamybai baldams. Krūmų ir 
medžių smulkinimo technologija sėkmingai taikoma Raseinių bei Plungės vandens ūkio 
statybos įmonėse. Patirtį perima ir kitos įmonės.

2.4 pav. Krūmų ir medžių iki 15 cm kirpimas specialiomis 
hidraulinėmis žirklėmis

Taikant miško augmenijos smulkinimo technologiją, išlieka problema – kelmų pašali-
nimas. Kai krūmai bei medžiai šalinami nuo griovių šlaitų, kelmus rauti netikslinga, nes 
labai suardomas šlaitas ir galimos įvairios šlaitų deformacijos. Tokiu atveju geriau siste-
mingai naikinti krūmų bei medžių atžalas, neleisti joms sparčiai plisti. Atžaloms naikinti 
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galima panaudoti ir chemikalus (raundapą ir kt.), tik reikia, kad chemikalai nepatektų į 
vandenį. Chemikalais galima ištepti kelmus, tuomet jie neišaugins atžalų.

Daugėjant užleistų dirbamų žemių krūmų ir kelmų šalinimo darbų, taip pat didės pir-
minio įdirbimo aktualumas, nes užleistos dirbamos žemės jau dabar pradedamos vėl įdirb-
ti. Šiuo metu dažniausiai krūmai ir net medžiai šalinami grioviuose. 

2.3. Kelmų rovimas

Kelmuoti plotai apibūdinami pagal kelmų skersmenį ir jų skaičių 1 ha. 
Kelmų šalinimo technologinį procesą sudaro kelmų išrovimas ir išrautų kelmų sunai-

kinimas. Raunant kelmus, reikia nugalėti grunto ir šaknų pasipriešinimą. Lengviausiai 
išraunami drebulės, eglės ir kiti kelmai, kurių šaknys negiliai. Sunkiau išraunami kelmai, 
kurių šaknys yra gilai (ąžuolo, juodalksnio ir kt.). Kelmus lengviau išrauti smėlio, pries-
mėlio ir durpinėse žemėse, sunkiau − molio žemėse.

Kelmai išraunami veikiant horizontaliajai, vertikaliajai arba sukimo jėgai. Specialios kel-
mų rovimo mašinos yra kelmarovės. Be jų, kelmus galima rauti krūmų akėčiomis, ekskavato-
riais, buldozeriais, traktoriais su lynu ir kt. (2.5 pav.) Stambius kelmus galima išsprogdinti.

2.5 pav. Kelmų rovimo priemo-
nių schemos:
a – traktorius su lynu; b – vers-
tuvinio tipo kelmarovė; c – bul-
dozeris; d – traktoriaus užpaka-
lyje pakabinama kelmarovė; e 
– svirtinė kelmarovė; f – viena-
kaušis ekskavatorius su kelmų 
rovimo įtaisu; g – krūmų akė-
čios; h – vibracinė kelmarovė; i 
– rotorinė kelmarovė

Smulkius kelmus ir krūmus durpiniame dirvožemyje galima smulkinti frezerinėmis 
mašinomis, kabinamomis prie verstuvinio tipo kelmarovių. Kelmarovėmis išraunami 
stambūs kelmai, o frezerinėmis mašinomis smulkinami smulkūs ir požeminiai, šaknys 
bei krūmai taip, kad netrukdytų toliau dirbti žemę. Smulkių medžių kelmai smulkinami 
gręžiant, drožiant, pjaustant bei frezuojant.

Raunant kelmarovėmis, su kelmais išverčiama daug žemių. Iš hektaro krūmynų su kel-
mais sustumiama tiek žemių: tankių krūmų ir medžių kelmų − 1000−1200 m3, vidutinio tan-
kumo krūmų − 800−1000 m3, retų krūmų − 400−800 m3. Kelmų ir šaknų medienos krūvose 
esti apie 20 % viso tūrio. Kuo mažiau prie jų prikibę žemių. tuo išrautus kelmus sunaikinti 
lengviau, Dažnai žemės mechaniškai atskiriamas nuo kelmų. Tam išrauti kelmai džiovinami 
20−30 dienų ir ilgiau (priklausomai nuo oro). Paskui žemės nudaužomos kelmarovėmis per-
stumiant iš vienos vietos į kitą. Mechaniškai žemės neblogai atskiriamos nuo kelmų karš-
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tomis, vėjuotomis dienomis bei sausuose plotuose. Lietingu laiku, kai šlapia, mechaniškai 
atskirti žemes nuo kelmų sunku. Rudenį išrautus kelmus tikslinga palikti vietoje per žiemą. 
Peršalęs gruntas geriau nubyra nuo kelmų. Jie nudaužomi ir surenkami pavasarį.

Kai darbai objekte trunka ilgiau negu metus ir yra daug stambių kelmų, žemes nuo jų 
galima nuvalyti biologiškai – mechaniškai. Tuomet kelmai sustumiami į krūvas ir laikomi 
apie metus. Per tą laiką plonos šaknys, laikančios daugiausia žemių, supūva. Tada kelmų 
krūvos išskirstomos kelmarovėmis, ir žemės nuo kelmų nubyra. 

2.4. Akmenų rinkimas

Akmenuoti plotai skirstomi taip: a) labai akmenuoti, kai akmenų daugiau kaip 50 m3/
ha; b) vidutiniškai akmenuoti − 20−50 m3/ha; c) mažai akmenuoti – mažiau kaip 20 m3/ha. 
Didesni kaip 60 cm skersmens akmenys laikomi stambiais; 30−60 cm − vidutinio stambu-
mo ir 12−30 cm − smulkiais .

Stambūs akmenys išverčiami kelmarovėmis. Išversti akmenys paliekami vietoje, sus-
tumiami po kelis į vieną vietą (po 2−5 m3) arba iš karto pakraunami į transporto priemo-
nes. Smulkūs ir vidutinio stambumo (12−65 cm skersmens) išversti akmenys surenkami 
specialiais akmenų rinktuvais.

Surinkti akmenys išvežami į laikymo vietas. Nedideliu atstumu, iki 100 m, akmenys 
perstumiami rautuvais-rinktuvais arba rinktuvais-krautuvais. Didesniu atstumu, iki 1,5 
km, akmenys pervežami vikšriniais traktoriais ant metalinių lakštų. Akmenys ant lakštų 
užstumiami ir nuo jų nustumiami kelmarovėmis arba buldozeriais.

Nedidelius akmenis galima nurinkti rankomis. Per lauką važiuoja traktorius su plieno 
lakštu. Greta traktoriaus einą darbininkai ima nuo žemės akmenis ir meta ant lakšto.

Nurinkus akmenis, duobės užlyginamos buldozeriu. Suarus laukas dar išlyginamas 
lygintuvu.

Akmenis geriausia rinkti pavasarį, prieš sėją, arba rudenį, nuėmus derlių. Galima rinkti 
akmenis ir žiemą, kai sniego nėra arba jo nedaug. Tik rudenį, prieš šąlant, akmenis reikia 
iškelti iš dirvos.

2.5. Žemės paviršiaus lyginimas

Melioruojami plotai lyginami dviem etapais: a) prieš pirminį įdirbimą; b) kruopščiai 
po arimo ir lėkščiavimo.

Pašalinus krūmus, kelmus ir akmenis, laukas lyginamas: užverčiami seni, nereika-
lingi grioviai, duobės, karjerai bei išlyginami ryškūs nelygumai. Lyginant reikia išsau-
goti viršutinį 0,15−0,3 m storio puveningąjį sluoksnį. Jei tenka nukasti storesnį sluoks-
nį, tai prieš tai reikia nustumti armenį į krūvas. Paskui podirvis išlyginamas, o derlinga 
žemė vėl paskleidžiama lygiu sluoksniu. Duobės, karjerai ir senvagės užverčiamos 
skreperiais, buldozeriais bei greideriais. Negilius (iki 60 cm gylio) griovelius galima 
užarti ir paversti lėkščiašlaitėmis vagomis. Ariama pelkių plūgu iš abiejų griovio pusių 
po 3−4 vagas. Žemės suverčiamos į griovį. Pirmosios vagos turi būti gilesnės (35−40 
cm), o kraštinės − seklesnės (25 cm). Užarus griovį, išilgai arimo lėkščiuojama sunkio-
mis lėkštinėmis akėčiomis. Lėkščiašlaitės vagos sujungiamos su grioviais. Užverčiant 



59

duobes, senvages bei karjerus, darbų kiekis apskaičiuojamas, matuojant vietoje. Naujų 
melioruojamų plotų įdirbama nedaug, tačiau kuriant konkurencingus europinio tipo 
ūkius išlyginti žemės paviršių tampa labai svarbu.

Ištisai lyginamas plotas suskirstomas 20 x 20 m kvadratais (jei reljefas sudėtingas, 
– 10 x 10 m). Kvadratų viršūnės niveliuojamos, ir nukasamų bei užpilamų sluoksnių sto-
ris apskaičiuojamas taip, kad nukasamo ir supilamo grunto kiekis būtų vienodas. Grunto 
tūriui apskaičiuoti kvadratai suskirstomi įstrižainėmis į trikampius. Kiekviename trikam-
pyje nukasamo arba supilamo grunto kiekis apskaičiuojamas pagal formulę (ji netinka, 
kai trikampis pasitaiko ant ribos):

    
( )

6
321 hhhav ++

=  ,    (2.1)

čia h1, h2 ir h3 − nukasamo (-) arba supilamo (+) sluoksnio storis kvadrato viršūnėse su atitinkamais 
ženklais - arba + m.

Paviršius detaliai išlyginamas greideriais arba geriausiai ilgabaziais lygintuvais (1.4 
lentelė). Prieš lyginimą plotas suariamas ir sulėkščiuojamas. Geriausiai išlyginama puri, 
sausa, be akmenų, stambių grumstų bei velėnų dirva. Ilgabaziais lygintuvais lyginama 
važiuojant 2 − 4 kartus įstrižine - kryžmine kryptimi (2.6 pav.). 

2.6 pav. Paviršiaus lyginimo įstrižine - kryžmine 
kryptimi schema

Kai lyginama vieną kartą, važiuojama išilgai ploto pirmyn ir atgal šaudykliniu būdu, 
pradedant nuo vieno krašto.

Lyginti reikia ne tiktai naujai įdirbamas, bet ir melioruojamas dirbamas žemes. Dirba-
mos žemės kompleksiškai lyginamos tokiais etapais: 1) paviršius išlyginamas buldozeriu; 
2) ariama penkiavagiu arba aštuonvagiu plūgu; 3) lėkščiuojama 2 kartus lėkštinėmis akė-
čiomis; 4) paviršius lyginamas ilgabaziu lygintuvu; 5) lėkščiuojama lėkštinėmis akėčio-
mis ir kartu akėjama.
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2.6. Pirminis įdirbimas

Po melioravimo anksčiau nenaudoti arba užleisti plotai įdirbami. Toks įdirbimas vadi-
namas pirminiu. Jam priklauso arimas, lėkščiavimas, frezavimas, lyginimas, volavimas, 
kurminimas .

Pirminio įdirbimo technologija parenkama atsižvelgiant į augaliją ir jos šalinimo būdą, 
velėnos ir dirvožemio humusinio sluoksnio storį, durpyno gylį, durpių susiskaidymo laips-
nį. Šios įdirbamo ploto savybės nustatomos tyrinėjant jį projektui sudaryti.

Mineraliniai nekrūmuoti dirvožemiai su plonu (iki 15 cm) humusiniu sluoksniu įdir-
bami lėkštinėmis akėčiomis. Lėkščiuojama 2−3 kartus. Po to lyginama ilgabaziais lygin-
tuvais ir vėl lėkščiuojama 1−2 kartus 15−18 cm gyliu.

Kai dirvožemio humusinis sluoksnis storesnis kaip 15 cm, tai visais atvejais ariama. 
Jeigu dirvožemį dengia stora ir gerai sužėlusi velėna, tai prieš arimą ji susmulkinama 
lėkštinėmis akėčiomis arba freza. Ariama 20−25 cm gyliu. Arimas lėkščiuojamas 1−2 
kartus. Pirmą kartą lėkščiuojama išilgai arimo, o antrą kartą − įstrižai arba skersai. Paskui 
paviršius išlyginamas ilgabaziu lygintuvu, važiuojant viena vieta 1−3 kartus. Ilgabaziu 
lygintuvu išlygintą paviršių galima supurenti kultivatoriais.

Aparus krūmus, voluojama 1−2 kartus. Paskui 2 kartus lėkščiuojama lėkštinėmis akė-
čiomis, nurenkami išsivertę kelmai bei stambesnės negu 12 cm storio šaknys ir paviršius 
išlyginamas. Jeigu krūmai ir kelmai prieš arimą buvo pašalinti, tai įdirbama taip pat, tik 
po arimo nevoluojama.

Kai ariant ir lėkščiuojant į paviršių išverčiama stambių šaknų ir požeminių kelmų, tai 
po pirmo lėkščiavimo juos reikia surinkti, išvežti iš lauko. 

Ploto paviršiuje esančius iki 15 cm aukščio kupstus prieš arimą reikia sulėkščiuoti 
lėkštinėmis akėčiomis, o didesnius reikia suvoluoti, sufrezuoti ir vėl suvoluoti. Ariama 
25−35 cm gyliu. Paskui lėkščiuojama 1−2 kartus ir lyginama. Jeigu kupstai buvo tankūs 
ir dideli, tai ariama 50 cm gyliu.

Kurminami durpiniai, sunkaus priemolio ir molio dirvožemiai specialiais prikabinamai-
siais arba pakabinamaisiais dvieiliais arba trieiliais kurmintuvais. Kurminti galima ariant 
prie plūgo pritvirtintu kurmintuvu. Kurminama statmenai sausintuvams. Mineraliniai dir-
vožemiai kurminami 40−50 cm gyliu, o durpiniai − 50−80 cm. Atsižvelgiant į dirvožemio 
filtracines savybes, kurminiai urveliai daromi 1−1,5 m atstumu. Urvelio skersmuo minera-
liniame dirvožemyje − 5−8 cm. Durpiniame dirvožemyje urveliai daromi 15−20 cm skers-
mens. Durpynuose specialiu dreneriu kartais įrengiamas kurminis drenažas − 0,8−0,9 m gy-
liu ir 5−10 m atstumu viena drena nuo kitos. Drenos įleidžiamos į imtuvą, įrengiant žiotis.

Piktžolėtuose plotuose naikinamos piktžolės: keletą kartų ariama, palaipsniui didinant 
arimo gylį.

2. 7. Rūgščių dirvožemių kalkinimas

Priklausomai nuo rūgštumo, smėliniai dirvožemiai kalkinami, beriant po 1− 4 t CaCO3 į 
1 ha, priesmėlio − po 1,5−6 t, priemolio − 2−8 t, o durpiniai − iki 8 t. Tiksli kalkinimo norma 
nurodoma projekte. Dirvožemiams kalkinti tinka daugelis medžiagų, kuriose yra nemažai 
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CaCO3 arba MgCO3. ekonomiškai apsimoka kalkinti tomis vietinėmis arba pramoninėmis 
kalkinėmis medžiagomis, kuriose yra ne mažiau kaip 50 % gryno CaCO3 (arba MgCO3). 
Mūsų respublikoje paprastai dirvožemiai kalkinami sijotomis arba maltomis, degtomis, ge-
sintomis bei negesintomis kalkėmis, kurios gaunamos iš kalkinių klinčių bei dolomitų, cu-
kraus fabrikų kalkių purvu, cemento dulkėmis, kalkiniu tufu, karbonatingu sapropeliu ir kt. 

Nustatant kalkinimo normą, reikia atsižvelgti į kalkinių medžiagų grynumą ir drėgnu-
mą. Pavyzdžiui, jeigu kalkinėje medžiagoje yra 50 % CaCO3, tai jų reikia išberti du kartus 
daugiau negu nurodyta projekte. Panašiai atsižvelgiama ir į kalkinių medžiagų drėgnumą.

Svarbiausia kalkines medžiagas tolygiai paskleisti ir išberti nustatytą jų normą. Pagal 
šiuos rodiklius vertinama kalkinimo darbų kokybė.

Kalkinės medžiagos ant dirvų išbarstomos mechanizuotai.
Darbų procesas susideda iš kalkinių medžiagų pakrovimo ir iškrovimo, pervežimo ir 

išbarstyto ant dirvos paviršiaus. Kalkinės medžiagos iš gamyklų, geležinkelio stočių ar 
vietinių karjerų atvežamos savivarčiais automobiliais ir pilamos į krūvas kalkinti numa-
tytame lauke arba kuo arčiau jo. Iš šių krūvų traktoriniais krautuvais arba ratiniais ekska-
vatoriais su tiesioginiu kastuvu arba griebtuvu kalkinės medžiagos pakraunamos į trąšų 
barstytuvus ar mėšlakrates ir išbarstomos. Barstytuvų yra įvairių konstrukcijų.

Kalkinamos tik gerai išlygintos dirvos, prieš paskutinį kartą lėkščiuojant.
Paskleistos kalkės lėkštinėmis akėčiomis įterpiamos į dirvą 7−10 cm gyliu.

2.8. Kultūrinių pievų ir ganyklų įrengimas

Kultūrinės pievos ir ganyklos įrengiamos tais pačiais metais po pirminio įdirbimo. 
Jeigu įdirbti baigiama rudenį, tai daugiametės žolės įsėjamos kitų metų pavasarį. Žolės 
įsėjamos tik į gerai įdirbtą ir išlygintą dirvą.

Įrengiant pievas, daugiamečių žolių sėklų sėjama nuo 19 iki 25,5 kg/ha, o įrengiant kultū-
rines ganyklas − nuo 21,5 iki 25 kg/ha, atsižvelgiant į dirvožemio rūšį ir drėgnumą. Kultūrinei 
pievai paruošta dirva tręšiama mineralinėmis trąšomis 350−400 kg/ha. Kultūrinei ganyklai 
paruošta dirva tręšiama mineralinėmis trąšomis − 350−400 kg/ha supersfosfato ir 200−350 kg/
ha superfosfato, 150−250 (durpiniai dirvožemiai po 250−350) kg/ha kalio druskos. Kai žolės 
sudygsta, tręšiama azoto trąšomis, beriant 100−150 kg/ha amonio salietros. Mažo rūgštumo 
dirvožemiai tręšiami fosforitmilčiais, beriant jų 4 kartus didesnę normą negu superfosfato.

Daugiamečių žolių sėklų mišinio sudėtis, jų kiekis ir tikslios tręšimo normos nurodo-
mos projekte, kurio reikia laikytis.

Žolių sėja ir tręšimas. Dobilų sėklos prieš sėją apkrečiamos dobilams skirta bakterine 
trąša nitraginu, paskui sumaišomos su varpinių žolių sėklomis. Visas žolių sėklų mišinys 
apkrečiamas fosfobakterinu. Hektarui skirtai dobilų sėklai apkrėsti imama 500 g skysto 
nitragino ir tiek pat fosfobakterino visam žolių sėklų mišiniui.

Daugiamečių žolių sėklų mišinį galima sėti nuo ankstyvo pavasario iki rugpjūčio vidurio. 
Sėjant antroje vasaros pusėje, dobilų sėklų į mišinį nemaišoma. Jos pasėjamos atskirai kitų 
metų pavasarį (geriausiai nuo balandžio vidurio iki gegužės vidurio), dobilų sėjamąja arba 
rankomis. Žolių sėklų mišinys į paruoštą dirvą sėjamas traktorinėmis daugiamečių žolių sėja-
mosiomis. Galima sėti ir linų arba javų atitinkamai nustatytomis siauraeilėmis sėjamosiomis.
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Žolių sėklos įterpiamos 0,5−2 cm gyliu. Geriausiai įterpti jas lengvomis akėčiomis, 
prikabintomis prie žolių sėjamosios. Žoles sėti geriausia dviem kryptimis: pusę sėklos 
įsėti važiuojant viena kryptimi, o kitą pusę − statmenai pirmajai.

Kitų metų pavasarį pievos ir ganyklos voluojamos ir tręšiamos pievoms beriant po 
300 kg/ha superfosfato, 150−250 kg/ha kalio druskos ir 200 kg/ha amonio salietros (į 
durpinį dirvožemį − 100 kg/ha), o į ganyklas − 300−350 kg/ha superfosfato, 150−350 
kg/ha kalio druskos ir 50−150 kg/ha amonio salietros. Tikslios pievų bei ganyklų pava-
sarinio tręšimo normos taip pat nurodomos projekte. Kartais pavasarinio tręšimo trąšų 
norma išberiama rudenį.

Kultūrinėse ganyklose gyvuliams ganyti įrengiami aptvarai. Jų tvoros daromos iš gelž-
betonio ar medinių stulpelių ir iš spygliuotos arba lygios cinkuotos vielos. Išorės tvoroms 
gelžbetoniniai stulpeliai įkasami kas 5 m, o vidaus tvoroms − kas 6 m. Kampiniai stul-
peliai gaminami 2,4 m ilgio, kvadratinio skerspjūvio, 12x12 cm, o tarpiniai − 2 m ilgio, 
trikampio skerspjūvio. Jų šoninės kraštinės 12,5 cm ilgio. Pirmieji įkasami į žemę 1,2 m 
gyliu, o antrieji − 0,8 m gyliu. Duobės stulpeliams įkasti išgręžiamos specialiu grąžtu. 
Vielai pritvirtinti, gaminant stulpelius, įbetonuojamos kilpos. Viela tvirtinama dviem, tri-
mis arba keturiomis eilėmis atitinkamai 65 ir 115 cm, 45, 80 ir 115 cm bei 25, 45, 65 ir 
95 cm aukščiu nuo žemės paviršiaus. Vielos eilių skaičius parenkamas atsižvelgiant į tai, 
kokiems gyvuliams ganyti skiriama ganykla.

Pagal projektą, aptvaruose įrengiami vartai gyvuliams įvaryti į aptvarą ir iš jo išvaryti. 
Kad bandą pervarant gyvuliai neišmintų ganyklos, įrengiami bandotakiai (išvaros). Kai 
bandą numatoma ginti ne daugiau kaip 24 kartus per mėnesį, tai 18 cm aukščio bandotakis 
supilamas iš vietinio grunto buldozeriu arba greideriu. Jeigu bandotakiu numatoma bandą 
ginti dažnai, tai priesmėlio žemėse ant supilto vietinio grunto pilamas 10 cm storio žvyro 
sluoksnis, o priemolio arba durpinėse žemėse − 15 cm storio smėlio ir 10 cm storio žvyro 
sluoksnis. Smėlis ir žvyras atvežamas savivarčiais. Išpiltas smėlis ir žvyras išskirstomas 
buldozeriu arba greideriu ir sutankinamas.

Gyvuliams girdyti įrengiamas vandentiekis arba numatoma atvežti vandenį į aptvarus. 
Vandentiekis įrengiamas prieš lyginant paviršių ir sėjant žoles.
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Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Kokie yra pagrindiniai medžių ir krūmų šalinimo būdai?
•	 Kokios naujausios krūmų ir medžių šalinimo technologijos?
•	 Kaip utilizuojami išrauti kelmai?
•	 Kokie nusausintų žemių pirminio įdirbimo būdai?
•	 Kaip paskleidžiamos rūgščių dirvožemių kalkinimo medžiagos?

Tolesnėms studijoms rekomenduojama susipažinti:
1. Katkevičius L. Melioracijos darbų technologija, organizavimas ir ekonomika. - 

V.: Mokslas, 1981. – 236 p.
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3. betono ir GeLŽbetonio Darbai
3. 1. bendrosios žinios
Betonas yra dirbtinis akmuo, gaunamas sukietėjus rišamųjų medžiagų, užpildų, priedų 

ir vandens mišiniui. Plienine armatūra sustiprintas betonas vadinamas gelžbetoniu.
Statybose betonas beveik visiškai pakeitė medį ir akmenį. Mat jis turi daugelį gerų 

savybių: labai atsparus, stiprus ir ilgaamžis, pakankamai nelaidus vandeniui ir kt. Be to, 
betonas gaminamas iš vietinių plačiai paplitusių medžiagų: akmenų, žvyro ir smėlio. Be-
toniniai ir gelžbetoniniai statiniai gali būti įvairios formos. Visas betono darbų operacijas 
galima mechanizuoti, todėl betono darbai esti geresnės kokybės ir pigesni.

Vandens ūkio statybose iš betono ir gelžbetonio statomos siurblinės, slenksčiai, greitvietės, 
vandens pertekliaus praleidimo per užtvankas ir kelių pralaidos, diukeriai, tiltai, vamzdynai ir 
kt. Betono ir gelžbetonio plokštėmis stiprinami kanalų, užtvankų bei pylimų šlaitai ir kt.

Didesni statiniai betonuojami vietoje, o mažesni montuojami iš surenkamųjų gelž-
betoninių elementų bei konstrukcijų, nors šios taisyklės ne visada laikomasi. Tobulėjant 
betono klojimo technikai vis dažniau taikomas monolitinis betonavimas.

Vandens ūkio statiniuose dažniausiai betoną veikia vanduo, kartais sūrus arba užterštas, 
dideli temperatūros svyravimai ir kiti gamtiniai veiksniai. Kartais betoną veikia vadina-
masis agresyvus vanduo. Jame yra betoną ardančių priemaišų. Betonas, skirtas statiniams 
vandens aplinkoje, vadinamas hidrotechniniu betonu. Jis turi būti nelaidus vandeniui ir 
atsparus šalčiui ir agresyviajam vandeniui. 

Hidrotechninio betono gamybai naudojamas pucolaninis cementas arba portlandce-
mentis su priedais.

Pagrindinės betono sudėtinės dalys: cementas, užpildai, vanduo ir įvairūs priedai.
Cementas yra pagrindinė rišamoji medžiaga. Reaguodamas su vandeniu, jis suriša už-

pildus į tvirtą monolitą – dirbtinį akmenį. Nustatytas cemento gamybai standartas LST eN 
197-1:2001. Šiuo metu gaminamas portlandcementis (CeMI), sudėtinis portlandcementis 
(CeM II/A), šlakinis cementas (CeM III) ir pucolaninis cementas (CeM IV). Portland-
cementis taikomas plačiausiai – monolitinėms ir surenkamosioms konstrukcijoms šlaki-
nis – surenkamosioms konstrukcijoms ir kietinamiesiems šutinimo kamerose gaminiams, 
pucolaninis – hidrotechniniam betonui požeminėms ir povandeninėms konstrukcijoms. 
Pagal aktyvumą gaminami 32,5, 42,5 ir 52,5 klasių cementai. Cemento klasė parenkama 
pagal reikiamą betono stiprio gniuždant klasę. Pavyzdžiui, 32,5 klasės cementas taikomas 
C8/10 klasės betonui, 52,5 – C35/45 ir C40/50. Cemento ir betono klasių apibūdinimas 
pateikiamas laboratorinių darbų metu.

Užpildai betonui turi būti švarūs, be kenksmingų priemaišų ir atitikti LST eN 
12620:2003 standarto reikalavimus. Užpildų kokybės rodikliai: granuliometrinė sudėtis, 
stipris, dalelių forma, smulkiųjų dalelių kiekis. Papildomi kokybės rodikliai: atsparumas 
trupinimui, dėvėjimuisi, gludinimui, dilimui, dalelių tankis, supiltinis tankis, vandens 
įmirkis. Ilgaamžiškumo rodikliai: atsparumas šalčiui, tūrio pastovumas džiūstant, šarmi-
nis reakcingumas, cheminių junginių ir priemaišų kiekis.

Maksimalus užpildų dalelių dydis neturi viršyti ¼ mažiausio konstrukcijos matmens.
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Užpilduose ribojamas smulkių dalelių, mažesnių kaip 0,063 mm, kiekis. Jis dažniau-
siai neturi viršyti 2 %, o kai kuriais atvejais – 1 %. Organinės kilmės priemaišų neturi būti 
daugiau kaip 0,5 %, kai užpildų stambumas iki 4 mm, ir 0,1 %, kai užpildų stambumas 
didesnis. Užpildų stipris turi būti bent 1,5−2 kartus didesnis negu gaminamo betono sti-
pris gniuždant. Gamtinis žvyras gali būti naudojamas ne aukštesnės kaip C12/15 stiprio 
gniuždant klasės betonui.

Vanduo betono mišiniui ruošti ir kietėjančiam betonui laistyti turi būti švarus (geriau-
sia vandentiekio geriamasis vanduo), be kenksmingų priemaišų: sulfatų, rūgščių, naftos 
produktų ir kt. Gali būti naudojamas jūros vanduo, jei druskų kiekis ne didesnis kaip 500 
mg/l. Vandens pH turi būti ne mažesnis kaip 4.

Priedai naudojami betono mišinio technologinėms savybėms ir sukietėjusio betono 
kokybei gerinti.

Plastikliai ir superplastikliai pagerina betono mišinio klojumą, padidina betono stiprį 
gniuždant, leidžia sutaupyti cemento. Didelio stiprio, atsparų šalčiui ir nelaidų vandeniui 
betoną be plastiklių pagaminti praktiškai neįmanoma.

Orą įsiurbiantys priedai naudojami gaminant didesnio atsparumo šalčiui betoną. Jie 
taip pat pasižymi ir plastifikuojančiu poveikiu.

Betonuojant žiemą (kai oro temperatūra žemesnė kaip +5ºC) naudojami vandens už-
šalimą mažinantys priedai. Tai įvairios druskos, etinolio ar metinolio pagrindu paruošti 
tirpalai. Cemento kietėjimo reakcija vyksta ir neigiamoje temperatūroje, jeigu neužšąla 
vanduo. Betonuojant armuotas konstrukcijas, negalima taikyti priedų, padidinančių arma-
tūros koroziją (kalcio chloridas ir kiti chloro turintys priedai).

Ilgainiui betono stiprumas didėja. Jeigu 180 dienų betono stiprumą prilyginsime 100%, 
tai po metų jis bus 117 %; po 2 metų – 133 %; po 4−5 metų −150 %. Kad betonas ilgiau 
laikytų, agresyviojo vandens aplinkoje taikomos antikorozinės priemonės.

Betono ir gelžbetonio darbų kompleksas susideda iš šių procesų: a) užpildų gavyba, 
gamyba ir jų paruošimas; b) cemento ir užpildų transportavimas ir laikymas; c) betono 
mišinio gaminimas; d) betono mišinio transportavimas į betonavimo vietą; e) klojinių 
įrengimas ir išardymas; f) armatūros darbai; g) betonavimo paruošiamieji ir pagalbiniai 
darbai; h) betono mišinio klojimas į konstrukcijas; i) betono priežiūra kietėjant.

Betono ir gelžbetonio darbų kokybė priklauso nuo to, kaip procesai organizuojami ir 
suderinami vienas su kitu.

3. 2. Betono užpildų gavyba ir paruošimas

Užpildais vadinamos medžiagos, nedalyvaujančios betono kietėjimo reakcijoje. Kar-
tais jie vadinami inertinėmis medžiagomis.

Užpildai būna natūralūs ir dirbtiniai. Natūralūs − tai smėlis, žvyras ir skalda. Dirbtiniai 
užpildai gaminami (keramzitas ir kt.) arba naudojamos pramonės atliekos (aukštakrosnių 
arba katilinių šlakas ir kt.). Keramzitas gaminamas greitai apdegant molį 1100−1150oC 
temperatūroje. Jo tankis − 300−1000 kg/m3 .

Smėlis vadinamas smulkiu užpildu, o žvyras ir skalda − stambiu. Smėlis kasamas 
karjeruose arba gaunamas smulkinant uolienas bei lauko akmenis. Žvyras yra natūralių 
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akmenų mišinys. Skalda gaunama, smulkinant uolienas, lauko akmenis arba žvyrą. Tai 
atliekama įvairių konstrukcijų akmenskaldėmis. Dažniausiai smulkinama žiauninėmis ir 
kūginėmis akmenskaldėmis.

3.1 pav. Akmenskaldės: a 
− žiauninė; b – kūginė; c − 
valcinė

Žiauninėmis akmenskaldėmis (3.1, a pav.) akmenys smulkinami tarp dviejų metalinių 
briaunotų plokščių. Viena iš jų nejudama, o kita periodiškai priartėja ir atitolsta nuo pir-
mosios. Priartėjant judamajai plokštei prie nejudamosios, akmenys trupinami, atitolstant 
− akmenys slenka žemyn, paskui vėl trupinami ir t.t. Žiauninės akmenskaldės esti dviejų 
tipų: paprastojo ir sudėtinio judamosios plokštės judesio. Pastarosiose akmenskaldėse ju-
damoji plokštė juda pagal elipsinę kreivę. Jose akmenys lengviau sutrumpinami. Žiauni-
nės akmenskaldės tinka pirminiam uolienų arba lauko akmenų trupinimui. Jomis galima 
sutrupinti stambius akmenis.

Kūginėmis akmenskaldėmis (3.1, b pav.) akmenys trupinami tarp 2 metalinių kūgių. 
Išorinis tuščiaviduris kūgis nejuda, o viduje, čia priartėdamas, čia atitoldamas nuo vidi-
nių pirmojo kūgio sienučių, ekscentriškai juda vidinis kūgis. Tarp kūgių patekę akmenys 
trupinami ir dėl savo svorio slenka žemyn, link iškrovimo angos. Šio tipo akmenskaldė-
mis akmenys trupinami nenutrūkstamai. Jos tinka pirminiam (smulkių akmenų) ir antri-
niam smulkinimui .

Smulki skalda (smulkesnė kaip 25 mm) paruošiama valcinėmis akmenskaldėmis (3.1, 
c pav. ). Akmenys arba skalda trupinami tarp dviejų vienas prieš kitą besisukančių meta-
linių valcų. Jų paviršius būna lygus, briaunotas arba dygliuotas.

Silpnų padermių (iki 2000 kG/cm2 stiprio gniuždant) uolienos bei akmenys trupinami 
rotorinėmis akmenskaldėmis. 

Jų darbo įrenginį sudaro keletas diskų su pritvirtintais prie jų plaktais. Plaktai tvirtina-
mi laisvai arba nejudamai. Rotoriui sukantis 700-1800 aps./min, plaktai smogia į tiektuvu 
tiekiamus akmenis ir trupina. 

3.2.1. Užpildų plovimas ir rūšiavimas

Betonui gaminti skirti užpildai turi būti švarūs. Dulkinių ir molinių dalelių gali 
būti ne daugiau kaip 4 %, o dažniausiai − ne daugiau kaip 1−2 % (standartas LST eN 
1260:2003).

Gamtiniame smėlyje bei žvyre molinių ir dulkinų dalelių paprastai esti 20−30 %, todėl 
smėlį ir žvyrą reikia valyti. Valoma sijojant arba plaunant. Kad reikėtų mažiau transporto, 
smėlis bei žvyras valomas karjeruose.
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Aukštos klasės betono neįmanoma pagaminti, kai užpildai nefrakcionuoti, todėl skalda 
ir žvyras frakcionuojami. Didesnio kaip 70 mm dalelių skersmens užpildai naudojami 
retai. Jie tinka tik masyvioms konstrukcijoms betonuoti.

Užpildai frakcionuojami mechaniniu, hidrauliniu ir separavimo būdu. Mechaniniu 
būdu užpildai rūšiuojami pagal stambumą sietais (3.2 pav., a), tinklais (3.2 pav., b) ir 
ardynais (3.2 pav., c). Sietai gaminami skardoje išpresavus atitinkamo dydžio ir formos 
skyles. Tinklai pinami iš vielų. Ardynai daromi iš ištisų virbų. Mechaniniai frakcionavimo 
įrenginiai esti plokštieji (3.2 pav., d−g, 3. 3 pav.) ir cilindriniai.

3.2 pav. Sietai, tinklai ir 
ardai:
a – štampuotieji sietai; 
b – iš vielų pinti tinklai; 
c – ardai; d – nejudamie-
ji ardai; e – plokštieji iš-
ilginio švytavimo sietai 
arba tinklai; f – besisu-
pantieji ekscentriniai 
sietai; g – vibraciniai 
sietai

3.3 pav. Vibra-
cinis ekscen-
trinis kretilas:
1 – atraminis 
rėmas; 2 – vi-
bracinis rė-
mas; 3 – sietai; 
4 – ekscentri-
nis velenas; 
5 – smagratis; 
6 – guolis; 7 – 
guolio atrama
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Plokštieji gali būti paprastieji (3. 2 pav., d), judamieji (3. 2 pav., e, f) ir vibraciniai (3. 
2 pav., g). Užpildams plauti ant sietų galima purkšti vandenį. Hidrauliniais rūšiuotuvais 
(3. 4 pav.) užpildai suskirstomi į atitinkamas frakcijas pagal skirtingą jų sėdimo greitį 
skysčiuose. Taip galima atskirti molines ir dulkines daleles.

3.4 pav. Hidraulinis rūšiuotuvas:
1 – smėlio tiekimo latakas; 2 – patekties anga; 
3 – patekties vamzdis; 4 – drumzlino vandens 
išleidimo latakas; 5 – rezervuaras; 6 – švaraus 
smėlio išpylimo vamzdis; 7 – švaraus vandens 
tiekimo vamzdis

Smėliui ir žvyrui plauti naudojami loviniai, sraigtiniai ir cilindriniai rūšiuotuvai (3.5 
pav.). Taikant separavimo būdą, užpildų daleles rūšiuojamos pagal skirtingą kritimo greitį 
arba pagal skirtingą išcentrinės jėgos inerciją.

3.5 pav. Cilindrinis plovi-
mo-rūšiavimo agregatas:
1 – atraminis rėmas; 2 – plo-
vimo kamera; 3 – 6 mm 
skersmens skylučių sietas; 
4 – 25 mm skersmens skylu-
čių sietas; 5 – 50 mm skers-
mens skylučių sietas

Stambiuose pramoniniuose užpildų karjeruose statomos specialios smulkinimo ir plo-
vimo-rūšiavimo įmonės. 3.6 pav. pateikta tokios įmonės principinė technologinė schema. 
Nedideliuose karjeruose statomi kilnojamieji smulkinimo ir plovimo-rūšiavimo agregatai.
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3.6 pav. Užpildų smulkinimo ir plovimo-rūšiavimo gamyklos principinė technologinė schema:
1 – juostinis tiektuvas; 2 – ardai; 3− tiltinis kranas; 4 – žiauninė akmenskaldė; 5 – ekscentrinis 
vibracinis sietas; 6 – tiltinis kranas; 7 – žiauninė akmenskaldė; 8 – ekscentrinis vibracinis sietas; 
9 – kūginė akmenskaldė; 10 – tiltinis kranas; 11 – juostinis transporteris; 12 – kūginė akmenskal-
dė; 13 – vibracinis sietas; 14 – hidrociklonas; 15 – spiralinė plovykla; 16 – 3−10 mm stambumo 
skalda; 19 – 0,15-3 mm stambumo skalda; 18 – 20−40 mm stambumo skalda; 19 – 0,15−3 mm 
stambumo smėlis; 20 – 70−150 mm stambumo akmenys; 21 – 30−70 mm stambumo skalda; 22 – į 
zumpfą (vamzdis vandeniui nutekėti).

3. 3. Cemento ir užpildų pervežimas bei laikymas

Cementas ir užpildai pervežami geležinkeliu, automobiliais arba vandens transportu.
Cementas geležinkeliu pervežamas specialiose 58 t kėlimo galios cisternose − cemen-

tvežiuose. Autokeliais jis vežamas specialiais 8 - 22 t kėlimo galios automobiliais − ce-
mentvežiais. Popieriniuose maišuose įpakuotą cementą galima vežti dengtuose bendros 
paskirties vagonuose arba automobiliais.

Cementas laikomas bunkeriniuose ir cilindrinėse bokštinėse talpyklose. Cementvežiai 
pripildomi ir ištuštinami pneumatiniais cemento keltuvais. Tokie pneumatiniai keltuvai 
įrengiami cementvežiuose ir sandėliuose. Pervežant cementą cementvežiais, visos pakro-
vimo ir iškrovimo operacijos yra mechanizuotos, ir cemento nuostolių nebūna. Sandėlyje 
kiekviena cemento rūšis ir markė laikoma atskirose talpyklose. Jos yra hermetiškos, gerai 
izoliuotos ir apsaugo cementą nuo drėgmės. Kad cementas nesusigulėtų, jį reikia perio-
diškai perpumpuoti iš vienos talpyklos į kitą. Sandėliuose laikomo cemento aktyvumas 
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per 3 mėn. sumažėja 5−30 %, per 6 mėn. − 10−40 %. Ilgiau kaip per 3 mėnesius išlaikyto 
sandėlyje cemento aktyvumą reikia ištirti laboratorijoje ir jį naudojant į tai reikia atsi-
žvelgti. Iš sandėlio į betonmaišes cementas tiekiamas pneumatiniais keltuvais, sraigtiniais 
transporteriais ir kitomis priemonėmis.

Užpildai geležinkeliu pervežami savivartėse platformose, atvirose arba pusvagoniuo-
se. Autokeliais užpildai vežami savivarčiais automobiliais ir autovilkstinėmis (savivarčiai 
automobiliai su 1−3 savivartėmis priekabomis). Vandens keliais užpildai pervežami bar-
žose. Iš atvirų platformų arba baržų užpildai iškraunami ekskavatoriais griebtuvais ir sa-
vivarčiais automobiliais arba gabenami į sandėlius. Užpildai laikomi rietuvėse, pastogėse 
arba pusbunkeriuose. Kiekviena frakcija pilama į atskirą rietuvę arba pusbunkerį. Stacio-
nariuose užpildų sandėliuose po rietuvėmis arba pusbunkeriais įrengiamos transporterių 
galerijos užpildams teikti į betonmaišes. Jei nėra įrengtų transporterių galerijų, užpildai į 
betonmaišes gabenami kilnojamaisiais transporteriais, kaušiniais ekskavatoriais, kranais 
arba kitomis priemonėmis.

3. 4. Betono mišinio savybės ir jų įvertinimas

Rišamosios medžiagos, vandens, užpildų ir priedų nesukietėjęs mišinys vadinamas 
betono mišiniu. Jis susideda iš kietosios ir skystosios frakcijų. Be to, jame visada esti 
oro. Oras patenka su užpildais maišant ir užpildų adsorbcijos būdu. Oras mažina betono 
tankumą, vientisumą bei stiprumą. Jis pašalinamas betono mišinį tankinant. Lengvuose, 
akytuose betonuose oro turi būti. Jis sudaro poras.

Cementui kietėti vandens reikia apie 20 % cemento svorio. Tačiau įpylus tiek vandens 
betono mišinys esti beveik sausas. Todėl vandens pilama daugiau, ir atsiranda laisvojo. 
Nuo vandens kiekio priklauso svarbiausia betono mišinio savybė – konsistencija, klasifi-
kuojama į slankumo, sklidimo (klojumo) ir standumo klases. Slankumas - tai betono miši-
nio savybė užpildyti indus arba formas veikiant savo svoriu. Slankumas yra svarbiausias 
betono mišinio rodiklis. Betono mišinio slankumas nustatomas nupjauto kūgio metaline 
forma pagal Vebė principą − kūgio įsmigimo gylį ir kitais metodais.

Dažniausiai naudojama standartinė metalinė nupjauto kūgio forma. Jos aukštis − 30 
cm, pagrindo skersmuo − 20 cm, viršaus skersmuo − 10 cm. Forma sudrėkinama ir pa-
statoma ant horizontalios plokštelės. Betono mišinys pilamas trimis sluoksniais po 10 
cm storio. Kiekvienas sluoksnis 25 kartus praduriamas metaliniu 650 mm ilgio ir 16 mm 
skersmens virbu. Paskui forma nukeliama tiksliai vertikaliai. Mišinys, veikiamas svorio 
jėgos, slūgsta (3.7 pav.). 
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3.7 pav. Betono mišinio slankumo nustatymas 
pagal nupjauto kūgio formą

Pagal kūgio sėdimą betono mišiniai esti (eST eN 206-1:2002, LST eN 12350:2003) 
tokie: a) plastiškieji (S1), kai kūgio nuoslūgis 1 – 4 cm; b) slankieji (S2), kai kūgio nuoslū-
gis 5 – 9 cm; c) sklidieji (S3) – 10 – 15 cm ir d) takieji: (S4) – 16 -21 cm ir (S5) – daugiau 
kaip 22 cm. Kai betono užpildai stambesni kaip 70 mm, naudojama tokia pati nupjauto 
kūgio forma. Tik jos aukštis − 45 cm, pagrindo skersmuo − 30 cm, o viršaus skersmuo − 
15 cm. Šiuo atveju kūgio nusėdimo reikšmė sulyginama su standartinio kūgio nusėdimo 
reikšme, padauginus iš koeficiento 0,67.

Standžių betono mišinių slankumą galima nustatyti Vebė prietaisu (3.8 pav.).

3.8 pav. Vebė prietaisas betono mišinio standumo klasei 
nustatyti:
1 – nupjauto kūgio forma; 2 – 30 cm skersmens ir 20 cm 
aukščio indai; 3 – 13 cm aukščio žiedas; 4 – žiedo tvirti-
nimo plokštelės; 5 – stovas; 6 – kreipiamosios, kuriomis 
slankioja strypas 7 su pritvirtintu apačioje disku

Tai metalinė 30 cm aukščio nupjauto kūgio forma 1 per 13 cm aukščio žiedą 3 statoma 
į cilindrinį 20 cm aukščio ir 30 cm skersmens indą 2. Minėtas žiedas tvirtinamas prie indo 
trimis auselėmis 4. Ant stovo 5 tvirtinamos kreipiamosios 6, kuriomis slankioja strypas 
7 su pritvirtintu apačioje disku 8. Disko ir strypo svoris − 800−1000 g. Viršutinė strypo 
dalis graduota. Vebė prietaisas tvirtinamas ant standartinio laboratorinio vibrostalo. Jo 
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virpesių dažnumas − 3000 (200) virp./min, o amplitudė − 0,35 mm. Nustatant betono mi-
šinio standumą techniniu Vebė prietaisu, nupjauto kūgio forma užpildoma betono mišiniu, 
kaip nurodyta. Betono mišinys dar sutankinamas, vibruojant 5−30 s, kol iš apatinio kūgio 
pagrindo pradeda išsiskirti cemento pienas. Kūgio paviršius sulyginamas sulig formos 
viršumi, ir metalinė forma nuimama. Ant betono mišinio paviršiaus nuleidžiamas diskas 
8. Įjungiami vibrostalas ir sekundometras. Vibruojant kūgis pradeda sėsti, o betono miši-
nys, užpildęs žiedą 3, pro jo apačią pradeda tekėti į cilindrinį indą 2. Kartu su mišiniu sėda 
diskas ir strypas. Kai strypo viršus susilygina su kreipiamosios 6 viršumi, sekundometras 
ir vibrostalas išjungiami. Tuomet betono mišinio paviršius žiede ir inde susilygina.

Pagal Vebė vibravimo trukmę betono mišinių standumo klasė (V) apibūdinama taip: a) 
standusis (V0), kai vibravimo trukmė didesnė kaip 315 s; b) V1 – 30-21 s; c) V2 – 20-11 
s; d) V3 – 10-6 s; e) plastiškasis V4 – 5-3 s.

Vebė prietaisu betono mišinio standumą galima nustatyti, kai užpildai ne stambesni 
kaip 40 mm. Stambesnių užpildų slankumas nustatomas supaprastintu metodu − su meta-
line 200 x 200 x 200 mm kubo forma. Ši forma tvirtinama prie minėto laboratorinio sta-
lo. Į kubo formą įstatoma standartinė nupjauto kūgio forma; pripildoma betono mišinio; 
forma nukeliama, ir įjungiamas vibrostalas. Išmatuojamas vibravimo laikas, kol betono 
mišinys užpildo visus kubo formos kampus, o mišinio paviršius pasidaro horizontalus. 
Betono mišinio standumas apibūdinamas taip pat, kaip Vebė prietaisu, tik vibravimo laiką 
reikia padauginti iš 1,5.

Betono mišinio sklidumas įvertinamas taip pat, kaip nupjauto kūgio forma. Užpildžius 
nustatytu būdu formą ir ją nukėlus, išmatuojama, kokiu pločiu pasklinda betono mišinys. 
Pagal standartus LST eN 206-1:2002 ir LST eN 12350-5:2003 betono mišinio sklidumas 
įvertinamas klasėmis (F):

plastiškasis (F1), – kai pasklidimo skersmuo didesnis kaip 34 cm,
slankusis (F2), – 35-41 cm,
sklidusis (F3), – 42-48 cm,
takusis: (F4) – 49-55 cm, (F5) – 56-62 cm, (F6) − ≥ 63 cm.
Betono mišinio konsistencija priklauso nuo užpildų stambumo, formos ir tūrio masės, 

tačiau labiausia priklauso nuo vandens ir cemento kiekio bei jų santykio. Vandens kiekis 
mišinyje paprastai nustatomas vandens ir cemento masės santykiu (V : C). Šis santykis 
paprastai esti nuo 0,3 iki 0,5. Jeigu jis mažesnis kaip 0,3, tai vibratoriais betono mišinio 
gerai sutankinti nepavyksta. Kaip labai priklauso betono mišinio savybės nuo cemento 
kiekio 1 m3 betono, galima suprasti iš tokio pavyzdžio. 1 m3 dedant 100 kg cemento, 
betono mišinys esti per mažo drėgnio, ir praktiškai neįmanoma jo sutankinti, kai V : C 
= 0,8. 1 m3 dedant 500 kg cemento, betono mišinys esti slankus ir lengvai sutankinamas 
vibratoriais, net kai V : C = 0,4. Cemento kiekis priklauso nuo gaminamo betono klasės, 
todėl, norint gauti reikiamos konsistencijos betono mišinį, patogiausia keisti vandens kie-
kį. Reikia stengtis vandens pilti kuo mažiau. Gaminant standų betono mišinį, tos pačios 
klasės betonui gauti sunaudojama mažiau cemento, padidėja betono tankumas. Betono 
mišinį turi būti lengva kloti į konstrukcijas: betono mišinio slankumas turi atitikti tankini-
mo priemonių parametrus, kad gerai užpildytų visus formų kampus.
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3.5. Betono sudėtinių dalių apskaičiavimas ir dozavimas

Betono stipris gniuždant labiausiai priklauso nuo mišinio sudėties ir kietėjimo sąlygų. 
Kiekvienos betono klasės mišinio sudėtis nustatoma laboratorijose. Praktinio naudojimo 
betono mišinio sudėties pavyzdys pateikiamas 3.1 lentelėje.

3.1 lentelė. C30/37 klasės betono sudedamųjų dalių kiekis 1 m3, naudojant 52,5 klasės portlandce-
mentą, kai maksimalus užpildų dydis 20 mm

eil.
Nr.

Betono mišinio vandens ir 
cemento
santykis

V:C

Sausų sudedamųjų dalių kie-
kis kg 1 m3 sutankinto betono

Sutankinto 
betono 
tankis 
kg/m3slankumas standumas cementas smėlis granitinė

skalda vanduo

1 . 60 s 0,52 280 858 1156 146 2440
2. 30 s 0,50 330 832 1088 165 2415
3. 14 s 0,49 400 759 1020 196 2375
4. 2 cm 0,48 440 750 952 213 2355
5. 4 cm 0,46 520 675 884 241 2320

Pastaba. Betono mišinio standumas pateiktas pagal vibravimo trukmę (s) Vebė prie-
taisu, o slankumas − pagal nupjauto kūgio nuoslūgį (cm). Sudaromos tokios kiekvienos 
betono klasės lentelės, naudojant įvairių klasių cementą ir įvairaus stambumo užpildus.

Lentelėse nurodytą sudėtinių dalių kiekį reikia patikslinti pagal užpildų drėgnį, nes jis 
skaičiuotas imant sausus užpildus.

Pagaminto betono mišinio tūris yra visada mažesnis už bendrąjį sudėtinių dalių tūrį, 
nes maišant užpilduose esančios poros prisipildo cemento skiedinio. Betono mišinio ir 
sudedamųjų dalių tūrio santykis vadinamas betono išeigos koeficientu (Ki). Šis koefici-
entas priklauso nuo užpildų ir cemento poringumo. Jis kinta nežymiai: nuo 0,65 iki 0,70 
(dažniausiai esti 0,66−0,67).

Kiek vienu maišymu pagaminama betono mišinio, apskaičiuojama pagal formulę:
    ib KvM ⋅⋅= 001,0 ,    (3. 1)

čia M − vienu maišymu pagaminamo betono mišinio kiekis m3;
vb − betonmaišės talpa 1;
Ki − betono išeigos koeficientas.

Vieno maišymo cemento kiekis (kg) apskaičiuojamas pagal formulę:
    MCC n ⋅= ,     (3. 2)

čia Cn − cemento norma 1 m3 betono kg/m3 .
Vieno maišymo užpildų (smėlio, skaldos arba žvyro) kiekis (kg), atsižvelgiant į drėgnį, 

apskaičiuojamas pagal formulę:
    ,   (3. 3)

čia Un − užpildų norma 1 m3 betono kg/m3;
W − užpildų drėgnis %.

Vieno maišymo vandens kiekis (kg), atsižvelgiant į užpildų drėgnį, apskaičiuojamas 
pagal formulę:
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 ⋅+⋅
−=

100
žnsn

n
WŽWsvMv ,    (3. 4)

čia vn , sn ir Žn − atitinkamai vandens, sauso smėlio ir sauso žvyro (skaldos) norma 1 m3 betono 
kg/m3;
Ws ir Wž − smėlio ir žvyro (skaldos) drėgnį %.

Pavyzdys. Apskaičiuoti betono sudedamųjų dalių kiekį 500 l talpos betonmaišei užpil-
dyti, kai norimas betono mišinio standumas yra 30 s pagal Vebė prietaisą. Apie cementą 
ir užpildus žinomi tokie duomenys: 52,5 klasės portlandcementas, smėlio drėgnis – 4 %, 
granitinės skaldos maksimalus stambumas − 20 mm ir drėgnis 2 %.

S p r e n d i m a s. Kiekvieno maišymo metu pagamintas betono mišinio keikis, apskai-
čiuojamas pagal (3. 1) formulę:

366,0500001,0 mM =⋅⋅=  .
III. 2 lentelėje surandamos betono sudedamųjų dalių normos 1 m3 betono pagaminti: 

330 kg cemento, 832 kg smėlio, 1088 kg skaldos ir 165 kg vandens.
Apskaičiuojamas vieno maišymo sudedamųjų dalių kiekis:
cemento − pagal (3. 2) formulę:

;
smėlio − pagal (3. 3) formulę:

;
skaldos − pagal (3. 3) formulę:

;
vandens − pagal (3. 4) formulę:

 .

Projektinei betono klasei gauti sudedamąsias dalis reikia tiksliai dozuoti. Cementas, 
vanduo ir priedai dozuojami 3 % tikslumu. Betono mišinio sudedamosios dalys dozuo-
jamos pagal tūrį, pagal svorį ir mišriai. Dozuojant pagal tūrį, betono sudedamosios dalys 
atmatuojamos žinomo tūrio indais. Toks dozavimas netikslus, nes medžiagų tūrio masė 
priklauso nuo drėgnio ir dalelių stambumo. Dozuojant pagal svorį, betono sudedamosios 
dalys atsveriamos specialiais sveriamaisiais dozatoriais. Šiuo atveju medžiagos būvis ne-
turi įtakos dozavimo rezultatams. Dozuojant mišriuoju būdu, cementas ir užpildai atsve-
riami, o vanduo pamatuojamas (gali būti matuojami ir užpildai). Cementas ir užpildai 
tūriniu būdu dozuojami retai. Vandens dozavimo tikslumas svoriniu ir tūriniu būdu toks 
pat. Turiniu būdu vandenį dozuoti paprasčiau, todėl jis dažniausiai taip ir dozuojamas.

Prietaisai betono sudedamosios dalimis dozuoti vadinami dozatoriais. Pagal dozavimo 
būdus dozatoriai esti svoriniai ir tūriniai. Vandens tūriniai dozatoriai gaminami nuotolinio 
valdymo − tai siurbliai - dozatoriai 3,6 − 12 m3/h našumo. Cemento ir užpildų dozatoriai 
būna ciklinio ir nuolatinio veikimo. Ciklinio veikimo dozatoriai esti rankinio ir nuotolinio 
valdymo arba automatiniai. Plačiau naudojami automatiniai svoriniai dozatoriai. 
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Nuolatinio veikimo dozatoriai yra daug sudėtingesni. Jie naudojami nuolatinio veiki-
mo betonmaišėms. Betono mišinio įmonėse betono sudedamosioms dalims dozuoti pritai-
komos kompiuterinės programos, įvertinančios užpildų tankį, drėgnį, stambumą. Dozuo-
jama automatiškai pagal kompiuterio signalus.

3.6. Betono sudėtinių dalių išmaišymas

Dozuotas betono sudedamąsias dalis reikia gerai išmaišyti, kad užpildai, cementas, 
vanduo bei priedai betono mišinyje būtų vienodai pasiskirstę. Betono mišinys išmaišo-
mas specialiuose įrengimuose − betonmaišėse. Nedaug betono mišinio galima išmaišyti 
rankiniu būdu. Betonmaišių esti įvairių. Jos skiriasi maišymo principu (gravitacinės ir 
priverstinio maišymo), darbo režimu (ciklinio ir nuolatinio veikimo) ir talpa. Gravita-
cinėse betonmaišėse (3.9 pav.) betono mišinį maišo besisukantys būgnai, kurių viduje 
pritvirtintos mentės.

3. 9 pav. Gravitacinių betonmaišių konstrukcija:
a – 250 l talpos su apverčiamuoju būgnu ir už-
pildomuoju kaušu; b – 500 l talpos su paverčia-
muoju būgnu ir užpildomuoju kaušu; c – 500 l 
talpos su paverčiamuoju būgnu; d – 2400 l tal-
pos su paverčiamuoju būgnu; e – betono mišinio 
maišymo schemos; 1 – maišymo būgnas; 2 – už-
pildomasis kaušas; 3 – užpildų piltuvas; 4 – įpy-
limo ir išpylimo angos; 5 – hidraulinis cilindras 
būgnui paversti

Gravitacinių betonmaišių būgnai esti kriaušės ir dviejų susikertančių kūgių formų. Su-
kantis pirmųjų betonmaišių būgnui, mentės betono mišinį pakelia į tam tikrą aukštį. Savo 
svorio veikiamas betono mišinys slysta nuo menčių, krinta į būgno apačią ir taip maišo-
mas. Pastarosiose betonmaišėse mentės išdėstomos sraigto forma viename kūgyje į dešinę, 
kitame − į kairę. Besisukant būgnui, mišinio srautai juda priešingomis kryptimis iš galų į 
centrą ir taip maišosi. Gravitacinės betonmaišės gaminamos nuo 100 iki 4500 l talpos. 

Gravitacinių betonmaišių konstrukcija yra paprasta, jos retai genda. Tačiau šiose be-
tonmaišėse galima išmaišyti tik slankiuosius mišinius.
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Nelabai slankių ir standžių mišinių jose negalima išmaišyti. Tokie betono mišiniai iš-
maišomi priverstinio maišymo betonmaišėse. Priverstinio maišymo betonmaišių būgnai 
yra vertikalaus cilindro formos. 

Šių betonmaišių būgnai sukasi viena kryptimi, o jų viduje mentės − kita kryptimi . Mi-
šiniui nuvalyti nuo būgno sienelių įtaisytos 2−3 nesisukančios mentės. 

Priverstinio maišymo betonmaišės vienodžiau išmaišo. Maišymo būgnas yra atviras, 
tad galima stebėti maišymo procesą. Šios betonmaišės yra sudėtingesnės negu gravitaci-
nės, greičiau dėvisi. Pastaruoju metu gaminamos vibrobetonmaišės, kuriose betono miši-
nys maišant vibruojamas. Priverstinio maišymo betonmaišėse mišinį galima vibruoti, įdė-
jus į būgną aukšto dažnumo giluminį vibratorių. Bandymai parodė, kad nelabai slankūs 
ir standūs mišiniai vibruojant geriau išmaišomi, mišinys greičiau kietėja. Projektinį stiprį 
betonas įgyja per 7 paras ir esti stipresnis.

Ciklinio veikimo betonmaišių darbo ciklas susideda iš būgno užpildymo, betono su-
dedamųjų dalių išmaišymo, paruošto mišinio išpylimo ir betonmaišės būgno grąžinimo 
į darbo padėtį. Betono mišinio sudedamosios dalys užpildomuoju kaušu supilamos per 
15-20 s, o iš bunkerio − per 10−15 s. Maišymo trukmė priklauso nuo būgno talpos, būgno 
bei menčių apsisukimų skaičiaus per minutę, užpildų stambumo, mišinio slankumo ir kitų 
veiksnių. Maišymo trukmė įvairiomis sąlygomis yra nurodyta betonmaišės pase, ir reikia 
jos laikytis. Pavyzdžiui, 500 l talpos gravitacinėse betonmaišėse 2,2 t/m3 tankio, kai miši-
nio slankumas yra didesnis nei 6 cm, maišoma 45 s, o kai mišinio slankumas 2−6 cm, − 60 
s. Maišymo trukmė skaičiuojama nuo betonmaišės įjungimo iki išjungimo. Žiemą maišy-
mo trukmė didinama ne mažiau kaip 50 %. Per ilgai maišomas mišinys nesidaro vienodes-
nis. Stambūs užpildai ima susitrinti, ir padidėja betono mišinio slankumas. Kad medžiagos 
geriau būtų išmaišomos, patariama laikytis režimo. Iš pradžių į būgną reikia įpilti 15−20 % 
mišiniui skirto vandens, paskui berti užpildus ir cementą, juos maišant, pilti likusį vandens 
kiekį. Praktikuojama pirmiau sausus užpildus ir cementą išmaišyti betonmaišėse, paskui 
laistyti vandenį ir galutinai išmaišyti. Blogai išmaišytą mišinį lengva atskirti − aiškiai ma-
tyti neišsimaišiusių užpildų ir cemento ruožai. Toks mišinys betonuoti netinka. Paruoštas 
mišinys išpilamas per 10−20 s, o būgnas atstatomas į darbo padėtį per 10−12 s.

Nuolatinio maišymo betonmaišės dirba be pertraukų: sudėtinės dalys nuolat pakrauna-
mos, maišomos, ir paruoštas mišinys išpilamas.

Kai betono darbų reikia atlikti daug, betono mišiniui paruošti naudojami specialūs agrega-
tai arba statomos gamyklos. Betono mišinio paruošimo agregatai sumontuojami iš sudėtinių 
dalių: užpildų laikymo, perkėlimo, dozavimo, maišymo bei mišinio perkėlimo įrengimų. 

Betono mišinio gamyklos esti surenkamosios, išardomosios arba statomos pagal indi-
vidualius projektus. Jos gali būti komponuotos vertikaliai ir horizontaliai. Horizontalaus 
komponavimo gamyklose visi įrengimai išdėstomi viename lygyje technologine tvarka 
vienas po kito. Sudėtinės dalys arba betono mišinys nuo vieno įrengimo prie kito perke-
liami mechaniškai. Vertikalaus komponavimo gamyklose betono mišinio sudėtinės dalys 
perkeliamos į aukščiausią padėtį, o iš vieno įrengimo į kitą jos juda veikiamos savo svorio. 
Norint sumažinti aukštį, kartais tokios gamyklos komponuojamos dviem laiptais. 3.10 pav. 
pateiktos vertikalaus komponavimo vieno (a) ir dviejų (b) laiptų technologinės schemos.



77

3.10 pav. Vertikalaus kompo-
navimo betono mišinio įmonių 
schemos:
a – vieno laipto; b – dviejų 
laiptų; 1, 2 – užpildų teikimo 
transporteriai; 3 – pasuka-
mas piltuvas; 4 – bunkeriai; 
5 – sausų komponentų dozato-
riai; 6 – sauso mišinio piltuvas; 
7 – elevatorius; 8 – cementve-
žis; 9 – vandens dozatorius; 
10 – betonmaišė; 11 – betono 
mišinio tiekimo bunkeris; 12 – 
savivartis

Surenkamojo gelžbetonio gamyklose įrengiamas betono mišinio paruošimo cechas.
Betono mišinio konsistencija parenkama pagal betono mišinio klojimo technologiją, 

betonuojamų konstrukcijų arba gaminių matmenis, jų sudėtingumą, armatūros tankumą. 
Konsistenciją koreguoti galima tik betono mišinio gamybos vietoje. Statybos vietoje į 
betono mišinį draudžiama pilti vandens norint padidinti slankumą.

Atliekamas kiekvienos betono mišinio siuntos konsistencijos regimoji patikra; kon-
sistencijos bandymai atliekami gaminant bandinius sukietėjusio betono bandymams, 
kilus abejonei po regimosios patikros. Jei betono mišinys gabenamas automobiliniame 
maišytuve, konsistencija nustatoma pagal ėminį, kuris paimamas išpylus 0,3 m3 mišinio. 
Bandymo rezultatai turi būti surašyti žurnale, nurodant bandymų datą ir laiką, pavyzdžio 
atrinkimo vietą, betono kokybinius rodiklius.

3.7. Betono mišinio pervežimas

Paruoštą betono mišinį reikia gabenti į betonavimo vietą. Kai betono mišinio paruoši-
mo agregatas ar įmonė tiekia mišinį į vieną objektą, jį reikia gabenti netoli − 50−1000 m, 
o kai tiekia į daug objektų, tenka vežti iki keliasdešimt kilometrų. Betono mišinį reikia 
pervežti ir pakloti į konstrukcijas iki kietėjimo pradžios. Tai labiausiai priklauso nuo mi-
šinio klasės ir temperatūros. Pavyzdžiui, 5−10°C betono mišinys pradeda kietėti po 120 
min, 10−20°C − po 90 min, 20−30°C − po 45 min. Kai dedami plastifikuojantieji priedai, 
kietėjimo greitis padidėja priklausomai nuo jų savybių.

Betono mišinys pervežamas automobiliais, autobetonmaišėmis, perkeliamas kranais, 
transporteriais arba siurbiamas betono siurbliais. Rečiau jis pervežamas geležinkeliu (ypač 
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didelėse statybose), perkeliamas pneumatiniais siurbliais bei kranais. Dažnai vienos trans-
portavimo priemonės betono mišiniui pervežti neužtenka − reikia pagrindinio ir papildomo 
transporto. Pagrindiniu transportu mišinys atvežamas iš įmonės iki betonavimo vietos, o pa-
pildomu − perkeliamas statinio aikštelėje. Automobiliai, autobetonmaišės esti pagrindinės 
transporto priemonės. Transporteriai, betono ir pneumatiniai siurbliai naudojami kaip papil-
domas arba kaip pagrindinis transportas, kranai − paprastai kaip papildomas transportas .

Papildomai transportuoti betono mišinį reikia vengti, nes perkraunant jis gali susi-
sluoksniuoti .

Transporto priemonės turi būti sandarios, kad neištekėtų cemento skiedinys. Vežti rei-
kia atsargiai, nes nuo trenksmo betono mišinys gali susisluoksniuoti. Pakraunant ir iš-
kraunant negalima betono mišinio pilti iš didelio aukščio. Stambių užpildų kritimo greitis 
didesnis, ir betonas susisluoksniuoja. Pervežant ir pakraunant bei iškraunant greičiausiai 
gali susisluoksniuoti slankieji betono mišiniai.

Didesniu atstumu betono mišinys dažniausiai gabenamas atitinkamai paruoštais savivar-
čiais. Kad sandariau užsidarytų užpakalinis bortas, dedamas guminis intarpas. Betono miši-
niui apsaugoti nuo saulės ar lietaus pristatomas brezentinis tentas. Kad nesusisluoksniuotų, 
į savivarčius jis pilamas ne storesniu kaip 40 cm sluoksniu. Savivarčių kėbulus reikia valyti 
kas 2 darbo valandas, o užpakalinio borto kampus − kiekvieną kartą išpylus. Betono miši-
niui pervežti gaminami autobetonvežiai. Nuo savivarčių jie skiriasi kėbulo konstrukcija, − 
ji geriau pritaikyta betono mišiniui vežti ir išpilti. Betono mišinys gali būti vežamas spe-
cialiose dėžėse. Jos pripildomos automobilių kėbuluose, o statybose kranais iškeliamos ir 
nuleidžiamos į betonavimo vietą. Dėžių dugne yra angos betono mišiniui išpilti. Betono 
mišiniui pervežti gaminamos autobetonmaišės. Jose mišinys maišomas pervežimo metu, 
kad nesusisluoksniuotų ir kad nekietėtų. Taip betono mišinį galima vežti iki 3 val. Vežant 
didesniu atstumu į betonmaišes supilamos dozuotos betono mišinio sudedamosios dalys be 
vandens. Pervežant jos išmaišomos, o vanduo supilamas statybvietėje ir papildomai išmai-
šomas. Gruntiniais keliais vežti betono mišinį autobetonmaišėse nerekomenduojama.

Betono mišinį nedideliu atstumu galima gabenti juostiniais arba lovinio profilio sek-
cijiniais transporteriais iki 1 km, tačiau jų konstrukcija tuomet pasidaro sudėtinga. Daž-
niausiai transporteriais betono mišinys gabenamas iki 150−200 m. Transporteriams reikia 
nedaug energijos, ir jie pakankamai našūs. Jais betono mišinį galima transportuoti į įkalnę 
10−20° kampu, o į nuokalnę − 8−12° kampu. Juostos judėjimo greitis turi būti ne didesnis 
kaip 1 m/s. Slankiųjų betono mišinių (kai kūgio nuoslūgis didesnis negu 6 cm) transpor-
teriais gabenti negalima, nes jie kratomi susisluoksniuoja.

Transporteriai montuojami ant estakadų arba ant lengvų atramų. Betono mišiniui ap-
saugoti nuo lietaus bei saulės spindulių daromos lengvos galerijos. Betonuojant stam-
bius statinius, montuojami magistraliniai ir skirstomieji transporteriai. Nuo magistralinių 
transporterių ant skirstomųjų betono mišinys nukreipiamas įstrižais skydais arba slankio-
jančiaisiais kreiptuvais. Ant transporterių betono mišinys pakraunamas specialiais tiek-
tuvais, o nuimamas transporterio gale arba šone pritaisytais įstrižais skydais bei kreiptu-
vais. Juostai valyti įstatomi valytuvai. Kad betono mišinys nesusisluoksniuotų, pilant nuo 
transporterių naudojami atmušamieji skydai arba piltuvai.
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Slankiuosius betono mišinius (kai kūgio nuoslūgis didesnis kaip 5 cm) galima trans-
portuoti betono siurbliais. Betono siurblio (3.11 pav.) veikimo principas toks. Betono 
mišinys pilamas į pakrovimo dėžę ir tiektuvo mentėmis maišomas. Kai įsisiurbimo vož-
tuvas atidarytas, mentės varo betono mišinį į siurblio cilindrą. Judant stūmokliui į kairę, 
įsiurbimo vožtuvas užsidaro. 

3.11 pav. Betono 
siurblio principinė 
schema:
a – įsiurbimas; 
b – spaudimas; 
2 – maišytuvo men-
tės; 3 – vožtuvai; 
4 – stūmoklis

Betono mišinys spaudžiamas į vamzdyną. Stūmokliui judant į dešinę, spaudimo vožtu-
vas užsidaro, o įsiurbimo – atsidaro, ir cilindras vėl užpildomas betono mišiniu. Vožtuvai 
dirba sinchroniškai su stūmokliu. Betono siurbliais mišinys transportuojamas vamzdžiais 
iki 300 m horizontaliai arba iki 40 m vertikaliai. Vamzdžiais patogu tiekti mišinį į tankiai 
armatuotas konstrukcijas ir sunkiai prieinamas vietas. 

Betono siurblius reikia atidžiai prižiūrėti. Kad betono mišinys geriau slystų, prieš dar-
bą vamzdžius reikia sušlapinti kalkių arba cemento skiediniu. Tam iš audinio vamzdyje 
padaromas kamštis. Į siurblį įpilama skiedinio, paskui dedamas vėl toks pat kamštis ir 
pumpuojamas betono mišinys. Taip cemento arba kalkių skiedinys stumiamas priekyje 
tarp dviejų kamščių ir sušlapina visą vamzdžio paviršių. Ilgiau kaip 30 minučių sustab-
dytą siurblį ir vamzdžius reikia gerai išvalyti bei išplauti, kad nesukietėtų likęs betono 
mišinys. Valoma panašiai, kaip aukščiau minėta, audinio kamščiais. 

Labai patogu naudoti autobetono siurblius, sumontuotus ant automobilių važiuoklės. 
Tokiais siurbliais iš autobetonmaišių ar kitokio transporto betono mišinys tiekiamas tiesiai 
į betonavimo vietą. Tai labai palengvina betonavimo darbus, nes nebereikalingas tarpinis 
betono mišinio perkėlimas iš transporto į betonavimo vietą. Iš autobetonmaišių betono 
mišinys į betonavimo vietą tiekiamas iki 60 m atstumu. Betono mišinio slankumui padi-
dinti naudojami plastifikatoriai.

Surenkamojo gelžbetonio įmonėse betono mišinys perkeliamas tiltiniais arba bokšti-
niais kranais. Per kliūtis (kelius, upes ir pan.) mišinys perkeliamas kranais-kabeliais. 
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3.8. Betono ir gelžbetonio klojiniai

Klojiniai suteikia formą betoninėms bei gelžbetoninėms konstrukcijoms ir palaiko ją, 
kol betono mišinys sukietėja. Klojiniai yra laikinos, pagalbinės konstrukcijos. Jų sudė-
tingumas priklauso nuo betonuojamų konstrukcijų sudėtingumo. Klojiniai palyginti yra 
brangūs (10–40 % betoninių konstrukcijų kainos), jiems paruošti reikia daug darbo sąnau-
dų. Todėl klojinius reikia daryti kuo paprastesnius, kad būtų lengva pagaminti ir išardyti. 
Nuo klojinių kokybės labai priklauso betonuojamų konstrukcijų paviršiaus kokybė. Jie 
turi būti standūs, stiprūs, sandarūs, nekeičiantys formos betonavimo metu.

Klojiniai daromi mediniai, metaliniai, betoniniai, gelžbetoniniai, plastmasiniai, iš fane-
ros ir kitokie. Mediniams klojiniams geriausiai tinka 15–18 % drėgnumo pušinės ar eglinės 
lentos bei tašai. Medinių klojinių trūkumas – maža apyvarta, brinksta sušlapę ir traukiasi 
džiūdami, dėl to jie kartais suskyla ir pro plyšius teka betono mišinys ar cemento skiedinys. 
Deformacijoms sumažinti mediena tepama tepalais, kurie nepraleidžia drėgmės ir mažina 
sukibimą su betonu. Dažniausiai vartojami tokie tepalai: vandens ir molio emulsija, dyze-
linis tepalas, požeminėms konstrukcijoms – kalkių pienas. Vandeniui atspari fanera savo 
savybių dėl drėgmės nekeičia. Metalinių klojinių apyvarta daug didesnė negu medinių. Jų 
paviršius lygesnis. Tačiau metaliniai klojiniai yra brangesni. Juos tikslinga naudoti masi-
nėms konstrukcijoms betonuoti, kai klojinių apyvarta ne mažesnė kaip 50 kartų. Mišrieji 
klojiniai dažniausiai daromi iš medžio, metalo ar faneros. Mediniams klojiniams iš metalo 
gaminami apkaustai ir jungiamosios dalys. Betoninės ir gelžbetoninės plokštės bei blokai 
klojiniams naudojami tik tada, kai jie įeina į betonuojamų konstrukcijų sudėtį.

Klojiniai esti stacionarieji, surenkamieji-išardomieji, slenkamieji ir specialieji. sta-
cionarieji klojiniai įrengiami betonuoti konstrukcijoms, kuriose nėra pasikartojančių 
kituose statiniuose elementų, ir tais atvejais, kai klojinių negalima nuimti. Nuėmus 
stacionariuosius klojinius, tinkama medžiaga naudojama kitų konstrukcijų klojiniams. 
Stacionarieji klojiniai yra brangūs, jiems pagaminti reikia daug darbo. Surenkamųjų-
išardomųjų klojinių elementai gaminami dirbtuvėse, o surenkami betonavimo vietoje. 
Tokie klojiniai naudojami dažniausiai pasitaikančioms konstrukcijoms ar jų elemen-
tams betonuoti. Klojinių apyvarta priklauso nuo medžiagos, iš kurios jie pagaminti, ir 
nuo konstrukcijos. Medinių klojinių elementai naudojami ne mažiau kaip 5 karus. Su-
renkamieji - išardomieji klojiniai yra pigesni už stacionariuosius, juos ne taip sudėtinga 
įrengti ir išardyti. Surenkamieji-išardomieji klojiniai esti universalūs, skydiniai-gembi-
niai, skydiniai vieno ir daugiau aukštų.

Universalūs surenkamieji-išardomieji klojiniai gaunami iš nedidelių skydų 30x40–
50x100 cm. Skydai vieni su kitais sujungiami varžtais, pleištais ir kitaip.

Iš tokių skydų galima sumontuoti klojinius dideliems ir mažiems paviršiams. Prirei-
kus tipinius skydus galima papildyti netipiniais. Skydai gaminami iš plieno, aliuminio, 
faneros su metaliniais apkaustais bei kitokių medžiagų, tinkančių daugkartiniam nau-
dojimui. Skydiniai klojiniai tvirtinami trauklėmis bei atramomis (3.12 pav., a, b). Dide-
lėms konstrukcijoms betonuoti naudojami klojinių plokštės – sustambinti elementai su 
atitinkamais tvirtinimais. 
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3.12 pav. Skydinių ir sky-
dinių- gembinių klojinių 
įtvirtinimo schemos:
a – skydinių klojinių įtvir-
tinimas inkariniais varžtais 
ir trauklėmis; b – skydinių 
klojinių įtvirtinimas atra-
momis; c – skydinių - gem-
binių klojinių įtvirtinimas 
inkariniais varžtais; 1 – len-
tos; 2 – horizontalūs tašai; 
3 – vertikalūs statramsčiai 
(stovai); 4 – inkariniai varž-
tai; 5 – veržlės; 6 – laikinos 
atramos; 7 – atramų kons-
trukcija; 8 – trauklės

Plokščių svoris – nuo 0,5 iki 2 t, o plotas – iki 30 m2. Jos montuojamos kranais. Ma-
syviems hidrotechniniams statiniams betonuoti naudojami skydiniai-gembiniai klojiniai 
(3.12 pav., c). Skydai gaminami taip: prie horizontalių tašų 2 iš vienos pusės kalamos 
vertikalios lentos 1, o iš kitos pusės – vertikalūs stovai 3, du kartus aukštesni už sky-
dus. Apatiniuose stovų galuose įtaisoma po du inkarinius varžtus 5, kurie sujungiami su 
žemesniame sluoksnyje įbetonuotais inkariniais varžtais 4. Betonuojant pirmą sluoksnį, 
skydai dedami be stovų, tiktai tvirtinami atramomis. Betono mišinio slėgimą atlaiko vidu-
riniai varžtai. Apatiniai varžtai išlygina skydus. Betonuojant kitą sluoksnį, pagal viršuti-
nių varžtų padėtį skydams tvirtinti įbetonuojami inkariniai varžtai.

Visi varžtai iš eilės atlieka apatinio, vidurinio ir viršutinio varžto paskirtį. Perstatant sky-
dus, varžtai atsukami ir skydai pakeliami kitam sluoksniui betonuoti. Skydus permontuoti 
nesudėtinga. Kartais skydai sutvirtinami trauklėmis. Taip juos sutvirtinus, iš karto galima 
betonuoti du sluoksnius. Tokiu atveju naudojami skydai su slankiaisiais stovais. Kai kada 
skydai tvirtinami prie armatūros karkasų. Statybose plačiai paplitę AB „Kausta“ sukons-
truoti surenkamųjų - išardomųjų klojinių skydai iš drėgmei atsparios faneros su metaliniais 
apkaustais. Skydai gaminami įvairaus dydžio ir įvairios konfigūracijos. Jie patogūs ir prana-
šesni už kitus dėl paprastos ir patikimos sujungimo konstrukcijos. Pasauliniu mastu metali-
nių surenkamųjų-išardomųjų klojinių konstravimo ir gamybos garsiausia firma yra „Peri“.

Vienodos formos (pastovaus bei kintamo profilio) aukštoms bei ilgoms konstrukcijoms 
(kaminams, bokštams, kanalams, rezervuarams, tuneliams) betonuoti naudojami slankieji 
klojiniai. Jie turi pastovią tvirtinimų sistemą ir betonuojant hidrauliniais, elektriniais bei 
mechaniniais domkratais palaipsniui perstumiami arba perkeliami iš vienos padėties į kitą.

Specialieji klojiniai esti termoizoliaciniai, vakuuminiai ir kitokie. Betonuojant žiemą, 
galima naudoti termoizoliacinius klojinius. Tai mediniai klojiniai, apkalti šiltinamąja me-
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džiaga. Kartais daromi dvigubi klojiniai: tarpas tarp jų užpildomas pjuvenomis ar kitomis 
puriomis medžiagomis. Vandens pertekliui išsiurbti iš paviršinio 15-20 cm storio betono 
sluoksnio daromi vakuuminiai klojiniai. Be to, atliekamą vandenį iš paviršinio 10-12 cm 
storio betono sluoksnio galima išsiurbti vidinį klojinių paviršių padengus drėgmę suge-
riančiomis medžiagomis. Išsiurbus vandens perteklių, betono paviršiniai sluoksniai esti 
tankesni, stipresni, juos mažiau veikia korozija.

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų paviršiaus apdailai naudojami nenuimamieji 
klojiniai: betoninės, gelžbetoninės bei plėvele padengtos plokštės. Betonuojant plokštės 
naudojamos kaip klojiniai, o vėliau jos saugo betoną nuo gamtinių veiksnių ir įformina 
konstrukcijas architektūriškai. Gali būti naudojami nenuimamieji konstrukciniai klojiniai. 
Tuomet galima mechanizuoti visus darbus, sutaupoma daug medžiagų, sumažėja darbo.

Į montavimo vietą paruošti klojiniai arba medžiaga jiems paprastai pristatomi auto-
transportu .

Stambūs surenkamųjų-išardomųjų klojinių elementai montuojami kranais, mažesni – 
rankomis. Mediniai stacionarieji klojiniai daromi rankomis. Montuoti arba įrengti stacio-
narius klojinius reikia ypač tiksliai, kad briaunos ar plokštės būtų horizontalios ir vertika-
lios. Nuokrypiai nuo vertikalės tenkantys kiekvienam aukščio metrui gali būti ne didesni 
kaip 5 mm, o visam konstrukcijos aukščiui – iki 5 m –10 mm; daugiau kaip 5 m – 15 mm. 
Vidaus horizontalūs atstumai, tenkantys vienam metrui gali nukrypti nuo projektinių ne 
daugiau kaip 25 mm, o visam ilgiui – 75 mm. Įrengtų klojinių kokybė tikrinama pagal 
standartą LST eN 12390-3:2003.

Klojiniai turi būti tvirti, atlaikyti betono mišinio, armatūros ir darbininkų svorį bei vi-
bravimą tankinant. Nepakankamai tvirti klojiniai deformuojasi ir iškreipia konstrukcijų 
formą. Be to, klojiniai turi būti sandarūs, kad neištekėtų betono mišinys arba cemento 
skiedinys, o jų vidaus paviršius – lygus. Sumontuotus klojinius patikrina komisija, ku-
rioje turi būti techninis prižiūrėtojas. Jeigu klojinių nuokrypiai ne didesni už leistinuo-
sius, komisija pasirašo priėmimo aktą, ir galima pradėti betonavimo darbus. Prieš pra-
dedant betonavimo darbus klojinių paviršius ištepamas, padengiamas plėvele ar kitomis 
medžiagomis arba sudrėkinamas pagal statinio statybos technologijos projektą. Statant 
masyvius statinius, klojiniai įrengiami ne iš karto, o palaipsniui atliekant betonavimo 
darbus. Betonuojant nuolat stebimi klojiniai, tvirtinimo priemonės, pastoliai. Pastebėtos 
deformacijos pašalinamos.

Betonuojant aikšteles, šaligatvius ar kitokias dangas klojiniams galima panaudoti fa-
nerą, presuotą kartoną, kuriuos lengva išlenkti pagal projekte nustatytus apvalumus.

3.9. Armavimo darbai

Statant gelžbetoninius statinius ir gaminant surenkamas konstrukcijas, gaminius, 
vienas iš svarbiausių procesų yra armatūros paruošimas ir montavimas. Darbai turi 
būti atlikti taip, kad armatūra ir betonas būtų gerai sukibę ir kartu laikytų konstrukciją 
veikiančias jėgas. 
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3. 13 pav. Armatūrinis plie-
nas:
a – lygi viela; b – didelio at-
sparumo periodinio profilio 
viela; c, d ir e – periodinio 
profilio strypai; f – didelio 
atsparumo šaltai temptų vie-
lų pluoštas; g – lynas

1 m3 gelžbetonio armatūros paprastai dedama 40–100 kg, t.y. apie 20–50 kartų mažiau 
negu betono. Armavimo darbai yra sudėtingesni, jiems reikia specialių staklių, įrengimų 
bei įrankių. Todėl kuo daugiau armatūros darbų reikia atlikti mechaninėse dirbtuvėse, 
armatūros cechuose bei įmonėse, o objektuose tik montuoti paruoštus karkasus.

Pagal paskirtį armatūra skirstoma į darbo, paskirstomąją ir montažinę. Pagrindinė dar-
bo armatūra atlaiko tempimo jėgas, skirstomoji – paskirsto krūvį darbo strypams. Mon-
tažinė armatūra vartojama armatūros karkasams gaminti, jiems montuoti ir strypams bei 
karkasams sujungti.

Armatūrinis plienas gaminamas vielos (3–12 mm) ir strypų (6–90 mm) pavidalo. Ar-
matūrinė viela (3.13 pav., a, b) gaminama šaltai tempiant. Ji pateikiama ritiniais, suvyta 
arba suvirinta į armatūrinius tinklus. Įtemptam armavimui iš labai stiprios armatūrinės 
vielos gaminami neišsivyniojantys pluoštai ir lynai (3.13 pav., f, g). Pastarieji suvejami iš 
7–19 vielų. Armatūros strypai gaminami lygaus ir periodinio profilio (3.13 pav., c, d, e) 
karštai valcuojant ir sustiprinti termiškai arba įtempiant.

Periodinio profilio armatūra geriau sukimba su betonu, geriau jame inkaruojasi. Plieno 
savybėms pagerinti į lydinį dedama legiruojančiųjų priedų: chromo, nikelio, silicio, man-
gano, volframo ir kt. Armatūrai naudojamas mažai legiruotas plienas, kuriame legiruojan-
čiųjų priedų yra iki 2,5 %. 

Gelžbetoninės konstrukcijos armuojamos atskirais strypais (3.14 pav., d), vielų pluoš-
tais, lynais, tinklais (3.14 pav., a, b) ir plokščiaisiais (3.14 pav., e) karkasais. Armatūros 
tinklai ir karkasai gaminami iš strypų bei vielos suvirinant arba surišant.
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3. 14 pav. Armatūros elementai:
a – suvirintas plokščiasis tinklas; b 
– vyniojamasis tinklas; c – plokštieji 
karkasai; d – lenktieji strypai; e – er-
dvinis karkasas

Armatūros konstrukcijų gamybos ir montavimo principinė technologinė schema pa-
teikta 3.15 pav. 

3.15 pav. Armatūros konstrukcijų gamybos ir montavimo principinė technologinė schema:
1 – iš transporto priemonių iškraunamas armatūrinis plienas ir sukraunamas ant stelažų; 2 – iš-
lyginama ir nuvaloma armatūra; 3, 4 – nuvalomi strypų galai ir suvirinama į ištisinį strypą; 5 
– ženklinama; 6 – supjaustomi strypai; 7 – lankstomi strypai; 8 – surenkamos konstrukcijos; 9 
– suvirinama; 10 – montuojami karkasai; 11 – rūšiuojama; 12 – sustambinamos ir pakraunamos 
konstrukcijos; 13 – transportuojamos konstrukcijos; 14 – montuojamos objekte

Iš gamyklų armatūrinis plienas gaunamas ritiniais (iki 12 mm skersmens) arba ryšu-
liais (didesnio negu 12 mm skersmens strypai). Armatūrinė viela išvyniojama, ištiesina-
ma, nuvaloma (pašalinamos rūdys) ir pjaustoma automatinėmis staklėmis (3.16 pav.).
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3.16 pav. Iki 14 mm skersmens ar-
matūrinės vielos tiesinimo, valy-
mo ir pjaustymo automatinės sta-
klės:
1 – ritinėliai; 2 – tiesinimo ir va-
lymo įtaisas; 3 – nukreipiamieji 
ritinėliai; 4 – ritinėliai su peiliais; 
5 – ištiesintas strypas; 6 – atrama

Armatūriniai strypai pjaustomi rankiniais presais-žirklėmis arba specialiomis staklė-
mis. Automatinės staklės armatūrinį plieną automatiškai lygina, nuvalo rūdis ir pjausto. 
3–20 mm armatūra lankstoma staklėmis su mechanine pavara arba rankinėmis staklėmis. 
Visos staklės armatūrą lanksto panašiai. Lenkiama trimis pirštais arba plokštelėmis (3.17 
pav.). Atraminė plokštelė tvirtinama nejudamai prie staklių stovo, o darbo plokštelės tvir-
tinamos prie besisukančio skrituliuko.

3.17 pav. Mechaninėmis 
staklėmis lenkiami ar-
matūros strypai:
a – darbo plokštelių pa-
dėtis lenkiant; b – darbo 
pirštų padėtis lenkiant; 
1 – darbo plokštelės; 
2 – atraminė plokštelė; 
3 – darbo pirštai; atrami-
nis pirštas; 4 – atrama

Sukantis skrituliukui, lenkimo pirštas lenkia strypą tarp darbo plokštelių, o atraminė plokš-
telė neleidžia jam kartu su darbo skrituliuku suktis. Panašiai lenkiama tarp darbo pirštų.

Iki 32 mm skersmens armatūra virinama kontaktiniu būdu (3. 18 pav.), o didesnio kaip 
32 mm skersmens – elektros lanku. Kontaktinio virinimo esmė ta, kad, tekant elektros 
srovei, dviejų armatūros strypų kontakte susidaro didelė varža.

3.18 pav. Kontaktinio suvirini-
mo schema:
1 – virinami strypai; 2 – spau-
dimo įtaisai; 3 – kontaktiniai 
gnybtai; 4 – įtaisas strypams 
suspausti; 5 – elektros srovės; 
6 – reguliuojamasis varžtas

Plienas įkaista iki lydymosi temperatūros ir susitvirtina. Strypų susitvirtinimo greitis 
priklauso nuo srovės stiprumo. Kai srovės stiprumas 10−20 tūkst. amperų, susivirinimo 
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trukmė matuojama sekundės dalimis. Strypai virinami suduriant arba taškiniu būdu susi-
kryžiavimo vietose. Virinimo vietos mechaniškai spaudžiamos. Taškiniu būdu armatūra 
virinama vientaškėmis 50−300 kW galingumo kontaktinio virinimo staklėmis.

Armatūros gaminių svarbiausios savybės: tikslūs matmenys, strypai tiksliai išdėstyti 
ir gerai sujungti. Atliekant armatūros suvirinimo darbus reikia laikytis LST eN 1011-
1:1999/A1:2003/A2:2004, LST eN 729-1:1999 standartų.

Mechaninėse dirbtuvėse, armatūros cechuose ir gamyklose paruošta armatūra į monoli-
tinių gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo vietas transportuojama automobiliais. Arma-
tūrą ir jų karkasus pervežti reikia taip, kad nesideformuotų nuo savo masės ir kratymo. Tarp 
metalinių dirbinių dedami mediniai tarpikliai, o kabinimo vietos pažymimos dažais. Jeigu 
armatūros arba jos dirbinių ilgis didesnis kaip 1,5 karto už transporto priemonės pado ilgį, 
tai turi būti naudojamos priekabos. Siekiant darbus geriau organizuoti, statybos technolo-
gijos projekte paruošiamos armatūros montavimo schemos. Sunkūs karkasai montuojami 
kranais, nedideli − rankomis. Armatūra montuojama, įrengus klojinius ir patikrinus jų ko-
kybę. Stambiose statybose gali būti pirma montuojama armatūra, o po to − klojiniai.

Montuojami armatūros gaminiai suvirinami, surišami arba tvirtinami specialiomis jun-
giančiomis detalėmis, kad klojant betono mišinį ir vibruojant, nepakeistų savo padėties . 
Iš atskirų strypų armatūra montuojama iš anksto pažymėjus jų dėjimo vietą. Kartais ats-
kiriems gelžbetonių konstrukcijų elementams gaminami armatūros karkasai su klojiniais. 
Jie vadinami armatūros klojinių blokais. Blokų armatūrą ir klojinius reikia gerai sujungti. 
Jeigu reikia, sumontuota armatūra padengiama antikorozinėmis mastikomis . 

Gaminant surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų elementus, dažnai armuojama 
įtemptai. Prieš klojant betono mišinį į formas, armatūra įtempiama dažniausiai elektro-
terminiu, mechaniniu arba elektrotermomechaniniu būdu. Dažniausiai armatūra įtem-
piama elektroterminiu būdu. Leidžiant elektros srovę, armatūros strypai įkaitinami iki 
300−500oC (įkaitę jie pailgėja) ir įtvirtinami metalinėse formose arba specialiuose sten-
duose. Aušdami strypai trumpėja ir įsitempia. Mechaniškai armatūros strypai įtempiami 
hidrauliniais arba mechaniniais domkratais. Kad reikėtų tempti mažesne jėga, armatūrą 
galima pašildyti elektroterminiu būdu. Toks būdas vadinamas elektrotermomechaniniu.

Armatūra įtempiama tokiais etapais: iš pradžių įtempiama iki 50 % projektinio įtem-
pimo, paskui – 10 % daugiau negu projektinis. Palaikius 8−10 min, įtempimas sumažina-
mas iki projektinio. Betonui įgijus ne mažiau kaip 70 % projektinio stiprumo, armatūra 
atleidžiama. Tai daroma palaipsniui mažinant įtempimą po 30−40 %.

Armatūrą galima įtempti ir sukietėjus betonui. Tam betone paliekami kanalai, į kuriuos 
dedami armatūros strypai. Strypai įtempiami, o kanalai užpildomi cemento skiediniu. Jam 
sukietėjus, armatūra atleidžiama. Taip daroma ypatingais atvejais.
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3.10. Paruošiamieji betonavimo darbai

Pradedant betonuoti pirmą kartą, reikia patikrinti klojinius, pastolius, armatūrą ir sta-
tinių pagrindą. Tikrinami klojinių matmenys, horizontalumas, vertikalumas ir sandaru-
mas. Mediniuose klojiniuose plyšiai iki 3 mm lentoms brinkstant išnyksta. Didesni plyšiai 
užtaisomi. Vidinis klojinių paviršius rūpestingai nuvalomas. Prieš betonuojant klojiniai 
gausiai palaistomi, kad netrauktų vandens iš betono, ir ištepami skiediniais, mažinančiais 
klojinių sukibimą su betonu. Patikrinama, ar tvirtai pastatyti klojinių bei pastolių sta-
tramsčiai, atramos ir jungiamieji strypai. Patikrinami armatūros sujungimai ir švarumas. 
Jei armatūra surūdijusi, rūdys nuvalomos. Visų armatūros konstrukcijų matmenys, strypų 
skersmuo, atstumai tarp strypų turi atitikti projektinius. Patikrinama, ar visur susidarys 
reikiamas apsauginis betono sluoksnis.

Armatūros ir betono sukibimui užtikrinti minimalus betono apsauginio sluoksnio sto-
ris cmin turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ds ar supintų vijų vidutinis lyginamasis 
skersmuo dsV. Jei nėra nurodyta projekte, apsauginis darbo armatūros sluoksnis naudojant 
įprastinį betoną (sukietėjusio betono tankis – 2000-2600 kg/m3) turi būti toks:

− plokštėse, kurių storis iki 100 mm 10 mm;
− storesnėse kaip 100 mm plokštėse 15 mm;
− sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo – 20-35 mm 25 mm;
− sijose ir kolonose, kai darbo armatūros skersmuo didesnis kaip 35 mm 30 mm;
− sankabų ir skersinių strypų 15 mm;
− monolitinių pamatų, betonuojamų ant paruošto pagrindo ir pamatų sijų 
 apatinėje dalyje 35 mm;
− taip pat betonuojant ant neparuošto pagrindo 70 mm;
− sankabų ir skersinių strypų 15 mm.
Nuokrypiai negali būti didesni už leistinuosius.
Pastebėti klojinių ir armatūros defektai pašalinami. Klojinių ir armatūros tikrinimo 

rezultatai bei jų priėmimas įforminami aktais. Prie aktų pridedami armatūrinio plieno 
ir sujungimų laboratorinio arba tikrinimo ultragarsu duomenys. Betonuojamo statinio ar 
konstrukcijos pagrindas nuvalomas − ir išlyginamas nuimamas netinkamas gruntas. Tada 
beriamas smėlio, žvyro arba krečiamas liesojo betono sluoksnis. Smėlio ir žvyro sluoks-
nis sutankinamas ir palaistomas vandeniu.

Didelių statinių ar konstrukcijų iš karto išbetonuoti nepavyksta. Jos betonuojamos su 
pertraukomis. Tose vietose, kur betonuoti pradėta po pertraukos, susidaro darbo siūlių. 
Jų vietose naujai betonuojamas sluoksnis turi gerai sukibti su ankstesniu. Todėl pakloto 
betono paviršius nuvalomas, suardoma cemento plėvelė ir, kad sluoksniai geriau sukibtų, 
padaromos išėmos. Praėjus 6−12 val. nuo betonavimo pabaigos, cemento plėvelę galima 
nuimti stipria 3−5 atmosferų slėgio vandens srove arba metaliniais šepečiais. Vandens 
srove nuimamas 1−2 cm storio betono sluoksnis, apnuoginami stambūs užpildai. Dėl to 
geriau sukimba sluoksniai. Sukietėjusio betono cemento plėvelė pašalinama mechani-
nėmis priemonėmis − pneumatiniais arba elektriniais kirtikliais. Jais kartu padaromos 
išėmos, kad sluoksniai geriau sukibtų. Didesnės apimties statybose cemento plėvelė nu-
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imama specialiais mechaniniais šepečiais, smėlio srovės aparatais. Suardžius cemento 
plėvelę, betono skeveldros ir smulkios dalelės nuplaunamos vandeniu, o betono pavir-
šius išdžiovinamas. Paskui galima betonuoti kitą sluoksnį.

Betonuojamų be pertraukų monolitinių konstrukcijų kokybė visada yra geresnė nei 
betonuojamų su pertraukomis, nes naujo betono sankiba su sukietėjusiu betonu visada 
mažesnė nei monolito, be to, sukietėjusio ir naujo betono kontakto vieta laidesnė vande-
niui, mažiau atspari šalčiui. Kai betonuojama su pertraukomis, darbo siūlių paviršius turi 
būti statmenas kolonų, sijų ašims, sienų, plokščių paviršiams. Betonavimas atnaujinamas 
betonui pasiekus ne mažesnį kaip 1,5 N/mm2 (15 kg/cm2) stiprį gniuždant ir pašalinus 
cemento plėvelę. Darbo siūlių sandarumas hidrotechnikos statiniuose užtikrinamas nau-
dojant cinkuotos skardos ar polimerinių – gumos medžiagų juostas. Jos įbetonuojamos 
vertikaliai. Viena pusė įbetonuojama į seną sluoksnį, kita − į naujai klojamą.

3.11. Betono mišinio tiekimas į konstrukcijas

Į betonavimo vietą atvežtą betono mišinį reikia tiekti į konstrukcijas ir paskirstyti vie-
nodo storio sluoksniu. Geriausia betono mišinį į konstrukcijas tiekti tiesiai iš transporto 
priemonių. Kai betono mišinys į statybvietę atvežamas autobetonmaišėmis, tai į konstruk-
cijas jis tiekiamas betono siurbliais. Tai patogiausias betono mišinio tiekimo būdas. Taip 
betono mišinio reikiamą kiekį galima tiekti tiesiai į bet kurią konstrukcijos vietą. Tiekiant 
betono siurbliu betono mišinys nesusisluoksniuoja, tik reikia laikytis siurblio priežiūros 
ir naudojimo taisyklių. Betono siurbliais (pavyzdžiui „MixoKret“) galima tiekti betono 
mišinį iki 70 m aukščio ir 120 m atstumu. Betono siurbliais galima tiekti tik slankųjį be-
tono mišinį, kai slankumas ne mažesnis kaip 5 cm, o didžiausia užpildų frakcija − 16 mm. 
Statant hidrotechnikos statinius, didesnio masto statybose prisireikia taikyti standesnius 
betono mišinius su stambiaisiais užpildais, kurių perpumpuoti betono siurbliu negalima. 
Tuomet betono mišinys pervežamas autosavivartėmis bei specialiomis automašinomis 
– betonvežėmis. Betono mišinys, atvežtas į statybvietę, išpilamas į specialias dėžes, ku-
rios kranu perkeliamos į konstrukcijos betonavimo vietą. Iš dėžių betono mišinys išpila-
mas pro dugne atidaromas angas. Kad betono mišinys iš dėžių lengviau išsipiltų (ypač 
standus), taikomos vibrodėžės, – išpilant betono mišinys vibruojamas. Išpilamo betono 
mišinio laisvojo kritimo aukštis ribojamas priklausomai nuo mišinio slankumo ir užpildų 
stambumo. Jeigu įmanoma, betono mišinys iš transporto priemonių išpilamas tiesiai į 
konstrukcijas. Išpilant betono mišinį iš transporto priemonių jis negali kristi iš didesnio 
kaip 1 m aukščio, nes susisluoksniuoja. Stambesnės dalelės krinta greičiau, smulkesnės 
ir skystoji dalis − lėčiau. Betono mišiniui nuleisti iš transporto priemonių į konstrukcijas 
taikomi latakai bei vibrolatakai (slinkimo greičiui padidinti). Latakai statomi ne mažesniu 
kaip 20° kampu. Vibrolatakus galima statyti ne mažesniu kaip 10° kampu .

Betono mišinys vertikaliai iš 1,5−10 m aukščio nuleidžiamas specialiomis šachtomis . 
Šachtos gaminamos iš plieninių teleskopiškai sukabinamų grandinių piltuvo formos sek-
cijų. Šios daromos 60−100 cm aukščio, su 1−1,5 mm storio sienelėmis. Sekcijos sukabi-
namos plieninėmis pakabomis ir kabliais. Šachtos gali būti apvalaus ar kvadratinio skers-
pjūvio. Į šoną šachtą galima patempti vienu ketvirtadaliu jos ilgio. Kad krintantis betono 
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mišinys nesusisluoksniuotų, šachtų viduje įtaisomos mentės. Jomis betono mišinys slenka 
nuo vienos ant kitos, ir taip išvengiama kritimo.

Betonuojant stambius hidrotechninius statinius, betono mišiniui pervežti savivarčiais 
automobiliais arba betonvežėmis įrengiami specialūs tiltai bei estakados. Nuo jų betono 
mišinys į konstrukcijas nuleidžiamas šachtomis arba vibrošachtomis. Kartais betono mi-
šiniui nuleisti į konstrukcijas prireikia kelių priemonių – latakų, vibrolatakų, dėžių, šachtų 
siurblių − įvairiai jas derinant.

3. 12. Betono mišinio klojimas ir sutankinimas

Į klojinius nuleistas betono mišinys išlyginamas ir sutankinamas. Sluoksnio storis turi 
atitikti vibratorių darbo parametrus. Betono mišinys turi gerai prigulti prie klojinių, arma-
tūros, užpildyti visą formą.

Betonuoti galima trim būdais: horizontaliaisiais (3.19 pav., a), pasviraisiais (3.19 pav., 
b) arba laiptuotos formos sluoksniais (3.19 pav., c). Dažniausiai betonuojama pirmu būdu. 
Baigus betonuoti vieną sluoksnį, nuo tos pačios vietos pradedamas betonuoti kitas ir t.t. 
Jeigu betono mišinį galima nuleisti į bet kurią betonuojamos konstrukcijos vietą, tai išly-
ginti nesunku. Betono mišinys paprastai išlyginamas rankiniu būdu: metaliniais žarstikliais 
arba kastuvais. Betonuojant didelius nearmatuotus hidrotechninius statinius, betono mišinys 
išskirstomas mažagabaričiais elektriniais buldozeriais. Kitas sluoksnis turi būti paklotas iki 
pirmo sluoksnio betono kietėjimo pradžios, o tai priklauso nuo betono savybių ir temperatū-
ros. Jeigu sluoksnio nespėjama pakloti, kol ankstesnis pradeda kietėti, tai reikia palaukti, kol 
anksčiau paklotas betono mišinys pasidarys ne mažesnio kaip 1,5 N/mm2 stiprumo. Paskui 
paviršius paruošiamas, kaip minėta 3. 10 skirsnyje, ir betonuojamas kitas sluoksnis.

3.19 pav. Betonavimo būdai:
a – horizontalieji sluoksniai; b – pasvirieji sluoks-
niai; c – laiptuotos formos; 1 – paklotas betonas; 
2 − naujas betono mišinio sluoksnis

Betonuojant reikia stebėti klojinius ir armatūrą. Kol betonas gerai nesutvirtėjęs, paste-
bėtus netikslumus galima nesunkiai ištaisyti. Betonuojant apatinius sluoksnius negalima 
aptaškyti betono mišiniu aukščiau esančios armatūros klojinių. Prie klojinių ir armatūros 
prilipusį betono mišinį reikia nuvalyti. 

Betonuojant konstrukciją reikia saugoti nuo lietaus, − lietaus išplautas betono sluoks-
nis pašalinamas.

Didelėse konstrukcijose daromos temperatūrinės ir deformacinės (sėdimo) siūlės. Be-
tonuojamą konstrukciją siūlės suskirsto į sekcijas. Jeigu sekcijos didelės, iš karto jų beto-
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nuoti negalima, − jos suskirstomos į blokus. Blokai betonuojami iš karto. Siūlės tarp blokų 
vadinamos statybinėmis. Temperatūrinės ir sėdimo siūlės užpildomos bitumu. Statybinės, 
kaip ir darbo siūlės, užtaisomos taip, kad betonas jų vietoje gerai sukibtų (3. 10 skirsnis).

Viena iš svarbiausių betonavimo operacijų yra betono mišinio tankinimas. Dažniausiai 
betono mišinys tankinamas vibratoriais.

Vibracija mažina betono mišinio sankibos jėgas. Mišinys pasidaro slankus. Dalelės, 
veikiamos svorio jėgos, užima visas tuštumas bei visus formos kampus. Betono mišinyje 
esantis oras burbuliukais kyla į paviršių. Vibravimo režimas apibūdinamas virpesių daž-
numu, jų amplitudėmis ir vibravimo trukme. Betono mišinį su smulkiais užpildais reikia 
vibruoti didesniu dažnumu, o su stambiais užpildais − mažesniu dažnumu. Optimalus 
vibravimo režimas parenkamas pagal užpildų stambumą ir betono mišinio konsistenciją.

Pagal veikimo būdą vibratoriai skirstomi į giluminius, paviršinius ir išorinius, o pagal 
virpesius sukeliančią energiją − į elektrinius, elektromechaninius ir pneumatinius. Gilumi-
nių vibratorių (3.20 pav., a, b) antgalis vibraciją betono mišiniui perduoda savo korpusu. 
Jais betono mišinys tankinamas stambiuose blokuose. Vibratorių varikliai įmontuojami į 
antgalio korpusą. Judesį antgaliui galima perduoti lanksčiuoju arba standžiuoju velenu.

3.20 pav. Vibratoriai betono mišiniui 
tankinti:
a ir b – giluminiai; c – išorinis; d – pa-
viršinis; 1 – vibratorius; 2 – jungtukas; 
3 – rankenos; 4 – strypas; 5 – mova; 6 
– korpusas su vibroelementu; 7 – elek-
tros variklis; 8 – planetarinis vibroele-
mentas; 9 – plokštė

Giluminiais vibratoriais su lanksčiuoju velenu tankinamas betono mišinys plonasienėse 
konstrukcijose arba kai armatūra tanki. Pneumatiniai giluminiai vibratoriai skirti standiesiems 
betono mišiniams tankinti. Vandens ūkio statybose dažniausiai naudojami „Dynapac“ firmos 
giluminiai vibratoriai, 0,5−1,5 kW galingumo elektros srovė 230 V, srovės stiprumas 1,8−4,8 
A, dažnis − 50/60 Hz. Vibroelemento ilgis 315 − 350 mm, skersmuo 29−65 mm. Iš vienos 
vietos į kitą vibratoriai perkeliami kranu arba rankomis. Vibratoriai dažnai jungiami į sekcijas 
po 4−16. Tam daromas metalinis rėmas, kuriame šachmatiškai įtvirtinami vibratoriai. Tarp 
vibratorių turi būti 105−135 cm atstumas, atsižvelgiant į betono mišinio slankumą.

Tankinant giluminiais vibratoriais, betono mišinio sluoksnio storis gali būti ne daugiau 
kaip 1,25 karto didesnis už vibroelemento ilgį. Priklausomai nuo betono mišinio slanku-
mo, vienoje pozicijoje vibruojama nuo 20 iki 40 s. Pakankamai suvibruotas betono mi-
šinys nebeslūgsta, nebekyla oro burbuliukai, ant paviršiaus atsiranda cemento pieno. Per 
ilgai vibruojamas betono mišinys susisluoksniuoja − stambūs užpildai nusėda į apačią. 
Perkeliant iš vienos vietos į kitą, vibratorių reikia ištraukti palengva, neišjungus variklio, 
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kad jo vieta užsipildytų betono mišiniu. Atstumas tarp dviejų vibravimo vietų gali būti ne 
daugiau kaip 1,5 karto didesnis už vibratoriaus veikimo spindulį. Šis spindulys priklauso 
nuo vibratoriaus parametrų ir betono mišinio slankumo. Veikimo spinduliai nurodomi 
vibratorių pasuose. Tankinant betono mišinį, vibratoriais negalima liesti armatūros ir klo-
jinių. Dirbti reikia tiksliai laikantis sistemos, kad neliktų nesutankintų vietų. Paprastai 
vibruojama eilėmis lygiagrečiai klojinių sienelėms arba armatūros strypams.

Paviršiniai vibratoriai (3.20 pav., d) dedami ant tankinamo betono paviršiaus. Vibraci-
ją jie perduoda per savo pagrindą. Betono mišinys jais tankinamas betonuojant plokštes 
kanalų bei užtvankų šlaitams tvirtinti, kelių ar aerodromų dangas ir kitokias horizontalias 
plonas konstrukcijas. 

„Dynapac“ firma gamina paviršinio tankinimo vibroliniuotes BV-20A. Jos ilgis − 2000 
mm, plotis − 230 mm, svoris − 21 kg. Sutankina betono sluoksnį iki 80 mm. Vibrojuostos 
„Dynapac BR-61“, „BR-62“ ir „BR-64“ sutankina iki 200 mm storio betono mišinį.

Paviršiniais vibratoriais vienoje vietoje vibruojama 30−60 s priklausomai nuo mišinio 
klojumo. Vibruojama juostomis. Kad neliktų nesutankintų vietų, juostos perdengiamos 
10 − 20 cm.

Bendrosios paskirties vibratoriai, specialiais gnybtais pritvirtinami prie klojinių, vadi-
nami išoriniais (3. 20 pav., c). Jie vibraciją betono mišiniui perduoda per klojinius. Prie 
klojinių tvirtinami mažo galingumo vibratoriai. Išoriniai vibratoriai sutankina iki 250 mm 
storio betono mišinio sluoksnį. Išoriniais vibratoriais vibruojama 50−90 s.

3.13. Kietėjančio betono priežiūra

Kad betonas kietėtų, reikia šilumos ir drėgmės. Šiltuoju metų laiku ypač svarbu, kad 
betonui kietėti pakaktų drėgmės ir kad konstrukcija būtų nepažeista. Išgaravus drėgmei, 
betonas nustoja kietėjęs, neįgyja projektinio stiprumo, pradeda trupėti. Jo kokybė būna 
bloga. Ypač svarbu betoną prižiūrėti pirmomis paromis.

Garavimui sumažinti atviras paviršius uždengiamas plėvele, brezentu, plaušine ar kt. 
Po paros atvirą paviršių galima užberti 3−5 cm storio pjuvenų ar šlapio smėlio sluoksniu. 
Praėjus 10−12 val. nuo betonavimo, atvirą betono paviršių pradedama laistyti. Jei karšta ir 
vėjuota, pradedama laistyti praėjus 2−3 val. po betonavimo. Jei temperatūra aukštesnė kaip 
15ºC, pirmas tris paras dieną laistoma kas 3 val., o naktį – bent po kartą. Vėliau laistoma 
ne mažiau kaip 3 kartus per parą. Taip laistoma pirmąsias 7 paras. Laistant betoną, reikia 
palaistyti ir klojinius. Kai oras vėsus, pirmą parą nelaistoma. Laistant negalima nukreipti 
vandens čiurkšles tiesiai į betono paviršių. Srovė nukreipiama į atmušamąjį skydą, nuo 
kurio vanduo smulkiais lašeliais krinta ant betono. Paprasčiau užbaigus betonuoti dažymo 
ar kitais aparatais betono paviršių apipurkšti laku, suskystintu bitumu arba polimerais. Su-
sidariusi plėvelė neleidžia išgaruoti drėgmei, ir betonas kietėja normaliomis sąlygomis.

Pirmomis paromis betono paviršiumi negalima vaikščioti, vilkti krovinių, statyti klo-
jinių kitam sluoksniui betonuoti ir t.t. Betono paviršiumi galima vaikščioti, kai jis įgauna 
1,5 N/mm2 stiprį. Vasarą betonas kietėja aplinkos temperatūroje, o žiemą šildomas arba 
betonuojama termoso būdu (žr. 3. 15 skirsnį).
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3. 14. Klojinių nuėmimas ir betonavimo trūkumų šalinimas

Betonui sustiprėjus, klojiniai pasidaro nebereikalingi − jie nuimami. Jei betono nevei-
kia slėgimas, tai nuo vertikalaus ir pasvirusio paviršiaus klojiniai nuimami betonui įgavus 
apie 2,5 N/mm2 stiprį. Vasarą betonas tokį stiprį įgyja per 2−3 paras. Atraminių perdengi-
nių, kai angos esti iki 2 m, klojiniai nuimami betonui įgijus 50 % projektinio stiprio; kai 
perdangų angos 2−8 m, − 70 %; kai didesnės negu 8 m – 100 %. Surenkamųjų-išardomųjų 
klojinių skydai nuimami kranais su specialiomis svirtimis. Jos vertikalią kranų jėgą pakei-
čia horizontalia skydams nuo betono paviršiaus atplėšti. Klojinius reikia nuimti atsargiai, 
saugant klojinių medžiagą ir betono paviršių.

Nuėmus klojinius, kartais išryškėja betonavimo trūkumai. Dažniausiai pasitaiko tokie: 
tuštumos, akytas paviršius, plyšiai, per plonas armatūros apsauginis sluoksnis, jis prilim-
pa, susisluoksniuoja, per mažas jo stiprumas. Pastebėjus trūkumus reikia pašalinti.

Tuštumų atsiranda: a) kai betono mišinys blogai sutankinamas; b) kai stambi skalda 
netelpa armatūros tarpuose; c) pro klojinių plyšius ištekėjus betono mišiniui; d) nenuva-
lius nuo klojinių statybinių šiukšlių.

Blogai išmaišius betono mišinį, atsiranda nerišliųjų užpildų lizdų. Tuštumos silpnina 
betoną, pro jas patenka vanduo ir rūdija armatūra. Tuštumose sušalus vandeniui, ardo-
mas betonas pradeda trūkinėti, todėl jas reikia užtaisyti. Jos išvalomos iki tvirto betono, 
iššveičiamos metaliniais šepečiais, išplaunamos vandeniu, išdžiovinamos ir, rūpestingai 
sutankinant, betonuojamos tos pačios markės betono mišiniu, tik su smulkiais užpildais. 
Negilios tuštumos išvalomos, išplaunamos ir užtinkuojamos. Nerišliųjų užpildų lizdai iš-
kapojami ir užtaisomi taip pat, kaip tuštumos. Menkai surištosios užpildų dalelės nuima-
mos iki tvirto betono, ir paviršius užtinkuojamas arba torkretuojamas − specialiu įtaisu ant 
betono paviršiaus užpurškiama cemento-smėlio skiedinio.

Kai per plonas armatūros apsauginis sluoksnis. Taip pat tinkuojama arba torkretuoja-
ma. Be to, torkretuojama vandens nepraleidžiamam sluoksniui sudaryti.

Plyšiai išvalomi ir užtaisomi įleidžiant cemento skiedinio specialiu inžektoriumi. Pri-
lipęs betonas atsargiai nukapojamas, o jo vieta užtrinama skiediniu.

Susisluoksniavusio ir per mažo stiprumo betono ištaisyti negalima, todėl betonuojant 
reikia tiksliai laikytis nustatytos darbų technologijos, kad tokių trūkumų nebūtų.

3. 15. Betonavimo darbai žiemą

Betono stiprumas priklauso ne vien nuo betonavimo darbų kokybės, bet ir nuo kietė-
jimo sąlygų. Jeigu betono temperatūra nukrinta žemiau 0oC, tai vanduo užšąla, cemento 
kietėjimo reakcija nutrūksta, betonas nesukietėja. Atšilęs jis vėl pradeda kietėti, bet dėl 
per greito užšalimo nukenčia jo stiprumas, tankumas, jis prasčiau sukimba su armatūra. 
Jeigu betonas užšąla nepraėjus nuo betonavimo parai, tai sukietėjęs jis įgauna tik 50 % 
projektinio stiprumo. Jeigu betonas prieš užšąlant įgyja 50 % projektinio stiprumo, bet ne 
mažiau kaip 5 N/mm2, tai užšalimas nebepavojingas, − betono kokybė nukenčia mažai.

Žiemą reikia gaminti standesnius betono mišinius. Vandens ir cemento santykis turi 
būti minimalus. Standesnis betono mišinys yra šiltesnis, − mažiau laidus šilumai.
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Kai vidutinė paros temperatūra žemesnė kaip 5°C, o minimali − žemesnė kaip 0oC, tai 
betonuojant imamasi specialių priemonių: a) šildomos betono sudedamosios dalys arba 
visas betono mišinys; b) dedama priedų, pagreitinančių betono kietėjimą arba pažeminan-
čių vandens užšalimo temperatūrą; c) naudojami termoizoliaciniai klojiniai ir kt.

Betono sudedamųjų dalių temperatūra turi būti tokia, kad į konstrukcijas klojamo mi-
šinio temperatūra būtų aukštesnė kaip 5°C. Sudedamųjų dalių vidutinė temperatūra pri-
klauso nuo užpildų, vandens ir cemento temperatūros bei šiluminio talpumo. Užpildų ir 
cemento šiluminis talpumas yra 0,2 kcal/(kg.dag), o vandens − 1 kcal/(kg.deg). Vidutinė 
sudedamųjų dalių temperatūra turi atitikti tokią sąlygą:
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čia Ž, s ir v − žvyro (skaldos), smėlio, cemento ir vandens kiekis kilogramais 1 m3 betono;
vž ir vs − žvyro ir smėlio normos vandens kiekis kilogramais 1 m3 betono;
tž , ts , tc , tv − žvyro, smėlio, cemento ir vandens temperatūra laipsniais;
tk − konstrukcijoms betonuoti reikalinga betono mišinio temperatūra laipsniais;

pt∆ − temperatūros nuostoliai laipsniais ruošiant betono mišinį;
tt∆  − temperatūros nuostoliai laipsniais, transportuojant betono mišinį.

Jeigu į betono mišinį dedama priedų, tai jų įtaka įvertinama kaip užpildų.
Kai betono mišinio sudedamųjų dalių vidutinė temperatūra mažesnė už normą (kairioji 

3.5 lygties pusė mažesnė už dešiniąją), tai betono sudedamąsias dalis reikia pašildyti . 
Lengviausia pašildyti vandenį. Karštas vanduo tiekiamas vandentiekiu arba šildomas ga-
rais bei elektriniais šildymo prietaisais. Vanduo šildomas iki 90°C. Jeigu normaliai miši-
nio temperatūrai gauti vandenį šildyti nepakanka, tai šildomi užpildai (iki 40°C). Užpildai 
šildomi specialiuose bunkeriuose bei rietuvėse, leidžiant garus ar karštą vandenį per už-
darą šildymo sistemą. Pastaruoju metu užpildus mėginama šildyti specialiuose besisukan-
čiuose užpildų šildymo būgnuose, į kuriuos tiekiami dūmai, įkaitinant iki 800°C. Tokiuo-
se būgnuose užpildai iki 40°C įšyla per 6−8 min. Dūmais, įkaitintais iki 250°C, užpildai 
sušildomi, kai byra ant transporterių.

Pašildžius tik vandenį, į betonmaišę pirmiausia suberiami užpildai, paskui supilamas 
karštas vanduo. Užpildus su vandeniu pamaišius, pilamas cementas. Žiemą betono miši-
nys betonmaišėse maišomas 1,25−1,5 karto ilgiau. Temperatūros nuostoliai betono mišinį 
maišant priklauso nuo sudedamųjų dalių ir aplinkos temperatūrų skirtumo, betonmaišės 
konstrukcijos bei talpos ir kitų sąlygų. Apytiksliai šie nuostoliai esti 3−4°C.

Temperatūros nuostoliai transportuojant priklauso nuo mišinio ir aplinkos temperatūrų 
skirtumo, nuo transporto priemonių konstrukcijos, iš karto pervežamo mišinio kiekio, 
transportavimo ir pakrovimo bei iškrovimo trukmės.

Savivarčiais pervežamą betono mišinį reikia uždengti brezentiniais stogeliais. Vežant 
mišinį galima pašildyti variklio išmetamomis dujomis pro įrengtą dvigubą kėbulo dugną 
arba leidžiant dujas po stogeliu. 
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Žiemą betono mišinį galima gabenti transporteriu tik uždarose, apšildomose galerijo-
se. Naudojant betono siurblius, vamzdynus reikia aprišti termoizoliacine medžiaga arba 
dėti į uždaras galerijas. 

Pakraunant betono mišinio temperatūra sumažėja 0,5−2,2oC, kai mišinio ir aplinkos 
temperatūrų skirtumas 15−70oC.

Klojant betono mišinį, kai konstrukcijos storesnės negu 50 cm, per minutę mišinio tem-
peratūra sumažėja 0,06−0,28oC, esant mišinio ir aplinkos temperatūrų skirtumui 15−70oC.

Betono kietėjimas yra cheminė cemento ir vandens reakcija, kurios metu išsiskiria 
šiluma. Betonuojant masyvias, termiškai izoliuotas konstrukcijas, išsiskiriančios šilumos 
pakanka, kad betonas neužšaltų, kol įgis mažiausią reikiamą stiprumą. Toks betonavimas 
vadinamas termoso būdu. Plonasienes konstrukcijas, kurių išorinis paviršius didelis, beto-
nuoti termoso būdu neapsimoka, nes brangu jas izoliuoti. Ar tikslinga termiškai izoliuoti, 
nusako konstrukcijos masyvumas. Jis apibūdinamas išorinio (šąlančio) paviršiaus santy-
kiu su betono tūriu. Šis santykis vadinamas paviršiaus moduliu Mp ir nustatomas pagal 
formulę:

    
v
FM p = ,     (3. 6)

čia F− konstrukcijos išorinio paviršiaus plotas m2 ;
v − betono tūris m3  .

Paprastai termoso būdu betonuojama tada, kai paviršiaus modulis mažesnis kaip 6. 
Tačiau naudojant chemines medžiagas, greitinančias betono kietėjimą bei žeminančias 
vandens užšalimo temperatūrą, taip pat greitai kietėjančius ir daug šilumos išskiriančius 
cementus, termoso būdu galima betonuoti, kai paviršiaus modulis esti iki 20.

Betonuojant termoso būdu, išorinį konstrukcijų paviršių galima pašildyti elektriniais 
šildymo prietaisais arba garais. Dėl to greičiau kietėja išoriniai betono sluoksniai. Beto-
nuojant konstrukcijas termoso būdu, klojamo betono mišinio temperatūra turi būti kuo 
aukštesnė. Konstrukcijas reikia betonuoti be pertraukos. Baigus betonuoti, konstrukcijos 
viršus taip pat izoliuojamas.

Kai termoso būdu betonuoti neapsimoka, betonas šildomas elektros srove, elektriniais 
šildymo prietaisais, garais arba karštu oru. Šildant elektros srove, elektrodai dedami į 
betono mišinį arba tvirtinami betono paviršiuje. Leidžiant elektros srovę, tarp elektrodų 
susidaro elektrinis laukas. elektros energija virsta šilumine, ir betonas įšyla. elektrodai 
gaminami iš 6−12 mm skersmens armatūrinio plieno strypų. Jie išdėstomi skersai arba 
išilgai konstrukcijos 10−15 cm atstumu vienas nuo kito. Leidžiama elektros srovė 51−20 
V. elektrodai turi neliesti armatūros. Minimalus elektrodų atstumas nuo armatūros − 5−50 
cm esant 20 V įtampos srovei. Naudojant portlandcementį, kai konstrukcijų paviršiaus 
modulis yra 6 −20, elektros srove betonas šildomas iki 50 −70oC 18 −28 val. Per šį laiką 
betonas įgyja 50 % projektinio stiprumo. Auštančio betono temperatūra krinta po 5 −12oC 
per valandą priklausomai nuo paviršiaus modulio ir klojinių konstrukcijos.
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Daug paprasčiau betoną šildyti elektriniais šildymo prietaisais: veidrodinėmis šildymo 
lempomis, metaliniais ar keraminiais šildytuvais. Šildymo prietaisai geriau tinka plonoms 
konstrukcijoms šildyti. Betonuojant termoso būdu, jais galima pašildyti išorinius betono 
sluoksnius. Betono šildymo intensyvumas ir temperatūra priklauso nuo šildymo aparatų 
galingumo bei atstumo nuo betono paviršiaus. Betono paviršių galima šildyti dujiniais 
šildymo prietaisais, garais arba karštu oru. Tam klojiniuose įrengiami specialūs kanalai, 
ištisiniai tarpai arba daromi dvigubi klojiniai. 

Jeigu neužšąla vanduo, betonas kietėja ir neigiamoje temperatūroje. Vandens užšalimo 
temperatūrai pažeminti į betono mišinį dedama cheminių priedų: natrio ir kalcio chloridų 
(NaCl, CaCl2), techninio potašo (K2CO3), natrio nitrato (NaNO3) bei amoniakinio van-
dens. NaCl ir CaCl2 didina armatūros koroziją, todėl naudojami tik nearmuotoms arba 
armuotoms konstruktyviąja (neskaičiuota) armatūra konstrukcijoms betonuoti. K2CO3 
armatūros korozijos nedidina, bet nuo jo greičiau kietėja betonas. Cheminiai priedai var-
tojami tik betonams, kurių klasė ne aukštesnė kaip C 30/37. NaNO3 vandens užšalimo 
temperatūrą pažemina iki − 10oC, NaCl ir CaCl2 − iki −15oC, o K2CO3 − iki −25oC. 

Naudojant cheminius priedus, betonavimo technologija yra tokia pati, kaip betonuo-
jant vasarą, tačiau betonas kietėja lėčiau. 

Neigiamoje temperatūroje betonuojamos konstrukcijos pagrindas atšildomas karštu 
vandeniu, garais arba elektra. Ankstesnio betonavimo paviršius atšildomas ne mažiau kaip 
30 cm gylio. Prieš pradedant betonuoti, karštu vandeniu, garais arba karštu oru pašildomi 
klojiniai ir armatūra. Dedant į betono mišinį cheminių priedų, pažeminančių vandens už-
šalimo temperatūrą, nebūtina atšildyti pagrindo, ankstesnio betonavimo paviršiaus, kloji-
nių bei armatūros.

Klojinius žiemą reikia nuimti, kai betono temperatūra nukrinta iki 0 − +5oC. Negalima 
leisti jiems prišalti. 

3.16. Betonavimas po vandeniu

Statant hidrotechninius statinius, kai sunku arba netikslinga nusausinti pamatų duobes, 
betonuojama po vandeniu. Dažniausiai betonuojama šiais būdais (3.21 pav.): a) vertikaliai 
keliamu vamzdžiu; b) išspaudžiant cemento skiedinį į akmenis ar stambiuosius užpildus 
ir c) užkaišant. Be to, gali būti betonuojama injekciniu būdu − panaudojant betono mišinį 
maišuose ir kt.
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3.21 pav. Povandeninio betonavi-
mo schemos (Statybos taisyklės... 
2005):
a – vertikaliai kilnojamu vamzdžiu; 
b – skiedinį įspaudžiant į stambius 
užpildus; c – nuleidžiamąja dėže; 
d – betono mišinį įspaudžiant, kai 
vandens gylis nedidelis; e – beto-
navimo su vertikaliai kilnojamu 
vamzdžiu technologinė schema; f 
– gelžbetonio konstrukcijų remon-
tas po vandeniu, taikant specialią 
prispaudžiamą dėžę; 1 – vamzdis; 
2 – konstrukciją formuojantys 
klojiniai; 3 – savaime atsidaranti 
(išsikraunanti) dėžė; 4 – plaukio-
jantis kranas; 5 – betono mišinio 
įspaudžiamoji dozė; 6 – betono 
mišinio piltuvas

Vertikaliai kilnojamu vamzdžiu (3.21 pav., a) betonuojama dažniausiai. Tam naudoja-
mas plieninis 20 −30 cm skersmens vamzdis, susidedantis iš atskirų 0,5 −1,0 m ilgio sek-
cijų. Prilaikant kranais arba suktuvais, vamzdis vertikaliai nuleidžiamas į pamatų duobės 
dugną. Apatinėje vamzdžio sekcijoje įtaisomas skląstis, o viršutinėje − piltuvas. Užpil-
džius vamzdį betono mišiniu, skląstis atidaromas. 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. Pripylus 
atitinkamo storio sluoksnį, vamzdis pakeliamas aukštyn. Tačiau vamzdžio galas visą laiką 
turi likti betono mišinyje ne mažiau kaip 50 cm. Tada į viršų spaudžiamas betono mišinys 
kelia aukštyn iš dalies išplautą viršutinį betono sluoksnį. Vamzdį keliant aukštyn, viršu-
tinės sekcijos nuimamos. 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 plastifikatą. Iš vamzdžio betono mišinys išspaudžiamas iki 
6 m spinduliu. Didelės konstrukcijos betonuojamos keliais taisyklingai išdėstytais vamz-
džiais. Betono mišinio slankumui padidinti gali būti taikomas vibracija. Tuomet gali būti 
naudojamas mažesnio slankumo mišinys – kūgio nuoslūgis 6 −10 cm.

Betonuojant antruoju būdu (3.21 pav., b), tarp sumestų akmenų arba žvyro užpildų 
slėgimu įspaudžiamas cemento skiedinys. 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.
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Betonuojama tokia tvarka. Įrengiami klojiniai ir vertikaliosios šachtos iš plieninio tin-
klo. Suverčiami akmenys, skalda bei žvyras. Į šachtas nuleidžiami vamzdžiai, kuriais su 
slėgiu tiekiamas cemento skiedinys. Vamzdžiai palaipsniui keliami taip, kad apatinis ga-
las 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.

Betono mišinį įspaudžiant (tamponažo būdu) betonuojama, kai vandens gylis ne dides-
nis kaip 1,5 m (3.21 pav., d). Pirmiausia įrengiami klojiniai. Į vieną betonuojamos kons-
trukcijos 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.

Betonavimas nuleidžiamosiomis dėžėmis su atsidarančiu dugnu (3,21 pav., c) papras-
čiausias, bet betono skiedinys gali išsiplauti.

Avariniais atvejais ir betonuojant po vandeniu nelabai svarbias konstrukcijas, kai van-
dens gylis iki 2 m, betono mišinys klojamas 10 −20 l tūrio maišuose. Maišai daromi iš 
retos, bet tvirtos medžiagos.

3.17. Surenkamųjų gelžbetoninių gaminių gamyba

Melioracijos ir vandens ūkio statybose reikia statyti daug smulkių gelžbetoninių stati-
nių: pralaidų, tiltų, slenksčių, greitviečių ir kt. Montuojant juos iš surenkamųjų gelžbeto-
ninių elementų, darbai paspartėja, paprasčiau juos organizuoti, geresnė jų kokybė. Tačiau 
šis metodas turi ir trūkumų. Montavimas yra papildoma darbo operacija, kurios nereikia 
betonuojant statinius vietoje. Ši operacija sudaro 15 −20% monolitinio betono kainos. Be 
to, padidėja transporto išlaidos. Stambiems surenkamiesiems gaminiams pervežti ir mon-
tuoti reikia galingų kėlimo-transportavimo mašinų.

Surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų blokai, elementai bei detalės dažnai vadinami 
vienu vardu − gelžbetoniniais gaminiais. Jie esti masinio (vamzdžiai, plokštės, poliai ir kt.) 
ir riboto naudojimo (šliuzų, akvedukų, slenksčių blokai ir kt.). Surenkamieji gelžbetoniniai 
gaminiai gaminami pramoniniu būdu specialiose gelžbetoninių gaminių gamyklose.

Gamyklų paskirtis − ilgalaikė gamyba. Jos išleidžia daug, bet ribotos nomenklatūros 
gaminių. Visi gamybos procesai jose visiškai mechanizuoti, o kai kurie automatizuoti, 
įrengimai stacionarūs.

Gelžbetoninių gaminių gamyklose dažniausiai įrengiami tokie cechai: betono mišinio, 
armatūros ir formavimo-kietinimo. Formoms gaminti ir remontuoti įrengiamos dirbtuvės, 
o užpildams, cementui, armatūriniam plienui ir gatavai produkcijai laikyti − sandėliai. 
Gaminiams formuoti ir kietinti gali būti įrengti atskiri cechai. Betono mišinio ceche ga-
myba organizuojama analogiškai kaip betono mišinio gamyklose. 

Norint tiksliai nustatyti betono mišinio sudėtį ir automatiškai dozuoti, taikomos speci-
alios kompiuterinės programos. Gamybos procesai automatizuojami.
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3.18. Surenkamųjų gelžbetoninių gaminių pervežimas ir montavimas

Statant surenkamuosius gelžbetoninius statinius, statybos vietoje nebereikia atlikti visų 
monolitinio betonavimo darbų. Visi jie atliekami industriniu būdu gamyklose ir aikštelė-
se. Į statybos vietą atvežami gatavi surenkamieji gelžbetoniniai gaminiai, jų elementai, 
detalės, blokai, o statybos vietoje jie montuojami ir užtaisomos siūlės. Todėl surenkamieji 
gelžbetoniniai statiniai pastatomi daug greičiau negu monolitiniai. Surenkamųjų statinių 
kaina ir darbo sąnaudos pasiskirsto maždaug taip: surenkamųjų detalių gamyba − 50 %, 
pervežimas ir montavimas − 30 %, kiti darbai − 20 %. Tai rodo, kad surenkamųjų gelžbe-
toninių gaminių pervežimas ir montavimas yra svarbūs darbo procesai.

Gaminių pervežimas. Smulkūs gelžbetoniniai gaminiai pervežami bortiniais automo-
biliais. Jie sukraunami objekto sandėlyje arba darbo vietoje, o stambūs elementai − krano 
darbo veikimo zonoje arba montuojami tiesiai iš transporto. Surenkamieji gelžbetoniniai 
gaminiai į statybos vietą gabenami pagal grafikus. Juose numatoma pervežimo ir monta-
vimo tvarka, terminai bei kompleksiškumas. Paprastai surenkamieji gelžbetoniniai gami-
niai pervežami darbinės (projektinės) padėties. Labai aukšti elementai (poliai, kolonos ir 
kiti) pervežami padėti horizontaliai.

Surenkamiesiems gelžbetoniniams gaminiams pervežti transporto priemonės specia-
liai paruošiamos. Jose šie gaminiai gaminiai gerai įtvirtinami lynais, gnybtais, pleištais 
bei kitokiais įtaisais. Ilgiems gelžbetoniniams elementams pervežti transporto priemonės 
turi standžius rėmus, spyruoklines pakabas ir posūkių įtaisus. 

Gelžbetoniniai gaminiai sukraunami taip, kad platformų ašys būtų apkrautos vienodai. 
Tarp kėbulų ir gelžbetoninių gaminių paliekami ne mažesni kaip 10 cm tarpai. Kraunant 
keliomis eilėmis, tarp gelžbetoninių gaminių dedami mediniai tarpikliai. Jeigu surenka-
mieji gelžbetoniniai gaminiai montuojami nuo transporto priemonių, tai geriausia juos 
vežti priekabose. Vienam vilkikui skiriamos trys atskirai transportuojamos priekabos. Kol 
viena priekaba pakraunama gamyklos aikštelėje, kita gaminiai vežami, o nuo trečios mon-
tuojama. Šitaip dirbant, vilkikai tuščiai nestovi ir tolygiai apkraunami kranai.

Gamyklose arba aikštelėse gelžbetoniniai gaminiai į transporto priemones pakraunami 
bokštiniais arba tiltiniais kranais. Statybos vietoje jie iškraunami ir montuojami bokšti-
niais kranais, autokranais, vikšriniais kranais arba kranais-ekskavatoriais. Surenkamuo-
sius gelžbetoninius gaminius neaukštai pakelti galima mechaniniais arba hidrauliniais 
domkratais. Surenkamiesiems gelžbetoniniams gaminiams pakrauti, iškrauti ir montuoti 
naudojami tokie prietaisai: lynai, lynų kilpos, pakabos bei traversos.

Paruošiamieji darbai. Prieš montuojant paženklinamos statinio ašys, kontūrai ir kiti 
būdingi taškai, paruošiamas pagrindas, įrengiami privažiavimai, paruošiamos montavimo 
aikštelės. Surenkamieji gaminiai apžiūrimi, pataisoma, kas apgadinta pervežant. Gerokai 
apgadintų gaminių montuoti negalima. Reikia juos pakeisti. Kėlimo ir paėmimo prietaisų, 
lynų ir kablių laikomoji galia reguliariai tikrinama.

montavimas. Montavimo procesas susideda iš surenkamųjų gelžbetoninių gaminių 
paruošimo kelti, pakėlimo, nuleidimo į vietą, padėties patikrinimo bei patikslinimo ir 
įtvirtinimo. Truputį pakėlus patikrinama, ar tinkama paėmimo prietaisų ir surenkamųjų 
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gaminių padėtis erdvėje. Gaminiai keliami ir nuleidžiami į vietą sklandžiai, be smūgių 
ir trūkčiojimų. Paėmimo prietaisai nuimami tik patikslinus gaminių padėtį bei juos įtvir-
tinus. Baigiamasis montavimo etapas − jungiamosios armatūros suvirinimas ir sandūrų 
užtaisymas. Sandūros užtaisomos tokio pat stiprumo betonu, kaip ir surenkamieji gelžbe-
toniniai elementai, stipresniu arba įvairiais sandarikliais (pagal projektą)

Sumontavus statinį ir užtaisius sandūras, tos vietos, kurios liečiasi su gruntu, paden-
giamos hidroizoliaciniu sluoksniu, o jam apsaugoti nuo pažeidimo statinį galima apmūry-
ti plytomis. Paskui pamatai užpilami gruntu, išlyginamas paviršius ir sutvarkoma aplinka. 
Montuojant daug vienodo tipo statinių (pralaidų, tiltų ir kt.), darbus geriausia organizuoti 
srautiniu būdu. Montuotojų brigada suskirstoma į grandis, dirbančias tuos pačius darbus 
paeiliui visuose statiniuose. Taip organizavus darbus, geriau panaudojamos transporto, 
kėlimo ir montavimo priemonės.

3.19. Betono ir gelžbetonio darbų kokybės tikrinimas

Betono ir gelžbetonio kokybė labiausiai priklauso nuo sudedamųjų dalių ir darbo pro-
cesų kokybės.

Svarbiausias cemento kokybės rodiklis yra jo aktyvumas. Jis tikrinamas pagaminus 
betono bandinius ir nustačius jų stiprumą.

Svarbiausios užpildų savybės yra mechaninė sudėtis, atsparumas, dalelių forma ir 
švarumas. Užpildų drėgnis lauko sąlygomis nustatomas drėgmėmačiu arba elektroniniais 
drėgmėmačiais. Užpildų drėgnį galima nustatyti laboratoriniu būdu. Jis tikrinamas perio-
diškai ir keičiantis oro sąlygoms. Tikrinimo rezultatai surašomi į žurnalą. Kitos savybės 
tikrinamos laboratorijose pagal valstybinio standarto ir techninių sąlygų reikalavimus. 

Atliekant armavimo darbus tikrinama: a) metalo fizinės savybės (tamprumo modulis, 
plastiškumo riba ir kt.); b) geometriniai matmenys; c) armatūros elementų suvirinimo koky-
bė; d) armatūros karkasų paruošimo kokybė ir tikslumas; e) armatūros įtempimas (įtempto 
armavimo); f) betono apsauginis sluoksnis ir t.t. Metalo fizinės savybės tikrinamos laborato-
rijose. Armatūros elementų suvirinimo kokybei tikrinti gaminami įvairūs prietaisai: metalo-
grafiniai, rentgenografiniai, magnetografiniai, elektromagnetiniai, ultragarso, radioaktyvaus 
veikimo ir kitokie. Armatūros įtempimas dažniausiai tikrinamas elektrotenzometriniu dina-
mometru, indikatoriniu tenzometru, mechaniniais dinamometrais ir kt. Armatūros apsaugi-
nis sluoksnis nustatomas elektromagnetiniais prietaisais. Armatūros išdėstymą bei apsaugi-
nio sluoksnio storį galima kontroliuoti peršviečiant rentgeno arba gama spinduliais.

Matmenų tikslumas tikrinamas linijiniais matavimais. Armatūros tikrinimo rezultatai 
surašomi į žurnalą.

Betono sudedamųjų dalių dozavimo tikslumo kontrolė tikrinama sveriant. Betono mi-
šinio kokybė apibūdinama vienodumu, plastiškumu, slankumu ir standumu (3. 4 skirsnis). 
Betono mišinio sutankinimo kokybė priklauso nuo vibravimo trukmės, virpesių ampli-
tudės ir dažnumo. Šie parametrai parenkami pagal betono mišinio savybes, ir jų reikia 
griežtai laikytis. Vibratoriais reikia tankinti tikslai pagal sistemą, kad neliktų nesutankintų 
vietų. Klojinių ir formų tikslumas tikrinamas prieš betonuojant konstrukcijas ir surašant 
priėmimo-perdavimo aktus.
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Svarbiausia sąlyga projekte nustatytiems betono kokybės rodikliams pasiekti yra sude-
damųjų dalių kokybė ir technologinio proceso tikslumas. Betono kokybės rodikliai (stipris 
gniuždant, vandens laidumas, atsparumas šalčiui) nustatomi bandant specialiai pagamintus 
bandinius. Betono mišinys bandiniams suformuoti imamas iš konstrukcijoms betonuoti tie-
kiamo betono. Bandiniai formuojami specialiose metalinėse formose, sutankinant betono 
mišinį tokiu pat režimu kaip konstrukcijose. Bandinių kietėjimo sąlygos taip pat turi būti 
kuo artimesnės kaip konstrukcijose. Bandiniai gaminami kubo formos, jų briaunos ilgis 
150 mm. Bandinių skaičius ir atrinkimo tvarka nustatyta standartu LST eN206-1:2002.

Betono stipris gniuždant nustatomas bandant 28 paras išlaikytus bandinius. Betono van-
dens laidumo rodikliams nustatyti bandiniai atrenkami ir bandymai atliekami pagal stan-
dartą LST eN 12390-8:2003, o atsparumo šalčiui – pagal standartą LST 1428.17:1997.

Betono kokybės rodiklius galima nustatyti pagal išpjautus ar išgręžtus bandinius nepa-
vojingose konstrukcijos vietose. Atsiradusios ertmės po to užbetonuojamos.

Betono stiprį gniuždant galima nustatyti bandant konstrukcijas neardančiaisiais meto-
dais. Paprastai taikomi du metodai: sklerometrinis ir ultragarso. Pirmuoju metodu betono 
stipris nustatomas pagal tamprų atšokį arba pagal plastinę deformaciją. Betono stipris nu-
statomas įvairiais plaktukais arba hidrauliniu štampu. I.Fizdelio plaktuko smogiamojoje 
dalyje yra įtaisytas plieninis 17,4 mm skersmens šratas. Nuo plaktuko smūgio betone lieka 
tam tikro dydžio duobutė, kuri ir parodo betono stiprį. I. Fizdelis, plaktuku išbandęs dau-
gelį įvairių klasių betono pavyzdžių, nustatė jų stiprį gniuždant. Pagal gautus rezultatus jis 
sudarė grafiką, vaizduojantį betono paviršiuje išmuštos duobutės dydžio priklausomumą 
nuo betono stiprio. Duobutės gylis ir skersmuo priklauso ne vien nuo betono stiprio, bet ir 
nuo plaktuko smūgio jėgos. I. Fizdelis rekomenduoja naudoti alkūninį smūgį, laikydamas 
jo jėgą esant pastovią. Taigi I. Fizdelio plaktukas yra individualiai naudojamas prietaisas. 
Kiekvienam reikia susidaryti taravimo kreivę pagal savo smūgio jėgą. Kaip tiksliai I. 
Fizdelio plaktuku įvertinamas betono stipris, priklauso nuo įgūdžių. Patyrę specialistai 
betono stiprį įvertina ±15% tikslumu.

Tikslesnis yra etaloninis plaktukas. Nuo šio plaktuko smūgio lieka dvi duobutės: viena 
betono paviršiuje, o kita − etaloninėje plokštelėje atitinkamai db ir de skersmens. Santykis 
db :de nepriklauso nuo smūgio jėgos, todėl šiuo plaktuku betono stipris įvertinamas objekty-
viau. etaloninį plaktuką irgi reikia taruoti. Juo betono stipris įvertinamas ±15 % tikslumu.

Dažniausiai naudojama Šmidto (Shmidt) plaktukas, veikiantis tampraus atšokio prin-
cipu. Betono stiprio nustatymui su Šmidto plaktuku išleistas standartas LST eN 12504-
2:2003 (Betono bandymas konstrukcijose. Neardomieji bandymai. Atšokimo dydžio nu-
statymas).

Betono stipriui nustatyti taikomas hidraulinis štampas. Šiuo atveju štampas hidrauliniu 
domkratu įspaudžiamas į betoną. Apie betono stiprį gniuždant sprendžiama pagal štampo 
įspaudą ir spaudimo jėgą. 

Sklerometriniu metodu galima nustatyti tik betono paviršinių sluoksnių stiprį. Betono 
paviršinių ir vidinių sluoksnių stipris, vientisumas ir kitokios savybės nustatomos pagal 
ultragarso principą veikiančiais prietaisais. Betono stipris nustatomas pagal ultragarso 
sklidimo greitį. Sunkiuose betonuose ultragarsas sklinda 2-4,8 km/s greičiu: mažesnio 
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stiprio betone ultragarsas sklinda lėčiau, didesnio stiprio − greičiau. Be to, jo sklidimo 
greitis priklauso nuo užpildų stambumo ir stiprumo. Todėl sudaromos taravimo kreivės 
pagal užpildų rūšis.

Gelžbetoninių gaminių matmenys tikrinami linijiniais matavimais. Kokybė vertinama 
pagal leistinuosius nuokrypius.

Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Kokios mašinos ir mechanizmai taikomi betono užpildams paruošti, plauti ir rūšiuoti?
•	 Kokių taisyklių reikia laikytis pervežant ir laikant cementą?
•	 Išvardinkite pagrindines paruošto betono mišinio savybes?
•	 Kokios betonmaišės taikomos betono mišiniui išmaišyti?
•	 Kokiu transportu pervežamas arba perkeliamas betono mišinys nuo paruošimo iki 

suklojimo vietos?
•	 Kokių konstrukcijų klojiniai taikomi betonuojant? Iš kokių medžiagų jie gaminami?
•	 Išvardinkite armatūros darbų technologines operacijas?
•	 Kas gali atsitikti betono mišinį pilant į konstrukciją iš didelio aukščio?
•	 Kokios betono mišinio sutankinimo priemonės taikomos betonuojant masyvias ir 

plonasienes konstrukcijas?
•	 Kokių pagrindinių sąlygų reikia kietėjant betono mišiniui?
•	 Kokių defektų gali pasitaikyti nesilaikant betonavimo darbų technologijos?
•	 Kokių papildomų priemonių reikia imtis betonuojant žiemą?
•	 Kokie metodai taikomi betonuojant po vandeniu?
•	 Kokie surenkamųjų g/b konstrukcijų taikymo privalumai ir trūkumai?
•	 Kokiais būdai tikrinama betono mišinio ir sukietėjusio betono kokybė?

Tolesnėms studijoms susipažinkite su:
1. STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „Ce“ 

ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr.51-2295).
2. LST 1974:2005 Nurodymai, kaip taikyti LST eN 206−1 Betonas − 1 dalis . 

Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis.
3. ST 120793378.01:2004 „Bendrieji statybos darbai“, įregistruotas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijoje 2004 11 30 Nr.S-325.
4. LST eN 12620:2003 Betono užpildai.
5. LST eN 12350-2:2003 Šviežio betono bandymas. 2 dalis. Slankumo 

bandymas.
6. LST eN 12350-3:2003 Šviežio betono bandymas. 3 dalis. Vebė bandymas.
7. LST eN 12350-5:2003 Šviežio betono bandymas. 5 dalis. Sklidumo 

bandymas.
8. LST eN 12350-7:2003. Šviežio betono bandymas. 7 dalis. Oro kiekis. Slėgio 

metodai.
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9. LST eN 12504-1:2003-12 Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. 
Paėmimas, apžiūrėjimas ir bandymas gniuždant.

10. LST eN 12504-2:2003 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji 
bandymai. Atšokimo dydžio nustatymas.

11. LST eN 12390-3:2003 Betono bandymas. 3 dalis. Bandinių stipris 
gniuždant.

12. LST eN 12390-7:2003 Betono bandymas. 7 dalis. Betono tankis.
13. LST eN 12390-8:2003 Betono bandymas. 8 dalis. Slegiančio vandens 

įsiskverbimo gylis.
14. LST eN 206-1:2002 Betonas, 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, 

gamyba ir atitiktis.
15. Marčiukaitis G. Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų statyba. − 

Vilnius: Technika, 1999.
16. Vektaris B. Smulkiagrūdžiai statybiniai mišiniai ir skiediniai. − Kaunas: 

Technologija, 1998.
17. Statybos inžinieriaus žinynas. - Vilnius: Technika, 2004.-1096 p.
18. LST eN 934-2:2000 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. 2 dalis. 

Betono priedai. Apibrėžimai ir reikalavimai.
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4. PoLių ĮGiLinimo Darbai

4. 1. Bendrosios žinios

Svarbiausia polių paskirtis − perduoti įvairių inžinerinių statinių apkrovą giles-
niems grunto sluoksniams. Taip pat jie naudojami atitveriančioms, antifiltracinėms 
sienelėms įrengti (lakštiniai poliai), kai darbai atliekami žemiau grunto arba pavirši-
nio vandens lygio.

Poliai skirstomi į trinties (kabamuosius), atremtuosius (polius statramsčius) (4. 1 pav.) 
ir lakštinius. Trinties poliai apkrovą gruntui perduoda vykstant paviršiaus trinčiai į jį. At-
remtieji poliai giliau esančiam tvirtam gruntui apkrovą perduoda galais. Lakštiniai poliai 
dažniausiai naudojami žemiau gruntinio vandens horizonto esančioms pamatų duobėms 
atitverti bei kitokioms antifiltracinėms sienelėms įrengti. 

Pagal padėtį poliai esti vertikalieji ir pasvirieji (4.1 pav., c), o pagal išdėstymą − pa-
vieniai, poriniai, eilėmis, krūminiai (grupiniai) ir polių laukai. Pagal įrengimo būdą poliai 
esti spraustiniai (surenkamieji, monolitiniai, injekciniai) ir gręžtiniai (be apvalkalų su lai-
kinais apvalkalais ir su nuolatiniais apvalkalais).

4.1 pav. Polių rūšys:
a – atremtieji poliai; b – trinties (ka-
bantieji) poliai; c – pasvirieji poliai

Poliai daromi mediniai, betoniniai, gelžbetoniniai ir metaliniai. Pagal formą jie būna 
apvalūs, stačiakampiai, tuščiaviduriai, paplatintu galu ir kitokie. Gręžiniuose galima 
įrengti kimštinius betoninius ir gelžbetoninius polius.

Dažniausiai taikomi gelžbetoniniai poliai. Lakštiniai poliai daugiausia daromi metali-
niai, gelžbetoniniai, mediniai.

Mediniai poliai gaminami iš 15−30 cm skersmens ir 2−8 m ilgio pušinių, ąžuolinių bei 
kitokių rąstų. Kad mažiau deformuotųsi, ant polių galo dedami metaliniai apkaustai (4. 2 
pav., a). Mediena impregnuojama. Iš medžio patogu gaminti ir įrengti medinius lakštinius 
polius. Lakštinių polių sienoms įrengti vandeninguose gruntuose ypač tinka aukštos pa-
tvarumo klasės tropikų skietmedis ar pušis.

Gelžbetoniniai poliai gaminami kvadratinio skerspjūvio, apvalūs, apvalūs tuščiaviduriai.
Lakštiniai poliai yra tokie: a) mediniai su trikampe, keturkampe ir trapecine įlaida; b) 

gelžbetoniniai stačiakampio skerspjūvio su vienguba ir dviguba paraboline arba trapecine 
įlaidomis; c) metaliniai plokšti ir figūriniai. Polių konstrukcijos pateiktos 4. 2 pav.
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4.2 pav. Surenkamų-
jų ir spraustinių po-
lių konstrukcijos:
a – medinis su ap-
kaustais; b – gelžbe-
toninis keturkampio 
skerspjūvio; c – 
gelžbetoninis ketur-
kampio skerspjūvio 
su apvalia tuštuma; 
d – gelžbetoninis ap-
valaus skerspjūvio 
su apvalia tuštuma; 
e – įsukamas metali-
nis lengviems grun-
tams; f – įsukamas 
metalinis sunkiems 
grumtams; g – gelž-
betoninių polių jun-
giamosios detalės; 
h – medinis lakštinis 
su trikampe įlaida; 
i – medinis lakštinis 
su stačiakampe įlai-
da; j – medinis lakš-

tinis su trapecine įlaida; k – gelžbetoninis lakštinis su paraboline įlaida; l – gelžbetoninis lakštinis su 
trapecine įlaida; m – metalinių lakštinių polių figūrinės įlaidos; n – figūriniai metaliniai lakštiniai

4. 2. Spraustinių surenkamųjų polių įgilinimo būdai ir priemonės

Poliai įgilinami kalant, panardinant, vibruojant, įsukant (4. 3 pav.). Dažniausiai poliai 
kalami ir vibruojami. Poliams kalti naudojami plaktai, poliakalės ir kranai (poliams pa-
statyti į kalimo vietą). Poliams kalti naudojamos poliakalės, kurių svarbiausias darbinis 
mechanizmas yra plaktas.

4. 3 pav. Spraustinių polių įgilinimo būdai:
a – kalama; b – panardinama; c – vibruoja-
ma; d - įsukama
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Plaktai esti pneumatiniai ir dyzeliniai. Pneumatinių plaktų yra įvairiausių, daugiau kaip 
100, konstrukcijų. Jie susideda iš paskirstymo įtaiso, cilindro ir stūmoklio. Jie esti paprasto 
ir dvigubo veikimo. Smūginė dalis gali būti įvairiai komponuojama (4.4 pav.). Darbo vie-
toje suspaustas oras pneumatiniams plaktams tiekiamas iš dyzelinių kompresorių.

4. 4 pav. Pneumatinių 
plaktų schemos:
a, b, c – paprasto veiki-
mo, kai smūginė dalis 
cilindras; d – paprasto 
veikimo, kai smūginė 
dalis prijungta prie stū-
moklio; e, f, g – dvigu-
bo veikimo

Paprasto veikimo pneumatiniai plaktai, kai smūginė dalis esti cilindras, veikia taip 
(4. 4 pav., a, b, c, d): suspaustas oras tiekiamas į viršutinę cilindro dalį, ir cilindras pakelia-
mas į viršų; oras staigiai išleidžiamas, cilindras, laisvai krisdamas, smogia į polio galą. Po 
to ciklas vėl kartojasi. Suspausto oro paskirstymas valdomas rankiniu, pusiau automatiniu 
arba automatiniu būdu. Plaktų konstrukcija paprasta. Kai smūginė dalis prijungiama prie 
stūmoklio (4. 4 pav., d), suspaustas oras paduodamas į apatinę cilindro dalį. Oras pakelia 
stūmoklį į viršų. Išleidus orą, stūmoklis su smūgine dalimi krinta ir smogia į polį.

Paprasto veikimo pneumatinių plaktų smūgio energija apskaičiuojama pagal formulę:
    ( )HRQE −= ,    (4. 1)

čia E − plakto smūgio energija kG⋅m;
Q − smūginės dalies masė kg;
R − trinties nuostoliai kg;
H − smūginės dalies kritimo aukštis m.

Dvigubo veikimo plaktų smūginė dalis jungiama su stūmokliu (4. 5 pav., e, f, g). 
Suspaustas oras tiekiamas paeiliui į vieną ir kitą stūmoklio pusę. Patekęs į apatinę dalį, 

jis stūmoklį ir smūginę dalį pakelia į viršų. Paskui iš apatinės cilindro dalies oras staigiai 
išleidžiamas, o suspaustas oras perjungiamas į viršutinę cilindro dalį. Oro spaudimas didi-
na smūginės dalies greitį, kartu ir smūgio energiją. Smūgių skaičius per minutę − 95−275. 
Dvigubo veikimo plaktų smūgio energija apskaičiuojama pagal formulę:

    ,    (4. 2)
čia E − plakto smūgio energija kG m;
Q − smūginės dalies masė kg;
p − suspausto oro slėgis kG/cm2;
F − stūmoklio skersplotis cm2;
R – trinties nuostoliai kg;
H − stūmoklio darbo eiga m.

Dvigubo veikimo plaktai polius kala sparčiau negu viengubo (didesnis smūgių skai-
čius ir didesnė smūgio energija), tačiau dvigubo veikimo plaktų smūginė dalis sudaro tik 
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15−25 % viso plakto svorio, o viengubo veikimo plaktų smūginė dalis sudaro apie 90 % 
viso plakto svorio.

Dyzeliniai plaktai veikia pagal dvitakčio dyzelinio variklio principą. Jie esti štanginiai 
(4.5 pav., a) ir vamzdiniai (4.5 pav., b). Štanginio plakto nejudamoji dalis yra stūmoklis 
su pagrindu, o smūginė dalis − sunkus cilindras. Stūmoklio pagrindas statomas ant polio. 
Viršutinėje stūmoklio dalyje įtaisyti žiedai. Cilindras su stūmoklio pagrindu jungiamas 
kreipiamaisiais įtaisais. Štanginiu plaktu poliai kalami taip: cilindras suktuvu pakeliamas 
į viršų, ir leidžiama jam laisvai kristi. Krisdamas cilindras smūgiuoja polį ir suspaudžia 
cilindre orą. Tuo laiku įpurškiamas kuras ir vyksta degimas. Dėl dujų spaudimo cilindras 
išmetamas į viršų. Viršutinėje padėtyje cilindras nuo stūmoklio atsiskiria, ir dujos išteka 
į orą. Cilindras prisipildo oro. Pasiekęs aukščiausią padėtį, jis vėl laisvai krinta, ir darbo 
ciklas automatiškai kartojasi. Štanginis plaktas per minutę smūgiuoja 50 − 60 kartų. 

4.5 pav. Dyzeliniai plaktai:
a – štanginiai; b – vamzdiniai; 1 – stūmoklis; 2 – cilin-
dras; 3 – kuro rezervuaras; 4 – polis

Vamzdinių plaktų nejudamoji dalis yra cilin-
dras. Jame juda smūginė dalis - stūmoklis. Šie 
plaktai veikia panašiai kaip štanginiai, tik juda ne 
cilindras, o stūmoklis. Vamzdinių plaktų smūginės 
dalies pakilimo aukštis didesnis, negu štanginių. 
Todėl jų smūgio energija yra apie 5 kartus didesnė 
ir jais galima kalti sunkesnius polius. 

Dyzelinių plaktų konstrukcija paprasta. Jie veikia 
patikimai, be to, juos lengva transportuoti ir pastaty-
ti. Tačiau šiems plaktams reikia geros priežiūros.

Vibraciniu būdu įgilinant polius taikomi vibra-
ciniai įgilintuvai ir vibraciniai plaktai (4. 6 pav.). 

4. 6 pav. Vibracinio įgi-
lintuvo (a) ir vibracinių 
plaktų (b, c, d) principinės 
schemos:
1 – poliai; 2 – nukreipia-
mųjų virpesių vibratoriai; 
3 – spyruoklės; 4 – antga-
liai; 5 – plokštės svoriui pa-
didinti; 6 – elektrovariklis
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Vibroįgilintuvai (4.6 pav., a) esti mažo (400−700 virpesių per min.) ir didelio 
(1500−2500 virpesių per min) virpesių dažnumo. Mažo virpesių dažnumo vibraciniais 
įgilintuvais įgilinami didelio svorio poliai, o didelio virpesių dažnumo − mažo svorio 
poliai. Vibraciniai įgilintuvai perduoda poliams vertikaliuosius virpesius. Jų dėka polis 
nugali trinties į gruntą jėgas ir sminga gilyn. Virpesius sukelia elektros variklio ekscentri-
kai. Vibracinių įgilintuvų yra įvairių konstrukcijų. 

Vibraciniai plaktai (4.6 pav., b) polius vibruoja ir kartu smūgiuoja. Jų konstrukcija 
nesudėtinga. 

Poliai ištraukiami specialiais trauktuvais. Jie vienu galu kabinami ant krano kablio, o 
kitu galu − už polio. Veikia priešinga kryptimi negu plaktai.

Poliakalės reikalingos poliams ir plaktams pastatyti, orientuoti ir kalti. Poliakalės esti 
bėginės, tiltinės, universaliosios, plaukiojančiosios ir savaeigės. Svarbiausias poliakalių 
parametras yra strėlės (bokšto) aukštis.

Bėginė poliakalė susideda iš ferminės arba vamzdinės strėlės, atramų, suktuvų ir plat-
formos. Jos skirtos poliams kalti su dyzeliniais arba pneumatiniais plaktais. 

Poliams kalti pamatų duobėse tinka tiltinės poliakalės. Ant ferminio tilto įrengiami bė-
giai, ir jais juda poliakalė. Ferminio tilto atramos pamatų duobės krantuose irgi daromos 
ant bėgių, todėl poliakalę galima pastatyti bet kuriame pamatų duobės taške. 

Universaliomis poliakalėmis galima kalti vertikalius ir pasvirusius polius.
Vandenyje poliams kalti statomi laikini tiltai arba poliakalės montuojamos ant ponto-

nų, specialių laivų ir pan.
Savaeigės poliakalės montuojamos ant traktorių, automašinų, ekskavatorių (4.7 pav.) 

bei autokranų. Jas lengva transportuoti. Jų konstrukcija paprasta. Dirbti jomis patogu: 
nereikia tiesti bėginio kelio, lengva permontuoti. Ypač jos tinka, kai polių reikia įkalti 
nedaug. Vandens ūkio statybose tai pasitaiko dažnai. Pervažiuojant iš vienos vietos į kitą, 
traktorinių poliakalių strėlė paguldoma horizontaliai ant specialių atramų. Traktorinėms 
poliakalėms geriausia tinka dyzeliniai plaktai.

4. 7 pav. Poliakalė sumontuota ant ekskavatoriaus:
1 – teleskopinė atrama; 2 – tiesioginio kastuvo 
strėlė; 3 – lynas poliams kalti; 4 – lynas plaktui 
kelti; 6 – plaktas; 7 − antgalis; 8 – polis; 9 – po-
liakalės strėlė

Poliakales galima sumontuoti ant ekskavatorių. Poliakalės strėlė montuojama ant tie-
sioginio kastuvo strėlės, nuėmus rankeną ir kaušą, arba ant draglaino strėlės.



108

Ant automašinų arba autokranų sumontuotos poliakalės yra labai judrios. Jos gali greit 
pervažiuoti iš vienos darbo vietos į kitą. Poliakalėmis ant ekskavatorių, automašinų ir kra-
nų poliai kalami su dyzeliniais plaktais, vibraciniais įgilintuvais ir vibraciniais plaktais.

Gelžbetoninius polius galima įspausti į gruntą. Agregatas susideda iš dviejų traktorių, 
vienas iš jų esti darbinis, o kitas − atsveriantysis. Poliai gali būti įgilinami vibracinio 
spaudimo būdu. 

Metalinius polius galima įgręžti. Tam ant polio galo dedamas sraigtinis antgalis (4. 2 
pav., e). Sraigto konstrukcija parenkama pagal grunto savybes.

Surenkamuosius sudurtinius polius geriausia sujungti metalinius polius suvirinant.
Elektroosmoso metodu poliai (lakštai) įgilinami į tamprius plastinguosius, pusiau tvir-

tos konsistencijos molio gruntus. Įgilinimo metodo esmė ta, kad elektroosmosu laikinai 
sumažinamas molio grunto pasipriešinimas įgilinamam poliui (lakštui) – katodui. Poliai 
(lakštai) įgilinama šitaip: dyzeliniu plaktu į gruntą įgilinamas polis (lakštas). Jis sujun-
giamas su teigiamu nuolatinės srovės generatoriaus poliumi; gaunamas savotiškas polis 
– anodas; tada įgilinamas antras polis; sujungus jį su neigiamu generatoriaus poliumi, 
gaunamas polis – katodas. Dėl nuolatinės srovės veikimo įgilinimo metu nedidelėje zo-
noje aplink polius (lakštus) – elektrodus pasikeičia grunto drėgnis: aplink anodą jis suma-
žėja, o aplink katodą – padidėja. Dėl to, įgilinant polį (lakštą) – katodą, sumažėja šoninė 
grunto trintis ir aerodinaminis (frontale) pasipriešinimas.

Naudojant elektroosmoso metodą, kelis kartus padidėja įgilinimo greitis, plaktai ar 
vibrogramzdintuvai mažiau suvartoja energijos. elektroosmoso metodu įgilintų polių ar 
įlaidų laikymo galia padidėja. Didžiausias elektroosmoso panaudojimo efektas gaunamas 
tada, kai poliai ar lakštai įgilinami į molio gruntus, kurių prisotinimas vandeniu artimas 
vienetui. Poliams ar lakštams įgilinti į priesmėlio gruntus elektroosmoso metodas neefek-
tyvus ir praktiškai nenaudotinas.

Poliai ar lakštai turi turėti specialius, frontalinį grunto pasipriešinimą mažinančius ant-
galius. Kad sumažėtų šoninis pasipriešinimas, šoninių elektrodų – juostų paviršius neturi 
sudaryti daugiau kaip 20 – 30 % viso įlaidų šoninio paviršiaus ploto. Kad nesumažėtų 
elektroosmoso efektas, reikia neleisti srovei nutekėti – izoliuoti poliakalę nuo žemės pa-
viršiaus arba polį (lakštą) – katodą nuo poliakalės.

elektroosmoso metodas naudojamas molio (konsistencijos koeficientas B > 0,6 – 1) 
gruntuose.

4. 3. Spraustinių polių įgilinimo priemonių parinkimas

Polių įgilinimo priemonės parenkamos pagal polių masę ir ilgį. Vidutinio tankumo 
grunte poliams kalti plakto smūginė dalis turi būti ne mažiau kaip 1,25 karto sunkesnė už 
polį, o tankiame grunte − 1,5 karto. Ilgesniems negu 12 m poliams kalti plakto smūginė 
dalis turi būti ne lengvesnė už polį. Dyzelinių vamzdinių plaktų smūginės dalies svoris 
gali būti lygus 0,5−0,7 polio svorio. Parenkant plaktus, reikia patikrinti, kad plakto smū-
gio energija W, išreikšta kG  m, atitiktų nelygybę:

    ,    (4. 3)
čia P − didžiausia polio laikomoji galia t.
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Be to, plakto smūgio energija turi būti tokia, kad neardytų polio. Tai įvertinama plakto 
tinkamumo koeficientu:

    
W

qQK +
= ,     (4. 4)

čia Q − visa plakto masė kg;
q − polio su apkaustais masė kg.

Kalant dvigubo veikimo pneumatiniais arba dyzeliniais štanginiais plaktais, gelžbetoni-
niams poliams taikomas K=6, metaliniams − K=5,5. Kalant paprasto veikimo pneumatiniais 
arba dyzeliniais vamzdiniais plaktais, gelžbetoniniams poliams K=5, metaliniams − K=4.

Vibraciniai įgilintuvai ir vibraciniai plaktai parenkami pagal jų įgilinimo jėgą ir polių 
laikomąją galią.

4. 4. Spraustinių surenkamųjų polių įgilinimo darbai

Norint įgilinti polius, reikia atlikti tokias operacijas: a) paruošti aikštelę ir tiksliai pa-
ženklinti polių vietas; b) atvežti, sumontuoti ir išbandyti polių įgilinimo įrenginius; c) at-
vežti polius ir išdėstyti juos pagal iš anksto sudarytą schemą; d) įgilinti polius, perkeliant 
įgilinimo įrenginius nuo vieno jų prie kito pagal schemą; e) nupjauti polių galus, kad būtų 
projektinio aukščio; f) išmontuoti ir išvežti polių įgilinimo įrenginius; g) išvalyti aikštelę.

Gamybinė patirtis rodo, kad daugiausia laiko (iki 70 % viso darbo laiko) sugaištama pa-
galbiniams, paruošiamiesiems ir baigiamiesiems darbams, todėl šiuos darbus reikia organi-
zuoti itin rūpestingai. Nuo aikštelės poliams kalti pašalinama augalija, akmenys, kelmai bei 
nereikalingi statiniai, ir paviršius išlyginamas. Kai polius reikia kalti pamatų duobėje, tai 
dugnas išlyginamas ir užpilamas smėlio arba žvyro sluoksniu. Padaromi įvažiavimai poliams 
ir kalimo įtaisams į duobę įvežti. Jeigu sunkiasi vanduo, tai pamatų duobę reikia nusausinti.

Vietos poliams paženklinamos pagal iš anksto paruoštą schemą. Joje poliai numeruojami ir 
nurodomi atstumai nuo geodezinių ženklų bei statinio pagrindų arba pagalbinių ašių. Kai polių 
kalama nedaug, tai jų vietos paženklinamos linijiniais bei kampų matavimais. Jeigu polių rei-
kia kalti daug, tai apie statinio perimetrą daromi horizontalūs 0,5−1,5 m aukščio aptvarai. Ant 
jų paženklinamos statinio pagrindinės ir pagalbinės ašys bei kiti būdingi taškai. Polių vietoms 
paženklinti tarp aptvarų išilgai ir skersai ištempiami plieniniai lyneliai. Jų susikirtimo taškuose 
nuleidžiami svambalai, ir žemės paviršiuje paženklinamos polių vietos. Tose vietose kalami 
metaliniai smaigeliai arba mediniai kuoliukai, o prie jų − sargeliai. Ant sargelių užrašomi eilės 
numeris bei polio numeris eilėje. Polių vietos paženklinamos 1 cm tikslumu.

Atvežta į objektą poliakalė sumontuojama. Aukštos poliakalių strėlės susideda iš kelių 
sekcijų. Strėlės bei įrengimai sumontuojami horizontalios padėties ir pastatomi suktuvai. 
Sumontavus poliakalę, visi įrengimai išbandomi. Savaeigės poliakalės pervažiuoja trans-
portinės padėties, neišmontuotos. Darbo vietoje tereikia pastatyti strėlę.

Sumontavus poliakalę, pastatomas polis ir pradedama kalti. Iš pradžių smūgiuojama 
pamažu, neaukštai pakeliant plakto smogiamąją dalį, kad polis smigtų į gruntą reikiama 
kryptimi. Nukrypusi polio padėtis pataisoma.

Kalamas polis gruntą išspaudžia į šonus, todėl aplink jį gruntas sutankėja 5-12 m spindu-
liu. Apie polio smaigalį grunto sutankėjimo sfera lygi maždaug dviem polio skersmenims. 
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Daugiausia sutankėja purūs, sausi ir vandeniui laidūs gruntai. Smėliniai gruntai gerai sutan-
kėja vibruojant polį. Kalant polį į nelabai drėgną smėlį, vanduo grunto porose juda lengvai. 
Kalant polį į vandens prisotintą smėlį, vanduo išspaudžiamas tik į viršų, todėl gruntas apie 
polį nesutankėja. Šiuo atveju apie polį 10−40 cm spinduliu jis išspaudžiamas į paviršių.

Iš karto įkalti polį į nelabai drėgną smėlį labai sunku. Tariamasis polio atsakas − įsmigi-
mas nuo vieno smūgio − esti lygus nuliui. Bandant toliau kalti, polis pradeda irti. Toks smė-
lio pasipriešinimas yra laikinas. Vėl ėmus kalti po 2−3 dienų pertraukos, polis iš pradžių 
irgi sminga lengvai, o paskui vėl nebelenda. Toks reiškinys iš dalies pastebimas ir priesmė-
liuose, todėl, kalant polius į smėlį ir priesmėlį, atsaką reikia nustatyti po keleto dienų.

Į smėlį polį daug lengviau kalti dažnais smūgiais arba vibruojant. Sukrečiant polį daž-
nais smūgiais, prie smaigalio nesusidaro per daug sutankintos zonos. Vibracija nugali 
vidaus trinties jėgas, smėlis praranda pastovumą, ir polis lengvai sminga. Į smėlinį gruntą 
polius lengva įgilinti paplaunant. Vanduo tiekiamas į polio smaigalį vamzdžiais, įtaisytais 
polio viduje arba išorėje. Vanduo gruntą išardo ir išneša į paviršių, o polis sminga nuo 
savo svorio. Norint paspartinti, ant polio galima uždėti plaktą. Galima polį kartu ir kalti. 
Paskutinius 2−3 metrus polį reikia įkalti, liovusis plauti.

Polių kalimo į molį sunkumas priklauso nuo konsistencijos. Vandens prisotintą molį 
galima sutankinti tik išspaudžiant iš porų vandenį. Kadangi molio filtracijos koeficientas 
mažas, tai sutankinimas trunka ilgai, o polį įkalti sunku. Gruntas (apie 0,2−0,8 polio 
tūrio) išspaudžiamas į viršų. Vandens neprisotintas molis sutankinamas suspaudžiant po-
ras. Kalant polį, dalis sujungtojo vandens pereina į laisvąjį, kuris sumažina trintį tarp 
polio ir grunto. Praskydusio molio laikomoji galia sumažėja. Molis labiau praskysta, 
veikiant dinaminėms apkrovoms − polį kalant dvigubo veikimo pneumatiniais plaktais, 
vibraciniais įgilintuvais bei vibraciniais plaktais. Baigus kalti, praskydusio molio atspa-
rumas palaipsniui didėja, todėl polio laikomoji galia smarkiai padidėja − 1,5−2 kartus, 
kartais ir daugiau. Priesmėliuose šis procesas vyksta 5−10 parų, priemoliuose − 15−20 
parų, moliuose − 25−30 parų, o kartais ir daugiau. Tad tikrąjį polio atsaką molinguose 
gruntuose reikia nustatyti po tam tikro laiko. Kadangi molingus gruntus sunku sutankin-
ti, tai efektyviau kalti retais stipriais smūgiais.

Labai svarbu polius kalti tam tikra tvarka. Kai polių kalama labai daug (polių laukas) 
paeiliui iš kraštų į vidurį, gruntas labai sutankinamas, ir pasunkėja darbas. Kai būtina 
įkalti polius iki projektinio gylio, reikia kalti paeiliui iš vidurio link kraštų, o kai polius 
reikia kalti iki nustatyto atsako arba norint gruntą geriau sutankinti, priešingai − paeiliui 
iš kraštų link vidurio. Tai itin svarbu, jei polius reikia kalti į tvirtą molingą gruntą.

Kalant metalinius lakštinius polius prie krypties polių tvirtinami kreipiamieji kam-
puočiai, o tarp jų kalami lakštiniai poliai. Krypties poliai kalami kampuose ir tiesiomis 
linijomis kas 3−5 m. Lakštinių polių vertikalumui palaikyti kreipiamieji kampuočiai iš-
dėstomi pagal vertikalę 2−3 eilėmis. Metalinių lakštinių sienelių kokybė priklauso nuo 
įlaidų-užraktų sukibimo, jie turi būti nesugadinti. Prieš kalant įlaidai-užraktai patikrinami, 
pertraukiant specialų 2 m ilgio šabloną.

Gelžbetoniniams lakštiniams poliams kalti taip pat įrengiami kreipiamieji kampuočiai 
2−3 eilėmis.
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Medinių ir gelžbetoninių lakštinių polių galai, kad geriau prisispaustų, daromi įstriži 
kalimo krypčiai.

Kalant iškrypę poliai pataisomi arba ištraukiami ir kalami iš naujo. Poliams ištraukti 
reikia labai didelės jėgos, nes jie grunto įsiurbiami. Poliai ištraukiami specialiais trauktu-
vais, kranais, suktuvais arba domkratais.

Poliai kalami iki projektinio gylio arba iki projektinio atsako. Jų laikomoji galia, nu-
statyta pagal atsaką, netiksli. Kai reikia tikslių duomenų, ji nustatoma bandomosiomis 
statinėmis apkrovomis.

Gavus reikiamą atsaką anksčiau negu polis įsminga iki projektinio gylio, jei leidžia 
techninės galimybės, daugiau nebekalama. Tokiu atveju projektiniame aukštyje polį rei-
kia nukirsti. Mediniai poliai nupjaunami pjūklu. Nupjautų polių galai tepami antiseptikais. 
Gelžbetoninių polių betonas nukapojamas rankiniais arba pneumatiniais kirtikliais, o ar-
matūra nupjaunama (paliekant surišimui reikalingus galus) metalo pjūklais arba dujiniais 
bei elektros suvirinimo aparatais. Be to, gelžbetoninius polius galima nukirsti specialiais 
kompresoriais - vakuuminiais kirtikliais, hidraulinėmis žirklėmis - presais bei diskinėmis 
žirklėmis arba nupjauti diskiniais akmens pjūklais. 

Kalant polius, vedamas „Polių kalimo žurnalas”, kuriame fiksuojami duomenys apie 
kiekvieną polį, kalimo priemones, nurodomas atsako dydis kalant ir baigiant kalti. Atsa-
kas nustatomas matuojant polio įsmigimą nuo 10 smūgių arba per 1 min, dalijant įsmigi-
mo gylį iš smūgių skaičiaus.

Baigus žemės darbus ar įrengus pamatą lakštai, naudoti kaip pagalbinės priemonės, 
taip pat sugadinti ištraukiami. Šiam darbui naudojami specialūs įrengimai.

Norint nustatyti tempimo jėgą reikalingą lakštui ištraukti, reikia įvertinti šiuos veiksnius: 
traukiamo elemento masę, įkalimo gylį, galimas deformacijas, gruntų susisluoksniavimą, 
kiek laiko lakštas buvo įkaltas. Kuo ilgiau lakštas buvo grunte, tuo didesnės trinties jėgos jį 
veikia, nes lakštas rūdija ir didėja jo sukibimas su gruntu. Jei lakštai plieniniai, dar prisideda 
trintis spynose, į kurias gali būti pakliuvę smėlio arba spynos buvo užsandarintos.

Lakštai pirmiausia pradedami traukti nuo sienutės galo. Jei galinius lakštus sunku iš-
traukti, tai bandoma traukti vidurinius. Norint sumažinti įlaido sankibą su gruntu galima 
kelis kartus suduoti kūju. Lakštai, sujungti į sekcijas, traukiami iš karto. Taip sutrumpi-
nama darbų trukmė. Tuomet naudojami atitinkamų parametrų ir galingumo lakštų trauk-
tuvai.

4.5. Spraustinių monolitinių polių įrengimas

Spraustiniai monolitiniai poliai įrengiami su laikinais arba su monolitiniais apval-
kalais (apvalaus stačiakampio skerspjūvio vamzdžiais ir kt.). Apvalkalai įgilinami taip 
pat, kaip metaliniai surenkamieji poliai. Įgilinus apvalkalus ertmės tarp apvalkalų už-
betonuojamos.

Surenkamieji monolitiniai poliai su laikinais apvalkalais betonuojami palaipsniui ke-
liant apvalkalą (spraudžiamąjį vamzdį) taip, kad jame visą laiką būtų pakankamas betono 
mišinio lygis. Negalima apvalkalo ištraukti iš betono mišinio, kad gruntas nesideformuo-
tų. Kad būtų lengviau ištraukti apvalkalą (spraudžiamąjį vamzdį), galima jį vibruoti.
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Spraustiniams monolitiniams poliams betonuoti taikomas didelio klojumo betono mi-
šinys arba pussausis mišinys, pilant jį nedidelėmis porcijomis, kiekvieną porciją išlygi-
nant ir sutankinant .

Armatūros strypas į apvalkalą montuojamas prieš betonuojant. Jei betono mišinys di-
delio klojumo, kartais armatūrą galima panardinti ir po betonavimo tik reikia ją tinkamai 
sutvirtinti, kad išlaikytų nustatytą padėtį.

Spraustinių monolitinių polių su nuolatiniu apvalkalu betonavimas paprastesnis, nes 
nereikia ištraukti spraudžiamojo apvalkalo (vamzdžio).

Betonuojant apvalkalo vidus turi būti švarus, be vandens.
Vandeninguose gruntuose galima betonuoti apvalkale esant vandens. Tada reikia lai-

kytis povandeninio betonavimo principų.

4.6. Lakštinių polių sienų įrengimas

Lakštinių polių sienos įrengiamos surenkamosios ir monolitinės.
Surenkamosios lakštinių polių sienos įrengiamos iš plieninių, medinių bei gelžbetoni-

nių lakštinių polių.
Lakštiniai poliai įgilinami pagal bendruosius spraustinių polių įgilinimo principus (žr. 

4.4 skirsnį).
Monolitinių lakštinių polių sienos įrengiamos atraminėms, antifiltracinėms užsklan-

doms ir kitais tikslais, betono mišiniu užpildant siaurus ir gilius plyšius ar tranšėjas, įlei-
džiant armatūrą arba be jos − taip vadinamuoju sienos grunte metodu.

Įrengiant monolitinių lakštinių polių sienas svarbiausia operacija yra siaurų ir gilių 
tranšėjų kasimas. Tam taikomos įvairios priemonės: siaurakaušiai vienakaušiai ekskava-
toriai, daugiakaušiai ekskavatoriai, elevatoriai ir pan. Kad tranšėjos neužgriūtų, jos pri-
pildomos sunkiu palaikomuoju skysčiu – betonito skiediniu, sunkiuoju molio skiediniu 
ir kt. Nuo kasimo mašinos atsiliekant tam tikru atstumu, įspaudžiamuoju būdu tranšėja 
užbetonuojama. Betono skiedinys išspaudžia palaikomąjį skiedinį. Palaikomuoju skiedi-
niu užpildytas lieka tik kasimo ir betonavimo tranšėjos tarpas (4.8 pav.). Kartais taikoma 
atitvarinė sienutė (4.9 pav.).

4.8 pav. Siaurų tranšėjų nenutrūkstamo užpildymo be-
tono mišiniu schema:
1−3 – užpildymo cikliškumas; 4 – užpildytuvas; 5 – 
palaikomasis skiedinys; 
6 – kasimo kryptis
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4.9 pav. Sienos grunte metodo technologijos 
schema:
A – iš surenkamųjų gelžbetoninių plokščių, B – iš 
monolitinio betono: a – tranšėjos skersinis pjūvis 
su sumontuotomis surenkamosiomis plokštėmis, 
b – tranšėjos išilginis pjūvis, c – plokščių sandū-
ros schema; 1 – pradinės tranšėjos sutvirtinimas, 
2 – išorinė tuštuma, pripildyta molio ir skaldos 
mišinio, 3 – surenkamoji plokštė, 4 – vidinė tuš-
tuma, pripildyta smėlio-skaldos mišinio, 5 – ap-
atinė plokščių dalis, užpildyta betono monolito, 
6 – ekskavatorius, užpildantis tuštumas, 7 – kra-
nas, perkeliantis vamzdžius betono mišiniui nu-
leisti, 8 – plokštes montuojantis kranas, 9 – mon-
tavimo šablonas, 10 – plokštė, 11 – konduktorius, 
12 – molio skiedinio pripildyta tranšėja, 13 – spe-
cialus ekskavatorius, 14 – ekskavatoriaus kaušas, 
15 – porinis vamzdis betono mišiniui nuleisti, 
16 – kryptiniai kampuočiai, 17 – atitvarinė siene-
lė, 18 – betono mišinio tiekimas, 19 – vertikaliai 
kilnojamas vamzdis, 20 − betono mišinys

Vietoje betonavimo į tranšėjas gali būti įstatomos surenkamosios plokštės, lakštiniai 
poliai ir pan .

4.7. Gręžtinių polių įrengimas

Gręžtiniais vadinami poliai, išbetonuoti gręžiniuose. Jie įrengiami laikantis LST eN 
1536:2003 standarto, išgręžiami gręžimo mašinomis projekte numatyto skersmens. Į grę-
žinius įleidžiamas armatūros strypas, tiekiamas slankus betono mišinys, ir gręžinys užbe-
tonuojamas laikantis specialios minėtame standarte nurodytos technologijos. Kai į gręžinį 
gali vykti grunto slinktis, reikia taikyti priemones gręžinio sienelių stabilumui užtikrinti. 
Tam naudojami apsauginiai vamzdžiai (apvalkalai), palaikomieji skiediniai, gruntu užpil-
dyti grąžto sriegiai (sraigtinio gręžimo atveju).

Apsauginiai vamzdžiai (apvalkalai) ištraukiami palaipsniui betonavimo metu, po be-
tonavimo arba neištraukiami.

Kai naudojamas palaikomasis skystis (betonito ar molio skiedinys), gręžinys betonuo-
jamas pagal povandeninio betonavimo principą. Į gręžinio dugną nuleidžiamas betonavi-
mo vamzdis, kuriuo tiekiamas didelio klojumo betono mišinys. Betono mišinys, kildamas 
į viršų, išspaudžia palaikomąjį skiedinį. Betonuojama palaipsniui keliant į viršų betonavi-
mo vamzdį taip, kad jo galas būtų pasviręs betono mišinyje ne mažiau kaip 0,7 m.

Įrengiant polius sraigtiniais grąžtais, betono mišinys tiekiamas per vidutinį tuščiavidu-
rį grąžto stiebą, grąžtą palaipsniui keliant į viršų.

Didesnio skersmens poliams įrengti gali būti kasami kasiniai vienakaušiais ekskavato-
riais griebtuvais, panardinamojo šulinio metodu ar kitais būdais. Laikymo galiai padidinti 
gręžtinius polius galima įrengti su betono padu. 4.10 pav. pateikta gręžtinių gelžbetoninių 
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polių su sprogdinimo būdu padui suformuota ertme įrengimo technologinė schema. Gręžinio 
ertmė po sprogdinimo gali būti užpildyta pilna betono mišiniu (4.10 pav., V schema) arba, 
užbetonavus pado ertmę, į gręžinį įleidžiamas gelžbetoninis polis (4.10 pav., VII schema).

4.10 pav. Gręžtinių gelžbetoninių polių su sprogdinimo būdu suformuotu padu įrengimo techno-
loginė schema:
II – gręžinio gręžimas, II – apsauginio vamzdžio įleidimas, III – sprogstamojo užtaiso įleidimas ir 
vamzdžių pripildymas betonu, IV – pado ertmės formavimas sprogdinimu, V – pado ir vamzdžio 
betonavimas iki projektinio aukščio, VI – vsamzdžio perstatymas į kitą gręžinį, VII – gelžbetoninio 
polio įleidimas: 1 – gręžimo mašina, 2 – gręžinys, 3 – kranas, 4 – surenkamas apsauginis vamzdis 
su piltuvu, 5 – vibrokaušas (gali būti betono siurblio vamzdis), 6 – sprogstamojo užtaiso elektros 
laidai, 7 – betonas, 8 – sprogstamoji medžiaga, 9 – pado ertmė, 10 – sutankintas gruntas, 11 – vi-
brogramzdintuvas, 12 – gelžbetoninis polis

Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Išvardinkite polių įgilinimo būdus
•	 Kaip įrengiami spraustiniai ir gręžtiniai poliai?
•	 Koks polių kalimo režimo (smūgių dažnis ir stiprumas) skirtumas kalant polius į smė-

lingus ir į molingus gruntus?
•	 Kokiems gruntams taikomas metalinių polių įgręžimas ir panardinimas paplaunant?

Tolesnėms studijoms susipažinkite su standartais:
1. ST 120793378.01:2004 „Bendrieji statybos darbai“, įregistruotas Lietuvos Respubli-

kos aplinkos ministerijoje 2004 11 30 Nr.S-325.
2. ST 120793378.02:2005 „Tiltai, viadukai, estakados, seklieji tuneliai, atraminės sienos 

ir krantinės“, įregistruotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje 2005 07 04 
Nr.S-296. 

3. LST eN 120-63:2001 Specialieji geotechnikos darbai. Lakštinių polių sienos.
4. LST eN 12699:2003 Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai.
5. LST eN 1536:2003 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai.
6. LST eN 1538:2000 Specialieji geotechnikos darbai. Atitvarinės sienos.
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5. SPeCiaLiZUotieji Darbai

Silpnų gruntų arba pagrindų sutvirtinimas, antifiltracinių užtvarų įrengimas . 
Silpnus gruntus, pamatų pagrindus sutvirtinti arba įrengti antifiltracines užtvaras galima 
tokiais pagrindiniais metodais: cementavimo, silikatizavimo, panaudojant dervas, molį, 
bitumavimo, terminiu būdu, užšaldymo, elektroosmoso. Kiekvieno būdo taikymo efekty-
vumas priklauso nuo sąlygų. Žvyro (žvirgždo) akmenuotam bei uoliniam gruntui sutvir-
tinti taikomas cementavimas, bitumavimas, sutvirtinimas dervomis bei moliu, užšaldy-
mas, terminis sutvirtinimas.

Smėliniams gruntams sutvirtinti tinka silikatizavimas, cementavimas, šaltasis bituma-
vimas, užšaldymas.

Moliniams, dribsmėliams, dumblingiems, dulkiškiems gruntams sutvirtinti tinka: ter-
minis metodas, užšaldymas, elektroosmosas.

Gali būti panaudoti keli metodai bei jų deriniai.
Gruntų cementavimas taikomas dažniausiai gruntams sutvirtinti ir antifiltracinėms 

užtvaroms įrengti. Gruntų cementacijos esmė yra ta, kad specialiais perforuotais vamz-
džiais su slėgiu į grunto (uolinio) poras ar plyšius įšvirkščiamas (įspaudžiamas) cemento 
skiedinys, kuris sukietėjęs padidina grunto tvirtumą ir sumažina vandens filtraciją.

Cemento skiedinio rišlumui sumažinti (slankumui padidinti) rekomenduojami įvai-
rūs plastifikatoriai. Smulkaus smėlio gruntuose cementacijos spindulys siekia 1−1,25 m, 
stambaus smėlio – 2,5−3,5 m iki 5 m. Injekcijos slėgis − nuo 0,5−2 iki 5−6 atm. Injekci-
jos gylis gali būti įvairus iki 100 m ir daugiau (įrengiant šachtas). Iki 5 m gylio cemento 
skiedinys tiekiamas per gręžinio apsauginį vamzdį: per vamzdžio galą arba per perforuotą 
0,5−1 m apatinę dalį. Injekcija atliekama (gumine štanga) palaipsniui keliant apsauginį 
vamzdį į viršų. Gręžinių skersmuo − nuo 42 iki 110 mm. 5.1 pav. pateikta grunto cemen-
tavimo cirkuliacinė schema, o 5.2 pav. − gręžinių išdėstymo schema. 

5.1 pav. Grunto cementavimo cirkulia-
cinė schema (А.И. Чураков, 1986).
1, 5, 6, 11, 13 ir 14 – sklendės; 2 – van-
dens tiekimas; 3 ir 3‘ – mišininio mai-
šyklės; 4 – skiedinio grįžtamasis vamz-
dis injektuojant cirkuliaciniu būdu; 
8 – skiedinio grįžtamasis vamzdis injek-
tuojant necirkuliaciniu būdu; 9 – skiedi-
nio injektavimo (tiekimo) vamzdis; 10 
– siurblys; 12 – siurbimo vamzdžiai; 1, 
5, 6, 7, 11, 13 ir 14 – sklendės.
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5.2 pav. Gręžinių išdėstymo schema

Naudojami įvairaus V/C santykio cemento skiediniai – nuo 08:1 iki 10:1.
Cemento skiediniai gali būti gryni vandens-cemento (dažniausiai V/C 3:1-5:1); vandens-

cemento-molio (nuo 0,6:1:1 iki 7:1:1); vandens-cemento-smėlio (nuo 1,5:1:2 iki 3:1:0,5).
Gryni vandens-cemento skiediniai nepastovūs. Skiediniui nejudant cemento dalelės 

nusėda. Smėlio, ypač molio, dalelės suriša, skiedinys tampa vientisas ir pastovus.
Gręžiniai gręžiami linijomis (antifiltracinėms užtvaroms), pagal perimetrus, kvadra-

tais (pagrindams sutvirtinti).
Cementuojant gruntus giliau kaip 5 m taikoma speciali įranga.
Gali būti cementuojami plyšiai, tuštumos ir siūlės betono ir g/b konstrukcijose.
Gruntų silikatinimas taikomas mažai laidiems smėlio ir lioso gruntams. Kai filtra-

cijos koeficientas nuo 0,1 iki 2 m per parą, taikomas skystasis stiklas (vienskiedis). Kai 
filtracijos koeficientas nuo 2 iki 80 m per parą, taikomas dviskiedis skystasis stiklas.

Į gręžinį su slėgiu tiekiamas skystasis stiklas. Jis išspaudžia vandenį. Tačiau vanduo 
praskiedžia skystąjį stiklą. Po to į gręžinį su slėgiu tiekiamas kalcio chloridas. Jis reaguoja 
su skystuoju stiklu. Susidaro heliokreminės rūgšties plėvelė.

Atstumas tarp gręžinių priklauso nuo grunto filtracijos koeficiento:
Filtracijos koeficientas

m per parą
Atstumas tarp gręžinių 

m
0,3-0,5 0,6-0,8
0,5-1 0,8-1,2
1-2 1,2-16
2-5 1,6-2

Silikatinimo efektyvumui padidinti injekcijoms į gręžinius naudojamas CO2 0,4–0,5 
atm. slėgiu arba elektrosilikatinimas.

Pirmuoju atveju padidėja grunto stiprumas. Antruoju atveju 1,5 karto padidėja injekci-
jos spindulys ir grunto stiprumas. elektros energijos sąnaudos – apie 20 kWh/m3 .

Gruntų sutvirtinimas bitumu, dervomis ir moliu taikomas, kai filtracijos grunto koefi-
cientas didesnis kaip 500–600 m/parą. Dėl to negalima cementuoti. Bitumas tiekiamas su 
slėgiu, karštas apie 200ºC. Taikoma antifiltracinėms užtvaroms įrengti.
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Gali būti taikomos šaltos 25–50 % koncentracijos bitumo emulsijos. Stipriui padidinti 
gali būti primaišoma molio arba cemento.

Panašiai gali būti panaudojamos sintetinių (epoksidinių ir kitokių), karbamidinių ir 
polimerinių dervų arba molio emulsijos. 

Molio emulsijos taikomos antifiltracinėms užtvaroms įrengti, kai cementuoti neap-
simoka .

terminis gruntų sutvirtinimas. Taikomas molio ir lioso gruntams sutvirtinti iki 15 
m gylio. Šiuo atveju į hermetiškai užtaisytus gręžinius tiekiamas karštas oras, įkaitintas 
iki 700–1000ºC. Veikiant karštam orui gruntas pakeičia savo savybes – sutvirtėja ir tampa 
mažai laidus vandeniui.

Gruntų užšaldymas taikomas laikinoms antifiltracinėms užtvaroms įrengti bet kokiuo-
se gruntuose. Šiuo atveju į gręžinius montuojami vamzdžiai, kuriais cirkuliuoja CaCl2, NaCl 
tirpalas, amoniako garai arba oras, atšaldytas iki -20ºC. Atstumas tarp gręžinių – 1,5–2 m. 

Gruntų sutvirtinimas elektroosmoso būdu. Gruntas sutvirtinamas ir sudaromos an-
tifiltracinės užtvaros molinguose (priesmėlio, priemolio, molio, dumblo) gruntuose.

Antifiltracinės užtvaros vietose įleidžiami metaliniai strypai – katodai (-) ir anodai (+) ir 
leidžiama pastovi 40–60 V srovė. Vandens filtracija suintensyvėja nuo anodų link katodų.

elektrodai įleidžiami 1–4,5 m atstumu ir išdėstomi šachmatais katodų ir anodų atžvil-
giu. elektros energijos sąnaudos – apie 0,8–15 kWh/m3 .

Hidroizoliavimo darbai. Pagal paskirtį hidroizoliacinės medžiagos skirstomos į antifil-
tracines, antikorozines ir hermetizuojančiąsias, pagal jų gamybai naudojamas pagrindines 
medžiagas – į mineralines, bitumines, plastmasines ir metalines, pagal jų technologinius 
ypatumus – į rišamąsias, mišinius su mineraliniais užpildais ir vienetines medžiagas.

Be to, hidroizoliacinės medžiagos gali būti sąlygiškai skirstomos į tokias tris grupes: 
1) pagrindines (pirmines) medžiagas; 2) specialiuose cechuose arba tiesiog statybos aikš-
telėje gaminamas medžiagas; 3) pramoniniu būdu paruoštas medžiagas.

Mineralinės hidroizoliacinės medžiagos gaminamos iš įvairių cementų, silikatų, mo-
lio. Jos naudojamos statiniams dažyti bei tinkuoti. Šios medžiagos toliau tobulinamos, jas 
derinant su polimerais.

Bituminės hidroizoliacinės medžiagos – tai naftos bitumų mišiniai su mineraliniais 
milteliais, smėliu, skalda. Jos naudojamos gaminant lakštines izoliacines medžiagas, įren-
giant tinkuojamąją ir dažomąją hidroizoliaciją bei deformacines siūles. Vis dažniau nau-
dojamos bituminės-polimerinės kompozicijos, turinčios geresnių savybių.

Plastmasinės hidroizoliacinės medžiagos gaminamos iš polimerinių dervų, jų mišinių 
ir mineralinių užpildų bei įvairių priedų. Dažniausiai įrengiama dažomoji hidroizoliacija 
iš epoksidinių, poliesterinių, fenolinių indenkumaroninių-akrilatinių (IKA) dervų ir tin-
kuojamoji izoliacija iš furano ir kitų dervų.

Hidroizoliacijai įrengti dažnai naudojamos polimerinės plėvelės, polietileno ir polivi-
nilchlorido lakštai, taip pat gumos hermetikai. Perspektyviausios yra plastmasinės poli-
merinės dangos.

Metalinės hidroizoliacinės medžiagos – tai vario, aliuminio, nerūdijančio plieno ir kitų 
metalų lakštai, kurie naudojami surenkamajai hidroizoliacijai bei deformacinėms siūlėms 
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įrengti. Aliuminio ir vario folija naudojama ruloninėms medžiagoms sustiprinti. Kadangi 
šios medžiagos brangios ir nepakankamai atsparios korozijai, jos vis dažniau pakeičiamos 
plastmasinėmis.

Prie pirminių medžiagų priskiriamos rišamosios ir pagalbinės medžiagos. Rišamosios 
medžiagos gali būti neorganinės (cementas, skystasis stiklas) ir organinės (bituminės, de-
gutinės, lateksai, tiokoliai, polimerinės dervos).

Pagalbinėmis laikomos tos medžiagos, kurių dedama į rišamąsias, norint gauti reikia-
mas dangų savybes. Joms priklauso:

kietikliai – medžiagos, kurių dedama į polimerines dervas, norint jas sukietinti (polie-
tilenpoliaminas, hiperizas, BCK rūgštis ir kt.);

skiedikliai – medžiagos, kurių dedama, norint pagerinti hidroizoliacinių medžiagų 
technologines savybes (acetonas, toluolas, benzinas, žibalas ir kt.);

plastifikuojantys priedai – medžiagos, padidinančios dangų plastiškumą, atsparumą 
šalčiui ir pan. (dibutilftalatas, tiokoliai ir kt.);

užpildai – medžiagos, pagerinančios dangų fizines, mechanines bei chemines savybes 
(kvarco smėlis, talkas, asbestas, andezitas, diabazas, kreida ir kt.);

armuojančios medžiagos, pagerinančios mechanines dangų savybes (stiklo ir sinteti-
niai audiniai, metaliniai tinkleliai ir kt.).

Hidroizoliacinės dangos pagal konstrukcinius, techninius ypatumus ir įrengimo tech-
nologiją taikomos įvairios. Hidroizoliacijos įrengimo būdai parodyti 5.3 pav. 

5.3 pav. Hidroizoliacijos įrengimo bū-
dai:
a – klijuojant; b – montuojant; c – da-
žant; d – tinkuojant; e – liejant; f – už-
pilant; g – injekuojant; h – impregnuo-
jant; 1 – izoliuojamoji konstrukcija; 
2 – gruntavimo sluoksnis; 3 – hidroi-
zoliacinė danga; 4 – apsauga

 
Klijuojamoji hidroizoliacija daroma priklijuojant prie izoliuojamųjų paviršių keletą 

sluoksnių ruloninių medžiagų ir šiuos paviršius apsaugant specialia mūro sienele. Dėl 
didelio atsparumo pleišėjimui ši izoliacija yra labiausiai paplitusi. Klijuojamoji izolia-
cija toliau tobulinama, panaudojant polimerines plėveles ir stiklo pluoštą, suvirinant 
sandūras. Tačiau šiai izoliacijai įrengti reikia daug darbo, todėl ji vis dažniau keičiama 
dažomąja arba tinkuojamąja.

 Surenkamoji hidroizoliacija įrengiama iš specialių metalinių arba plastmasinių lakštų 
ir profiliuotų elementų, kurie primontuojami prie izoliuojamų paviršių. Tokia izoliacija 
daroma itin sudėtingais atvejais, dažniausiai įrengiant dangas, apkraunamas tempimo įrą-
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žomis. Ši hidroizoliacija tobulinama – vietoje metalinių bei cemento lakštų naudojamas 
stiklo pluoštas, polietilenas ir polivinilchloridas.

Dažomoji hidroizoliacija gali būti karštoji ir šaltoji. Tai daugiasluoksnė iki 5 mm sto-
rio danga iš bitumo arba polimerinių lakų bei dažų. Izoliacija skirta antikapiliarinei ir an-
tikorozinei gelžbetoninių bei metalinių konstrukcijų apsaugai. Patikimiausios yra karštos 
bituminės-polimerinės bei šaltosios epoksidinės – gumos dangos.

Tinkuojamoji hidroizoliacija – tai ne storesnė kaip 5 cm daugiasluoksnė danga. La-
biausiai paplitusios cementinio tinko, torkretuojamoji, polimercemenčio, polimerinių 
skiedinių dangos, taip pat šaltasis bei karštasis asfalto tinkas.

Liejamoji hidroizoliacija – tai vandeniui nelaidi danga, įrengiama iš karštų asfalto 
mastikų ir skiedinių, polimerinių mišinių. Jie pilami ant horizontalaus pagrindo arba į 
tarpą tarp klojinių ir izoliuojamosios konstrukcijos paviršiaus. šio tipo hidroizoliacija pa-
tikima, tačiau dėl jos sudėtingumo ir brangumo daroma tik ypatingais atvejais. Liejamoji 
hidroizoliacija tobulinama naudojant kompleksines hidroizoliacines bei šilumą izoliuo-
jančias medžiagas. Panaudojant kompleksines plokštes, darbai industrializuojami.

Beriamoji (užpilamoji) hidroizoliacija – birios hidroizoliacinės medžiagos pilamos į 
tarpą tarp izoliuojamojo paviršiaus ir klojinių. Pagal paskirtį ir konstrukciją šis izoliaci-
jos tipas toks kaip ir liejamoji izoliacija, tačiau danga storesnė (10-50 cm). Dažniausiai 
naudojamos molio ir betono dangos. Ši hidroizoliacija tobulinama, naudojant kompleksi-
nes hidroizoliacines bei termoizoliacines medžiagas. Pavyzdžiui, naudojant hidrofobinius 
miltelius ir smėlius, asfalto izolą, labai sumažėja dangų laidumas vandeniui.

Impregnuojamoji hidroizoliacija – organinėmis rišamosiomis medžiagomis (bitumu, 
akmens anglies miltais, pertrolatumu, polimeriniais lakais) impregnuojami surenkamie-
ji statybiniai elementai, po to sumontuojami statinyje. Impregnuojamoji hidroizoliacija 
labai patikima, esant intensyviems mechaniniams poveikiams. Ji tobulinama naudojant 
naujas polimerines medžiagas, pvz., epoksidines dervas, stirolą, metilmetakrilatą ir kt.

Injekuojamoji hidroizoliacija – su slėgiu įšvirkščiamos rišamosios medžiagos (bitu-
mas, polimerinės dervos, cemento skiediniai) į statybinių konstrukcijų siūles arba ply-
šius, į gruntą, esantį prie izoliuojamųjų statybinių konstrukcijų. Ši izoliacija dažniausiai 
daroma remontuojant hidroizoliacines dangas. Jai vis dažniau naudojamos polimerinės 
(karbamidinės, uraninės, indenkumaroninės-akrilatinės) dervos.

Izoliuojamus paviršius reikia tinkamai paruošti: išlyginti, nuvalyti, išdžiovinti, jeigu 
reikia, gruntuoti.

montavimo darbai. Montavimo darbams, palyginti su kitais statybos metodais, ma-
žesnę įtaką turi oro sąlygos, sumažėja darbo sąnaudos statybvietėje, daugelis technolo-
ginių procesų perkeliama į gamyklas, sumažėja statybų trukmė, gerėja darbų kokybė. 
Statybvietė tampa montavimo aikštele, kurioje mechanizuotai iš specialiose gamyklose 
pagamintų elementų surenkami pastatai bei inžineriniai statiniai. Statyba tampa indus-
trinė. Surenkamųjų konstrukcijų naudojimas nuolat didinamas. Svarbu naudoti efekty-
vias, perspektyvias medžiagas bei konstrukcijas: lengvuosius betonus, armuotcemenčio 
gaminius, aliuminio konstrukcijas, hermetikus, polimerines medžiagas, klijuotas medžio 
konstrukcijas, gelžbetonines ir metalines iš anksto įtemptas konstrukcijas, kabamąsias 
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konstrukcijas, surenkamuosius gelžbetoninius kevalus, kompleksines vamzdines kons-
trukcijas, struktūrinius denginius ir pan.

Montavimo darbams naudojami įvairūs kėlimo mechanizmai ir įranga: įvairūs suk-
tuvai, skridiniai, skrysčiai, domkratai, vikšriniai, ratiniai, automobiliniai bei bokštiniai 
kranai ir kitokia įranga. Pastaruoju metu ypač plačiai taikomi automobiliniai kranai, kurių 
keliamoji galia siekia 100 ir daugiau tonų.

Surenkamuosius elementus reikia transportuoti artimos projektinei padėties, kad nebū-
tų sužaloti. Taip transportuojamas konstrukcijas patogu montuoti nuo transporto priemo-
nių. Surenkamieji elementai turi būti pervežami specialiu transportu ir specialiais kontei-
neriais, naudojant kasetes, intarpus, fiksatorius ir t.t. Betoninių ir gelžbetoninių elementų 
stiprumas pervežimo metu turi būti ne mažesnis kaip 70 % projektinio. Medines ir lengvų 
betonų konstrukcijas reikia apsaugoti nuo drėgmės.

Visų surenkamųjų konstrukcijų pristatymo į statybą laiką reikia suderinti su jų monta-
vimo laiku. Geriausia montuoti konstrukcijas nuo transporto priemonių, todėl panelvežiai 
ir blokvežiai daromi su papildomomis atlenkiamomis atramomis, o jų vilkikai – su auto-
matiniais prikabinimo prietaisais. Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemonių, su-
renkamosios gelžbetoninės konstrukcijos iškraunamos statybvietėje, krano darbo zonoje, 
bet ir šiuo atveju jų pristatymas derinamas su montavimo darbais.

Montuojamosios konstrukcijos perkeliamos vertikalia arba horizontalia kryptimi. At-
sižvelgiant į konstrukcijų perkėlimo būdą, taikomi šie montavimo būdai: iš viršaus, pasu-
kimo, šliaužimo, užstūmimo, gembinis ir iš apačios.

Montuojant iš viršaus konstrukcijos pakeliamos virš montavimo vietos ir statomos į 
projektinę padėtį. Šis metodas taikomas dažniausiai.

Pasukimo būdu konstrukcijos keliamos tuomet, kai kranu negalima laisvai pakelti ele-
mento virš atramos. Taip montuojamos sunkios kolonos, elektros tiekimo linijų atramos, stie-
bai, dūmtraukiai ir t.t. Šiuo atveju konstrukcijos galas atremiamas ir šarnyriškai įtvirtinamas į 
atramą ar pamatą, o kitas galas keliamas į projektinę padėtį. Kranui tenka kelti tik dalį kons-
trukcijos masės. Ilgos konstrukcijos gali būti montuojamos vadinamąja svyrančiąja strėle.

Šliaužimo būdu keliamos labai sunkios kolonos. Nuo atramos nutolęs kolonos galas 
stovi ant specialaus vežimėlio, pastatyto ant bėgių, o kitas galas lėtai keliamas tol, kol ko-
lona pastatoma vertikaliai. Šiuo atveju krano kablys visą laiką yra virš kolonos atramos.

Užstūmimo būdu dažnai montuojamos tiltų konstrukcijos, denginio santvaros, sujung-
tos į erdvinius blokus. Visa konstrukcija, jos dalis arba stambus blokas surenkamas šalia 
atramų ir laikinuoju keliu užstumiamas ar užtraukiamas į projektinę padėtį, naudojant 
paprasčiausius tekelažinius įrenginius – gerves, skrysčius, aukštikelčius.

Gembiniu būdu dažniausiai montuojamos tiltų didelių tarpatramių konstrukcijos. Mon-
tuojant gembiniu būdu, specialus kranas remiasi į jau sumontuotus elementus, kurie išlaiko 
kraną, montuojamų konstrukcijų ir montuotojų masę. Naudojant vieną kraną, montavimo 
darbai atliekami nuo vieno statinio galo, o dviem kranais – iš abiejų statinio galų.

Montuojant iš apačios pirmiausia surenkamas ant atramų viršutinis pastato aukštas, 
jis keliamas kiek daugiau nei per vieną aukštą į viršų, po juo surenkamas kitas aukštas 
ir keliami jau abu aukštai ir t.t. Taip sumontuojamas visas pastatas. Šiuo būdu kiekvie-
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nas statinio aukštas montuojamas žemai, todėl darbai vyksta saugiai, pastolių įrengimo 
darbų apimtys mažesnės.

Kokybę kontroliuoti pradedama jau priimant atvežtus į statybvietę surenkamuosius 
elementus.

Montavimo metu vykdoma operacinė montavimo kontrolė. Prieš pradedant montuoti 
antžeminės dalies pastato konstrukcijas, kruopščiai tikrinama pamatų įrengimo kokybė: jų 
padėtis, atraminių paviršių tikslumas, inkarinių varžtų padėtis. Prieš statant surenkamuo-
sius elementus, geodeziniais instrumentais pažymimi atraminiai paviršiai plane ir pagal 
aukštį. Dažniausiai žymimos ašys. Ant atraminio paviršiaus žymimos po dvi kiekvienos 
ašies ašinės linijas. Surenkamųjų elementų ašys žymimos linijomis elementų atrėmimo 
paviršiuje. Atraminių paviršių aukštis tikrinamas niveliuojant ir atitinkamai išlyginant at-
raminius paviršius.

Montuojant metalines konstrukcijas tikrinama suvirintų siūlių kokybė, varžtų padėtis 
montavimo sandūrose ir kt.

Baigus montuoti konstrukcijas, atlikti darbai priimami surašant aktą.
Kad būtų saugu dirbti statybvietėje ir montuojamajame statinyje, turi būti pažy-

mėtos pavojingos darbo zonos, aptverti perėjimai, o darbo vietos, dirbant vakare arba 
naktį, – apšviestos. Viena iš pagrindinių konstrukcijų saugaus montavimo sąlygų yra 
teisingas kėlimo mechanizmų eksploatavimas: mechanizmai turi būti stabilūs, o stro-
pavimo priemonės – patikimos.

Montuojamoji konstrukcija turi būti keliama bei nuleidžiama tiksliai vertikaliai. Prieš 
pradedant kelti elementą, reikia patikrinti jo kėlimo kilpų patikimumą. Darbo pertraukų 
metu negalima palikti krovinio, pakabinto ant krano kablio.

esant didesniam kaip 6 balų vėjui, neleidžiama dirbti bokštiniam kranui. esant 5 balų 
vėjui, neleidžiama montuoti stambių konstrukcijų.

Vykdyti montavimo darbus leidžiama tik supažindintiems su darbo sauga, perėjusiems 
medicininę komisiją, ne jaunesniems kaip 18 m. amžiaus darbininkams. Labai svarbus 
elektros suvirinimo darbų saugumas. Dirbti dideliame aukštyje leidžiama darbininkams, 
turintiems ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą ir ne žemesnę kaip 4 kategoriją. Jie privalo 
prisirišti prie sumontuotų konstrukcijų specialiais diržais. Visi darbininkai ir inžinerijos 
bei technikos personalas turi dėvėti ryškių spalvų apsauginius šalmus.

Siūlių užtaisymas (hermetizavimas). Surenkamieji elementai turi būti sujungiami taip, 
kad jų sandūros būtų stiprios, hermetiškos, atsparios temperatūroms bei korozijai.

Surenkamieji elementai jungiami glaudžiai iš dalies arba per sujungimo ertmę. Jungiant 
elementus glaudžiai, jie apspaudžiami, suvirinami arba klijuojami. Mediniai ir metaliniai ele-
mentai apspaudžiami dažniausiai varžtais, o betoniniai ir gelžbetoniniai – įtempiant armatū-
rą. Polimeriniais klijais klijuojami metaliniai, gelžbetoniniai ir plastmasiniai elementai.

Metaliniai bei plastmasiniai elementai dažnai suvirinami. Metalinių ir medinių ele-
mentų sandūros dažnai įrengiamos sausuoju būdu. Kartais viena sandūra sujungiama ke-
liais būdais. Pavyzdžiui, tiltų gelžbetoninės surenkamosios konstrukcijos (atskiri blokai) 
pirmiausia suklijuojamos, o po to, įtempus išdėstytą blokų kanaluose armatūrą, sandūros 
apspaudžiamos. Šitokia siūlė yra nelaidi vandeniui ir atspari pleišėjimui.
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Gelžbetoniniai ir betoniniai elementai dažnai laisvai atremiami į skiedinio sluoksnį. 
Šie elementai sujungiami per sujungiamąją ertmę. Pastaroji gelžbetoninėse konstrukcijo-
se užpildoma priklausomai nuo jos funkcijų. Dažniausiai sandūros vientisai sujungiamos 
įvairiais skiedininiais, polimeriniais mišiniais arba betonu. Sandūros sandarinamos lanks-
čiomis elastingomis medžiagomis – sandarikliais. Įvairių įdėtinių detalių bei sandūrų pa-
viršiai dengiami atmosferos poveikiams atspariomis medžiagomis.

Statinių požeminės dalies statyba nuleidžiamųjų šulinių metodu. Hidrotechninių 
statinių statyba darosi vis įvairesnė, tad įrengiant požeminę dalį ne retai kaip alternatyva 
įprastiniams metodams gali būti nuleidžiamieji šuliniai.

Nuleidžiamųjų šulinių metodo esmė yra ta, kad žemės paviršiuje reikiamoje vietoje 
patogiai išbetonuojamas arba sumontuojamas žiedas su pjaunamąja briauna, paprastai va-
dinama dančiu (5.4 pav., 3 В. Г. Ясинецкий, 1986). Dantis gali būti plieninis, įbetonuotas 
į pirmąjį žiedą. Įprastinė šulinių forma yra apvali (cilindrinė). Tačiau ji gali būti kva-
dratinė ar stačiakampė. Šulinio viduje tolygiai pradedamas kasti gruntas. Šulinio žiedas, 
veikiamas svorio jėgos, pradeda grimzti gilyn. Dančio pjaunančioji briauna palengvina 
šulinio smigimą gilyn, dančio praplatėjusi dalis sumažina šulinio liemens trintį į gruntą. 
Šis metodas plačiai taikomas kasant šachtinius šulinius kaimo vietovėse. 

Nedidelio skersmens nuleidžiamieji šuliniai kasami vienakaušiais ekskavatoriais 
griebtuvais, ekskavatoriui stovint ant žemės paviršiaus (5.4 pav.). 

5.4 pav. Nuleidžiamojo šulinio darbų seka:
a − išbetonuota pirmoji dalis žemės paviršiuje; b − grunto kasimas ekskavatoriumi-griebtuvu ir pir-
mosios dalies laipsniškas nuleidimas; c − antros dalies (ir jeigu reikia daugiau) betonavimas; d − 
baigiamieji darbai; 1 − šulinio sienelė; 2 − praplatintas žiedas; 3 − dantis; 4 − dugno betonavimas; 5 
− hidroizoliacija (jei reikia); 6 − smėlis

Šiuo atveju nuleidžiamojo šulinio sieneles galima montuoti iš surenkamojo gelžbetonio 
žiedų užsandarinant sujungimus. Kai šulinio skersmuo didesnis kaip 3 m, efektyviau mini-
ekskavatorių nuleisti į dugną (jis įsigilina pats), o gruntą iškelti dėžėse kranais (5.5 pav.). 
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5.5 pav. Nuleidžiamojo šulinio betonavimo schema 
(А.И. Байцур, 1989)
1−išbetonuotoji šulinio dalis; 2 – betonuojamoji dalis; 
3 – šulinio kasimo schema; 4 – ekskavatorius-krautu-
vas; 5- kranai su dėžėmis gruntui iškelti; 6 – automati-
niai savivarčiai; 7 – laikinas kelias; 8 – grunto krūvos; 
9 – betono mišinio ruošimo aikštelė

Šiuo atveju virš žemės paviršiaus patogiame 
aukštyje išbetonuojamas dantis ir pirmas žiedas 
(iki 1,5 m aukščio). Iš žiedo vidaus, kasant že-
mes, betoninis žiedas slenka žemyn. Betonuoti ir 
kasti geriausia nenutrūkstamai, darant ne ilgesnes 
kaip 1–1,5 val. pertraukas (priklausomai nuo oro 
temperatūros ir betono mišinio savybių). Tada 
šulinys lieka vientisas, be darbo siūlių. Betonuo-
jant taikomi slenkantieji klojiniai. Nuleidžiamojo 
šulinio principu įrengti siurblinių požeminę dalį 
efektyvu, kai gruntai slankūs (sunku iškasti pa-
matų duobę, kai gylis ne mažesnis kaip 3 m). To-

kiu būdu buvo įgilintos siurblinių požeminės dalys Ariogaloje, Klaipėdoje ir kt.
Nuleidžiamųjų šulinių svarbiausias elementas yra apatinė dalis, vadinama dančiu. Jis 

daromas 10–15 cm didesnio skersmens negu šulinio išorinis skersmuo, kad sumažintų 
šulinio trintį į gruntą. Be to, trinčiai sumažinti tarp šulinio sienelių ir grunto pilamas spe-
cialus molio skiedinys. Dančio apačia užaštrinama link šulinio išorės (5.4 pav.). 

Dančio apačioje gali būti dedamas metalinis peilis, palengvinantis smigimą į gruntą. 
Nuleidžiamojo šulinio metodu gali būti statomos siurblinių požeminės dalys, tiltų taurų, 
atraminių sienučių ir kitokių statinių pamatai, kai gruntai lengvi, sunku iškasti ir nusausin-
ti pamatų duobes. Nuleidžiamojo šulinio metodu galima įrengti gilius šulinius, pamatus 
ar patalpas. Šulinių ertmę užpildžius betonu, žvyru ar skalda gaunamas puikus pamatas 
(atrama) tiltų taurams ar kitokiems statiniams. Statant gilius požeminius statinius – tai 
dažnai būna vienintelis įmanomas būdas. Buvo atvejų, kai nuleidžiamieji šuliniai buvo 
įrengti tiltų taurų atramoms iki 80 m gylio. 30–40 m nuleidžiamieji šuliniai nuleidžiami 
palyginti nesunkiai. Šulinio viduje gruntas turi būti kasamas tolygiai vienodu sluoksniu 
apie šulinio perimetrą, kad sėstų vienodai. Nesilaikant sėdimo vertikalumo šulinio siene-
lės gali įstrigti. Šuliniui atstatyti į vertikalią padėtį taikomi įvairūs būdai, tačiau tai susiję 
su papildomomis išlaidomis. Gali nukentėti ir darbų kokybė, pavyzdžiui, jei šulinys beto-
nuojamas nenutrūkstamai. 
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Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Kokius gruntus galima sutvirtinti cementavimo, silikatizavimo, bitumavimo, užšaldy-

mo ir terminiu būdu?
•	 Kokie yra pagrindiniai statybinių konstrukcijų hidroizoliavimo būdai?
•	 Apibūdinkite statybinių konstrukcijų montavimo būdus: iš viršaus, pasukimo, užstū-

mimo, šliaužimo, gembinį ir iš apačios.
•	 Kokie yra siūlių (tarpų tarp konstrukcijų) hermetizavimo būdai?

Tolesnėms studijoms susipažinkite:
1. STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2001, Nr.53-

1899),
2. Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 46-2002 „Grunto kasimo jūrų 

ir jūrų uostų akvatorijose bei iškastų gruntų tvarkymo taisyklės“ (Žin., 2002, Nr.27-
976).

3. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
vyriausiojo VDI inspektoriaus 2000 12 28 įsakymu Nr.351 (Žin., 2001, Nr.11-332).

4. LST eN 12715:2003. Specialieji geotechnikos darbai. Injekcijos.
5. Чураков А.И. Производство специальных работ в гидротехническом строительс-

тве. – М.: Строиздат, 1986. – 256 с.
6. Байцур А.И. Опускные колодцы. – Киев: Будiвельник, 1982. – 205 с.
7. Ясинецкий В. Г., Фенин Н. К.. Организация и технологгия гидромелиоративных 

работ. – Москва: Агропромиздат, 1986.
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vAndens ūkio sTATinių sTATybA

6. inŽineriniS StatybVietėS rUoŠimaS

6.1. Bendrosios žinios

Vandens statinių statybviete vadinama vientisa teritorija arba vieta, kurioje pro-
jekte numatyta įrengti sausinimo bei drėkinimo sistemas; pastatyti hidrotechninius 
statinius, tiltus, pralaidas; tiesti kelius; eksploatuoti karjerus bei kultūrinti paviršių. 
Visi objekte atliekami darbai vadinami statybos procesais. Dauguma statybos pro-
cesų yra kompleksiški, t.y. susideda iš keleto tarpusavyje susijusių statybos pro-
cesų. Pavyzdžiui, įrengiant kanalą, reikia: paruošti trasą, iškasti kanalą, išskirstyti 
gruntą, įrengti latakus, planiruoti ir sustiprinti kanalo šlaitus bei dugną. Statybos 
procesų sudėtis ir sudėtingumas priklauso nuo statinio pobūdžio, darbo sąlygų ir 
t.t. Bet kokio statinio statybos sėkmė priklauso nuo kiekvieno darbo organizavimo 
ir atskirų darbų savitarpio suderinimo.

Pagal technologinį nuoseklumą darbai esti paruošiamieji, pagrindiniai ir pagal-
biniai. Paruošiamieji darbai – karjerų atidengimas, augalijos pašalinimas, augalinio 
sluoksnio nukasimas nuo statinių pagrindo ir t.t. – paruošia frontą pagrindiniams 
darbams. Pagrindiniai darbai – statinių statyba, montavimas, stiprinimas, žemių 
kultūrinimas, įdirbimas ir kitokie. Pagalbiniai darbai – pamatų duobių sausinimas, 
laikinų pastatų statyba, laikinų kelių tiesimas ir kiti – palengvina bei paspartina 
pagrindinius darbus. Visų darbų svarba vienoda. Visus reikia atlikti laiku ir gerai. 
Neatlikus paruošiamųjų darbų, negalima vykdyti pagrindinių. Ne laiku atlikus pa-
galbinius darbus, sunkiau arba visai neįmanoma atlikti pagrindinių darbų.

Paruošiamųjų ir pagrindinių darbų apimtys ir technologija numatoma statybos 
darbų technologijos projekte (STR 1.08.02:2002). Sudarant statybos technologijos 
projektą kartu atliekami kiti organizaciniai paruošiamieji darbai: parenkamos maši-
nos, mechanizmai, kita įranga, komplektuojamos darbininkų grandys ir brigados.

Sudarant statinio statybos mašinų komplektą, pirmiausia parenkamos pagrin-
dinės mašinos. Pagal jų našumą ir skaičių parenkamos kitos. Pavyzdžiui, statant 
žemių užtvanką galima sudaryti tokį mašinų komplektą: vienakaušis ekskavato-
rius su tiesioginiu kastuvu (gruntui kasti karjere), savivarčiai automobiliai (gruntui 
pervežti iš karjero į statybos vietą), buldozeris (atvežtam gruntui išlyginti nusta-
tyto storio sluoksniu) ir grunto tankinimo mašina. Iš minėtų mašinų pagrindinė 
yra ekskavatorius. Jis parenkamas pagal darbų kiekį, jų atlikimo terminus, kasimo 
sąlygas karjere. Pagal ekskavatoriaus našumą ir grunto pervežimo atstumą paren-
kami savivarčiai automobiliai, buldozeris. Įvairių mašinų skaičius komplekte gali 
būti skirtingas, tačiau jų bendrasis našumas turi būti lygus. Kai galima parinkti 
įvairias to paties tipo mašinas, pirmenybė teikiama didesnio našumo, labiausiai 
paplitusioms mašinoms. Vieno tipo mašinas reikia parinkti vienodų markių, – tuo-
met jas lengva prižiūrėti. Dažnai tam pačiam procesui galima parinkti įvairius 
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mašinų komplektus. Tokiu atveju pasirenkamas tas, kurio techniniai-ekonominiai 
rodikliai geriausi. Jeigu atskiriems proceso darbams parinktų mašinų našumas ne-
atitinka viso komplekto našumo, šie darbai atliekami ir kitomis mašinomis.

Daugumos darbo operacijų vienas darbininkas atlikti negali. Grupinėms darbo 
operacijoms atlikti darbininkai sudaromos grandys. Atsižvelgiant į darbo operaci-
jų sudėtingumą, grandį sudaro 2–5 vienos specialybės arba skirtingų specialybių 
ir kvalifikacijų darbininkai, kartais ir daugiau. Aukštesnės kvalifikacijos darbi-
ninkams pavedami sudėtingesni darbai, o žemesnės kvalifikacijos – paprastesni. 
Grandžiai vadovauja grandininkas. Juo paprastai skiriamas aukščiausios kvalifi-
kacijos darbininkas.

Darbo procesams atlikti grandys jungiamos į brigadas. Brigadose dirba nuo 6 iki 
25 darbininkų, kartais ir daugiau. Brigadai vadovauja brigadininkas. Brigadininkai 
ir grandininkai dirba kartu su darbininkais, tik laikinai atsitraukdami vadovauti.

Rangovo administracija darbams organizuoti skiria specialiųjų darbų vadovus 
ir kitus atsakingus inžinerijos - technikos darbuotojus (ITD). Atsakingi ITD per-
žiūri techninę, dokumentaciją, sudaro reikalingų statybinių medžiagų, konstrukci-
jų, statybinių mašinų bei darbininkų suvestines, apskaičiuoja darbų savikainą, ski-
ria statybines mašinas ir darbininkus. Specialiesiems darbams, kurių įmonė atlikti 
negali, sudaromos subrangos sutartys su kitomis įmonėmis. 

Pagrindiniai statybvietės paruošiamieji darbai yra šie: esamų nereikalingų sta-
tinių nugriovimas, inžinerinių komunikacijų perkėlimas, medžių, krūmų, kelmų, 
akmenų pašalinimas, dirvožemio ir netinkamo grunto nukasimas, statinio ženkli-
nimas ir kiti geodeziniai darbai, statybvietės aptvėrimas, pavojingų zonų paženkli-
nimas, laikinųjų kelių (vidaus ir išorės), pralaidų bei tiltų statyba, buitinių patalpų 
bei kitų laikinųjų statinių statyba, ryšio, energetinių (elektros, šilumos), vandentie-
kio, nuotakyno ir kitų inžinerinių tinklų tiesimas. Šių darbų technologija, apimtis 
ir sąlygos numatomos statybos technologijos darbų projekte.

Miško ir krūmų augalija pašalinama iš statybvietės nuvalymas nuo, akmenys ir 
netinkamas gruntas nukasamas 1 ir 2 skyriuose nurodytais būdais.

6.2. Statinių ženklinimas ir kiti geodeziniai darbai

6.2.1. Statinių ženklinimo būdai

Ženklinant projektus natūroje, sprendžiamas atvirkščias uždavinys negu suda-
rant topografines nuotraukas: būdingi projekto taškai perkeliami iš brėžinių į vie-
tovę ir paženklinami.

Ženklinama vadovaujantis techninio projekto planu arba specialiu ženklinimo 
projektu (schema). Ženklinimo projekte turi būti: a) reljefo ir situacijos elementai, 
b) sausinimo, drėkinimo sistemos inžineriniai tinklai, statiniai; c) geodeziniai to-
pografinės nuotraukos pagrindo taškai; d) projektinis ašių piketažas, horizontalieji 
ilgiai ir atstumai nuo geodezinių taškų; e) kreivių elementai – ilgis, pradžia, pabai-
ga, vidurys, spindulio ilgis ir kt.
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Ženklinant projektą, naudojamasi gruntiniais, techniniais bei laikinais reperiais 
ir planinio nuotraukos pagrindo teodolitiniais ženklais. Derinamųjų ėjimų metu 
reikia patikrinti reperių aukščius. Sunaikintus reperius reikia atstatyti. Prireikus 
statomi papildomi laikini reperiai. 

Ženklinant sausinimo griovius ir drenažą taip pat inžinerinius tinklus, reikia pa-
kankamai tankaus geodezinių ženklų tinklo. Ženklinti pradedama nuo aukščiausios 
eilės griovių ir baigiama žemiausios eilės grioviais. Drenažo sistemose pirmiausia 
paženklinami rinktuvai, paskui – sausintuvai. Prieš ženklinant, plane išmatuojami 
reikalingi atstumai. Tam reperiai, teodolitinių ėjimų pagrindo ženklai bei kiti pa-
stovūs vietovės taškai jungiami linijomis ir matuojami atstumai iki susikirtimo su 
kanalų, rinktuvų bei sausintuvų ašimis. Atmatavus šiuos atstumus vietovėje, ašių 
vietos paženklinamos vizyrais. Ne mažiau kaip pagal 2–3 taškus surandama ašies 
kryptis tarp posūkių. Taip surandamos visų tiesių kryptys, o jų susikirtimo vietose 
– ašių posūkių taškai. Būdingi taškai, nesantys ant linijų, jungiančių geodezinius ar 
pastovius vietovės taškus, paženklinami poliniu, užkirtimų bei statmenuoju būdais.

Ženklinant taško M padėtį poliniu būdu (6. 1 pav.), plane išmatuojamas kampas 
α ir atstumas BM. Vietovėje nuo žinomo taško B pažymimas kampas ir, atmatavus 
atstumą BM, paženklinamas taškas M .

6. 1 pav. Projekto būdingųjų taškų 
ženklinimo būdai

Nustatant būdingojo taško N padėtį užkirtimo būdu, teodolitu elektroniniu ta-
chometru ar nivelyru su kampų matavimo įtaisu, pažymimi plane išmatuoti kam-
pai β1 ir β2. Krypties linijų susikirtimo taške pažymimas N .

Taškui O paženklinti statmenuoju būdu plane išmatuojamas statmens EO ilgis 
ir jo pagrindo atstumas nuo žinomų vietovės taškų D arba F. Vietovėje atmatuo-
jamas nuo taško D (arba nuo taško F) atstumas DE (arba FE), iš taško E keliamas 
statmuo EO ir, atmatavus jo ilgį, paženklinamas taškas O .

Projektų paženklinimo tikslumas priklauso nuo jų paskirties, svarbumo ir nuo-
traukos mastelio. Betoninių užtvankų ašį reikia paženklinti 0,5 m tikslumu, žemių 
užtvankų ir kitų statinių – 1,0 m. Griovių ir kanalų ašys pagal darbo brėžinius ar 
specialų projektą  paženklinamos 0,2 m tikslumu, o pagal techninį projektą – 3 m 
tikslumu. Atstumų tarp kanalų bei griovių ašių matavimo santykinė paklaida turi 
būti ne didesnė kaip 1 : 300.

Kanalų, griovių, žemių užtvankų, pralaidų, tiltų ir kitokių statinių aukščius rei-
kia paženklinti 30 mm tikslumu, o betoninių užtvankų – 20 mm tikslumu.
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Niveliavimų neatitiktis mm turi būti ne didesnė kaip  . L - ėjimų il-
gis km. Neatitiktis paskirstoma proporcingai atstumams. Pagalbinės ašys, statinių 
kontūrai, sampilų vietos ir kiti pagalbiniai taškai paženklinami prieš pradedant 
darbus, linijinių ir kampų matavimų nuo pagrindinių ašių metu.

6.2.2. Statinių ženklinimas

Prieš ženklinant, statinių statybos vietą reikia išvalyti ir išlyginti, išsiaiškinti, ar nėra 
požeminių inžinerinių tinklų. Geodeziniai darbai yra neatskiriama statybos proceso dalis 
ir turi būti atliekami visuose statybos etapuose. Statytojas kartu su projektu pateikia ran-
govui pagrindinių ašių ženklinimo geodezinį pagrindą (duomenis apie reperius, poligono-
metrijos punktus ir kt.). 

Statinio pagrindines ašis ir ribas paženklina statytojas (techninis prižiūrėtojas) 
arba rangovas pagal susitarimą dalyvaujant techniniam prižiūrėtojui. Prieš pradė-
damas detalaus ženklinimo darbus, rangovas privalo išnagrinėti projektą ir prirei-
kus sutankinti geodezinį pagrindą. Apie rastas klaidas projekte, neleistinas neati-
tiktis geodeziniame pagrinde rangovas privalo informuoti statytoją.

Iki statybos pradžios turi būti sudarytas papildomas ženklinimo darbų geodezi-
nis pagrindas, įrengiant papildomus ženklus:

– ašių susikirtimo taškuose;
– ašyse už statinio ribų;
– pakartotinus ženklus tuo atveju, jei pagrindiniai ženklai statybos metu būtų 

sunaikinti;
– jei reikia, – arti statybos aikštelės darbo reperį.
Statybos vietai pažymėti statomi ne mažiau kaip du ženklai kiekvienoje ašyje, 

taip pat ne mažiau kaip vienas aukščių reperis. Reperius galima sutapatinti su pla-
ninį pagrindą įtvirtinančiais ženklais.

Detalųjį ženklinimą (žemės darbų ribas, atskirų statinių elementų vietas ir pa-
našiai) statybos metu atlieka rangovas. Ašies taškai ženklinami mediniais ir kito-
kiais stulpais arba derinant ašių taškus prie pastovių daiktų, esančių ne toliau kaip 
50 m atstumu nuo statinio. Aukščių reperiai įrengiami taip, kad statybos metu bet 
kurį tašką galėtų niveliuoti viena niveliavimo stotis. esant aukštesniems kaip 2 
m pylimams ir gilesnėms kaip 2 m iškasoms, trasos įtvirtinimo ir darbo aukščių 
reperius tikslinga įrengti nuliniame lygyje.

Linijoms ženklinti naudojamos medinės gairelės 1,00 m × 0,03 m × 0,03 m, kurių viršutinė 
0,2 m ilgio dalis nudažyta raudonai. Laikiniems aukščių reperiams naudojami šie ženklai:

 – mediniai trasos tvirtinimo stulpeliai (2,0 m ilgio, nuo 0,12 m iki 0,18 m 
skersmens), viršutinėje dalyje su įkirtimu, kuriame įkalta vinis (reperis). Jie įkasa-
mi ne mažiau kaip 1,0 m žemiau įšalo ir apkasami;

 – gelžbetoniniai, ne trumpesni kaip 2,0 m ilgio stulpeliai įkasami ne ma-
žiau kaip 1,0 m žemiau įšalo ir apkasami;

 – įbetonuoti armatūros, kampuočių ar metalinių vamzdžių strypai.
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Statybvietės koordinačių tinklo kraštinės pagal reljefo ypatybes ir statinių dydį 
bei konfigūraciją būna 20, 100, 200 ir 400 m ilgio; gali būti ir tarpinių (20–40 m 
ilgio). Drenažo sistemoms, grioviams statyti gali būti ir didesnės. 

6.2 pav. (K. Zavadskas ir kt., 
2000) Koordinačių tinklo vir-
šūnių žymėjimas vietovėje: 
a – įbetonuojant vamzdžiuose 
metalines plokšteles; b – įbe-
tonuojant bėgių galus

Statybvietės koordinačių tinklo viršūnės žymimos žemiau įšalo gylio įbetonuojamais 
vamzdžių ar bėgių strypais. Jų viršuje privirinamos metalinės plokštelės su ašių žymėmis 
(žr. 6.2 pav.). Šie ženklai turi būti ≥ 15 m nuo statinių ir pažymėti statybvietės plane. Taip 
pat nustatomas jų aukštis (nivelyru nuo dviejų geodezinių reperių). Mažiausias ženklų 
skaičius – vienas ženklas vienam statiniui ir kas 0,5 km – inžinerinėms komunikacijoms, 
grioviams bei drenažui.

Reperiai gali būti įbetonuoti ir į kapitalinius statinius, pastatytus ne vėliau kaip prieš 
dvejus metus.

Statinio ašys žymimos vietovėje:
 – pagal arčiausiai statinio esančias statybinio tinklo koordinates X ir Y; 

statinio pagrindinių ašių susikirtimas laikomas nuliniu tašku (žr. 6.3 pav.);

6.3 pav. (K. Zavadskas ir kt., 2000) Pastato pagrin-
dinių ašių perkėlimas pagal statybinio tinklo koor-
dinates: 
1 – statinys; 2 – statybinis tinklas; 3 – sąlyginio 
koordinačių tinklo ašys

 – pagal sklypo teritorijos ribas (raudonąsias linijas); tada nustatomas kam-
pas β tarp statinio pagrindinės ašies x0-y0 ir sklypo raudonosios linijos bei atstumas 
nuo taško A iki 0 (žr. 6.4 pav.);
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6.4 pav. (K. Zavadskas ir kt., 2000) Statinio pagrindinių 
ašių perkėlimas pagal raudonąją liniją: 
1 – pastatas; 2 – raudonoji linija; β – kampas tarp stati-
nio pagrindinės ašies ir sklypo raudonosios linijos

 – pagal esamus kapitalinius statinius (žr. 6.5 pav.).

6.5 pav. (K. Zavadskas ir kt., 2000) Statinių žymėjimas 
nuo kapitalinio statinio:
1 – esamas kapitalinis statinys; 2 – projektuojamas 
statinys; a, x – atstumai nuo kapitalinio statinio; l ir 
b – projektuojamo statinys ilgis ir plotis

Po to matuojamos ir žymimos vietovėje pagrindinės statinio ašys. Kiekviena pagrindi-
nė ašis žymima keturiais nuolatiniais ženklais, ne arčiau kaip 10–15 m nuo statinio.

Visi pagrindiniai statybos geodezijos darbų duomenys – geodezinio žymėjimo pagrin-
das (techniniai dokumentai su koordinatėmis, aukščiais ir vietovėje pažymėtais ženklais) 
perduodamas rangovui pagal aktą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki statybos pradžios.

Statybos metu visais geodezijos darbais rūpinasi rangovas.
Statinio kontūro ašys pažymimos ant aplink statinį įrengto aptvaro (žr. 6.6 pav.). Ap-

tvaras daromas iš 10–15 cm skersmens ir 0,5–2,5 m aukščio stulpų. Jie 2–3 m atstumu 
nuo būsimos pamatų duobės viršutinės briaunos įkasami 0,75–1,25 m lygiagrečiai statinio 
kontūrui. Iš išorinės stulpų pusės nivelyru nustatytame vienodame lygyje, prikalama api-
pjautų, ne plonesnių kaip 2,5 cm storio lentų eilė. Aptvaras turi būti lygiagretus statinio 
kontūrui, tiesinis ir horizontalus. Ant jo teodolitu perkeliamos pagrindinės pastato ašys. 
Ašių vietos fiksuojamos įkalant į aptvaro lentą vinį, darant įpjovą arba žymint brūkšnį 
vandeniu nenuplaunamais dažais. Nuo šių ženklų metaline juosta atmatuojamos kitos sta-
tinio pamatų ašys ir pažymimos tais pačiais numeriais, kaip ir statinio darbo brėžiniuose. 
Būdingose statinio vietose ištempus vielas arba lynus, jų susikirtimo vietose gaunami 
būdingieji statinio taškai. Nuleidus svambalą, tie taškai paženklinami žemės paviršiuje 
arba pamatų duobėje (žr. 6.6 pav.).
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6.6 pav. Aptvarai:
a – metalinis inventorinis; b – 
medinis ištisinis; c – medinis 
būdingosiose vietose

Aptvarai gali būti meta-
liniai inventoriniai (6.6 pav., 
a) ir kitokių konstrukcijų. Jie 
gali būti ne ištisiniai, o tik 
tam tikrose būdingose vieto-
se. Tai nusprendžiama suda-
rant statybos darbų technolo-
gijos projektus.

Žymėjimų tikslumas ant 
statybinio aptvaro turi atitikti 
leistinuosius nuokrypius: iki 
10 m ilgio statinio – 5 mm, iki 
100 m ir ilgesnių – <20 mm.  

Statinio pagrindinės ašys 
žymimos pagal darbų etapus 
žemės darbams atlikti, pa-
matams įrengti, statybinėms 
konstrukcijoms montuoti.

Kai klojamos komunika-
cijos su nuolydžiu, tai sker-
sai tranšėjų įrengiami aptva-
rai su pažymėtomis ašimis 
ir projektiniu nuolydžiu. 
Vamzdynų ašys žymimos 
tranšėjų dugne svambalu nuo 
aptvarų, o tranšėjų ir vamz-
džių nuolydžiai – statant tar-
pinę matuoklę ir vizuojant 
per aptvarus.

Statant aukštus statinius, ašys perkeliamos vertikaliai. Ašys perkeliamos taip: teodoli-
tas pastatomas ant ašies žymės ir nukreipiamas ašies kryptimi ant statinio pamato. Ties ta 
ašimi ant perdangos statomas trikojis. Prie jo ant lyno kabinamas svambalas (žr. 6.7 pav., 
a). Po to teodolitas, įtvirtintas horizontalioje plokštumoje, sukamas į viršų ir pagal jo siū-
lelį svambalo lynas perkeliamas, tai pažymima ant perdangos ir patikrinama kitu teodolito 
skrituliu. Pažymėjus antrąją vietą, tarpas dalijamas pusiau, ir ant perdangos ašis pažymi-
ma ties viduriu. Statant labai aukštus statinius, ašys perkeliamos vertikalaus vizavimo ir 
lazeriniais zenitiniais prietaisais.



132

6.7 pav. (K. Zavadskas ir kt., 2000) 
Ašių perkėlimas į montavimo lygį 
ir jo nustatymas:
a – ašių perkėlimas teodolitu; b 
– montavimo lygio nustatymas ni-
velyru; 1 – teodolitas; 2 – pastovus 
statinio ašies ženklas; 3 – teodolito 
vizavimas į 0,00 altitudę; 4 – ašies 
perkėlimo vizavimas; 5 – svambalas 
su virvute; 6 – trikojis su gembe; 7 
– matavimo juosta; 8 – nivelyras; 9 
– vizavimo lygis; 10 – lygio žymė; 
11 – matuoklė

Montavimo lygis nustatomas nivelyru, kuriuo ženklinama nulinis statinio aukštis. Po 
to plienine rulete ženklinamas kitas matavimo lygis. 

Siekiant tiksliai užfiksuoti naujai nutiestas požemines komunikacijas plane ir profilyje, 
pagal STR reikalavimus iki tranšėjų užpylimo, daromos požeminių komunikacijų ir įrenginių 
išpildomosios geodezinės nuotraukos. Požeminių komunikacijų statybos procese geodezinius 
darbus, užtikrinančius komunikacijų atitiktį projekte, atlieka rangovas, dalyvaujant statytojo 
atstovui. Paklotų požeminių komunikacijų išpildomąsias geodezines nuotraukas ir miestuo-
se, ir kaimo vietovėse daro organizacijos, turinčios licencijas šios rūšies darbams vykdyti.

Požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas užsako, apmoka ir jų vykdymą 
kontroliuoja statytojas. Požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų specialistus 
rangovas kviečia iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki užpilant tranšėjas. 
Pakviečiama raštu. Nurodoma objekto vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijų 
rūšis, jų ilgis ir tiksli data, kada komunikacijos bus paruoštos nuotraukai atlikti.

Požeminių komunikacijų dengtų darbų aktus pasirašo rangovo bei statytojo 
atstovai, techninis prižiūrėtojas, – kai tai privaloma pagal Statybos įstatymą, ir 
pateikia pasirašyti geodezinę nuotrauką atlikusios organizacijos atstovui, kad ge-
odezinės nuotraukos lauko darbai atlikti, ir vieną egzempliorių pateikia statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Neatlikus geodezinės nuotraukos lauko 
darbų be pasirašyto dengtų darbų akto, tranšėjas užpilti kategoriškai draudžiama. 

Melioracijos drenažo tinklo išpildomoji geodezinė nuotrauka pagal MTR rei-
kalavimus nedaroma, o linijų projektinės padėties ir aukščių pakeitimai pažymimi 
darbo projekto planuose bei išilginiuose profiliuose.
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6.2.3. Griovių ženklinimas

Pirmiausia nustatoma griovio ašies pradžia, tiesiųjų linijų kryptis, posūkių taš-
kai ir pabaiga. Griovio pradžia, pabaiga ir posūkių kampų viršūnės paženklinamos 
tvirtais ženklais (stulpais), o tiesiosios linijos nusmaigstomos gairėmis. Krūmuotoje 
vietovėje kertami 1–2 m pločio spindžiai. Paskui ašis piketuojama, pradedant nuo 
pradžios, prieš vandens tekėjimo kryptį. Piketai kalami griovio pradžioje (nulinis 
piketas), pabaigoje ir kas 50 m. Jie numeruojami pagal projektą. Piketų numeriai 
užrašomi ant sargelių. Būdingosiose reljefo vietose, kreivių pradžioje, pabaigoje 
bei viduryje, dugno nuolydžio pasikeitimo vietose kalami pliusiniai piketai. Šoni-
nių griovių žiotys, tiltų, pralaidų bei kitokių statinių vietos paženklinamos tvirtais 
ženklais, ir jose taip pat kalami pliusiniai piketai. Kiekviename įlomyje, senų grio-
vių ir kitose vietose, kur gali pritekėti paviršinio vandens, paženklinamos latakų 
vietos. Lygioje vietovėje piketai kalami 0,5–1,0 m atstumu nuo būsimo griovio 
briaunos, kad kasant nebūtų pažeisti. Kad lengviau būtų kontroliuoti griovio gylį 
vizyrais, piketai perkeliami paeiliui į vieną ir į kitą griovio pusę. Griovio viršaus 
plotis apytiksliai apskaičiuojamas pagal projektinį gylį. esant skersiniam nuoly-
džiui, kuoliukai kalami griovio ašyje ir kas 1–2 m statmenai griovio ašiai, kad 
niveliuojant būtų galima nustatyti skersinio nuolydžio dydį. Santykinė matavimų 
paklaida gali būti ne didesnė kaip 1:100. 

6.2.4. Drenažo sistemų ženklinimas

Ženklinti drenažo sistemas linijiniais matavimais bei užkirtimais reikia pradėti 
nuo rinktuvų. Pirmiausia reikia paženklinti tuos rinktuvus, kurie yra arčiausia ge-
odezinių ženklų. Geodeziniai ženklai plane jungiami tiesėmis, ir pagal mastelį ap-
skaičiuojami atstumai nuo tų ženklų iki rinktuvų. Linijiniais matavimais tarp ge-
odezinių bei pastovių vietovės taškų, keliant statmenis, pratęsiant tiesias rinktuvų 
linijas iki susikirtimo su geodezinius ženklus jungiančiomis linijomis, surandama 
rinktuvų pradžia, pabaiga, tiesių linijų kryptis. Jų susikirtime surandami posūkių 
taškai. Kitus rinktuvus galima ženklinti pagal anksčiau paženklintus.

Sausintuvai ženklinami naudojantis reperiais, paženklintais rinktuvais bei pa-
stoviais vietovės taškais. Iš karto ženklinama visa vienos krypties sausintuvų gru-
pė. Pirmiausia paženklinama vieno, ilgiausio, sausintuvo kryptis. Nuo paženklin-
tos sausintuvo linijos keliami du statmenys 50–100 m atstumu vienas nuo kito. Ant 
šių statmenų pamatuojami atstumai tarp sausintuvų, ir paženklinami sausintuvų 
krypties taškai. Nustatyta kryptimi pamatavus sausintuvų ilgį nuo rinktuvų ašies, 
paženklinami sausintuvų galai ir gairėmis žymimos sausintuvo ašys. Drenažo sis-
temos ženklinimo atliekant linijinius matavimus schema pateikta 6. 8 pav.
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6.8 pav. Drenažo sistemos 
ženklinimo atliekant liniji-
nius matavimus schema

Drenažo sistemas 
ženklinant elektroniniu 
tachometru, iš karto pa-
ženklinami rinktuvų bei 
sausintuvų būdingi taškai 
- pradžios, pabaigos ir 
posūkių taškai bei nuoly-
džių pasikeitimo vietos. 
Tachometras statomas 
ant planinio pagrindo te-

odolitinių ėjimų ženklų. Pagal plane nustatytą kryptį, kaip minėta anksčiau, matuoklė 
nešiojama pirmyn ir atgal, kol surandamas reikiamas taškas. Surasti taškai paženklinami 
gairėmis. Vizuojant gairėmis paženklintus būdingus taškus, jomis pažymimos drenažo 
rinktuvų bei sausintuvų tiesiosios linijos. Jų susikirtimo vietose yra posūkių taškai. Dre-
nažo sistemos ženklinimo tachometro schema pateikta 6. 9 pav.

6.9 pav. Drenažo sistemos 
ženklinimo elektroniniu ta-
cheometru schema

Rinktuvų padėtis pla-
ne turi būti paženklinta 3 
m tikslumu, o atstumai 
tarp sausintuvų – 0,5 m 
tikslumu. Sausintuvo 
ilgio negalima sutrum-
pinti daugiau kaip 1 m, o 
ilginti galima neribotai. 
Sausintuvų padėtį gali-

ma pakoreguoti pagal reljefą, tik pakeitimus reikia pažymėti plane.

6.2.5. Didelio ploto statinių ir sistemų ženklinimas

Didelio ploto statiniams ir sistemoms paženklinti sudaromas stačiakampių 
koordinačių tinklas. Kvadratų viršūnės paženklinamos: kur nenumatoma statyti 
jokių statinių, – pastoviais tvirtais ženklais, o kur numatoma atlikti darbus, – len-
gvesniais laikinais ženklais. Panašiai paženklinama aikštelė planiruojant. Tuomet 
kvadratų viršūnėse statomos vizyrai. Ant jų, 1–1,5 m aukščiau projektinės plokštu-
mos, daromi skersiniai, kad nešiojama su skersiniu matuokle galima būtų bet ku-
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rioje vietoje patikrinti projektinį aukštį. Stačiakampių koordinačių tinklu galima 
naudotis ženklinant drenažo, drėkinimo ir kitas sistemas.

6.2.6. Užtvankų ir pylimų ženklinimas

Ilgų statinių (užtvankų, pylimų, kelių sankasų ir kt.) ašys paženklinamos ir piketuoja-
mos taip pat, kaip griovių. Užtvankos pado kontūrų taškai surandami būdingosiose reljefo 
vietose matuojant, piketuojant ir niveliuojant skerspjūvius (6.10 pav., a). 

6.10 pav. Užtvankos ženklinimo schemos:
a – skerspjūvių ir užtvankos pado paženklinimo 
schema; b – pado kontūro atstumų nuo ašies ap-
skaičiavimo horizontaliame paviršiuje schema; 
c – tas pat pasvirusiame paviršiuje; d – tas pat kin-
tamo skersinio nuolydžio paviršiuje

Pado kontūrų atstumas nuo užtvankos ašies horizontaliame paviršiuje (6. 10 pav., b) 
apskaičiuojamas pagal formulę:

     hma5,0l += ,    (6. 1)
čia a – užtvankos viršaus plotis;
m – užtvankos šlaitų koeficientas;
h – užtvankos aukštis.

Nuožulniame paviršiuje (6. 10 pav., c) pado kontūrų atstumas nuo užtvankos 
ašies į įkalnės pusę apskaičiuojamas pagal formulę:

     
mi1

B5,0li ⋅+
= ,    (6. 2)

į nuokalnės pusę – pagal formulę:

     
mi1

B5,0ln ⋅−
= ,    (6. 3)

čia B – apačios plotis, apskaičiuotas pagal užtvankos aukštį ašyje;
i – skersinis (statmenai užtvankos ašiai) nuolydis (santykinis dydis);
m – užtvankos šlaitų koeficientas.
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Kai skersinis žemės paviršiaus nuolydis neryškus (6. 10 pav., d), atstumas į 
įkalnės pusę apskaičiuojamas pagal formulę:

    ii Hma5,0l += ,    (6. 4)
į nuokalnės pusę – pagal formulę:
    nn Hma5,0l += ,    (6. 5)

čia a – užtvankos viršaus plotis;
m – užtvankos šlaitų koeficientas;
Hi – užtvankos aukštis, apskaičiuotas pagal žemės paviršiaus aukštį įkalnės pado kontūro taške;
Hn – užtvankos aukštis, apskaičiuotas pagal žemės paviršiaus aukštį nuokalnės pado kontūro taš-
ke.

Užtvankos šlaitų krypčiai paženklinti iš lentų ir tašų daromi šablonai (6.11 pav., a). 
Supylus dalį užtvankos, šablonai perstatomi kitam sluoksniui pilti (6.11 pav., b). Pylimų 
skerspjūviui paženklinti galima daryti šablonus visam skerspjūviui (6.11 pav., c). 

6.11 pav. Šablonai už-
tvankos ir pylimo šlai-
tams paženklinti:
a – užtvankos šlaitų kryp-
čiai paženklinti; b – pa-
statyti ant supilto užtvan-
kos slenksčio; c – pylimo 
skerspjūviui 

Tokie šablonai statomi kas 100–200 m taip, kad būtų gerai matomi vieni nuo 
kitų. Žiūrint pro dviejų gretimų šablonų šonines bei viršaus briaunas, lengva įver-
tinti, ar tiksliai pilamas pylimas.

Statinių būdingųjų taškų aukščiai nustatomi niveliuojant nuo reperių. Mažą 
aukščių skirtumą nedideliu atstumu galima perkelti hidrostatiniu nivelyru. Jis 
susideda iš dviejų graduotų stiklinių, pripildytų spirito arba distiliuoto vandens. 
Cilindrai įstatyti į metalinius stovus ir sujungti guminiu vamzdeliu. Hidrostatinis 
nivelyras veikia susisiekiančių indų principu. Juo patogu aukščius perkelti į stati-
nio vidų, kai techniniu nivelyru niveliuoti praktiškai neįmanoma. Didelis aukštis 
arba gylis perkeliamas vertikaliai metaline juosta arba rulete su prikabintu 5–10 kg 
svoriu. Statinių sienų vertikalumas patikrinamas 5 kg svorio pasvaru, pakabintu 
ant vielos arba lynelio. Kad nesvyruotų, svambalo pasvaras įdedamas į indą su 
klampiu skysčiu. Be to, statinių vertikalumui patikrinti ir ašims vertikaliai perkelti 
gaminami specialūs prietaisai. 

6.3. Laikinųjų kelių, aikštelių ir pagalbinių statinių statyba

Laikinųjų kelių ir aikštelių statyba. Statant sausinimo ir drėkinimo sistemas, 
griovius, pylimus, tiesiant kelius darbai atliekami dideliame plote, todėl labai svar-
bu tinkamai įrengti kelius mašinoms, mechanizmams, statybinei technikai ir staty-
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bos produktams pervežti objekto statybvietėje. Pirmiausia reikia tinkamai panau-
doti esamus kelius, bet dažniausiai jie netinka sunkiasvorės technikos ir statybos 
produktams pervežti, todėl reikia juos sustiprinti, rekonstruoti arba tiesti naujus. 
Jeigu objekte numatyta nutiesti pastovius kelius, tinkamus sistemoms ir statiniams 
eksploatuoti, tai pirmiausia juos ir reikia nutiesti prieš pradedant pagrindinių sta-
tinių ir sistemų statybą. Laikinųjų kelių kainai sumažinti statybos produktų per-
vežimui objekto statybvietėje dažnai naudojamas didesnio pravažumo transportas 
– traktoriai, traktorinės priekabos, didelio pravažumo automobiliai.

Reikia įrengti mašinų stovėjimu ir saugojimo, dirbančiųjų poilsio, statybos pro-
duktų laikymo aikšteles. Jų išdėstymas, konfigūracija ir konstrukcija nustatomi 
sudarant statybos darbų technologijos projektą.

Statant hidrotechnikos statinius (HTS) darbai paprastai sutelkti, atliekami nedide-
lėje teritorijoje. Laikinųjų kelių tiesimas statybvietės teritorijoje ne toks svarbus, ta-
čiau labai svarbi išorinių (už statybvietės ribų) kelių ir aikštelių įrengimo problema. 

Jei esami automobiliniai keliai išlaiko 25 kN krovininio automobilio rato slėgį, 
tada šių kelių dangos sluoksnis turi būti pastorintas, kad išlaikytų 45–60 kN slėgį.

Laikinieji keliai pagal konstrukciją gali būti tokie: 1) gruntiniai profiliuoti; 2) 
gruntiniai profiliuoti pagerintieji; 3) gruntiniai profiliuoti su birių medžiagų danga; 
4) su gelžbetoninių plokščių danga.

Gruntiniai profiliuoti keliai tiesiami prie nedidelių išsklaidytų objektų tuo atve-
ju, kai mašinų eismas neintensyvus (viena kryptimi iki 3 mašinų per valandą), o 
gruntas laidus vandeniui. 

Gruntiniai profiliuoti pagerintieji ir su birių medžiagų (žvyro, skaldos, šlako) 
danga keliai tiesiami, jei juos reikės naudoti daugiau kaip metus, jei eismas inten-
syvus arba jei gruntas nelaidus. 

Keliai iš surenkamųjų gelžbetoninių plokščių tiesiami tada, kai dirbs sunkios 
mašinos ir mechanizmai (ašies slėgis – iki 120 kN). Naudojamos 1,5x1,75x0,18 m 
ir 1,5x3,0x0,22 m ir kitokių matmenų plokštės. Plokštės montuojamos ant 10–20 
cm storio smėlio pagrindo.

Didelėse HTS statybose gali būti tiesiami laikini geležinkeliai. Bokštiniams kra-
nams judėti statybvietėse klojami kilnojamieji geležinkelių bėgiai. Bėgiai tvirtinami 
prie metalinių pabėgių sekcijomis. Sekcijos perkeliamos kranais ir sujungiamos.

Laikinųjų pagalbinių pastatų statyba. Laikinieji pagalbiniai pastatai dažniausiai 
komplektuojami iš inventorinių pastatų. Populiariausias yra vagonėlio pavidalo lai-
kinas pastatas su nuimama arba nenuimama važiuokle. Jis lengvai pervežamas iš sta-
tybvietės į statybvietę, nedideli sumontavimo-išmontavimo, pastatymo darbai. Gali 
būti naudojamas įvairiems tikslams: gamybinė patalpa (statybos vadovo kontora, 
techninio prižiūrėtojo arba inžinieriaus (pagal FIDK) biuras, kanceliarija), sandėlys, 
bendrabutis darbininkams, persirengimo kambarys, valgykla, dušas, tualetas ir kt.

Panašus vagonėlis gali būti sumontuojamas ant metalinio rėmo (be važiuoklės), 
pervežamas treileriu. Didesnėse statybose taikomi surenkami laikinieji pastatai iš 
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įvairių plokščių, kampinių ir tiesių elementų. Jie pervežami įvairiomis transporto 
priemonėmis.

Vagonėliai ir surenkami iš blokų konteineriniai pastatai naudojami iki 15 metų 
(jų apyvarta 10–30 kartų), surenkami iš plokščių ir tiesių elementų – iki 10 metų 
(apyvarta 3–5 kartai). Jų konstrukcija nuolat tobulinama. Jie išbandyti jau daug 
metų ir turi privalumų. Svarbu, kad būtų naudojama šiuolaikinė apdailos ir tech-
ninė įranga, prijungtos visos komunikacijos. Jų skaičius statybvietėse praktiškai 
neribotas. Privalumas – jų mobilumas. Šiuolaikinės statybos trunka neilgai. Dide-
lėms statyboms, kuriose dirba 50–150 ir daugiau žmonių atokiau nuo gyvenviečių, 
pagalbinės patalpos surenkamos iš medinių skydų su šilumos izoliacija ir tiesių 
elementų arba iš nestandartinių stambiaplokščių elementų.

Rangovai naudoja ir laikinuosius pagalbinius pastatus, surenkamus iš konteine-
rinių blokų, kuriuos galima statyti ir vieną ant kito.

Laikinieji sandėliai paprastai būna tipiniai surenkamieji: iš medinių ar meta-
linių konstrukcijų; iš konteinerinių blokų, jungiamų vienas su kitu; vagonėliai su 
važiuokle ar be jos.

Kai kada didesnių statybų sandėliams naudojamos pripučiamosios konstrukci-
jos iš audinio ar plėvelės (bekarkasiai, karkasiniai pripučiamieji, mišrieji su lengvu 
metaliniu karkasu pastatai). Jų ilgis iki 60 m, plotis – iki 24 m. Tokius sandėlius 
įrengti perpus pigiau, darbo sąnaudos 5 – 6 kartus mažesnės negu statant juos iš 
surenkamųjų konstrukcijų, tačiau šių sandėlių eksploatavimo išlaidos didelės, o 
medžiagos jiems įrengti brangios.

6.4. Laikinieji inžineriniai tinklai

Statybvietės aprūpinimas elektros energija numatomas Statybos darbų techno-
logijos projekte. Statybvietės plane nurodoma, kur bus įrengtos inventorinės trans-
formatorinės pastotės, įvadinis ir skirstomieji skydai, nutiestos elektros linijos. 
Pagal tai daroma elektros energijos tiekimo schema.

Laikinuosius elektros tinklus rekomenduojama tiesti ant medinių atramų, pada-
rytų iš 7–8 m ilgio, 14–18 cm storio rąstų, pritvirtintų prie gelžbetoninių postulpių. 
Atramos įgilinamos į gruntą per 1/5 atramos ilgio. Atstumas tarp atramų 25–30 m.

Tose vietose, kur linija iš neizoliuotų laidų eina per krano darbo zoną, kerta 
kelią, būtina kloti kabelį po žeme arba pakabinti jį ant atramų virš žemės.

Izoliuoti laidai prie atramų tvirtinami ne žemiau kaip 2,5 m virš darbo vietų, ne 
žemiau kaip 3,5 m – virš takų, ne žemiau kaip 6 m – virš kelių. Izoliuoti laidai, tie-
siami žemiau negu 2,5 m nuo darbo vietos ar pakloto, įveriami į apsauginį metalinį 
ar plastikinį vamzdį arba kitaip apsaugomi nuo galimų pažeidimų.

Nuo paskirstomųjų skydų į darbo vietas nutiesiami 380, 220, 127, 36 ir 12 V 
įtampos kabeliai. Įtampa iki 36 ir 12 V mažinama antriniais transformatoriais arba 
specialiais įtampos keitikliais.
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Darbo zonai apšviesti, jei patalpos sausos ir izoliuoti laidai yra aukščiau negu 
2,5 m, gali būti naudojama 220 ir 110 V įtampos elektros srovė; visais kitais atve-
jais – 36 V įtampos.

Lauko apšvietimo lempos ar prožektoriai kabinami prie esamų konstrukcijų, 
statomų atramų, stacionarių ir inventorinių bokštų. Šviestuvai kabinami prie atra-
mų H = 6–7 m aukštyje, atstumas tarp jų l = 4–7 H .

Prožektorių bokštai paprastai statomi aplink visą statybos aikštelę. Jie būna 
teleskopiniai kilnojamieji arba stacionarieji. 

Oro linijos, transformatorinės, įvadiniai ir skirstomieji skydai, prožektorių 
bokštai turi būti patikimai įžeminti.

Tamsiuoju paros metu ant statybos aikštelės pavojingos zonos aptvarų turi būti 
pakabinti šviesos signalai, kurių elektros šaltinių įtampa ne didesnė kaip 40 V.

Laikinųjų vandentiekio, kanalizacijos, šilumos tinklų tiesimas. Laikinieji van-
dentiekio tinklai nuo autonominių vandens šaltinių daromi iš gelžbetoninių, plas-
tikinių arba metalinių vamzdžių. Jei statyba trunka daugiau kaip vienerius metus, 
jie klojami giliau už įšalą arba žemės paviršiuje nuo šalčio izoliuotuose loviuose. 
Vasarą skirstomieji tinklai gali būti iš guminių ar audeklo žarnų, nutiestų ant že-
mės, o magistraliniai – iš metalinių vamzdžių, 30 cm įleistų į žemę arba paklotų 
ant žemės ir apsaugotų nuo pažeidimų.

Laikinieji kanalizacijos tinklai daromi iš asbestcemenčių, gelžbetoninių, plas-
tikinių ir keraminių vamzdžių, įleidžiami į žemę giliau už įšalą ir prijungiami prie 
kanalizacijos tinklo šulinio arba nuotekų kaupimo šulinio.

Laikinieji šilumos tinklai dažniausiai tiesiami ant atramų virš žemės iš izoliuo-
tų plieninių vamzdžių. Jų trasa turėtų sutapti su laikinojo vandentiekio, pakloto 
nuo šalčio izoliuotuose loviuose, trasa.

Garo vamzdynams iki 50 mm skersmens naudojami šalto valcavimo, o didesnio 
skersmens – besiūliai karšto valcavimo metaliniai vamzdžiai. Vamzdžiai klojami 
ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu, kad nutekėtų kondensatas. Karšto vandens 
vamzdynai daromi iš plastikinių arba metalinių vamzdžių.

Patalpoms džiovinti ir šildyti dažnai naudojami įvairūs elektriniai kilnojamieji 
10–250 kW galios kaloriferiai. Patalpoms džiovinti taip pat dažnai naudojamos 
dujinės džiovyklos su infraraudonųjų spindulių ekranais. 

6.5. Vandens nuleidimas

Statant hidrotechnikos ir kitokius statinius labai svarbu statybvietes apsaugoti nuo pa-
viršinio vandens (liūčių, potvynių, tirpstančio sniego) pritekėjimo. Tam reikiamose vieto-
se iškasami grioviai arba supilami pylimai, o statybvietės teritorija išlyginama su nuoly-
džiu vandens nutekėjimo kryptimi. 

6.5.1. Vandens išsiurbimas iš patvenktų duobių

Statant statinius upėse, ežeruose, tvenkiniuose, mariose arba jūroje, kai staty-
bvietė atitveriama užtvaromis, iš statybvietės reikia išsiurbti vandenį, ją nusausinti 
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ir palaikyti ją sausą kasant, gilinant pamatų duobes ir klojant pamatus. Vanduo iš 
duobių išsiurbiamas išcentriniais ar kitokiais siurbliais. Parenkant siurblių našu-
mą, reikia priskaičiuoti ir tą vandenį, kuris priteka duobės šlaitais ir sunkiasi pro 
dugną. Jei hidrostatinis slėgimas 1 m, smėlio gruntuose per 1 m2 duobės paviršiaus 
priteka 0,16–0,35 m3 vandens per valandą. Kiek iš tikrųjų priteka vandens į duo-
bę, galima nustatyti bandomojo siurbimo metu. Siurbiant vandenį, reikia stebėti 
pamatų duobių ir užtvarų šlaitus. Nuslinkusius užtvarų šlaitus reikia tuojau pat 
užtaisyti, nes vanduo gali išlaužti užtvaras. Pamatų duobėse vandens horizonto 
negalima pažeminti iš karto. Priklausomai nuo gruntų per parą galima pažeminti 
jį po 0,5-1,2 m. Siurbliai montuojami ant pontonų, ant pamatų duobės kranto arba 
ant užtvarų.

6.5.2. Pamatų duobių sausinimas

Išsiurbus vandenį, pamatų duobes reikia nusausinti ir laikyti sausas, kol vyks 
statybos darbai. Pamatų duobės sausinamos dviem būdais: 

a) surenkant ir išsiurbiant pritekantį vandenį;
b) dirbtinai pažeminant gruntinio vandens horizontą. 
Pirmasis būdas (6.12 pav.) taikomas mažai laidžiuose moliniuose gruntuose. 

Pagal pamatų duobės dugno perimetrą kasamos 0,5–0,7 m gylio tranšėjos prite-
kančiam vandeniui surinkti. Tranšėjos kasamos pasvirusiais 1 : 1 arba vertikaliais 
šlaitais. Vertikalūs šlaitai stiprinami. Tranšėjų dugnas daromas 0,2 – 0,5 m pločio. 
Kad netrukdytų statybos darbams, tranšėjos uždengiamos ir naudojamos kaip takai 
medžiagoms pernešti (6.12 pav.). Vanduo iš tranšėjų išsiurbiamas siurbliais. Tam 
tikslui įrengiamos vandens surinkimo duobės. Tranšėjos kasamos su nuolydžiu į 
jas. Antruoju būdu pamatų duobės sausinamos laidžiuose smėliniuose gruntuose. 

6.12 pav. Pamatų duobės sausinimo tranšėjomis schema:
1 – statomas statinys; 2 – pamatų duobė; 3 – viršutinė už-
tvara; 4 – žemutinė užtvara; 5 – išilginė užtvara; 6 – tran-
šėjos vandeniui surinkti; 7 – duobės vandeniui išsiurbti; 8 
– siurbliai; 9 – tranšėjos skerspjūvis

6.5.3. Gruntinio vandens lygio pažeminimas

Gruntinio vandens lygis pažeminamas drenažu, grioviais, adatinių bei adatinių ežek-
torinių filtrų įrengimais arba giluminiais siurbliais. Kasant seklias (iki 2 m) pamatų duo-
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bes gruntinio vandens lygį galima pažeminti drenažu, grioviais arba tranšėjomis. Kad 
netrukdytų darbams, grioviai ir tranšėjos gali būti užpilamos drenuojančiomis medžia-
gomis (skalda, žvyru ir kt.). Kai reikia kasti gilesnes kaip 2 m pamatų duobes, tai grunti-
nio vandens lygis (prieš kasant duobes) pažeminamas adatiniais filtrais. Jie yra paprastos 
konstrukcijos, retai genda ir gerai sausina. Adatinių filtrų įrenginiais galima pažeminti 
gruntinį vandenį iki 5 m. efektyviausiai jie veikia smėliniuose gruntuose, kai filtracijos 
koeficientas yra nuo 2 iki 40 m per parą.

Adatinių filtrų įrenginys (6.13 pav.) susideda iš siurblio su varikliu, adatinių filtrų, 
lanksčių gofruotų guminių vamzdžių, kolektoriaus ir jungiamųjų movų.

6.13 pav. Adatinių filtrų įrenginio 
schema (matmenys centimetrais)

Įrenginio komplekte yra siur-
bliai, adatiniai filtrai, surenkamo 
kolektoriaus sekcijos adatiniams 
filtrams prijungti, kolektoriaus 
sekcijos siurbliams prijungti, 
guminės jungiamosios ir kita ar-
matūra bei fasoninės dalys. Ko-
lektoriaus sekcijų vidaus skers-
muo yra ne mažesnis kaip 200 
mm. Jame adatiniams filtrams 
prijungti kas 0,75 m įstatyti 
antgaliai. Kolektoriaus sekcijos 
sujungiamos flanšais. Adatinis 
filtras sumontuojamas iš filtro ir 
viršfiltrinio vamzdžio.  

Adatinių filtrų įrenginys 
montuojamas tokia tvarka. Pa-
ženklinamos filtrų vietos, pa-
tikrinamas įrenginio komplek-
tiškumas, numatomos vietos 

siurbliams pastatyti ir išsiurbtam vandeniui išleisti. Siurblį reikia statyti žemiau-
sioje vietoje. Vanduo turi būti išleidžiamas taip, kad nesifiltruotų atgal. Adatiniai 
filtrai įgilinami hidrauliškai arba išgręžus gręžinius. Dažniausiai jie įgilinami hi-
drauliškai. Vanduo į filtrus tiekiamas siurbliais. Adatiniai filtrai prie siurblio spau-
džiamojo antgalio prijungiami specialiu 20 m ilgio lanksčiu guminiu vamzdžiu. 
Jis būna adatinių filtrų komplekte. Iki 5 m ilgio adatiniai filtrai pastatomi rankiniu 
būdu, o ilgesni kaip 5 m - kranu. Iš pradžių jie pastatomi ant lentos. Paskui lenta 
išimama ir pradedama plauti. Gruntas išplaunamas kartu su vandeniu, o filtras, 
veikiamas savo svorio, sminga į gruntą. esant molio tarpsluoksniui, rekomenduo-
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jama filtrą periodiškai pakelti ir nuleisti. Negalima filtro į molį įspausti. Nuleidus 
adatinį filtrą į projektinį gylį, keletą minučių vandens tiekimo reikia nenutraukti, 
kad apie filtrą būtų praplauta didesnė ertmė. Paskui tiekimas staigiai sumažinamas, 
bet visiškai nenutraukiamas. Tuomet išplauta ertmė iki viršaus pripilama žvyro. 
Tada sustabdomas vandens tiekimas. Kad į filtrą nepatektų oro, žemės paviršius 
apie jį apiplūkiamas moliu.

Kai gruntas akmenuotas arba pasitaiko storesnių molio sluoksnių, filtrams įgi-
linti gręžiami gręžiniai. Įgilintus filtrus reikia išbandyti. Į filtrą pripilama vandens 
ir stebima, kaip krinta vandens lygis viršfiltriniame vamzdyje. Jeigu vandens lygis 
krinta labai lėtai arba visai nekinta, tai adatinį filtrą reikia ištraukti, praplauti ir 
įgilinti iš naujo. Tinkamai įgilinti adatiniai filtrai prijungiami prie kolektoriaus 1 m 
ilgio lanksčiu guminiu vamzdžiu. Kolektorius sumontuojamas taip, kad antgaliai 
guminiams vamzdžiams prijungti su horizontu sudarytų apie 45o kampą.

Siurblys prie kolektoriaus prijungiamas armuotu guminiu vamzdžiu. Kad būtų 
mažesni hidrauliniai nuostoliai, siurblį reikia prijungti kolektoriaus viduryje. Jeigu 
prie adatinių filtrų sistemos prijungiami 2 siurbliai, tai jų siurbimo sekcijos perski-
riamos sklendėmis. Montuojant kolektorių kartu montuojamos fasoninės dalys ir 
armatūra. Prie siurblio išmetamojo antgalio prijungiamas guminis vamzdis, kuriuo 
vanduo nuvedamas į lataką ar kanalą. 

Labai svarbu, kad adatinių filtrų sistema būtų sandari. Todėl visi flanšiniai su-
jungimai daromi su guminiais intarpais ir gerai suveržiami. Srieginiai sujungimai 
sriegiami su hermetikais. Sumontuotas adatinių filtrų įrenginys išbandomas palei-
dus slėginį vandenį.

Adatinių filtrų įrenginys montuojamas prieš kasant gruntą, žemiau gruntinio 
vandens lygio. Gruntą galima kasti tik pažeminus gruntinio vandens lygį. Viduti-
nio stambumo smėliuose gruntinio vandens lygis pažemėja per 1–1,5 paros, smul-
kiagrūdžiuose smėliuose - per 2–3 paras, o dulkiniuose smulkiagrūdžiuose smė-
liuose – per 4–5 paras nuo vandens siurbimo pradžios.

Priklausomai nuo pamatų duobių dydžio ir konfigūracijos, adatinius filtrus ga-
lima išdėstyti įvairiai (6.14 pav.). Siauroms pamatų duobėms sausinti adatiniai 
filtrai išdėstomi iš vienos pusės (6.14 pav., a), platesnėms – iš abiejų pusių (6.14 
pav., b), o plačioms – apie visą perimetrą. Kai gruntinio vandens lygį reikia paže-
minti daugiau kaip 5 m, tai adatinius filtrus galima įrengti 2 arba 3 aukštais (6.14 
pav., c). Filtrai įrengiami palaipsniui pirmiausiai pradedant nuo žemės paviršiaus. 
Nukasus nusausintą sluoksnį, jie įrengiami gilesniam sluoksniui sausinti ir t.t. Pra-
dėjus veikti žemesnio sluoksnio adatiniams filtrams, iš viršutinio sluoksnio juos 
galima išmontuoti ir naudoti dar žemesniam sluoksniui sausinti.
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6.14 pav. Adatinių filtrų išdėstymo schemos pamatų duobėms bei tranšėjoms nusausinti:
a – vienoje pusėje; b – abiejose pusėse; c – trimis aukštais; 1 – pamatų duobė (tranšėja); 2 - grun-
tinio vandens horizontas; 3 – depresijos kreivės; 4 – adatiniai filtrai

Kai grunto filtracijos koeficientas mažesnis kaip 2 m per parą, prasideda filtrų 
kolmatacija: vandens išsiurbimo debitas staigiai sumažėja, taigi adatiniai filtrai 
prastai sausina, o įrengti pamatų duobes nelabai laidžiuose gruntuose – dulkinia-
me molyje, dulkiniame smėlyje, priesmėlyje bei lengvame priemolyje – yra gana 
keblu.

Mažai laidiems gruntams (priesmėlis, liosas, lengvas priemolis) nusausinti, 
kai filtracijos koeficientas 0,1–2 m per parą, naudojami vakuuminiai (elektoriniai) 
adatiniai filtrai. Vakuuminio adatinio filtro filtruojančioji dalis yra tokia pati kaip 
paprasto adatinio filtro, o viršfiltrinė dalis susideda iš 2 teleskopiškai sumautų 
vamzdžių. Į išorinį vamzdį siurbliu tiekiamas apie 0,8 MPA slėgio vanduo, kuris 
į viršų kyla viduriniuoju vamzdžiu filtre sudarydamas vakuumą. Vanduo iš grun-
to siurbiamas ir kyla kartu su darbiniu vandeniu. Vakuuminiais adatiniais filtrais 
gruntinio vandens lygį galima pažeminti iki 20 m.

Kai grunto filtracijos koeficientas mažesnis kaip 0,1 m per parą, gruntinio van-
dens lygį galima pažeminti elektroosmoso būdu (6.15 pav.). 
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6.15 pav. (K. Zavadskas ir kt., 2000) Principinė 
vandens lygio žeminimo elektroosmoso būdu 
įrangos schema: 
1 – elektros generatorius, 2 – siurblinė, 3 – ko-
lektorius katodas, 4 – anodus jungianti juosta, 5 
adatinis filtras – katodas, 6 – vamzdis–anodas, 
7 – depresijos kreivė, 8 – gruntinio vandens ly-
gis (GVL)

Nuolatinės elektros srovės laukas spartina vandens tekėjimą nuo teigiamo (anodo) po-
liaus į neigiamą (katodą). Smulkios grunto dalelės, turėdamos neigiamą krūvį, juda prie-
šingai – nuo neigiamo poliaus link teigiamo. Įrengti elektrinį lauką nesunku. Adatiniai fil-
trai sujungiami ir prijungiami prie neigiamo poliaus (katodo) 0,8 m atstumu nuo adatinių 
filtrų į pamatų duobės pusę. Tokiu pat gyliu kaip filtrai įgramzdinami metaliniai strypai 
arba vamzdžiai. Jie sujungiami ir prijungiami prie teigiamo poliaus (anodo). Nuolatinės 
srovės įtampa – 30–60 V, o srovės stiprumas – 1 amperas 1 m2 elektrinio lauko užkardos. 
Taikant šį būdą reikia laikytis apsaugos nuo elektros reikalavimų.

Kai reikia pažeminti gruntinio vandens lygį daugiau kaip 20 m, gręžiami gręžtiniai 
šuliniai ir vanduo siurbiamas giluminiais siurbliais. Šuliniai įgilinami ne mažiau kaip 4 m 
giliau, negu reikia pažeminti gruntinio vandens lygį.

Kartais gruntinio vandens lygis žeminamas mišriomis sistemomis, jas įvairiai derinant. 

6.6. Gamtosaugos priemonės 

Jos numatomos Statybos darbų technologijos projekte įvertinus statybvietės sąlygas, 
numatytas išduodant leidimą statybai. Visuomet pasiruošimo statybai metu nuo galimų 
pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys arti kelių, statinių. Ant kamienų dedamos 2–2,5 
m aukščio lentos ir suveržiamos viela. Jei statybvietėje dirba daug mašinų (žemkasių, 
sunkvežimių ir pan.), galinčių užteršti gruntą, reikia numatyti jų plovimo aikšteles, te-
palų ir kuro pildyklas. Aikštelių danga betonuojama su nuolydžiu į kuro ir tepalų rink-
tuvus, iš kurių nuotekos išsiurbiamos. Statant sausinimo ir drėkinimo sistemas, būtina 
įrengti šiuolaikines mašinų stovėjimo aikšteles su reikiama įranga.

Jei rengiant darbuotojų buitines patalpas nėra galimybės prisijungti prie buitinės kana-
lizacijos tinklų, statybvietėje įrengiami biotualetai arba nusodinimo šuliniai, o nuotekos ir 
atliekos iš jų išvežamos į vandens valyklas.

Statybos metu oras teršiamas mažiau, kai: vengiama atviros ugnies kaitinant bitu-
mą, vandenį; naudojama mažiau toksiškų medžiagų; valomi ir laistomi privažiuoja-
mieji keliai, aikštelės; atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fa-



145

sadus smėliasvaidėmis ir pan.), stengiamasi mažinti dulkėtumą; mašinų varikliai būna 
sureguliuoti taip, kad išmetamųjų dujų kiekis neviršytų leidžiamų normų; nedirbančios 
mašinos išjungia variklius.

Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Išvardinkite statinių ženklinimo būdus
•	 Kokie didelio ploto statinių ir sistemų ženklinimo ypatumai?
•	 Kokie drenažo sistemų ženklinimo ypatumai?
•	 Kokie griovių ženklinimo ypatumai?
•	 Kokie užtvankų ir pylimų ženklinimo ypatumai?
•	 Kokios yra statybvietės apsaugos priemonės nuo vandens pritekėjimo?
•	 Kokie pamatų duobių nusausinimo būdai taikomi smėlinguose ir molinguose gruntuose?
•	 Kokių taisyklių reikia laikytis įrengiant adatinius filtrus?
•	 Kokie laikinieji inžineriniai tinklai įrengiami statybvietėse?
•	 Išvardinkite pagrindines gamtosaugos priemones statybvietėje.

Tolesnėms studijoms susipažinkite:
1. . Zavadskas e. K ir kt. Pastatų statybos technologija. – V.: Alma litera, 2004. 

– 264 p.
2. Statybos taisyklės. Bendrieji statybos darbai. ST 120793378.01:2004. 16-25 ir 

44-48 p.
3. Statybos taisyklės 120793378.01:2005 „Hidrotechninės statybos darbai“ įre-

gistruotos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje 2005.09.12. Nr. S-283.
4. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. VDI, 2000 12 22, Nr.346 (Žin., 

2001, Nr.3-74).
5. STR 1.08.02:2002. Statybos darbų technologijos projekto sudėtis.
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7. GrioVių Statyba, reKonStrUKCija,  
remontaS ir PrieŽiūra

7.1. Bendrosios žinios

Kanalai esti labai įvairūs: laivybos, vandens atvedimo, melioracijos ir kitokie. Me-
lioracijos kanalus įprasta vadinti grioviais. Jie retai esti gilesni kaip 3-5 m, o jų dugno 
plotis − didesnis kaip 2−4 m. Įrengiant griovius reikia atlikti tokius darbus: a) griovį 
paženklinti; b) paruošti trasą; c) parengti techninius duomenis grioviui kasti; d) iškasti 
griovį ir išskirstyti iškastą gruntą; e) sustiprinti griovio šlaitus ir dugną; f) pastatyti tiltus, 
pralaidas, įrengti latakus ir kt.

7. 2. Techninių duomenų grioviams kasti parengimas 

Paženklinus griovio ašį niveliuojama pradedant ir užbaigiant reperiais. Nive-
liavimo duomenys surašomi į žurnalą. Niveliavimo žurnalo pavyzdys pateiktas 7. 
1 lentelėje.

7. 1 lentelė. Griovio ašies niveliavimo žurnalas Nr. ..................................
Griovio Nr. ...................... Niveliavimo...................................

Piketų Nr. Atstumas m
Matuoklių atskaitos mm

Instrumento horiz. m Altitudės m
atgal tarpe pirmyn

rp 1450 77,05 75,60
0+00 50 1400 75,65
0+50 50 1350 75,70
1+00 20 1500 75,55
1+20 30 1300 75,75
1+50 50 2100 1330 77,82 75,72
2+00 50 2020 75,80
2+50 50 1900 75,92
3+00 50 1950 75,87
3+50 1800 76,02
rp 1600 72,22

     Data ............................... Parašas.............................

Niveliuojama taip. Matuoklė statoma ant 5 reperio (Rp5) ir gulsčiuku horizontaliai 
nustatytu nivelyru fiksuojama atskaita 1450. Prie reperio 75,60 m altitudės pridėjus 1450 
atskaitą gaunamas 77,05 m instrumento horizontas. Paskui matuoklė statoma ant piketų 
ir fiksuojamos atskaitos 1400, 1350 ir t.t. Iš instrumento horizonto atėmus šias atskaitas 
gaunamos piketų altitudės 75,65, 75,70 ir t.t. Pernešus nivelyrą į kitą stotį matuoklė pir-
miausia statoma ant paskutinio piketo (1+50), niveliuoto iš pirmosios stoties. Prie šio 
piketo altitudės 75,72 m pridėję matuoklės atskaitą 2100 gauname antrosios stoties instru-
mento horizontą (77,82 m). Toliau niveliuojama analogiškai kaip ir iš pirmosios stoties. 
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Taip sužinomas visų piketų žemės paviršiaus aukštis. Iš žemės paviršiaus aukščio atėmus 
projektinį dugno aukštį apskaičiuojamas griovio gylis.

Pagal griovio gylį H ir projektinį šlaitų koeficientą m bei dugno plotį b apskaičiuoja-
mas viršaus plotis B, skersplotis  ir tūris V:

    Hm2bB += ,    (7. 1)

    H
2

bB +
=ω ,     (7. 2)
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čia  − griovio skersplotis piketuose m2;
l1, l2, l3 ... ln − atstumas tarp piketų m.

Pilant gruntą į vieną sampilą jo skersplotis apskaičiuojamas pagal šią formulę:
    ik K⋅=ωω ,     (7. 4)

čia Ki − grunto išpurenimo koeficientas.
Pilant gruntą į du vienodus sampilus, abipus griovio vieno sampilo skersplotis apskai-

čiuojamas pagal šią formulę:
    ik K5,0 ωω ⋅= .    (7. 5)
Trikampio formos sampilo apačios plotis Bk apskaičiuojamas pagal šią formulę:

    kkk m2B ω= ,    (7. 6)
čia mk − sampilo šlaitų koeficientas. Mineralinio grunto sampilų mk ∼ 1, o skystų durpių − 
1,5−2,5.

Atstumas L tarp griovio ir sampilo ašių apskaičiuojamas pagal šią formulę (7. 1 pav., a):
    kB5,0CB5,0L ++= ,   (7. 7)

čia C − bermos tarp griovio ir sampilų plotis m.

7.1 pav. Sampilų atstumo nuo griovio 
ašies apskaičiavimo schemos:
a – horizontaliame paviršiuje; b ir c – pa-
svirusiame paviršiuje
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Atstumas tarp griovio ir sampilo ašių (7. 1 pav., b) į įkalnės pusę apskaičiuojamas 
pagal šią formulę:

    
k

k
i im1

B5,0C
im1
B5,0L

−
++

−
= ,   (7. 8)

o į nuokalnės pusę − pagal šią formulę:

    
im1
B5,0C

im1
B5,0L k

n +
++

+
= .   (7. 9)

Šiose formulėse B ir Bk apskaičiuoti pagal griovio gylį ties ašine linija.
Kai skersinis žemės paviršiaus nuolydis į abi griovio puses yra skirtingas (7. 1 pav., c), 

L1 ir L2  apskaičiuojami į abi puses atskirai pagal atitinkamas i reikšmes.
Taip kiekvienu piketu atmatavus nuo griovio ašies atitinkamus atstumus L, gaunamos 

sampilų ašių linijos. Prieš kasant griovio viršaus linijos nusmaigstomos gairelėmis kas 2 
m, o sampilų ašių linijos − kas 10 m. Ant sampilų ašių linijų ekskavatoriumi išpilamas 
gruntas.

Sampilų paskleidimo juostos plotis s (7. 2 pav.) apskaičiuojamas pagal šią formulę:

    
h

s kω= ,     (7. 10)

čia h − paskleisto grunto sluoksnio storis m.

7.2 pav. Griovio trasos 
ir sampilų paskleidimo 
juostos pločio apskai-
čiavimo schema

Prieš kasant griovį reikia paruošti trasą: pašalinti krūmus, kelmus, akmenis ir išlyginti 
paviršių. Trasos plotis T apskaičiuojamas pagal šią formulę:

    s2C2BT ++= .    (7. 11)
Pateikiant ekskavatorių mašinistams užduotį kasti griovį, nurodoma atitinkamų piketų 

griovio gylis, dugno ir viršaus plotis, šlaitų koeficientas, atstumas nuo griovio ašies iki 
sampilo ašies, vizyrų ir kontrolinės matuoklės aukščiai. Kontrolinės matuoklės aukštis 
parenkamas taip, kad jis būtų 1−1,5 m aukštesnis už vidutinį griovio gylį. Piketuose stato-
mų vizyrų aukštis apskaičiuojamas iš kontrolinės matuoklės aukščio atėmus griovio gylį. 
Pavyzdžiui, jeigu kontrolinės matuoklės aukštis yra 3,5 m, o griovio gylis − 2,3 m, tuomet 
reikės statyti 1,2 m aukščio vizyrą.

7. 3. Griovių kasimas

Prieš kasant griovį reikia paruošti trasą: pašalinti krūmus, kelmus, akmenis ir išlyginti 
paviršių. Į trasos plotį įskaičiuojamas ir grunto sampilo paskleidimo juostos plotis.
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esant skersiniam žemės paviršiaus nuolydžiui, griovio viršaus linijos atstumas apskai-
čiuojamas atskirai nuo ašies į įkalnės pusę ir į nuokalnės pusę.

Griovių statybą, kapitalinį remontą ar rekonstrukciją būtina pradėti nuo žemupio link 
aukštupio. Kai grioviuose, sureguliuotuose upeliuose bei upėse esama vandens, siekiant 
sulaikyti sąnašas galimas atvirkščias būdas. Tai turi būti pagrįsta skaičiavimais ir numa-
tyta technologijos projektuose.

Sausinimo grioviai dažniausiai kasami vienakaušiais ekskavatoriais draglainais išil-
giniu kasimu, pilant gruntą į sampilus abipus griovio. Gruntą reikia supilti kuo toliau 
nuo griovio krašto, kad būtų lengviau paskleisti buldozeriu. Geriausia, kai, kasant didelio 
skerspločio griovius, tarp griovio krašto ir sampilo paliekamas neužpiltas 3 m pločio tar-
pas, o kasant nedidelio skerspločio griovius, - ne mažesnis kaip 1,5 m pločio tarpas. 

Vidurinėje griovio lanksmo pusėje, kasant bet kokio skerspločio griovius, turi būti pa-
liktas neužpiltas ne mažesnis kaip 3 m pločio tarpas. Geriausia toje griovio pusėje grunto 
nepilti, nes jį labai sunku paskleisti buldozeriu. Kai tarp griovio krašto ir sampilo palie-
kamas neužpiltas ne mažesnis kaip 3 m pločio tarpas, tai buldozeris gali užvažiuoti už 
sampilo ir skleisti žemes statmenai griovio ašiai. Tuomet buldozerio našumas didžiausias. 
3 m atstumu nuo griovio krašto supilti sampilai netrukdo stiprinti griovių. Susidariusia 
3 m pločio berma tarp griovio ir sampilo galima atvežti stiprinimo medžiagas, tik reikia 
kas 100−200 m palikti neužpiltus tarpus transportui įvažiuoti ir išvažiuoti. Labai svarbu 
nepaskleidus sampilų sustiprinti klampių gruntų griovius lietingu metu, kai iškastą gruntą 
paskleisti sunku, o nesustiprinti grioviai greitai deformuojasi.

Latakų, šoninių griovių vietose reikia palikti neužpiltus 6−10 m pločio tarpus pavirši-
niam vandeniui sutekėti į griovį. Be to, 3−5 ekskavatoriaus kaušo sėmimais būsimų latakų 
vietose padaromi grioveliai, kad reikėtų mažiau rankų darbo latakams užbaigti.

Pasitaikantys nedideli akmenys iškeliami iš griovio, o stambūs sprogdinami arba už-
kasami griovio dugne.

Kietame ir akmenuotame grunte grioviai kasami ekskavatoriais su atbuliniu kastuvu. 
Naudojant profiliuotus kaušus, atbuliniu kastuvu grioviai iškasami daug tiksliau, šlaitai 
būna lygūs ir nereikia jų planiruoti rankiniu būdu.

Sausuoju laikotarpiu viršutinę griovio dalį galima nukasti buldozeriu iš karto pasklei-
džiant gruntą. Griovys iki projektinio gylio baigiamas kasti ekskavatoriumi. Lietingu 
metu šis metodas netaikytinas, nes ekskavatoriaus darbo sąlygos būna labai blogos.

Kasant griovius vienakaušiu ekskavatoriumi darbas gali būti organizuojamas dviem 
pamainomis. Grioviai pradedami kasti balandžio pradžioje, pasibaigus pavasario po-
tvyniui. Baigiama kasti lapkričio arba gruodžio mėnesį. Jeigu pritekančio paviršinio 
vandens baseinas ir griovio dugno nuolydis yra nedideli, tai pastovius gruntus (molis, 
priemolis, žemapelkių durpės) galima kasti žiemą. Giliau kaip 25−40 cm įšalusį gruntą 
reikia purenti. Svarbiausia tiksliai iškasti griovio projektinį skerspjūvį. Nukrypimai nuo 
projektinio griovio gylio gali būti ne didesni kaip -5 ir +20 cm. Griovių, kurių dugno 
plotis ne didesnis kaip 1 m, dugnas gali būti susiaurintas ne daugiau kaip 5 cm, o pra-
platintas − ne daugiau kaip 10 cm (slankiuosiuose gruntuose praplatinti leidžiama iki 
20 cm). Griovių, kurių dugno plotis didesnis kaip 1 m, dugnas gali būti susiaurintas ne 
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daugiau kaip 10 cm, o praplatintas − ne daugiau kaip 30 cm. Viršaus plotis gali būti 
susiaurintas ne daugiau kaip 10 %, o praplatintas − ne daugiau kaip 15 %. Šlaitus pa-
daryti statesnius leidžiama ne daugiau kaip 10 %, o sulėkštinti − ne daugiau kaip 15 %. 
Griovio šlaitai ir dugnas turi būti lygūs.

Griovių gylis ir dugno nuolydis tikrinami niveliuojant arba vizyrais ir matuokle. Nive-
liuoti pradedama ir baigiama reperiais. 

Matuoklė statoma ant griovio dugno. Pagal gautas atskaitas matuoklėje apskaičiuojami 
griovio dugno aukščiai ir nuolydis, sulyginami su projektiniais ir nustatoma, ar tinkamai 
iškastas griovys. Griovio gylio ir dugno nuolydžio tikrinimo vizyrais ir matuokle schema 
parodyta 7. 3 pav.

7.3 pav. Griovio 
gylio ir dugno nuo-
lydžio tikrinimo vi-
zyrais ir kontroline 
matuokle schema

Vizyrai statomi piketuose. Geriausiai tam tinka 3−4 keičiamo ilgio metaliniai vizyrai ir 
kontrolinė matuoklė. Neturint metalinių, nesunkiai galima padaryti medines. Jeigu tikrina-
mame bare griovio dugno nuolydis nesikeičia, tai vizyrų galai turi būti vienoje linijoje. Prie-
šingu atveju reikia patikrinti aukštį ir rasti klaidą. Griovio gylis tikrinamas dviese. Paprastai 
tai atlieka ekskavatoriaus mašinistas ir jo padėjėjas. Pirmasis žiūri per 2−3 vizyrų viršų, o 
antrasis nešioja kontrolinę matuoklę ir stato ant iškasto griovio dugno. Tose vietose, kur 
griovys iškastas per giliai, kontrolinės matuoklės viršus būna žemiau vizavimo linijos. O kur 
griovys iškastas per sekliai, kontrolinės matuoklės viršus būna aukščiau vizavimo linijos. 
Jeigu griovio gylis geras, tai kontrolinės matuoklės viršus sutampa su vizavimo linija. Grio-
vio gylį patogiau tikrinti, kai vizyrai pastatyti paeiliui tai vienoje, tai kitoje griovio pusėje.

Šlaitų statumas tikrinamas šablonu. Jo neturint šlaitų statumą galima patikrinti išma-
tavus griovio gylį, viršaus ir dugno plotį. Iškastą gruntą reikia kuo greičiau paskleisti. 
Gruntui paskleisti geriausiai tinka vikšriniai buldozeriai. 

Žemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikytų vandens. Tose vietose, kur gali susi-
telkti paviršinis vanduo, iškasami latakai. Žemės paskleidžiamos projekte numatyto storio 
sluoksniu, užpildant duobes, senus griovius ir kitokius nelygumus. Dažniausiai žemės 
skleidžiamos 10 cm storio sluoksniu. Paskleisto grunto paviršiaus nuolydis suformuoja-
mas griovių arba latakų kryptimi. Paskleistas nederlingas gruntas apariamas pelkių plūgu 
25-50 cm gyliu taip, kad į viršų būtų išverstas armuo. 

Buldozeriais gruntas pradedamas skleisti balandžio antrojoje pusėje, o kartais ir vė-
liau. Buldozeris gruntą paskleidžia greičiau, negu ekskavatoriaus iškasa. Todėl buldozerį 
tikslinga aprūpinti keičiamuoju darbo įrengimu. Tada juo galima atlikti kitus darbus.

Po aukštos įtampos elektros linijomis grioviai kasami buldozeriais, o užbaigiami 
− rankiniu būdu. Išjungus elektros srovę galima kasti ir vienakaušiais ekskavatoriais. 
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Išimtiniais atvejais (sausinant durpynus ir kt.) grioviai kasami pelkėse. Nemažai tokių 
atvejų būta praeityje.

Kasant griovius ežerinės kilmės pelkėse, viršutinis durpių sluoksnis kartais esti nestoras 
− 1−3 m storio, o po juo slūgso sapropelis. Kai griovių dugnas siekia sapropelį, tai įrengti 
griovius gana sunku. Iškasus griovį, jo dugną ir šlaitus veikia besifiltruojančio vandens 
hidrodinaminis slėgimas. Skystos, mažai susiskaidžiusios durpės bei sapropelis šio slėgi-
mo neatlaiko, ir griovys deformuojasi: iškyla dugnas, atitrūksta ir slenka į griovį šlaitai. 
Tokiais atvejais griovį reikia kasti palaipsniui, keletą kartų. Pirmą kartą kasama tranšėja, 
kuria nuteka paviršinis vanduo ir dalis gruntinio vandens pertekliaus. Gruntinio vandens 
lygis pažemėja. Apsausėjusios durpės pasidaro tvirtesnės, ir padidėja jų laikomoji galia.

Iškastą gruntą reikia supilti kuo toliau nuo griovio ir kuo greičiau paskleisti. Tai maži-
na spaudimą į griovį ar tranšėją, o kartu ir griovio deformacijas.

Kai gruntai yra labai silpni, tai po pirmo kasimo tikslinga kas 20−60 m kasti tranšėjas 
statmenai griovio ašiai. Jas iškasus filtracinės jėgos mažiau slegia pagrindinę tranšėją, 
griovio zonoje pelkė greičiau apsausėja ir greičiau galima kasti antrą kartą. Kasamas grio-
vys mažiau deformuojasi, kai jame esti vandens. Šis mažina filtracinių jėgų slėgimą į grio-
vį. Todėl kartais griovys patvenkiamas, o baigus kasti, vanduo palaipsniui išleidžiamas.

Iškasus griovius pelkėje pažemėja gruntinio vandens lygis. Nusausėjęs gruntas neten-
ka plūduriuojančio kūno savybių, ir dėl to labiau spaudžia gilesnius pelkės sluoksnius, 
kurie nuo to suslūgsta. Todėl pelkėse reikia kasti seklesnius griovius, kad gruntui suslūgus 
jų dugnas liktų projektinio aukščio. Tai ypač svarbu, kai griovio trasa praeina per pelkes 
ir per mineralinį gruntą. Durpių ir sapropelio suslūgimo dydis priklauso nuo jų fizinių 
savybių ir sluoksnių storio.

Kai išpiltas ant kranto skystas gruntas teka atgal į iškasą, tai reikia iš viršutinio tvirtesnio 
grunto abipus iškasos supilti pylimėlius. Jie neleidžia skystam gruntui tekėti atgal į iška-
są. Kasant griovius slankiuose dribsmėlio, smulkaus vandens prisotinto smėlio gruntuose, 
kad sumažėtų vandens hidrodinaminis slėgis, griovio dugne galima įrengti vertikaliąsias 
drenas. Jos daromos medinės, plastmasinės, smėlio (žvyro) bei popierinės. Vertikaliosios 
drenos įleidžiamos po pirmo ekskavatoriaus kasimo iki maksimalaus gylio. Griovio du-
gne drenos išdėstomos šlaitų papėdės vietose šachmatiškai arba vienos prieš kitas. Drenos 

įleidžiamos tiek:
2

B3,1 vid ; Bvid. - vidutinis griovio plotis. Atstumas tarp drenų lygus griovio 

dugno pločiui. Medinės drenos gali būti ir kaip kuolai tvorelei. Kad netrukdytų gilinti grio-
vio, jos sulig būsimos tvorelės aukščiu įpjaunamos ir, kasant ekskavatoriumi, nulūžta. Be 
to, viršutinė drenos dalis gali būti daroma iš smėlio. Kad jo nepatektų į medinę dreną, galas 
užkišamas filtracine medžiaga. Smėlio drenos įrengiamos per apsauginį vamzdį. Padarius 
dreną, šis ištraukiamas. Jeigu vamzdis perforuotas, tai jo ištraukti nereikia.

Įdėjus drenas labai sumažėja spūdinio vandens slėgimas, padidėja griovio pastovu-
mas ir jis geriau sausina. Artezines vertikaliąsias drenas geriausiai daryti iš plastmasinio 
10 cm skersmens vamzdžio. Drenos gale įtaisomas filtras ir įleidžiamas apie 1 m į laidų 
sluoksnį. Artezinėms vertikaliosioms drenoms įrengti gręžiami gręžiniai su apsauginiais 
vamzdžiais. 
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7. 4. Griovių kasimas miškuose

Lietuvoje yra apie 300 tūkst. ha šlapių miškų. Nusausinti jie geriau auga, geresnė būna me-
diena, pagerėja miško eksploatacinės, sanitarinės ir estetinės sąlygos. Miškai sausinami grio-
viais. Magistraliniai grioviai kasami 1,5−2 m gylio, o grioviai − sausintuvai − 1−1,4 m gylio.

Griovių ašys paženklinamos teodolitais. Ženklinama pagal tyrinėjimo metu sudarytą 
teodolitinių ženklų pagrindą.

Magistraliniams grioviams kasti paruošiama 15−25 m pločio trasa, o grioviams sau-
sintuvams − 16−18 m pločio. Stambius medžius griovių trasose dažniausiai iškerta urė-
dijos darbuotojai, o krūmus – rangovinės įmonės. Kelmai išraunami tik griovių vietoje − 
10 m pločio juostoje. 

Kietųjų medžių rūšių kelmus rauti miškuose kelmarovėms sunku. Didesnius kaip 20 cm 
kamieno skersmens kelmus, geriausia išsprogdinti, o smulkesnius − rauti ekskavatoriais.

Iškastas gruntas paskleidžiamas 0,2−0,5 m storio sluoksniu. Gruntą galima paskleis-
ti buldozeriais arba išmėtyti ekskavatoriais. Vienodžiau jis paskleidžiamas buldozeriais. 
Tačiau buldozeriais galima gruntą paskleisti tik kasant griovius sausuoju metų laiku, nes 
šlapią gruntą buldozeriais paskleisti sunku, o miškuose jis lėtai džiūsta.

Paviršiniam vandeniui nuleisti kas 50 m įrengiami latakai. Kasant griovius, latakų vie-
tose nepilti žemių ir ekskavatoriumi iškasti griovelius 5−6 kaušo sėmimais.

Miškuose šalia griovių dažnai tiesiami keliai. Tuo atveju kelmai išraunami visoje tra-
sos juostoje. Suderinus su užsakovu kelmai gali būti paliekami. 0,5−1,0 m aukščio ke-
lio sankasa suformuojama buldozeriu iš ekskavatoriumi iškasto grunto. Mineraliniuose 
gruntuose tarp griovio ir kelio sankasos paliekama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta, o 
pelkėse − ne siauresnė kaip 2 m pločio juosta. Keliai įrengiami 6 m pločio. 

Tarpūkiniai keliai žvyruojami, o ūkiniai − nežvyruojami. Pelkėse kelių sankasa formuojama 
iš iškastų durpių. Ant sankasos klojamas 0,2 m storio žabų sluoksnis, užpilama durpių, o ant jų 
pilamas 0,3 m storio smėlio sluoksnis. Įlomiuose įrengiamos 0,3 m skersmens pralaidos.

Žiemą miškuose gruntas mažiau įšąla, todėl griovius galima kasti ir žiemą. Žiemą 
iškasti grioviai per pavasario potvynį deformuojasi nedaug, nes miškuose sniegas tirpsta 
lėtai ir staigių potvynių nebūna. 

7.5. Upių ir sureguliuotų upelių valymas

Upelių vaga (ja paprastai vanduo visada teka) valoma kasant skersai. Mažesnio pro-
filio vagą galima iškasti vienu ekskavatoriaus važiavimu, o didesnio − dviem trim arba 
daugiau važiavimų. ekskavatoriumi važiuojama kuo arčiau vagos, kad iškastam gruntui 
išpilti reikėtų mažiau pasukti strėlę. Tačiau darbas turi būti saugus, kad upelio krantu 
ekskavatorius galėtų patikimai važiuoti. Valant didelio skerspločio tvirto grunto vagą sau-
suoju metų laiku, pirmuoju važiavimu iškasamos sąnašos prie vieno šlaito ir pataisomas 
šlaitas, antruoju – prie kito šlaito, o trečiuoju važiavimu, ekskavatoriui judant vagos du-
gnu, baigiamos kasti sąnašos iki projektinio gylio.

Valant didesnius upelius ir upes (gyvenvietėse, miestuose, miesteliuose), ekskavatoriu-
mi dirbti sunkiau dėl tekančio vandens. Dalį grunto vandens srovė nuneša. Todėl ant iškas-
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tos vagos dugno susidaro daug sąnašų. Baigus valymo darbus, sąnašas reikia iškasti. Jei 
gruntas tvirtas, tai galima iškasti važiuojant ekskavatoriumi vagos dugnu. Didesnes upes 
galima valyti kompleksiškai buldozeriu ir ekskavatorium. Buldozeriu sąnašos sustumiamos 
prie kranto, o iškasamos ekskavatoriumi draglainu. Mažesnio skerspločio vagos valomos 
važiuojant ekskavatoriumi krantu. Tam tikslui geriausiai tinka ekskavatorius draglainas 
su pasukama šonine strėle. Kad sąnašų daugiau nesusidarytų, vaga valoma, ekskavatoriui 
važiuojant link žemupio, t. y. priešinga kryptimi negu kasant sąnašas pirmą kartą. Sąnašų 
kasimo tvarka ir eiliškumas labai daug priklauso nuo sąnašų sluoksnio storio.

Valomų upių ir upelių gylis bei dugno nuolydis tikrinami bei valymo darbų kokybė 
vertinama taip pat kaip ir griovių.

Iškastas gruntas paskleidžiamas projekte numatyto storio sluoksniu užverčiant duobes 
arba išvežamas. Tampa aktualu išvalyti, pašalinti augaliją, sutvarkyti upių dugną miestų ir 
miestelių teritorijose. Valant didesnes upes, pvz., Nevėžį, Šventąją, Šešupę ir kt., prireikia 
panaudoti žemsiurbes, plaukiojančius ekskavatorius ir kitas priemones.

7. 6. Griovių šlaitų ir dugno stiprinimas

Grioviai įrengiami ilgam laikui. Kiek jie laikys, labiausiai priklauso nuo šlaitų ir du-
gno sustiprinimo. Grioviai stiprinami tokiomis medžiagomis: velėna, žabais, lentomis, 
žvyru, lauko akmenimis, betoninėmis ir gelžbetoninėmis plokštėmis bei gelžbetoniniais 
segmentais. Šiuo metu dažnai naudojama geotekstilė. Be to, šlaitus galima apsėti dau-
giametėmis žolėmis, o rudenį − rugiais. Griovių stiprinimo procesas susideda iš tokių 
operacijų: šlaitų ir dugno planiravimo, medžiagų paruošimo ir atvežimo, šlaitų ir dugno 
stiprinimo. Iškastus griovius reikia kuo greičiau sustiprinti. Ilgai nesustiprinti jie defor-
muojasi, šlaitai nuslenka arba juos išplauna tekantis vanduo. Išgadintus griovius atstatyti 
gana sunku. Prieš pradedant stiprinimo darbus reikia patikrinti griovio gylį ir nuolydį, 
kad, sustiprinus griovį, nereikėtų taisyti.

Šlaitų ir dugno lyginimas. esant tvirtam gruntui šlaitai ir dugnas lyginami prieš juos 
stiprinant. Kai gruntai yra silpni arba griovių šlaitai išgadinti, pirmiausiai pinama žabų 
tvorelė, o paskui lyginami ir stiprinami šlaitai.

Lyginant dugną ir šlaitus nukasami iškilimai ir užpilami įdubimai. Nukasant dides-
nius iškilimus gruntą reikia išmesti ant kranto. Didesnes duobes reikia užpilti juodžemiu 
arba velėnų atliekomis ir gerai suplūkti. Tos vietos velėnuojamos dviguba velėna. Ši 
prikalama tokio ilgio kuoliukais, kad jų galai įsmigtų ne mažiau kaip 10 cm į nejudintą 
gruntą. Jeigu šlaitai yra nuslinkę, tai nuslinkusį gruntą reikia iškasti ir išmesti ant kranto, 
o įdubas užtaisyti kaip minėta anksčiau. 

Kai šlaitai labai deformavęsi, tai kartais tenka suformuoti parabolinio profilio griovį. 
Šlaitams planiruoti geriausiai tinka specialūs šlaitų lygintuvai – purentuvai arba lyginama 
rankiniu būdu.

Šlaitų papėdės stiprinimas  Šlaitų pastovumas labiausiai priklauso nuo to, kaip 
sustiprinta papėdė. Šlaitų papėdei stiprinti dažniausiai pinama 0,1−0,3 m aukščio žabų 
tvorelė (7.4 pav.). Stiprinant upelių ir upių vagas, tvorelė pinama ir aukštesnė - iki 0,6 
m aukščio. 



155

7. 4 pav. Griovių šlaitų ir 
papėdės stiprinimo sche-
mos:
a – žabų tvorele ir velėno-
mis, neprikalant arba pri-
kalant kuoliukais; b – žabų 
tvorele ir velėnos juosta ir 
užsėjant žolių ant 3 cm sto-
rio juodžemio sluoksnio; 
c – žabų tvorele remtais 
kuolais, 0,5−1 m pločio 
velėnos juosta ir užsėjant 
daugiamečių žolių; 1–5 cm 
storio velėna; 2 – plūktas 
juodžemis; 3 – 2−3 cm 
skersmens ir ne trumpesni 

kaip 20 cm ilgio kuoliukai; 4 – 2−4 cm skersmens žabai; 5 – 3 cm storio juodžemio sluoksnis, 6 − 
5−7 cm skersmens kuolai; 7 – žabai, samanos arba velėnos; 8 – 2−4 cm storio ir pločio spyriai 

Tvorelė tveriama vertikali (7.4 pav., a, c) arba pasvirusi šlaito kryptimi (7.4 pav., b). Kad 
tekantis vanduo nenuskalautų grunto, už tvorelės dedama žabų, samanų arba velėnos. Kad 
tvorelė būtų patvaresnė, silpnuose gruntuose kuolai paramstomi 2−4 cm storio ir 12 cm 
pločio lentų (7.4 pav., c) strypais. Strypų viršus turi sutapti su griovio dugnu. Tvorelei pinti 
naudojami 5−7 cm storio kuolai. Jų ilgis parenkamas atsižvelgiant į gruntą: į durpinį gruntą 
jie kalami ne mažesniu kaip 1,2 m gyliu, į lengvą mineralinį gruntą − ne mažesniu kaip 0,6 
m gyliu, o į sunkų mineralinį − 0,4 m. Kuolai neturi išsikišti virš tvorelės daugiau kaip 5 cm. 
Tvorelėms pinti tinka įvairių medžių rūšių 2−4 cm skersmens žabai, išskyrus karklus, nes jie 
greitai suželia. 100 m griovio sustiprinti 0,1; 0,2 ir 0,3 m aukščio tvorele atitinkamai reikia 
1,2; 2,4 ir 3,6 m3 žabų. Kai kuolų ilgis 0,8 m, tai 100 m griovio jų sunaudojama 0,86 m3 . 
Kuolams ir žabams tinkamą medžiagą reikia atrinkti ir paruošti kertant mišką arba krūmus.

Tvorelei tverti atitinkamu aukščiu ištempiama virvė, pagal kurią kalami kuolai. Pinant 
tvorelę žabus reikia perpinti tarp kuolų ir vienus su kitais, kad neliktų didelių tarpų. Sto-
rieji žabų galai nukreipiami prieš srovę. Prie griovio dugno ir vieni prie kitų žabai gerai 
prispaudžiami. Gerai išpinta tvorelė ant jos atsistojus nesusispaudžia. Baigus pinti kuolai 
sukalami iki tvorelės viršaus arba nupjaunami.

Trūkstant žabų griovių papėdę galima stiprinti lentų atliekų atramine sienele. Ji įren-
giama 0,1; 0,2 arba 0,3 m aukščio. Lentas į griovio dugną reikia įleisti ne mažiau kaip 5 
cm. Kuolai kalami tokiu pat gyliu ir atstumu vienas nuo kito kaip žabų tvorelei.

Šlaitų velėnavimas. Tai sena, patikima ir iki šiol tinkama šlaitų stiprinimo priemonė. 
Trūkstant velėnos, ji specialiai auginama arba šlaitai apsėjami. Šlaitai velėnuojami ištisai 
arba tik apatinė dalis − 0,5−1,0 m pločio juosta, o viršutinė šlaito dalis užsėjama daugia-
metėmis žolėmis. 

Šlaitams velėnuoti labiausiai tinka šlapių pievų velėna su tankia šaknų sistema. Tin-
kama velėna vyniojant nelūžta. Prieš pjaunant velėną, reikia nušienauti žolę. Velėnos 
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pjaunamos 5−7 cm storio ir 30−40 cm pločio juostomis. Atpjautos velėnos sukapojamos 
1−2 m ilgio juostomis, pakraunamos ant traktorinių rogių ir traktoriais pervežamos prie 
kanalo. Velėnas ant rogių galima sukrauti vienas ant kitų arba suvyniotas į ritinius. Jeigu 
atpjautos velėnos klojamos ne iš karto, tai paliekamos gulėti ant žemės nesuvyniotos į 
ritinius. Taip jos mažiau genda.

Griovio šlaitams velėnuoti tikslinga organizuoti 6−7 darbininkų brigadas. Du arba 
trys darbininkai ruošia velėnas ir pakrauna jas ant traktorinių rogių. Traktorininkas velė-
nas perveža. Kiti trys darbininkai iškrauna jas ant šlaito ir velėnuoja. Ant šlaitų paklotas 
velėnas reikia gerai prispausti vienas prie kitų. Apatiniai velėnų galai ne mažiau kaip 10 
cm užkišami už tvorelės arba sujungiami su kitomis papėdės stiprinimo priemonėmis, 
o viršutiniai galai užplūkiami juodžemiu. Jeigu griovio papėdė nestiprinama, tai apati-
niai 5-10 cm ilgio velėnos galai įleidžiami į griovio dugną. Prieš velėnuojant molio ar 
priemolio šlaitus reikia supurenti akėčiomis ir užpilti 2−3 cm storio armens sluoksniu. 
Sausuoju metu paklotas velėnas reikia palaistyti, kad geriau ir greičiau priželtų prie 
šlaito. Griovių posūkiuose patartina velėnas užleisti vienas ant kitų vandens tekėjimo 
kryptimi, kad srovė neišardytų šlaito. 

Velėnuojant šlaitus vėliau negu rugpjūčio viduryje, velėnas reikia prikalti 25−30 cm 
ilgio ir 2−3 cm storio kuoliukais (7.4 pav., a). Kuoliukai kalami sulig velėnos paviršiu-
mi po 8−12 į 1 m2. Vėlai rudenį didesnio baseino kanalus velėnuoti nepatartina, nes ne-
prižėlusią velėną pavasario potvynio vanduo gali nuplauti. Mažesnio baseino griovius 
galima velėnuoti iki pirmųjų šalnų.

Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis. Trūkstant velėnų šlaitai apsėjami daugia-
metėmis žolėmis (7.4 pav., b, c). Apsėti galima tik kruopščiai ekskavatoriumi nukasus 
šlaitus. Kad neišdžiūtų, juos reikia apsėti kuo greičiau po kasimo. Prieš sėjant reikia 
šlaitus supurenti. esant mineraliniam gruntui ant šlaitų paviršiaus pilamas 3−5 cm 
storio armens arba žemapelkių durpių sluoksnis. Kasant griovį šalia jo briaunos ekska-
vatoriumi pripilama juodžemio. Jeigu griovio trasoje juodžemio nėra, tai pristumiama 
buldozeriu arba privežama traktoriais. Juodžemis arba durpės ant šlaito paskleidžiami 
lygiu sluoksniu rankomis. 

Užpylus ant šlaitų juodžemio arba durpių, barstomos fosforo ir kalio trąšos, o pas-
kui sėjamos daugiamečių žolių sėklos. Apsėti mineralinio grunto šlaitai akėjami 1−2 
kartus, o durpinio − akėjami ir voluojami. Sudygusios žolės patręšiamos azoto trą-
šomis. Kiek reikia daugiamečių žolių sėklų mišinio šlaitams apsėti ir trąšų žolėms 
patręšti, nurodyta 7.2 lentelėje.

Daugiametes žoles galima sėti pavasario potvyniui pasibaigus iki rugpjūčio vidurio. 
Vėliau rekomenduojama šlaitus apsėti rugiais (po 1,5 kg/100 m2), o žolių mišinį įsėti 
pavasarį į rugius. Žolėms sužėlus rugiai nupjaunami. Ant šlaitų jie sėjami taip pat kaip 
daugiametės žolės. Juos galima sėti iki rugsėjo pabaigos.

Sausuoju metu, kad žolių sėklos geriau sudygtų, šlaitus galima apipurkšti bitumo 
emulsija. Susidariusi plėvelė neleidžia išgaruoti drėgmei, o žolės per ją lengvai praauga.

Šlaitus gerai sustiprina susmulkintos velėnos gabaliukai, kurie prie šlaitų lengvai 
priželia.
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7.2 lentelė. Daugiamečių žolių sėklų mišinio ir trąšų norma kilogramais 100 m2  šlaitų
eil Nr. Sėklų ir trąšų pavadinimas Mineralinio grunto šlaitams Durpinio grunto šlaitams
1 . Motiejukai 0,10 0,10
2. Tikrasis arba raudonasis eraičinas 0,08 0,08
3. Daugiametė svidrė 0,07 -
4. Pievinė miglė arba beginklė dirsė 0,07 -
5. Pievinė arba pelkinė miglė - 0,08
6. Rausvieji arba raudonieji dobilai 0,08 0,07
7. Baltoji smilga - 0,07
8. Superfosfatas 4,00 4,00
9. Kalio druska 3,00 3,00
10. Amonio salietra 1,00 -

Griovių stiprinimas žvyru, akmenimis, betoninėmis ir gelžbetoninėmis plokštėmis. Kur 
numatomas didelis vandens greitis arba silpni gruntai, griovių dugną galima žvyruoti, šlaitus bei 
dugną grįsti akmenimis (7.5 pav.) arba stiprinti betoninėmis bei gelžbetoninėmis plokštėmis.

7. 5 pav. Griovių 
stiprinimo akme-
nų grindiniu 
schemos:
a – šlaitų ir pa-
pėdės; b – šlaitų, 
papėdės ir du-
gno; 1 – 15−20 
cm skersmens 

akmenų 2−5 cm storio samanų sluoksnis; 3 − 10 cm storio žvyro sluoksnis; 4 − velėna; 5 − plūktas 
juodžemis; 6 − kuoliukai velėnai prikalti

Griovių dugnas žvyruojamas pilant 10 cm storio sijoto 20−40 mm stambumo žvyro 
arba skaldos sluoksnį. Žvyras arba skalda iš mašinos kėbulo ant kanalo dugno nuleidžiami 
mediniu lataku. Mašinai palengva važiuojant, du darbininkai kėbule kastuvais žeria žvyrą 
į lataką, o trečiasis, eidamas griovio dugnu, lyneliu traukia lataką. Griovio dugne žvyras 
paskleidžiamas lygiu sluoksniu.

Griovių dugną galima grįsti 15−20 cm skersmens akmenimis. Prieš grindžiant, daro-
mas filtras iš stambaus žvyro ir samanų. Žvyras ir samanos klojami ištisai lygiu sluoksniu. 
Griovio dugno susikirtimo su šlaitais linijose ir viršutinėse eilėse dedami stambesni akme-
nys. Be to, dugne kas 5−10 m grindžiamos skersinės juostos iš stambesnių akmenų. Tarpai 
tarp jų turi būti kuo mažesni. Akmenys dedami taip, kad slėgtų vienas kitą. Didesni tarpai 
užkalami mažesniais akmenimis. Grindinys turi būti monolitinis, kad rankomis negalima 
būtų ištraukti akmenų. Grindiniui geriausiai tinka prizmei artimos formos akmenys.

Betoninėmis plokštėmis 40X50 cm galima stiprinti šlaitų papėdes ir dugną. Jei stipri-
nama tik apatinė šlaitų dalis ir papėdė (7.6 pav., b), tai kalami atraminiai 50 cm ilgio kuo-
lai. Silpnuose gruntuose reikia kalti ilgesnius kuolus, kad plokštėms būtų gera atrama. 
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7.6. pav. Griovių stiprinimo betoninėmis plokštėmis schemos:
a – šlaitų, papėdės ir dugno; b – šlaitų ir papėdės; 1 – betoninės plokštės; 2 – velėna; 3 – 5 cm storio 
žvyro sluoksnis; 4 – 50 cm ilgio kuolai

Tvirtuose gruntuose galima kuolų visai nekalti. Vietoj žvyro galima pilti smėlį arba juo-
džemį. Tuo atveju po plokščių sudūrimais reikia dėti 2 sluoksnius geotekstilės juostelės (ne 
siauresnės kaip 10 cm pločio) arba kitokios filtruojančios medžiagos. Plokštes reikia kloti 
taip, kad po jomis nesusidarytų laisvų takų vandeniui tekėti. Jos turi priglusti visa plokštuma. 
Kad pritaikant nereikėtų plokščių po kelis kartus kilnoti, reikia pasigaminti medinį plokštės 
šabloną. Pirma pritaikomas medinis šablonas, paskui klojama betoninė plokštelė. Šlaitai sti-
prinami viena arba dviem plokščių juostomis. Griovių šlaitai prie pralaidų bei kitokių stati-
nių, griovių posūkiuose ir kitose svarbiose vietose betoninėmis plokštėmis stiprinami ištisai.

Griovių šlaitų papėdes ir dugną galima stiprinti 0,5x2,0 m dydžio gelžbetoninėmis 
plokštėmis.

Vandens kėlimo stočių atvedamųjų ir nuvedamųjų kanalų, sankasų, užtvankų šlapiuosius 
šlaitus galima stiprinti monolitinėmis gelžbetoninėmis plokštėmis, betonuojant vietoje.

Šlaitai gali būti stiprinami įšvirkštimo metodu. Specialia adata − inžektoriumi į gruntą 
įpurškiama kalkių, cemento, skysto stiklo arba kitokių skiedinių. Sukietėję jie sutvirtina 
šlaitus. Šiuo būdu gerai sutvirtinami smėlinio grunto šlaitai.

Greitviečių dugnas ir šlaitai stiprinami briaunuotomis betoninėmis bei gelžbetoninėmis 
plokštėmis. Be to, greitvietes galima sustiprinti primestų akmenų kvadratais (100X100 
cm). Kvadratai išpinami iš žabų.

Šlaitų stiprinimas geosintetinių ir organinių medžiagų dangomis. Šlaitams stiprinti 
pramonė gamina įvairias geosintetines medžiagas bei šlaitų armavimo tinklus. Griovių 
šlaitams stiprinti geriausiai tinka geras filtracines savybes turinti geosintetika. Naudojant 
geosintetiką šlaitai paruošiami anksčiau minėtais būdais ir apsėjami daugiamečių žolių 
mišiniu. Po to klojama filtracinė geosintetinė medžiaga. Ji paprastai patiekiama įvairaus 
ilgio rulonais. Geosintetinė medžiaga išvyniojama išilgai šlaito. Šlaito viršuje geosintetinė 
medžiaga inkaruojama. Tam tikslui išilgai šlaito (prie šlaito viršutinės briaunos) kasamas 
0,3x0,3÷0,5x0,5 dydžio griovelis priklausomai nuo grunto tankio. Į griovelį įleidžiamas 
geosintetinės medžiagos juostos kraštas ir griovelis užverčiamas. Geosintetinė medžiaga 
per visą plotą prikalama metaliniais 4−6 mm skersmens ir 30−60 cm ilgio su užlenktais 
galais smaigeliais. Priklausomai nuo grunto savybių smaigeliai kalami 1−3 vnt./m2. Jeigu 
vienos juostos pločio neužtenka, tai apatinėje šlaito dalyje analogišku būdu klojama kita 
juosta. Sudūrimuose juostos turi užeiti viena ant kitos ne mažiau kaip 15 cm. Šlaito apa-
čioje geosintetika taip pat inkaruojama priklausomai nuo sąlygų. 
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Paklota geosintetinė medžiaga apsaugo šlaitą nuo tekančio lietaus vandens išplovimo, 
pagerina daugiamečių žolių sėklų sudygimo ir augimo sąlygas. Dygstančių sėklų daigeliai 
lengvai prasikala pro geosintetiką.

Galimi ir kiti atvejai. Vienas iš jų – paklota geosintetinė medžiaga ar tinklas užpilamas 
2−3 cm storio žemės sluoksniu ir užsėjamas daugiamečių žolių sėklomis.

Gaminamos organinės šlaitų dangos iš šiaudų, kokoso plaušo ir kitų organinių me-
džiagų jas sujungiant džiuto ar kitų medžiagų tinkleliu. Tokios dangos gaminamos su 
įterptomis daugiamečių žolių mišinio sėklomis. Sėklų mišinys parenkamas įvairiems dir-
vožemio tipams. Organinės dangos palaipsniui suyra. Bet tuomet lieka gerai sužėlusi dau-
giamečių žolių velėna.

Geosintetinių ir organinių dangų yra labai įvairių. Jas gamina skirtingi gamintojai, 
skiriasi filtracinės savybės, stipris, kaina. Jų tipas ir savybės parenkamos sudarant griovių 
statybos ar rekonstrukcijos techninius bei statybos darbų technologijos projektus. 

Šlaitų drenavimas. Kai į griovio dugną bei šlaitus filtruojasi gruntinis vanduo, tai pa-
tariama juos iškloti 10−15 cm storio žabų sluoksniu, užpilti juodžemiu ir velėnuoti. Jeigu 
gruntinis vanduo filtruojasi gausiai arba griovio šlaitai šaltiniuoti, tai reikia įrengti poli-
etileninių vamzdžių drenažą, apdėti vamzdžius dviem sluoksniais filtracinės medžiagos, 
užpilti žvyru ir juodžemiu. Šlaite drenažo linijos klojamos 20-100 m ilgio su nuolydžiu į 
vidurį. Drenos vidurys polietileniniu vamzdžiu sujungiamas su grioviu (7.7 pav.). Šlaitus 
reikia drenuoti prieš stiprinant. Priešingu atveju stiprinimo priemonės paplaunamos ir 
nelaiko.

7. 7 pav. Griovių šlaitų drenažas:
a – griovių iki 2,5 m gylio; b – gilesnių kaip 2,5 m griovių; 1 – šlaitų drenažas; 2 – polietileninis 
vamzdis

Latakų įrengimas. Ryškiose paviršinio vandens įtekėjimo vietose įrengiami latakai. 
Jie kasami buldozeriu, o užbaigiami ir stiprinami rankiniu būdu. Latakų tipai pagal kata-
logą parenkami projektuojant griovius. Latakai stiprinami velėnomis (7.8 pav., a), žabais, 
grindiniu bei mišriai. Vandeniui nuo sankasų ir lomų suleisti įrengiami specialūs gelžbe-
toniniai latakai (7.8 pav., b). Jeigu pagrioviu numatomas lauko kelias, tai daroma pralaida 
iš 0,3 m  skersmens betoninių vamzdžių. Latakai kasami buldozeriu sustiprinus griovį. 
Priešingu atveju, vežant velėnas, gadinami latakai, o traktorinės rogės, dažnai besilanks-
tydamos, lūžta. Vamzdinį lataką galima įrengti bet kada.
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7.8 pav. Latakai:
a – velėnomis sustiprintas latakas; b – gelžbetoninis latakas; 1 – velėna; 2 – žabų tvorelė; 3 – velė-
navimo riba; 4 – gelžbetoniniai latakai L-80/40; 5 – monolitinis betonas; 6 – žvyras; 7 – betoninės 
plokštės

Vandeniui nuvesti į latakus išilgai kanalo 0,5 m atstumu kartais išariama vaga, verčiant 
žemes į griovio pusę.

Įspėjamųjų ženklų ir reperių-piketų pastatymas. Prie žiogių pralaidų, kelių ir kito-
se vietose statomi įspėjamieji ženklai. Reperiai-piketai statomi kas 1 km (mineraliniame 
grunte), dešiniajame griovio krante (žiūrint vandens tekėjimo kryptimi), 0,5 m atstumu 
nuo griovio. 

Įspėjamieji ženklai ir reperiai-piketai statomi laikantis projektų. Duobės dažniausiai 
išgręžiamos mechanizuotai, o kai kuriais atvejais kasamos rankiniu būdu. Į duobę įstatyti 
ir įtvirtinti įspėjamųjų ženklų stulpeliai arba reperiai-piketai užberiami gruntu ir šis gerai 
suplūkiamas. Prie stulpelių pritvirtinamos įspėjamųjų ženklų lentos. Reperių-piketų vie-
tos pažymimos plane. Jie niveliuojami prisiderinant prie gruntinių reperių. Niveliavimo 
žurnalas perduodamas statytojui kartu su technine dokumentacija.

7.7. Griovių statybos kokybės tikrinimas

Statybos darbų metu grioviuose susidariusias sąnašas būtina iškasti prieš dugno ir šlai-
tų tvirtinimo darbus. Kai sąnašų nedaug ir jos netrukdo tvirtinimo darbams, jas galima iš-
kasti baigus šiuos darbus. Tai turi būti numatyta Technologijos projektuose. Sąnašų kiekis 
apskaičiuojamas priklausomai nuo darbų technologijos, grunto savybių, dugno nuolydžio 
bei griovio parametrų. Skaičiavimai pateikiami Technologijos projektuose.
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Griovių gylis ir dugno nuolydis tikrinami niveliuojant arba vizyrais ir matuokle. Šlaitų 
atstumas tikrinamas šablonu. Jo neturint šlaitų atstumą galima patikrinti išmatavus kanalo 
gylį, viršaus ir dugno plotį.

Darbų kokybė tikrinama tokiais etapais:
 - trasos paruošimas ir išlyginimas;
 - griovio ašies nužymėjimo planinė padėtis;
 - armens (augalinio grunto) nukasimas, jo išvežimas ar supylimas į laikinas krūvas;
 - griovio parametrai ir išilginis dugno nuolydis;
 - dugno ir šlaitų paviršiaus lygumas;
 - iškasto grunto išvežimas arba supylimas į sampilus;
 - latakų ir šoninių vagų įrengimas paviršiniam vandeniui nuleisti;
 - grunto sampilų paskleidimas ir išlyginimas;
 - dugno ir šlaitų paruošimas tvirtinimo darbams;
 - dugno ir šlaitų tvirtinimas, filtracinių sluoksnių įrengimas;
 - griovio paruošimas naudoti;
 - griovių kasimo ir tvirtinimo darbų kokybė tikrinama ir vertinama pagal 7.3 len-

telėje pateiktus parametrus.
Griovio parametrai tikrinami pasirinktinai, bet ne mažiau kaip 5 % griovio ilgio.
Dugno nuolydis tikrinamas niveliuojant, pradedamas ir baigiamas reperiais. Nuolydis 

(dugno aukščiai) tikrinamas kas 500 m posūkių, šoninių griovių ir rinktuvų žiočių vietose.
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7.3 lentelė. Griovių ir jų įrenginių kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nuokrypiai
Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai

Griovio ašies planinė padėtis vietoje +4 m
-4 m

Griovio posūkio spindulys (R) +5 %
-5 %

Griovio ašies tiesumas pusė griovio dugno pločio

Griovio dugno altitudės:
- kai papėdė tvirtinama tvorele

- kai papėdė netvirtinama

+5 cm
-10 cm
+5 cm
-20 cm

Dugno plotis (b):
Tvirtinant papėdę

Netvirtinamuose grioviuose

+10 cm
-5 cm
+20 cm
-10 cm

Šlaito koeficientas (m):
m=1,5

m=2,0

m=2,5

+10 %
-7 %
-10 %
+10 %
+6 %
-6 %

Tvorelės aukštis:
- h=0,1 m

- h=0,2 m

+5 cm
-0 cm
+5 cm
-2 cm

Žvyro, skaldos sluoksnių storiai griovių dugno tvirtinimo ruožuose +5 cm
-2 cm

Akmenų sluoksnio storis + neribojama
-4 cm

Žvyro, skaldos, naudojamos dugnui stiprinti, frakcija projektinė
be nuokrypių

Žvyro arba skaldos prizmės įrengimas +3 cm
-3 cm

Dirvožemio užpilamo sluoksnio storis apsėjant šlaitus +neribojama
-1 cm

Velėnos, kuria stiprinami šlaitai, storis +neribojama
-1 cm

Velėna sustiprinto griovio šlaito lygumas +20 cm
-20 cm

Apsėjimu sustiprinto griovio šlaito lygumas +20 cm
-20 cm
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7.8. Griovių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija

7.8.1. Bendrosios žinios

Melioracijos grioviai įrengiami ilgalaikiam naudojimui. Pagal vyriausybės patvirtintas ilga-
laikio turto nusidėvėjimo normas sustiprintų griovių naudojimo trukmė nustatyta 35−40 metų. 
Tačiau gerai prižiūrimi ir laiku remontuojami grioviai gali būti naudojami gerokai ilgiau.

Norint, kad melioracijos grioviai ilgai funkcionuotų, reikia juos prižiūrėti, atsiradus ge-
dimams, laiku juos remontuoti, o, kai jie nebeatlieka jiems skirtų funkcijų – rekonstruoti.

7.8.2. Griovių priežiūra

Tai nuolatiniai darbai, palaikantys normalią griovio būklę. Pagrindiniai griovių prie-
žiūros darbai yra dugno ir šlaitų šienavimas ir susikaupusių sąnašų pašalinimas iš griovių 
dugno. Priežiūrai taip pat priskiriami: 
•	 atsitiktinių kliuvinių, patekusių į griovį, pašalinimas; 
•	 pradėjusių formuotis šlaitų kritulių vandens išgraužų, plyšių, grioviu tekančio vandens 

šlaitų ir dugno išplovimų, drenažo žiočių paplovimų pašalinimas;
•	 pylimėlių griovio apsauginėje zonoje gedimų pašalinimas ir jų tinkamos būklės palai-

kymas;
•	 griovio statinių: drenažo žiogių su latakais, paviršinio vandens nuleidimo į griovius 

latakų, vandens pralaidų su įtekėjimo ir ištekėjimo tvirtinimais, tiltų, lieptų, slenksčių, 
greitviečių, šliuzavimo įrenginių, hidrometrinių postų, brastų, vandens paimų nuolati-
nė priežiūra, smulkių gedimų šalinimas.
Griovių šlaitų ir dugno šienavimas. Griovių šlaitai šienaujami rankiniu būdu (dalgiais, 

trimeriais) arba mechanizuotai. Mechanizuotam šienavimui plačiausiai taikoma Lietuvos 
vandens ūkio instituto specialistų sukonstruota diskinė (trijų arba keturių diskų šienapjo-
vė. Diskai sumontuoti ant sulankstomos strėlės, todėl lengvai prisitaiko prie bet kokio 
šlaitų nuolydžio. Pagrioviams, pakelėms bei pievoms šienauti taip pat naudojama Utenoje 
gaminama diskinė šienapjovė „Rasa“.

Prie pralaidų, žiočių ir kitų kliuvinių, kur negalima nušienauti mašinomis, naudojamos 
rankinės benzininės diskinės JONSeReD, STIHL bei HUSGVARNA firmų šienapjovės 
– krūmapjovės. Jomis šienaujama žolė ir smulkūs krūmai (iki 2 cm skersmens).

Perspektyviausios griovių šienavimo technikos pavyzdys gali būti Olandijos HeR-
DeR kompanijos gaminamos šienapjovės ir griovių valymo mašinos. Ši kompanija ga-
mina diskines, būgnines, segmentines šienapjoves – rinktuvus, įvairių tipų grėblius. Šie 
darbiniai mechanizmai gali būti kabinami ant traktorių, ekskavatorių, hidraulinių kranų, 
automašinų bei savaeigių važiuoklių.

Lietuvoje ši technika dar mažai naudojama. Vandens ūkio institute išbandytas kaušas 
– šienapjovė, turinti segmentinį pjovimo aparatą. Šį kaušą šlaitu keliant iš apačios į vir-
šų augalija nupjaunama, surenkama į kaušą ir iškeliama ant pagriovio arba į transporto 
priemones. Šiuo kaušu galima pašalinti ne tik augaliją nuo šlaito, bet ir iš dugno kartu 
su sąnašomis. Tai griovių šienavimo ir valymo mašina. Priklausomai nuo to, ant kokios 
bazinės mašinos montuojami šie kaušai – šienapjovės, jie gaminami 2; 2,5; 3; 4 ir 5 m 
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darbinio pločio. Vien griovių šlaitams šienauti šiuos kaušus naudoti netikslinga, nes tai 
ciklinio darbo proceso mašina ir jos našumas palyginti mažas. Šlaitams šienauti yra daug 
mažesnių mašinų. Tačiau dirbant kompleksiškai – valant griovių dugną ir šienaujant šlai-
tus – ši mašina viena iš efektyviausių. Kai dugne didesnis sąnašų kiekis, tai iš tos pačios 
stovėjimo vietos galima sąnašas semti kelis kartus.

Šlaitams šienauti HeRDeR kompanija gamina nenutrūkstamo veikimo šienapjoves 
– rinktuvus. Būgninio tipo pjovimo aparatu nupjauta žolė galingu ventiliatoriumi per gof-
ruotą vamzdį išpučiama ant griovio krašto arba į transportą.

Lietuvos vandens ūkio institute sukonstruota šienapjovė - rinktuvas, kuriuo taip pat 
surenkama nupjauta žolė ir išmetama ant pagriovio arba į transportą. 

Nupjauti augaliją nuo griovių šlaitų ir dugno nepakanka. Reikia ją surinkti (sugrėbti) ir 
utilizuoti. Galimi 3 atvejai. Nupjauta augalija surenkama ir : a) išmetama ant pagriovio; b) 
paskleidžiama ant greta griovio esančių žemdirbystės laukų kaip žalioji trąša; c) išvežama 
ir naudojama įvairioms ūkinėms reikmėms. Visi šie atvejai turi privalumų ir trūkumų. 
Paprasčiausia nupjautą augaliją išbarstyti griovio pakraštyje. Tačiau per keletą metų susi-
formuoja paaukštėjimas (pylimėlis), kuris tampa kliūtimi paviršiniam vandeniui patekti į 
griovį. Kartais tai padeda paviršinį vandenį nukreipti į latakus (kai nėra pagrioviuose vagų 
– pylimėlių). Paskleisti augaliją ant žemdirbystės laukų yra papildoma darbo operacija su-
sijusi su papildomomis išlaidomis. Be to, ne ant visų laukų tai galima padaryti, ne visada 
sutinka žemių savininkai. Išvežti žolę geriausia, bet brangiausia.

Griovių valymas. Griovių valymas – tai susikaupusių sąnašų pašalinimas iš griovių 
dugno. Šį darbą galima atlikti rankiniu būdu arba mechanizuotai.

Kai sąnašų nedaug, griovius valyti galima rankiniu būdu. Šiuo atveju sąnašas iš grio-
vio dugno reikia iškasti, išmesti jas ant griovio krašto, paskleisti ir išlyginti pagriovyje. 
Taip valyti griovius tikslinga tada, kai griovių priežiūra patikima griovių prižiūrėtojams 
– remontininkams pagal ilgalaikes sutartis. Šiuo atveju griovių prižiūrėtojai – remontinin-
kai suinteresuoti, kad į griovius patektų kuo mažiau sąnašų ir gali imtis įvairių priemonių, 
kad jų susidarytų kuo mažiau.

Mechanizuotai grioviai valomi kas 3 – 4 metai, kai sąnašų susidaro didesnis kiekis. 
Grioviams valyti sukonstruota įvairių mašinų:
•	 daugiakaušių ir grandiklinių ekskavatorių principu veikiantys griovių valytuvai. Ma-

šina važiuoja šalia griovio. Kaušai arba grandikliai semia sąnašas skersai mašinos ju-
dėjimo krypčiai ir supila jas pagriovyje. Tokiais valytuvais galima valyti griovius, kai 
jie nestiprinti. Kai šlaitai velėnuoti arba sutvirtinti daugiamečių žolių įsėjimu, tokie 
valytuvai gali tik sugadinti šlaitą;

•	 frezinių valytuvų darbo mechanizmas – dideliu greičiu ant veleno besisukanti freza. Ji 
dantimis atpjauna sąnašas ir mentėmis jas sviedžia ant pagriovio. Jų trūkumas – negali 
dirbti, kai yra akmenų ar kitų kietų daiktų;

•	 dažniausiai Lietuvoje grioviai valomi vienakaušiais ekskavatoriais su specialiais kau-
šais. Jie montuojami ant ekskavatorių vietoje draglaino, atbulinio kastuvo ar griebtuvo 
kaušų. Dažniausiai grioviams valyti naudojamas šoninis draglainas (1.6 pav.) arba pa-
sukamas kaušas, sumontuotas ant atbulinio kastuvo strėlės;
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•	 griovių kasmet valyti gali būti naudojami HeRDeR kompanijos kaušai – šienapjovės, 
kuriais galima pašalinti sąnašas kartu nušienaujant griovio šlaitus.
Valant griovius tenka spręsti tokią pčią problemą kaip ir šienaujant šlaitus – kur dėti 

iškastas sąnašas. Panašiai kaip ir su nupjauta žole galimi trys atvejai: paskleisti pagriovy-
je, ant dirbamų laukų arba išvežti. Vieno ar kito atvejo privalumai ir trūkumai tokie patys 
kaip ir nušienautos žolės atvejais. 

Griovių priežiūros svarba. Griovių šlaitus ir dugną būtina šienauti bent vieną kartą per 
metus. Šienaujant vieną kartą, šį darbą reikia atlikti iki rugsėjo 1 d. Šienaujant 2 kartus – 
birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Vokietijoje ir Olandijoje griovių šlaitai kasmet šienaujami 
2 – 3 kartus. Griovių dugnas valomas bent vieną kartą per metus, dažniausiai šienavimo 
metu, pavyzdžiui, HeRDeR gamybos kaušais – šienapjovėmis. 7.9 pav. parodyta Olandų 
firmos HeRDeR kaušo - šienapjovės konstrukcija (a) ir jo darbinė padėtis (b). 

   a     b
7.9 pav. Olandų firmos Herder kaušo-šienapjovės konstrukcija (a) ir jo darbinė padėtis (b)

Kaušų plotis esti įvairus (iki 4,5 m). Kaušo apatinėje dalyje įtaisytas šienapjovės tipo 
įrenginys žolėms bei šaknims nupjauti. Nupjautos žolės su šaknimis ir sąnašomis kaupiasi 
kauše, su kuriuo jos iškeliamos ant kranto. Tiek Lietuvoje, tiek ir Olandijoje, Vokietijoje 
bei kitose šalyse susiduriama su panašia problema – kur dėti iš griovių iškastas nuosėdas 
bei nušienautas žoles. Paliekant ant kranto per keletą metų susiformuoja pylimėlis, kuris 
trukdo paviršiniam vandeniui patekti į griovį ir tampa kliūtimi transportui pagrioviu judė-
ti. Todėl daroma dvejopai:
•	 išvežama, kompostuojama ir panaudojama trąšai;
•	 jeigu žemių savininkai sutinka, tai sąnašų ir žolių mišinys permetamas per tvorą (grio-

viai, paprastai esti aptverti) ir paskleidžiamas ant dirbamų laukų. 
Dideli grioviai valomi traktoriui važiuojant abejomis griovio pusėmis (7.10 pav.), o 

maži grioveliai išvalomi iš vienos pusės (7.11 pav.). Grioviams valyti gaminami ekskava-
toriai su atramine važiuokle kitoje griovio pusėje (7.12 pav.). Tai pagerina ekskavatoriaus 
pastovumą darbo metu.
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7.10 pav. Griovių dugno ir šlaitų valymas važiuo-
jant abejomis griovio pusėmis

7.11 pav. Mažų griovių šlaitų ir dugno valymas važiuo-
jant viena griovio puse

7.12 pav. Griovio valymas ekskavatoriumi su 
atramine važiuokle kitoje griovio pusėje

Laiku neatlikus griovių priežiūros darbų atsiranda didesnių gedimų, grioviai nebeatlie-
ka jiems skirtų funkcijų – nuleisti vandenį iš sausinimo (drenažo) sistemų. Nešienaujant 
šlaitų juose pradeda augti krūmai, o vėliau ir medžiai. Laiku nevalant griovių dugno, juose 
kaupiasi sąnašos, pakyla vandens lygis grioviuose, patvenkiamos drenažo žiotys, bebrai 
pradeda grioviuose statyti užtvankas. Tokie grioviai patvenkia ne tik drenažo žiotis, bet ir 
pagriovių dirbamus ar užleistus laukus. To neatsitiktų, jei grioviai būtų kasmet prižiūrimi, 
laiku pašalinami atsiradę gedimai.
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Griovių šienavimo 1 km kaina vidutiniškai yra 1,1 tūkst. Lt. Kadangi magistralinius 
griovius reikia šienauti kasmet (geriausia 2 kartus), tai lėšų poreikis visos Lietuvos grio-
viamas (apie 53 tūkst. km) šienaujant vieną kartą yra: 53000x1,1=58,3 mln. Lt.

Griovių mechanizuoto valymo 1 km vidutinė kaina, 2006 m. kainomis, yra 2,5 tūkst. Lt. 
Jeigu mechanizuotai grioviai būtų valomi kas 3 metai, tai kasmet reikėtų valyti 53000:3=17,7 
tūkst. km, o lėšų tam reikėtų 17,7x2,5=44,25 mln. Lt. Iš viso griovių priežiūros darbams 
kasmet reikia 102,55 mln. Lt. Keičiantis kainoms, ši suma kasmet keisis (didės).

7.8.3. Griovių remontas

Griovių remonto darbais paprastai vadinami visi darbai, kurie nekeičia griovių ir jų 
elementų parametrų, o juos atlikus tik pašalinami gedimai. Tai griovio dugno sąnašų va-
lymas, įvairių kliuvinių pašalinimas iš griovio, vandens augmenijos ir krūmų šalinimas, 
šlaitų išplovų, nuogriuvų, nuošliaužų pašalinimas nekeičiant buvusio griovio geometri-
nių parametrų ir nenaudojant gelžbetonio gaminių, hidroįrenginių angų, užneštų sąnašo-
mis ir šiukšlėmis, valymas, siūlių tarp vamzdžių pralaidose taisymas, pralaidų antgalių, 
kitų įrenginių elementų sugriuvusios dalies betonavimas ir kt. Šie darbai nedidina grio-
vių ir jų įrenginių balansinės vertės.

Pagal statybos įstatymą paprastai skiriamas paprastasis ir kapitalinis remontas. Įverti-
nant melioracijos darbų specifiką skiriami tiesiog remonto darbai.

Pagrindiniai griovių remonto darbai − tai užleistų griovių mechanizuotas valymas, 
krūmų ar medžių, bebrų užtvankų ir kitokių kliuvinių šalinimas, griovių statinių (dažniau-
siai žiogių ir pralaidų) gedimų taisymas bei užneštų angų valymas.

Daugumos remonto darbų galima būtų išvengti, jeigu priežiūros darbai būtų atliekami 
laiku. Jeigu griovių šlaitai kasmet būtų šienaujami, jie neužželtų krūmais ar net mišku. 
Jeigu grioviai būtų kasmet arba bent kas 3−4 metai valomi, tai juose nesusikauptų daug 
sąnašų ir nereikėtų remonto.

Griovių valymas gali būti priežiūra (jei atliekama sistemingai), remontas (kai susikau-
pia daug sąnašų ir valoma mechanizuotai) arba rekonstrukcija (kai valoma pagal griovių 
rekonstrukcijos projektą iš esmės jį pertvarkant).

Net ir sistemingai prižiūrint griovius neįmanoma visiškai išvengti remonto darbų. Dėl 
gamtinių veiksnių poveikio, visada atsiranda gedimų, kurie sisteminiams priežiūros dar-
bams nepriskirtini. Pavasario potvynių, vasaros liūčių metu kartais išplaunami griovių 
dugnas ar šlaitai, šlaitai nuslenka, atsiranda įvairių griovių statinių gedimų. Remiantis 
ilgamečių stebėjimų duomenimis nustatyta, kad kasmet reikėtų remontuoti 3 % griovių. 
Vadinasi, tą patį griovį (kartu su statiniais) ar tą pačią griovio vietą reikia remontuoti kas 
33,3 metų. Tai objektyvus reiškinys. Kadangi Lietuvoje yra 53 tūkst. km magistralinių 
griovių, tai metinė remonto darbų apimtis turėtų būti 53000x0,03=1390 km. Vidutinė 1 
km griovių remonto kaina yra apie 12 tūkst. Lt. Į šią kainą neįskaičiuotas žiočių, pralaidų 
bei kitų statinių remontas. Todėl griovių remontui reikia 1590x12000=19 mln. Lt. Šios 
lėšos proporcingai pagal esamų griovių ilgį turėtų būti paskirstytos savivaldybėms.

Grioviams remonto metu valyti naudotina tokia pati technika kaip ir priežiūros atveju.
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7.8.4. Griovių rekonstrukcija

Melioracijos normatyvinių dokumentų Nr.11 rekonstrukcija (lot. reconstruction – at-
kūrimas) vadinami projekte numatyti darbai, kurie keičia griovio arba jame esamo įrengi-
nio parametrus, medžiagas ir konstrukcijas. Prie rekonstrukcijos darbų taip pat priskirtini 
visi naujai rengiami griovio elementai arba jų įrenginiai – latakai, pralaidos, greitvietės, 
lieptai, drenažo žiotys, papildomi pralaidų bjefų tvirtinimai.

Laikoma, kad griovys rekonstruojamas, kai:
•	 keičiama griovio trasa;
•	 platinamas griovio dugnas;
•	 gilinamas griovys; 
•	 lėkštinami griovio šlaitai;
•	 keičiama griovio šlaitų arba dugno tvirtinimo konstrukcija.

Laikoma, kad statinys rekonstruojamas, kai:
•	 vietoje pralaidų įrengiamos vamzdinės greitvietės;
•	 sugriuvusios pralaidos perstatomos naudojant dalį gelžbetonio gaminių;
•	 prieš arba už pralaidos stiprinamos griovio dalys naudojant betono arba gelžbetonio 

gaminius;
•	 seno tipo vandens nuleistuvai keičiami naujos konstrukcijos vandens nuleistuvais;
•	 prie drenažo žiočių įrengiami ženklinimo stulpeliai;
•	 drenažo žiotys rengiamos iš naujų medžiagų arba po drenažo žiotimis stiprinamas 

griovio šlaitas ir dugnas;
•	 keičiami jo geometriniai parametrai.

Visi rekonstrukcijos darbai keičia griovių ir jų įrenginių balansinę vertę.
Gerai prižiūrimus ir laiku remontuojamus griovius reikia rekonstruoti (atstatyti) pasi-

baigus jų naudojimo terminui. Pagal vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
normatyvus sustiprintų griovių naudojimo trukmė 35−40 metų. Vidutiniškai kas 35−40 
metų griovius reikia atstatyti (rekonstruoti). Vidutinis metinis vyriausybės nustatytas 
griovių nusidėvėjimas yra 2,67 %. Iš to išeina, kad metinė griovių rekonstravimo apimtis 
yra 53000x0,0267=1415 km. Vieno km griovių rekonstravimo kaina, įskaitant statinių 
rekonstravimą, yra apie 20 tūkst. Lt. Vadinasi, grioviams rekonstruoti kasmet reikia skirti 
1415x20000=28,3 mln. Lt. Grioviai daugiausia rekonstruojami eS struktūrinių fondų lė-
šomis. Dėl nesistemintos griovių priežiūros, ne laiku šalinamų gedimų (remonto) griovių 
būklė yra bloga, todėl faktiškas griovių rekonstravimo poreikis yra gerokai didesnis.

Griovių rekonstrukcija atliekama pagal projektus. Įvertinus griovių būklę deformacijų 
pobūdį bei priežastis gali skirtis griovių dugno linija, dugno plotis ir šlaitų koeficien-
tai nuo buvusių projektinių. Rekonstravimo darbų technologija analogiška naujų griovių 
kasimui, šlaitų ir dugno tvirtinimo technologijai, tik yra tam tikrų ypatumų. Jeigu pagal 
rekonstrukcijos projektą reikia griovį pagilinti ar praplatinti dugną, tai jis gilinamas arba 
platinamas ekskavatoriui važiuojant pagrioviu, kasant skersai važiavimo krypčiai (šoninis 
kasimas žr. 1.5 sk.) ir nukasant vieną šlaitą, kitą paliekant neliestą, kad nereikėtų jo vėl 
iš naujo tvirtinti. Grioviams gilinti geriausiai tinka ekskavatorius draglainas. Mažiems 
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grioviams gilinti gali būti naudojamas ir ekskavatorius su atbuliniu kastuvu (žr. 1.5.5 sk.). 
Nukastas šlaitas ir dugnas tvirtinamas taip kaip nurodyta 7.5 skirsnyje.

Seklinti griovius prireikia retai, nes jie patys seklėja nusėdus nešmenims. Dugno ir 
šlaitų išplovimo vietose reikia atlikti tvirtinimo darbus pagal projektą. Dažniausiai tokio-
se vietose tvirtinama akmenimis, betono ar gelžbetonio plokštėmis (žr. 7.5 sk.). Didelio 
nuolydžio vietose gerai tinka briaunotos griovių tvirtinimo plokštės, kaip greitvietėse.

Nemažai problemų kelia pralaidų rekonstrukcija, ypač atsiradusių plyšių tarp vamz-
džių užtaisymas. Tačiau rekonstrukcijos projektuose dažniausiai gelžbetoniniai vamzdžiai 
keičiami metaliniais ar plastmasiniais vamzdžiais, pavyzdžiui, ViaCon konstrukcijos 
vamzdžiais (žr. 9 sk.).

Apibendrinant griovių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbus reikia konstatuoti 
faktą, kad šių darbų poreikis gerokai didesnis negu atliekama faktiškai. Vadinasi, griovių 
techninė būklė ne gerėja, o kasmet blogėja. Griovių priežiūrai, remontui ir rekonstrukcijai 
2006 m. kainomis reikia 146,75 mln. Lt. Šiuo metu šiems darbams skiriama tik apie 30 % 
šių lėšų. Grioviai yra valstybės nuosavybė, todėl lėšos turi būti skiriamos iš valstybės ir 
savivaldybių biudžeto, na ir, žinoma, iš eS struktūrinių fondų.

Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Kokius techninius duomenis reikia parengti grioviui kasti?
•	 Kokios mašinos dažniausiai naudojamos grioviams kasti? Apibūdinkite jas ir pagrįski-

te jų tinkamumą?
•	 Kokie ypatumai griovius kasant miškuose?
•	 Kokios naudojamos griovių dugno ir šlaitų stiprinimo priemonės? Kokios taikomos 

naujausios technologijos?
•	 Kokie leistini griovio gylio nuokrypiai?
•	 Kokie pagrindiniai griovių priežiūros darbai?
•	 Kuo skiriasi griovių remontas ir rekonstrukcija?

Tolesnėms studijoms susipažinkite:
1. MTR 202.01:2006 Melioracijos techninis reglamentas. Melioracijos statiniai. Pagrin-

diniai reikalavimai – 40 p.
2. ST 120793378.09:2005 Hidrotechninės statybos darbai.
3. STR 1.07.02:1999 Žemės darbai (Žin., 1999, Nr.79-2348).
4. Lingaitis L.P. Žemės darbų mašinos. − V.: Technika, 2004. −303 p.
5. Šileika V. Melioracinių kanalų ir įrenginių deformacijos ir priemonės jų patvarumui 

padidinti // Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto darbai. 
– 1961. −T.3. −P.195−253.

6. Mickis R. Nusausinimo kanalų patvarumas // Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos 
mokslinio tyrimo instituto darbai. – 1962. −T.3. P.47−72.

7. Poškus V., Šukys P. Sąnašų kaupimąsi grioviuose sąlygojantys veiksniai // Lietuvos 
melioracijos instituto tiriamieji darbai 1994 m. – V.: 1995. −P.71−72.



170

8. Šukys P., Poškus V. Mechanizuotai valytų griovių dumblėjimo procesų tyrimai // Tarp-
tautinė konferencija „Vandens ūkio įrenginių būklė ir naudojimo problemos“, 1998 m. 
spalio 15−16 d., Kaunas. 1998. −P.158−161.

9. Šaulys V., Lamsodis R. Griovių priežiūros planavimas // Tarptautinė konferencija 
„Vandens ūkio įrenginių būklė ir naudojimo problemos“, 1998 m. spalio 15−16 d., 
Kaunas. 1998. −P. 162−167.

10. Rimkus A., Vaikasas S. Apaugusių medeliais ir deformuotų kanalų hidrauliniai skai-
čiavimai // Vandens ūkio inžinerija: Mokslo darbai / LŽŪU; LVŪI – Kaunas-Akade-
mija; Vilainiai, 1997. −T2(24). – P.85−95.

11. Rimkus A., Vaikasas S. Upelių, kanalizuotų žemėms melioruoti, natūralizacija ir prie-
žiūra // Tarptautinės konferencijos „Melioracija ir gamta“ pranešimai. – Kaunas-Aka-
demija; Kėdainiai, 1995.- P.120−24.

12. Melioracijos normatyviniai dokumentai // Griovių, jų įrenginių rekonstrukcijos ir re-
monto darbo projekto etalonas. – V., 1995. − P.115.

13. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr.3D-466 „Dėl melioracijos 
normatyvinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.127-4582).



171

8. DrenaŽo ĮrenGimaS, reKonStrUKCija,  
remontaS ir PrieŽiūra

8. 1. Bendrosios žinios

Lietuvoje drenažo darbai yra vieni iš svarbiausių melioracijos darbų. Drenažo sistemų 
balansinė vertė ir atkuriamosios sąnaudos sudaro per 60 % visų vandens ūkio statinių, 
esančių Žemės ūkio ministerijos apskaitoje, atkuriamųjų sąnaudų. Lietuvoje drenažais 
nusausinta 2,6 mln. ha žemių, o sausintinų dar yra apie 0,5 mln. ha.

1920−1940 nepriklausomybės metais drenažu buvo nusausinta apie 17 tūkst. ha. Visas 
drenažas buvo įrengtas rankiniu būdu. Daugiausia (apie 90 %) drenažo įrengta 1960−1990 
metais. Pirmaisiais pokario metais drenažo tranšėjos daugiausia buvo kasamos griovia-
kasėmis, o gilinamos ir dugnui suteikiamas reikiamas nuolydis rankiniu būdu. Kad ma-
žiau reikėtų kasti rankomis, buvo prikonstruoti specialūs gilintuvai, kurie dugne išrėždavo 
siaurą griovelį. Vėliau drenažo tranšėjas pradėta kasti daugiakaušiais (90 %) ir vienakau-
šiais (10 %) ekskavatoriais. 

Drenažui įrengti mūsų respublikoje plačiausiai naudoti apvalūs ir daugiabriauniai degto 
molio vamzdžiai. Rečiau buvo klojami polietileniniai ir betoniniai. Anksčiau buvo rengia-
mas fašinų, akmenų, lentų (sukalant kvadratinio ar trikampio profilio vamzdžius), frezuotų 
karčių drenažas. Šiuo metu dar naudojami degto molio vamzdžiai, bet daug perspektyvesni 
yra gofruoti polietileniniai vamzdžiai, kurie jau seniai klojami kitose eS šalyse.

Drenažo įrengimo darbų kompleksas susideda iš tokių procesų: drenažo linijų paženklini-
mas vietovėje, techninių dokumentų parengimas drenažui įrengti, trasų paruošimas, medžiagų 
atvežimas ir išvežimas po objektus, drenažo įrengimas, patikrinimas ir tranšėjų užvertimas.

Prieš įrengiant drenažą, reikia atlikti kultūrinius ir techninius darbus. Jeigu dėl kurių 
nors priežasčių kultūrtechninių darbų atlikti negalima, tai reikia iš drenažo trasų pašalinti 
medžius, krūmus, kelmus ir akmenis. Tranšėjos daug tiksliau iškasamos, kai trasa lygi, to-
dėl esančius nelygumus reikia išlyginti. Trasas reikia lyginti visada, jeigu 1−2 m atstumu 
yra didesnių kaip 10 cm nelygumų. Lyginama buldozeriais. Kai rinktuvai daromi gilesni 
kaip 2 m, tai trasas reikia seklinti, nukasant viršutinį grunto sluoksnį buldozeriu. Vienu 
buldozeriu galima paruošti trasas 3−5 daugiakaušiams ekskavatoriams.

Drenažą sunkiausia įrengti ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį, todėl reikia stengtis jį 
įrengti geriausiu − šiltuoju vasaros metu.

8. 2. Drenažo medžiagų atvežimas ir išvežiojimas po objektą

Drenažui įrengti vartojamos tokios medžiagos: vamzdžiai, fasoninės detalės ir filtruo-
jamosios medžiagos. Šias medžiagas reikia atvežti iš gamyklų, išvežioti po objektą ir 
išdėstyti pagal tranšėjas.

Drenažo vamzdžiai iš gamyklų vežami geležinkeliu arba autotransportu. 50-100 mm 
skersmens vamzdžius autotransportu tikslinga vežti iki 70 km atstumu, o didesnio skers-
mens - iki 120 km. Didesniu atstumu vamzdžius tikslinga pervežti geležinkeliu. Au-
totransportu iš gamyklų vamzdžiai vežami tiesiai į objektus. Geležinkeliu iš gamyklų 
vamzdžiai vežami iki artimiausios geležinkelio stoties. Stotyse vamzdžiai perkraunami 
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į autotransportą ir vežami į objektus. Vamzdžių pakrovimo ir iškrovimo darbams palen-
gvinti naudojami konteineriai. 

Jeigu leidžia sąlygos, tai geriausia drenažo vamzdžius iš karto išvežioti po objektą 
automobiliais. Jeigu mašinomis iki tranšėjų privažiuoti negalima, tai drenažo vamzdžiai 
vežami vikšriniais traktoriais su metalinėmis rogėmis, ratiniais traktoriais su priekabomis 
arba arkliniais vežimais. Vamzdžiai dedami ištisine linija arba krūvelėmis su 2−5 % atsar-
ga. Įrengus drenažą, likę sveiki vamzdžiai surenkami. Krūvelėmis vamzdžius patogu su-
krauti, kai jie vežami surišti į nedidelius paketus. Atstumas tarp krūvelių ar paketų nusta-
tomas, vamzdžių skaičių krūvelėse padalijus iš 3 (atsižvelgiama ir į vamzdžių atsargą).

Plastmasinius vamzdžius transportuoti daug paprasčiau. Jie yra 10−50 kartų lengvesni. 
Plastmasiniai vamzdžiai, pagal skersmenį, tiekiami ritiniais, 4−6 m ilgio vienetais, pake-
tais arba ryšuliais. Plastmasinių vamzdžių ritiniai, paketai, ryšuliai arba vienetiniai vamz-
džiai pervežami automobiliais, 6 m ilgio vamzdžiai vežami automobiliais su pailgintais 
kėbulais arba priekabomis. Kai mašinomis iki tranšėjų privežti negalima, tai po objektą 
plastmasiniai vamzdžiai vežami traktorinėmis rogėmis arba traktorinėmis priekabomis. 
Jeigu prie daugiakaušio ekskavatoriaus nėra įtaiso plastmasinių vamzdžių ritiniams vežti, 
tai vamzdžiai iš ritinių pagal tranšėjas ištiesiami specialiu būgnu. Kai oras šaltas, prieš 
ištiesiant reikia ritinius palaikyti šiltoje patalpoje.

Fasoninės plastmasinės detalės tiekiamos dėžėse. Degto molio fasoninės detalės tie-
kiamos kaip ir vamzdžiai. Joms pervežti ir išvežioti po objektą tinka visos aukščiau išvar-
dytos priemonės. Fasoninės detalės ir filtruojančios medžiagos pervežamos ir išvežioja-
mos po objektą automobiliais, traktoriais bei arkliniais vežimais.

Drenažo žiotys, latakų blokai, gelžbetoniniai arba plastmasiniai vamzdžiai šuliniams 
bei nuleistuvams − vežami autotransportu arba ratiniais traktoriais su priekabomis.

Būtina tikrinti gamyklų tiekiamų drenažo vamzdžių kokybę. Drenažo vamzdžiai turi 
atitikti standarto reikalavimus. Standarte yra nurodytos drenažo vamzdžių priėmimo tai-
syklės, bandymo metodai, kokybės reikalavimai, pervežimo ir laikymo sąlygos.

8. 3. Drenažo įrengimo mašinos

Drenažo tranšėjos kasamos daugiakaušiais bei vienakaušiais ekskavatoriais, bei speci-
aliomis drenažo įrengimo mašinomis.

Daugiakaušiais ekskavatoriais kasamos tranšėjos rinktuvams bei sausintuvams. Jie ge-
rai tinka tranšėjoms kasti vidutinio drėgnumo neakmenuotuose priemolio bei priesmėlio 
gruntuose. Mūsų respublikoje dažniausiai tranšėjos kasamos Talino ekskavatorių gamy-
klos pagamintais daugiakaušiais ekskavatoriais. eS šalyse be kitų naudojami ir Olandijos 
firmos HeRDeR gaminami daugiakaušiai ir grandikliniai ekskavatoriai, galintys tranšė-
jas kasti iki 7 m gylio, 0,2 m pločio.

Talino gamyklos daugiakaušiais ekskavatoriais kasamos 0,5 m pločio ir iki 2,0 m gylio 
tranšėjos I-III grupių gruntuose, kuriuose nėra didesnių kaip 35 cm skersmens akme-
nų arba kelmų. Gruntas kasamas kaušais, pritvirtintais prie 2 begalinių grandinių. Prie 
grandinių pritvirtinta 11 kaušų po 23 l talpos. Gruntas iš kaušų išpilamas valytuvais ant 
transporterio, kuriuo supilamas į pylimėlius išilgai tranšėjos kairėje arba dešinėje pusėje. 
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Drenažo vamzdžiams kloti įtaisytas klotuvas. Kasamos tranšėjos dugno nuolydis regu-
liuojamas pagal ištemptą lynelį automatiškai elektros hidrosistema arba lazeriniu nuoly-
džio reguliatoriumi. 

Plastmasinių vamzdžių drenažas įrengiamas tranšėjiniu ir netranšėjiniu būdu. Tranšė-
jiniu būdu plastmasinių vamzdžių drenažą galima įrengti daugiakaušiais ekskavatoriais.

eS šalyse plastmasinių vamzdžių drenažas dažniausiai rengiamas grandikliniais dau-
giakaušiais ekskavatoriais (8.1 pav.). 

8.1 pav. Grandiklinis dau-
giakaušis ekskavatorius 
(T.e.J van Zeijts, 1990)

Tranšėjos kasamos 0,2−0,35 m pločio, iki 7,0 m gylio 30−200 m per valandą grei-
čiu. Rengiant plastmasinį drenažą tranšėjiniu būdu, tranšėjos paprastai užpildomos žvy-
ru. Žvyras tiekiamas iš greta važiuojančio traktoriaus priekabos. Naudojamas ir dirbtinis 
plastmasinis žvyras. Betranšėju būdu rengiamas drenažas peilio tipo ir V formos prikabi-
namais agregatais (8.2 pav.). V formos drenažo peilio privalumas yra tas, kad išpurena-
mas V formos skersplotis virš drenos. Dėl to vanduo žymiai geriau patenka į dreną. Drenų 
sausinamasis efektyvumas yra didesnis negu įrengtų peilio tipo agregatais.

8.2 pav. Gofruotų 
plastmasinių vamz-
džių klojimas betran-
šėju būdu (T.e.J van 
Zeijts, 1990):
a – peilio tipo klo-
tuvu; b – V formos 
klotuvu

Vienakaušiais ekskavatoriais drenažo tranšėjos kasamos, kai mažas dugno nuoly-
dis, didelis (daugiau kaip 2 m) gylis, akmenuotas, labai kietas, durpinis kelmuotas 
arba slankus gruntas, labai šlapiose vietose, kur daugiakaušiai ekskavatoriai negali 
įvažiuoti. Drenažo tranšėjoms kasti geriausiai tinka atbulinis kastuvas. Kartais kasa-
ma ir draglainu. Tvirtame grunte tranšėjos kasamos stačiakampio profilio, o drenažo 
vamzdžiai klojami tranšėjų dugne. Slankiajame grunte ir labai šlapiose vietose, kai į 
tranšėją gausiai filtruojasi vanduo, kasamos trapecinio profilio tranšėjos, o drenažo 
vamzdžiai klojami tranšėjų šlaituose. 
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8. 4. Techninių duomenų paruošimas drenažui įrengti

Drenažo vamzdžius reikia pakloti projektiniu gyliu ir nuolydžiu. Tam reikia paruoš-
ti techninius duomenis ir griežtai jų laikytis. Drenažo linijos piketuojamos kas 10 m. 
Jei nuolydžiai maži, piketuojama ir lynelį palaikantys stovai statomi kas 5 m. Rinktuvo 
pradžioje, posūkių, dugno nuolydžio pasikeitimo taškuose ir rinktuvo gale kalami tvirti 
piketai. Įrengiant drenažą daugiakaušiais ekskavatoriais piketai kalami 155 cm atstumu 
nuo drenos ašies į dešinę ekskavatoriaus judėjimo kryptimi. Dirbant vienakaušiais eks-
kavatoriais, kuoliukai kalami bet kurioje tranšėjos pusėje taip, kad kasant jų nekliudytų 
ekskavatoriaus vikšrai. Išpiketavus drenažo linijas, niveliuojama. Rinktuvai niveliuoja-
mi, pradedant ir užbaigiant reperiais. Pirmiausiai niveliuojami tvirti piketai − rinktuvo 
pradžioje, posūkiuose, dugno nuolydžio pasikeitimo vietose, įlomiuose ir gale. Faktiškas 
žemės paviršiaus aukštis sulyginamas su pažymėtu projekte, patikrinama, ar leistinas mi-
nimalus rinktuvų bei sausintuvų gylis įlomiuose ir galuose bei kitose pavojingose vietose. 
Jei projekte yra netikslumų, kviečiami statytojo bei projektuotojo atstovai ir keičiama 
projektinė dugno linija. Paskui niveliuojami rinktuvo piketai kas 10 arba kas 5 m ir ap-
skaičiuojami techniniai duomenys. 8.1 lentelėje pateiktas niveliavimo žurnalo ir techni-
nių duomenų apskaičiavimo pavyzdys, įrengiant rinktuvą daugiakaušiu ekskavatoriumi. 
Rinktuvo niveliavimo schema parodyta 8.3 pav.

8.3 pav. Rinktuvo niveliavimo (a), lynelio ištempimo (b) schemos ir lynelį laikančio stovo kons-
trukcija (c):
1 – kanalas-imtuvas; 2 – matuoklė; 3 – nivelyras; 4 – lynelis; 5 – lynelį laikantis stovas; 6 – metali-
niai strypai lyneliui įtempti ir įtvirtinti; 7 – stovas; 8 – slankiojanti dalis; 9 – kojelė; 10 – rankenėlė 
slankiojančiai daliai priveržti; 11 – lynelio kreipiamoji; H – stovų aukštis; h – tranšėjos gylis; K – 
daugiakaušio ekskavatoriaus koeficientas; I – pirmoji nivelyro stotis; II – antroji nivelyro stotis

Rinktuvas niveliuojamas ir techniniai duomenys apskaičiuojami žurnale tokia tvarka: 
matuoklė statoma ant reperio, ir nugulsčiuotu nivelyru atskaitoma atskaita a1 =195 cm. 
Prie reperio (Rp5) altitudės 54,85 m pridėjus atskaitą matuoklėje 195 cm, gaunamas ins-
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trumento horizontas I1 =56,80 m (8.1 lentelės pastabose). Iš instrumento horizonto atėmus 
nulinio piketo projektinę dugno altitudę A0, (53,40 m), gaunama tranšėjos dugno atskaita 
matuoklėje (8.1 lent. 3 skiltis) 340 cm. Kito piketo dugno atskaitai apskaičiuoti iš nulinio 
piketo dugno atskaitos 340 cm reikia atimti dugno projektinių altitudžių skirtumą (nuo-
lydžio ir atstumo tarp piketų sandaugą). Taip apskaičiuojamos kiekvieno piketo dugno 
atskaitos. Jeigu projektinis dugno nuolydis yra 0,3 %, o atstumas tarp piketų 10 m, tai du-
gno altitudžių skirtumas bus 3 cm; jeigu nuolydis 0,5 % - 5 cm ir t.t. Matuoklę statant ant 
piketų, atskaitomos žemės paviršiaus atskaitos (8.1 lentelės 2 skiltis) a2 =200 cm, a3 =202 
cm, a4 =201 cm ir t.t. Iš tranšėjos dugno atskaitų atėmus žemės paviršiaus atskaitas, gau-
namas atitinkamų piketų tranšėjos gylis (8.1 lentelės 4 skiltis): h1 =140 cm, h2 =135 cm, 
h3 =133 cm ir t.t. Tranšėjos gylį atėmę iš daugiakaušio ekskavatoriaus konstantos K=250 
cm, gauname stovų aukštį (8.1 lentelės 5 skiltis) H1 =110 cm, H2 =115 cm, H3 =117 cm ir 
t.t. O kitos žemės paviršiaus altitudės prireikus apskaičiuojamos atimant iš instrumento 
horizonto I1 atskaitas matuoklėje.

Pernešus nivelyrą į kitą stotį, matuoklė statoma ant paskutinio piketo, niveliuoto iš 
pirmos stoties (8.3 pav.), ir atskaitoma atskaita a1 =242 cm. Atskaita matuoklėje a1  sude-
dama su tranšėjos gyliu h5 =132 cm, nustatytu iš pirmos stoties, ir gaunama dugno atskaita 
374 cm. Paskui niveliuojama ir techniniai duomenys apskaičiuojami analogiškai kaip iš 
pirmos stoties.

Instrumento horizontas antroje stotyje I2 =57,28 m apskaičiuojamas sudėjus paskutinio 
piketo, niveliuoto iš pirmos stoties, altitudę A5 =54,86 m su atskaita matuoklėje a1 =242 
cm. Atėmę iš instrumento horizonto I2 atskaitas matuoklėje, galime sužinoti būdingų pi-
ketų bei reperio (Rp6) altitudes. Taip apskaičiuota reperio altitudė turi būti lygi nurodytai 
projekte. Priešingu atveju reikia rasti klaidą ir apskaičiuoti arba niveliuoti iš naujo.

Kai reperiai nuo rinktuvo toli, daromi rišamieji ėjimai ir sužinomas instrumento ho-
rizontas rinktuvo pradžioje. Toliau niveliuojama ir apskaičiuojami techniniai duomenys 
taip pat, kaip aprašyta aukščiau.

Prieš kasant rinktuvą, daugiakaušio ekskavatoriaus grandies darbininkai iškelia slan-
kiojančią stovų dalį į atitinkamą aukštį ir per jų viršų ištempia lynelį (8.3 pav., b). Kasant 
tranšėją, šiuo lyneliu slenka daugiakaušio ekskavatoriaus rodyklė. Pagal šios rodyklės 
signalus automatiškai reguliuojamas tranšėjos gylis.
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8 lentelė. Drenažo rinktuvo niveliavimo žurnalas

Sistemos Nr. ................

Sausin-
tuvo
rink-
tuvo

Nr. .............

Projektinis ilgis ........................ m Įvykdytas ilgis .............................. m
ekskavatoriaus mašinistas (žemkasys) ....................................................................................
Grandies sudėtis ................................ Vykdymo sąlygos ................................................
Niveliavo ........................................... Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taškų
Nr.

Ženklinant Vamzdžių
viršus 
tikrinant
cm

Pastabosžemės 
paviršius 
cm

tranšėjos 
dugnas cm

tranšėjos 
gylis cm

stovo 
aukštis 
cm

nuoly-
dis %

vamzdžių 
skersmuo 
cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rp 5 195 K=250cm

0,3 10

0 200 340 140 110
350 Rp5 54,85 m
349 a1  +   1,95 m
349 It          56,80 m

10 202 337 135 115 348
348 A0  − 53,40 m
347           3,40 m

20 201 334 133 117 347 It          56,80 m
346 at    −  1,94 m
345 A5     54,86 m
345
344

30 201 331 130 120 344
343
343
342
341

40 194 326 132 118

0,5 7,5

340 hs     132 cm
242 347 399 a1  + 242 cm

338         374 cm
337
336

50 236 369 133 117 335 A5   54,86 m
334 at   +  2,42 m
333 I2     57,28 m
333
331

60 234 364 130 120 330
329
228
327
326

70 231 359 128 122 325 I2     57,28 m
324 a5   −  2,20 m
324 Rp6 55,08 m
322
321

Rp 6 220

Parašas ............................
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Dengtų darbų aktas
Atlikti darbai atitinka techninę dokumentaciją
Kokybė gera.   Leidžiama užversti
    Užsakovo atstovas .................................... (pareigos, pavardė, parašas)
    Rangovo atstovas ...................................... (pareigos, pavardė, parašas)
    Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Įrengiant rinktuvą vienakaušiu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu, tranšėjos gylis 
kontroliuojamas 2−2,5 m ilgio stačiakampe matuokle su gulsčiuku (8.4 pav.). Techniniai 
duomenys paruošiami analogiškai kaip daugiakaušiam ekskavatoriui. Tik apskaičiuojant 
stovų aukštį, tranšėjos gylis atimamas ne iš daugiakaušio ekskavatoriaus konstantos, o 
iš matuoklės aukščio.

8.4 pav. Tranšėjos gylio kontrolė stačia-
kampe matuokle:
1 – stačiakampė matuoklė; 2 – gulsčiu-
kas; 3 – lynelį laikantis stovas

Sausintuvams daugiakaušiais ekskavatoriais įrengti niveliuojama ir techniniai duome-
nys ruošiami taip. Nuliniame pikete matuoklė statoma ant žemės paviršiaus prie rinktuvo 
ir ant rinktuvo vamzdžio viršaus. Pirmoji nivelyro atskaita įrašoma antroje skiltyje, o an-
troji - trečioje. Paskui niveliuojamas kitų piketų žemės paviršius ir atskaitos surašomos 
8.1 lentelės antroje skiltyje. Pagal žemės paviršiaus nuolydį ir optimalų drenavimo gylį 
(1,1−1,2 m) projektuojamas sausintuvo nuolydis. Jis įrašomas šeštoje skiltyje. Optimalus 
sausintuvų nuolydis − 0,6−0,8 %. Iš dugno atskaitos (ji atskaitoma, pastačius matuoklę 
ant rinktuvo vamzdžio viršaus) nuliniame pikete atėmę piketų dugno aukščių skirtumą 
gauname kito piketo dugno atskaitą ir t.t. Dugno atskaitos surašomos žurnalo trečioje 
skiltyje. Sausintuvų tranšėjų gylis ir stovų aukštis apskaičiuojamas taip pat, kaip rink-
tuvo. Žurnalo septintoje skiltyje įrašomas drenažo vamzdžių skersmuo. Jeigu rinktuvas 
gilus, tai sausintuvai prie jo suseklinami pirmuose 10 m.

Įrengiant drenažą vienakaušiu ekskavatoriumi iškastose tranšėjose, niveliuojama ir 
tranšėjos gylis apskaičiuojamas analogiškai kaip įrengiant sausintuvą daugiakaušiu eks-
kavatoriumi. Tačiau šiuo atveju lynelis (arba valas) ištempiamas iškastoje tranšėjoje nuo 
sausintuvo dugno tiek, kokio ilgio pasirinkta matuoklė − 0,6−1,0 m. Atskaitos lyneliui iš-
tempti apskaičiuojamos, iš dugno atskaitų atimant pasirinktos matuoklės ilgį (0,6−1,0 m). 
Jos rašomos 8.1 lentelės 5 skiltyje. Lyneliui ištempti šlaite vertikaliai kalami kuoliukai. 
Ant jų pažymimos lynelio tempimo vietos. Daroma taip. Matuoklė laikoma prie kuoliu-
ko. Žiūrint į ją per nivelyrą, matuoklės nešiotojui ranka rodoma aukštyn arba žemyn, kol 
reikalinga atskaita užeina ant nivelyro žiūrono siūlelio. Tuomet sutartu ženklu parodoma 
darbininkams. Vienas iš jų nejudindamas laiko matuoklę, o antrasis matuoklės apačioje 



178

ant kuoliuko padaro žymę (įpjauna). Taip žymimos lynelio tempimo vietos visuose pike-
tuose. Per pažymėtas vietas ištempiama lynelis, nuo kurios minėta 0,6−1,0 m ilgio matuo-
kle kontroliuojamas drenažo vamzdžių klojimo pagrindo gylis.

Daugiakaušio ekskavatoriaus konstanta vadinamas vertikalus atstumas nuo kasamos tran-
šėjos dugno iki ištempto lynelio. Ši konstanta kiekvienam daugiakaušiam ekskavatoriui būna 
skirtinga. Todėl gavus naują ekskavatorių, reikia nustatyti konstantą. Be to, reikia ją patikslinti 
kas 2−3 darbo mėnesius, po kiekvieno ekskavatoriaus remonto arba pervežimo, įtempus arba 
pakeitus kaušų grandinę. Konstanta nustatoma, ekskavatoriui kasant lygioje vietoje 1−1,4 m 
gylio tranšėją. Matuoklė statoma ant ištempto lynelio ir tranšėjos dugne, o nivelyru atskaito-
mos atskaitos. Iš dugno atskaitos atėmus atskaitą ant lynelio ir gaunama daugiakaušio ekska-
vatoriaus konstanta. Taip konstanta nustatoma 3−5 kartus ir apskaičiuojamas vidurkis.

Drenažo nuolydžio ir gylio reguliavimas lazeriniu nuolydžio reguliatoriumi. Lazeri-
nio nuolydžio reguliatoriaus sistema susideda iš šviesos daviklio, fotopriimtuvo, progra-
minės įrangos bloko, fotoliniuotės su registru ir akumuliatoriaus.

Šviesos daviklis statomas ant štatyvo. Jis maitinamas iš nešiojamojo akumuliatoriaus. 
Šviesos daviklio nuolydis ir kryptis reguliuojama rentimis panašiai kaip nivelyro. Viza-
vimui palengvinti pritvirtinamas vizavimo žiūronas ir nuolydžio skaitiklis. Fotopriim-
tuvas tvirtinamas ant daugiakaušio ekskavatoriaus kaušų grandinės rėmo. Jame įtaisyti 
3 fotodiodai ir stiprintuvas. Fotopriimtuvas sujungiamas laidais su programinės įrangos 
bloku, kuris talpinamas ekskavatoriaus kabinoje. Programinės įrangos blokas susideda iš 
korpuso, komandų bloko ir įtampos stabilizatoriaus. Fotoliniuotė susideda iš metalinės li-
niuotės, prie kurios kreipiamųjų tvirtinamas slankiojamasis registratorius. Registratoriuje 
įtaisyti 3 fotodiodai (kaip ir fotopriimtuve), stiprintuvas ir akumuliatorius.

Lazerinio nuolydžio reguliavimo sistemos darbo principas toks. Fotodaviklis ant šta-
tyvo statomas 30 m atstumu nuo sausintuvo ar rinktuvo pradžios ir vizuojamas drenos 
kryptimi. Šviesos daviklis skleidžia stiprų šviesos spindulį ir nukreipia jį reikiama krypti-
mi. Spindulys reguliuojamas tokiu pat nuolydžiu (tai parodo nuolydžio skaitiklis), kokiu 
numatyta pakloti drenas.

Spindulys, patekęs į fotopriimtuvą, pritvirtintą prie daugiakaušio ekskavatoriaus kaušų 
grandinės rėmo, paverčiamas elektros impulsais, kurie programinės įrangos bloko stiprin-
tuvu sustiprinami ir laidais siunčiami į daugiakaušio ekskavatoriaus nuolydžio reguliavi-
mo mechanizmo elektrohidraulinę sistemą. Ši sistema reguliuoja daugiakaušio ekskava-
toriaus kaušų grandinės padėtį (kasimo gylį).

Kad tiksliau nustatytume kasamos tranšėjos gylį ir nuolydį, reikia žinoti daugiakaušio 
ekskavatoriaus konstantą. Kiekvieno ekskavatoriaus konstanta yra skirtinga, nors skiriasi 
nedaug. Be to, ji kinta dėvintis ekskavatoriaus detalėms. Daugiakaušio ekskavatoriaus 
konstanta yra atstumas nuo lazerio šviesos spindulio iki kasamos tranšėjos dugno. Jis yra 
pastovus ir atitinka atstumą nuo fotopriimtuvo vidurinio diodo iki kaušų dantų kasant 
tranšėją. Kasant tranšėją daugiakaušio ekskavatoriaus kaušų grandinės padėtis nekinta.

Daugiakaušio ekskavatoriaus konstanta nustatoma taip. Lygioje vietoje daugiakaušis 
ekskavatorius kasa apie 1,5 m gylio tranšėją. Fotoliniuote išmatuojamas vertikalus atstumas 
nuo lazerio spindulio iki tranšėjos dugno. Matuojant lazerio spindulys turi būti nukreiptas į 
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fotoliniuotės registro vidurinį diodą. Matuojama 3 kartus kas 5 m. Trijų matavimų rezultatai 
neturi skirtis daugiau kaip ±1 cm. Priešingu atveju patikrinamas ir reguliuojamas fotopriim-
tuvo tvirtinimas prie daugiakaušio ekskavatoriaus grandinės rėmo ir matuojama iš naujo.

trasos paruošimas. Drenažo sistemos ženklinamos (8.5 pav.) tokiu pat būdu kaip ir 
taikant kopijavimo lynelį. Gairėmis nusmaigstomos drenų linijos 1,55 m atstumu į dešinę 
nuo drenų ašies pagal ekskavatoriaus judėjimo kryptį ir piketuojamos kas 20 m. Kasant 
tranšėjas jos neišverčiamos. ekskavatoriaus judėjimo kryptis paženklinama papildomo-
mis gairėmis 0,75 m atstumu nuo pagrindinių gairių (8.6 pav.).

8.5 pav. Drenažo sistemos ženklinimas 
įrengiant drenažą su lazeriniu nuolydžio 
reguliatoriumi:
1 – griovys; 2 – drenažo linijų projektinės 
padėtys; 3 – drenažo ženklinimo linijos

8.6 pav. Sausintuvo trasos paruošimas (a) ir nuolydžio nustatymas (b): 
1 – šviesos daviklis; 2 – gairės ekskavatoriaus judėjimo krypčiai paženklinti; 3 – fotomatuoklė; 
4 – lazerio spindulys; 5 – pagalbinė matuoklė; 6 – rinktuvo vamzdžiai; 7 – sausintuvo ašis; 8 – sau-
sintuvo paženklinimo gairės; K – ekskavatoriaus konstanta; h0, h1 – tranšėjos gyliai; 1h′ – atžymos 
pagalbinėje matuoklėje aukštis
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Sausintuvo įrengimas. Lazerio šviesos daviklis statomas 30 m atstumu nuo nulinio 
piketo ir 2,2 m į kairę nuo išpiketuotos linijos. Reguliavimo rintelėmis šviesos daviklis 
nugulsčiuojamas horizontaliai. Sausintuvo gale statoma balta matuoklė, ant kurios juoda 
gumine juostele pažymimas projektinis aukštis (ekskavatoriaus konstantos ir tranšėjos 
gylio skirtumas). Sausintuvo nuliniame pikete ant rinktuvo vamzdžio statoma fotomatuo-
klė. Fotomatuoklės registras nustatomas 3 ar 4 cm aukščiau už daugiakaušio ekskavato-
riaus konstantą. Tai daroma todėl, kad daugiakaušio ekskavatoriaus kaušų dantys nesu-
daužytų rinktuvo vamzdžių. Pakėlimo rankenėle vizavimo žiūrono horizontalus siūlelis 
sutapdinamas su fotomatuoklės reduktoriaus langeliu ir atžyma ant pagalbinės matuo-
klės. Patikrinamas sferinis gulsčiukas (burbuliukas turi būti centre). Nuolydžio skaitiklis 
rodo kasamos tranšėjos nuolydį. Jei reikia, jis koreguojamas. Įjungus akumuliatoriaus 
srovę lazerio spindulys pradeda šviesti. Patekęs į fotomatuoklės registratoriaus diodus, jie 
pradeda siųsti šviesos impulsus. ekskavatorius pastatomas nuliniame pikete nugairiuo-
tos linijos kryptimi ir pradeda kasti stovėdamas vietoje. Tranšėja kasama tol, kol lazerio 
spindulys patenka į fotopriimtuvo, sumontuoto ant ekskavatoriaus kaušų grandinės rėmo, 
vidurinį diodą. Tuo metu ekskavatoriaus kabinoje esančiame programinės įrangos bloke 
užsidega lemputė „norma“. Tai reiškia, kad kaušų grandinė pasiekė projektinį gylį. Maši-
nistas įjungia ekskavatoriaus eigą ir tranšėja pradedama kasti. Iškasus 1 m ekskavatorius 
sustabdomas. Sausintuvo vamzdžiai prijungiami prie rinktuvo, kasimas tęsiamas, klojami 
sausintuvo vamzdžiai. Baigus įrengti sausintuvą, ekskavatorius pervažiuoja prie kito sau-
sintuvo pradžios (8.7 pav.). Tuo metu lazerio operatorius šviesos daviklį ir akumuliatorių 
perneša į naują vietą (8.7 pav.) ir paruošia darbui. Kitas sausintuvas įrengiamas tokia pat 
tvarka. Drenažo sistemos įrengimo schema parodyta 8.7 pav. Keisti sausintuvo nuolydį 
nerekomenduojama. Jeigu keičiamas nuolydis, šviesos daviklį ir akumuliatorių reikia per-
nešti į naują vietą. Tai užtrunka ne mažai laiko.

8.7 pav. ekskavatoriaus judėjimo schema ir lazerinio nuoly-
džio reguliatoriaus pernešimo seka:
1 – šviesos daviklis; 2 – šviesos daviklio pernešimo kryptys; 
3 – sausintuvai; 4 – rinktuvas; 5 – ekskavatoriaus judėjimo 
kryptis; 6 – ekskavatoriaus pervažiavimo kryptis 

rinktuvo įrengimas. Rinktuvo trasa paruošiama panašiai kaip sausintuvo. Tik rink-
tuvo niveliuojama − nulinis piketas, lomose, rinktuvo posūkiuose, nuolydžio pasikeiti-
mo vietose ir gale. Apskaičiuojamas rinktuvo gylis. Jei sulyginamas su projektiniu. Jeigu 
reikia, koreguojamas projektinis rinktuvo nuolydis. Šviesos daviklis su akumuliatoriumi 
statomas kitoje griovio pusėje (8.8 pav.). 
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8.8 pav. Šviesos daviklio padėties 
schema, įrengiant rinktuvą ir kei-
čiant tranšėjos dugno nuolydį:
1;2 – šviesos daviklio padėtys ka-
sant tranšėją atitinkamai nuolydžiu 
i1 ir i2; 1′; 1″ ir 1′″ − atitinkamai 
– fotomatuoklės registro, atžymos 
pagalbinėje matuoklėje ir fotopri-
imtuvo padėtys kasant tranšėją i1 
nuolydžiu; 2′, 2″ ir 2′″ − atitinkamos 
padėtys kasant tranšėją i2 nuolydžiu

Nuolydžio pasikeitimo vie toje 
statoma pagalbinė matuoklė. Juo-
da gumele daroma atžyma pro-
jektiniame aukštyje (konstantos 
ir gylio skirtumas). Nuliniame pi-
kete statoma fotoliniuotė. Jos re-
gistras pakeliamas į apskaičiuotą 
aukštį (konstantos ir apskaičiuoto 
gylio skirtumas). Šviesos daviklio 
žiūrono siūlelis sutapdinamas su 
fotoliniuotės registro langeliu ir 
pagalbinės matuoklės atžyma. 
Nuolydžio skaitliukas turi rodyti 
projektinį nuolydį. Nesutapimai 
koreguojami. Tranšėja pradeda-
ma kasti nuo griovio. Iškasus 2 
– 3 m, įrengiamos žiotys. Kasama 

iki nuolydžio pasikeitimo vietos. Nuolydžio pasikeitimo vietoje ekskavatorius sustabdomas. 
Šviesos daviklis ir akumuliatorius pernešamas į naują vietą. Pagalbinė matuoklė statoma nau-
joje nuolydžio pasikeitimo vietoje arba rinktuvo gale. Minėtu būdu daroma atžyma matuo-
klėje. Fotoliniuotė statoma ant iškastos tranšėjos dugno klotuvo bunkerio gale. Fotoliniuotės 
registratorius pakeliamas į daugiakaušio ekskavatoriaus konstantos aukštį. Žiūrono siūlelis 
sutapdinamas su fotoliniuotės registro langeliu ir pagalbines matuoklės atžyma. Nuolydžio 
skaitiklis turi rodyti naują projektinį rinktuvo nuolydį. Nesutapimai koreguojami. Tranšėja 
kasama toliau iki naujos nuolydžio pasikeitimo vietos, posūkio arba rinktuvo galo.

Šviesos daviklio pakėlimo, nuleidimo diapazono (40 cm) pakanka nuolydžiui pakeisti, 
šviesos daviklio ir akumuliatoriaus pernešti į naują vietą nebūtina. Taip patogu sumažinti 
sausintuvų gylį prie gylių rinktuvų arba sumažinti rinktuvų nuolydį prie gilių griovių. 
Nuolydžių pakeitimo schemos iš tos pačios vietos parodytos 8.8 pav.

Įrengiant drenažą su lazeriniu nuolydžio reguliatoriumi reikia laikytis darbų saugos 
reikalavimų. Į lazerio spindulį negalima žiūrėti. Darbininkai turi būti specialiai mokyti.
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8. 5. Drenažo įrengimas mineraliniuose gruntuose

Kasant drenažo tranšėjas daugiakaušiais ekskavatoriais, pirmiausia reikia ištempti pro-
jektiniu nuolydžiu lynelį. Tam tikslui ties piketais tvirtai, iki pat kojelių, įsmeigiami stovai 
(8.3 pav., c). Slankiojanti jų dalis iškeliama į reikiamą aukštį (pagal apskaičiuotus tech-
ninius duomenis) ir įtvirtinama. Pagal stovus ištempiamas lynelis ir įtvirtinami jo galai 
(neuždėjus ant stovų). Ant stovų dedamas jau įtemptas ir galuose įtvirtintas lynelis dar 
įsitempia. Lynelio ištempimo schema pateikta 8.3 pav., b.

Rinktuvų tranšėjos kasamos nuo žiočių, o sausintuvų − nuo rinktuvų, link drenažo linijų 
galo. Pradėdamas kasti rinktuvą, ekskavatorius atbuline eiga privažiuoja prie kanalo taip, 
kad ekskavatoriaus ašis sutaptų su tranšėjos ašimi. Paskui nuleidžiami kaušai ir pradedama 
kasti. Leidžiant darbo mechanizmą į gruntą, kol signalinė rodyklė palies ištemptą lynelį arba 
fotopriimtuvo lazerio spindulį, ekskavatorius stovi vietoje. Pasiekus reikiamą gylį, įjungiama 
ekskavatoriaus važiuoklės eiga, nuleidžiamas klotuvas (įgilinant darbo mechanizmą, jis turi 
būti pakeltas), parenkamas nuolydžio reguliavimo būdas ir kasama tranšėja. Pradedant kasti 
sausintuvą, ekskavatorius pastatomas į reikiamą padėtį. Kaušai įleidžiami į gruntą taip, kad 
nesudaužytų rinktuvo vamzdžių. Jei drenažo vamzdžiai klojami klotuvu, pradėjus kasti tran-
šėją, reikia palaukti, kol darbininkai įrengs žiotis arba kol sausintuvą sujungs su rinktuvu.

Keraminiai drenažo vamzdžiai klojami klotuvu, specialiu kabliu arba rankomis. Klotu-
vu klojami vamzdžiai nuleidžiami kreipiamuoju lataku, o darbininkas, sėdėdamas (ant klo-
tuvo sėdynės) juos pataiso ir priderina galus, sukiodamas apie horizontalią vamzdžių ašį. 
Įgudę klojikai kabliu vamzdžius pakloja geriau negu klotuvu ir mažiau sugaišta laiko. Pa-
gal tranšėją išdėstytus vamzdžius klojikas kabliu pasiima pats, o į klotuvą juos turi paduoti 
kitas darbininkas. Rankomis kloti vamzdžius - vargingas darbas, todėl taip klojama retai. 
Drenažo vamzdžiai turi būti pakloti taip, kad sandūros būtų ne didesnės kaip 1,5 mm, kai 
vamzdžių skersmuo iki 10 cm, ir ne didesnės kaip 2 mm, kai vamzdžių skersmuo didesnis. 
Sandūrų dydis tikrinamas kontrolinėmis metalinėmis plokštėmis. Jeigu reikia, vamzdžių 
sandūros iš visų pusių apdedamos filtruojamąja medžiaga, ypač kruopščiai iš apačios.

Paklojus vamzdžius, tuojau pat reikia patikrinti nuolydį. Nuolydis tikrinamas nively-
ru, neužpylus ant vamzdžių juodžemio. Matuoklė statoma ant vamzdžių viršaus kas 2 m. 
Tikrinimo duomenys surašomi į žurnalo (8.1 lentelės) aštuntąją skiltį. Radus atvirkštinį 
nuolydį, vamzdžius reikia išimti, pataisyti dugną rankiniu būdu ir vėl pakloti vamzdžius. 
Paskui juos reikia užpilti 20 cm juodžemio sluoksniu. Jis imamas iš viršutinės tranšėjos 
dalies. Žemės pilamos kastuvais arba specialiais užpiltuvais. Jų yra sukonstruota įvairių. 
Geriausiai tinka prie buldozerio primontuoti užpiltuvai, turintys nuobirų nustūmimo įtaisą. 
Į tranšėją nuobirų turi nepatekti. Latvijoje sukonstruotas sraigtinis užpiltuvas, kuris juodže-
mį susmulkina ir vamzdžius užpila tolygiai. Galutinai užversti tranšėjas leidžiama, užsako-
vui patikrinus darbų kokybę ir pasirašius niveliavimo žurnaluose paslėptų darbų aktus.

Tranšėjos galutinai užverčiamos  universaliais buldozeriais. Pirmą kartą buldozeriu va-
žiuojama ta puse, kurioje nėra supilta iš tranšėjos iškasto grunto. Taip tranšėja papildomai 
užpilama armeniu (8.9 pav.). Paskui pilamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Užverčiant tranšė-
jas, reikia sekti, kad nepatektų didesnių kaip 20 cm akmenų, galinčių sudaužyti vamzdžius. 
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Armuo apsaugo drenas nuo uždumblėjimo – sudaro filtracinį sluoksnį. Tačiau armuo yra 
gamtos produktas. Drenažui užversti iš 1 ha sunaudojama 60 m3 armens (3 % nuo bendro 
armens tūrio (2000 m3) 1 ha). Dar tiek pat susimaišo su iškastu gruntu užverčiant tranšė-
jas. Saugant gamtos vertybes pastaruoju metu armuo keičiamas atvežtiniu žvyru. Užsienyje 
įrengiant siauratranšėjį drenažą, žvyru tranšėjos užpilamos iki viršaus arba iki armens.

8. 9 pav. Vamzdžių įspaudimo į gruntą schemos:
a – teleskopiškai įmaunamu strypu (vamzdžiu); b – įstatomais strypais; 1 – įspaudžiamas vamzdis; 
2 – domkratas; 3 – atrama; 4 – spaudžiantis strypas (vamzdis); 5 – kaištis; 6 – atraminis antgalis; 
7 – įstatomas strypas; e – atstumas tarp skylių (lygus domkrato eigai)

Normaliomis sąlygomis drenažui įrengti daugiakaušiais ekskavatoriais grandis organi-
zuojama iš 5 darbininkų: mašinistas, mašinisto padėjėjas, vamzdžių klojikas ir du žemkasiai. 
Vienas žemkasys į klotuvą paduoda vamzdžius bei filtruojamąsias medžiagas, o antras užpila 
juos juodžemiu. Naudojant juodžemio užpiltuvus, grandis organizuojama iš 4 darbininkų.

Giliems, mažo dugno nuolydžio rinktuvams įrengti tranšėjas tikslinga kasti  vienakau-
šiais ekskavatoriais su atbuliniu kastuvu. Kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, 
lynelis ištempiamas taip pat, kaip ir kasant daugiakaušiais ekskavatoriais. Kasamos tran-
šėjos gylis kontroliuojamas 2−2,5 m ilgio stačiakampe matuokle su gulsčiuku (8.4 pav.). 
Griovelis vamzdžiams kloti padaromas rankiniu būdu.

Sausintuvai su rinktuvais sujungiami degto molio ar plastmasinėmis fasoninėmis dali-
mis. Drenažo linijų paskutinis vamzdis užkemšamas specialiu polietileniniu kamščiu.

Kai drenažo linijos eina pro požemines inžinerines komunikacijas (drėkinimo linijas, ka-
belius ir kt.) bei arti želdinių, vamzdžių sandūros subetonuojamos arba klojami neperforuoti 
plastmasiniai vamzdžiai. Didelio nuolydžio (daugiau kaip 10 %) vietose drenažo vamz-
džių sandūros subetonuojamos arba taip pat klojami neperforuoti plastmasiniai vamzdžiai. 
Didelio skersmens (20−25 cm) molinių drenažo vamzdžių sandūros apvyniojamos trimis 
sluoksniais filtruojamosios medžiagos. Be to, sandūras galima izoliuoti dviem sluoksniais 
polietileninės plėvelės, ne plonesnės kaip 0,3 mm. Juosta imama 20 cm pločio. 

Kai drenažo rinktuvai kerta respublikinės reikšmės kelius, geležinkelius ar kitokias kliūtis, 
vamzdžiai klojami, nekasant tranšėjų. Tokiu atveju juos galima pakloti įspaudimo, pradūrimo, 
prakalimo, praplovimo, horizontalaus gręžimo ir kitokiais būdais. Klojant vamzdžius įspau-
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dimo būdu, abiejose kelio sankasos pusėse iškasamos duobės. Vienos duobės gale įspaudimo 
kryptimi padaroma atrama. Vamzdžiai įspaudžiami hidrauliniais arba mechaniniais domkra-
tais. Šio būdo principinė schema parodyta 8.9 pav. Kad būtų lengviau įspausti, ant vamzdžio 
dedamas smailus antgalis. Domkrato jėga vamzdžiui perduodama dviem būdais.

Pirmuoju būdu (8.9 pav., a) metalinis strypas (arba vamzdis) su skylėmis teleskopiš-
kai įleidžiamas į įspaudžiamą vamzdį. Pastarojo gale į skylę įstatomas kaištis. Vamzdžiui 
jėga perduodama per kaištį. Kartais dedama speciali mova su skyle. Tuo atveju vamzdžiui 
jėga perduodama visu perimetru. Strypas imamas kiek ilgesnis už įspaudžiamą vamzdį. 
Prieš įspaudžiant, tiksliai nustatoma vamzdžio kryptis. Strypas į vamzdį įmaunamas vi-
siškai. Įspaudus vamzdį į gruntą per vieną domkrato eigą, domkrato slankiojamoji dalis 
grąžinama į pradinę padėtį, strypas patraukiamas atgal ir kaiščiu įtvirtinamas naujoje 
padėtyje. Taip kartojama tol, kol visas vamzdis įspaudžiamas. Paskui, jeigu reikia, pri-
tvirtinamas kitas vamzdis ir procesas kartojamas.

Antruoju būdu (8.9 pav., b) daroma panašiai, tik strypas ne įmaunamas į vamzdį, o 
specialiu antgaliu atremiamas į vamzdžio galą. Iš pradžių vamzdis įspaudžiamas tiesio-
giai domkratu. Paskui slankiojanti dalis grąžinama į pradinę padėtį, o tarp domkrato ir 
vamzdžio įstatomas strypas, lygus domkrato eigai. Įspaudus vamzdį per domkrato eigą 
antrą kartą, analogiškai įstatomas dvigubai ilgesnis strypas. Taip kartojama tol, kol visas 
vamzdis įspaudžiamas į gruntą. Jeigu reikia, pritvirtinamas kitas vamzdis ir procesas kar-
tojamas. Kad nereikėtų daug skirtingo ilgio strypų, juos galima sujungti vienus su kitais.

Vamzdį įspausti lengviau vibruojant.
Angas vamzdžiams įstumti galima išgręžti arba išplauti. Jos išgręžiamos specialiomis 

staklėmis. Angas galima išplauti drenažo praplovimo mašina.

8. 6. Drenažo įrengimas slankiuosiuose gruntuose

Slankieji gruntai - tai dažniausiai smulkiagrūdžiai (0,05−0,25 mm) smėliai, dumblas ir 
kt. Tačiau tokių gruntų savybes gali įgyti dulkiniai (0,01−0,05 mm) gruntai, vidutinio stam-
bumo, stambūs (>1 mm) smėliai ir net priemoliai, kuriuose esti daug koloidinių dalelių.

Specialių priemonių tenka imtis drenažą įrengiant dulkiniuose gruntuose. Daugiausia 
tokių gruntų yra Šakių ir Vilkaviškio rajonuose. Tačiau nedideliais plotais jų yra beveik 
visuose respublikos rajonuose. Nelabai patyręs specialistas dulkinį gruntą sunkiai atskiria 
nuo priesmėlio. Jį lengva kasti, yra elastingas, minkomas praskysta. Ypatinga šio grunto 
savybė − kartu su vandeniu skverbtis pro labai mažus plyšelius. Todėl įprastiniu būdu 
įrengtas drenažas per pavasario potvynį arba liūčių metu užnešamas. Virš vamzdžių san-
dūrų susidaro piltuvo formos duobės. Daug grunto vamzdžiais išnešama į imtuvus.

Slankiuosiuose gruntuose drenažą reikia įrengti sausiausiu metų laiku, kai gruntinio 
vandens horizontas esti žemiausias. Jei tokio grunto yra nedidelis plotas, pirmiausiai reikia 
nusausinti aplinkinius plotus, tuomet mažiau pritekės paviršinio ir gruntinio vandens. Grun-
tinio vandens horizontą galima pažeminti, iškasus imtuvus ir plotą išvagojus tranšėjomis.

Drenuojant tokius plotus svarbiausia sustiprinti pagrindą vamzdžiams, gerai juos apdėti 
filtruojamosiomis medžiagomis ir užpilti armenine žeme. Vartojamos įvairios filtruojamo-
sios medžiagos: geotekstilė, velėnos, žvyras ir kt. Dulkiniame grunte tam tikslui dažnai nau-
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dojamos frezuotos samaninės durpės. Filtruojamosios medžiagos sulaiko smulkias grunto 
daleles. Jos nepatenka į vamzdžius ir neužkemša jų. Vamzdžių apdėjimo filtruojamosiomis 
medžiagomis schemos parodytos 8.10 pav. Apdedant vamzdžius filtruojamosiomis medžia-
gomis tranšėjos kasamos gilesnės, negu reikia kloti vamzdžius, ir platesnės, negu klojamų 
vamzdžių skersmuo. ertmės po vamzdžiais užpilamos filtruojamosiomis medžiagomis.

8.10 pav. Sandūrų apdėjimo filtruojamosiomis medžiagomis ir drenažo vamzdžių užpylimo slan-
kiuosiuose gruntuose schemos:
a – slankiajame grunte apvyniojant sandūras stiklo audiniu; b – slankiajame grunte apdedant ve-
lėna; c – dulkiniame grunte apvyniojant stiklo plaušine; d – dulkiniame grunte apdedant sandūras 
samanomis bei durpėmis; 1 – samanos arba apversta velėna; 2 – stiklo audinys arba stiklo plaušinė; 
3 – lentų klojinys; 4 – velėna; 5 – 5 cm storio samanų sluoksnis; 6 – kraikinės frezuotos durpės; 
7 – samanos; 8 – armeninė žemė

Slankusis gruntas drenažo vamzdžiams yra blogas pagrindas. Kai kurie vamzdžiai gali 
nusėsti. Paklotų vamzdžių linija išsikraipo, ir vamzdžių sandūrose atsiranda plyšių. Pro 
plyšius praskydęs gruntas slenka į vamzdžius ir juos užkemša. Net ir pro gerai sudėtų ir 
neišsikraipiusių vamzdžių sandūras smulkios tokio grunto dalelės kartu su vandeniu pa-
tenka į vamzdžius ir gali juos užkimšti.

Vamzdžių pagrindui sustiprinti geriausiai tinka lentų klojinys. Pagilinus tranšėją gali-
ma pripilti juodžemio ir vamzdžius kloti ant gerai suplūkto 0,2–0,5 m storio jo sluoksnio. 
Juodžemis atstoja filtruojamąją medžiagą ir apsaugo vamzdžius nuo išsikraipymo.

Vandens prisotintuose gruntuose iškastų tranšėjų šlaitai yra nepastovūs. Praskydęs 
gruntas slenka iš šonų bei apačios, ir tranšėjos užsilygina. Todėl drenas reikia kloti tuojau 
pat iškasus tranšėją. Vandens neprisotintuose slankiuosiuose gruntuose drenažą įrengti ne-
sunku, tik reikia sustiprinti pagrindą ir vamzdžius apdėti filtruojamosiomis medžiagomis.

Vandens prisotintuose slankiuosiuose gruntuose drenažą galima įrengti daugiakaušiais 
ekskavatoriais. Grandis organizuojama iš 6 darbininkų. 5 darbininkai atlieka tokius pat 
darbus kaip įrengiant drenažą normaliomis sąlygomis. Šeštasis darbininkas apdeda san-
dūras filtruojamosiomis medžiagomis. Įrengiant  drenažą ant lentų pagrindo, grandžiai 
skiriamas dar vienas darbininkas lentų pagrindui įrengti.

Šlapiose vietose tranšėjas reikia kasti vienakaušiais ekskavatoriais su atbuliniu kastu-
vu, o kartais − draglainu. Vienakaušiais ekskavatoriais tranšėjos kasamos trapecinės for-
mos, 0,5−1,0 m gilesnės, negu reikia kloti drenažo vamzdžius. Jei šlaitai nelabai slenka, 
tai drenos klojamos šlaite ir gerai apdedamos filtruojamomis medžiagomis. Kai šlaitai 
labai slenka, tai pagilinta tranšėjos dalis užpilama juodžemiu, vamzdžiai klojami ant lentų 
klojinių, apdedami filtruojamomis medžiagomis ir užpilami juodžemiu.
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Drenuojant labai sunkiomis sąlygomis, gruntinio vandens horizontui pažeminti bei iš 
šono pritekančiam vandeniui surinkti tikslinga naudoti adatinius filtrus.

Slankiuosiuose gruntuose drenažo vamzdžiai užpilami 50 cm storio armens sluoksniu.

8. 7. Drenažo įrengimas akmenuotuose gruntuose

Kai 10 m ilgio tranšėjoje iškasama ne mažiau kaip 0,08 m3 akmenų, tai gruntas laikomas 
akmenuotu. Tačiau keblu kasti tranšėjas ir mažiau akmenuotame grunte (0,02−0,08 m3).

Akmenuotose gruntuose tranšėjoms kasti geriausiai tinka vienakaušiai ekskavatoriai 
su atbuliniu kastuvu. Daugiakaušiais ekskavatoriais galima kasti, jei akmenys maži (15–
20 cm skersmens) ir lengvas gruntas (smėlis, priesmėlis, lengvas priemolis). Sunkiuose 
gruntuose daugiakaušiais ekskavatoriais kasti neįmanoma, net jei akmenys maži (12–15 
cm dydžio). Akmenys įsispaudžia į gruntą, ir ekskavatorius nepajėgia jų iškasti. Tokiame 
grunte rekomenduojama kasti rotoriniais daugiakaušiais ekskavatoriais. Jų darbo įrengi-
mas patvaresnis. Akmenuotose gruntuose daugiakaušiai ekskavatoriai tranšėjas iškasa ne-
tiksliai, todėl drenažas įrengiamas kaip vienakaušiais ekskavatoriais iškastose tranšėjose. 
Tranšėjų gyliui tikrinti imama ekskavatoriaus konstantą atitinkanti matuoklė. Sausintuvų 
tranšėjas galima kasti grioviakasėmis, tik jų konstrukciją reikia papildomai sustiprinti 
ir pritaisyti gilintuvus. Tačiau gilintuvai dažnai nulinksta ir juos prireikia keisti. Kasant 
tranšėjas bet kokiomis mašinomis, maži akmenys iškeliami, stambūs aplenkiami, o drena-
žo vamzdžiai tose vietose atitinkamai nukertami. Vamzdžių sandūros aplenkimų vietose 
užbetonuojamos, apiplūkiamos moliu arba apdedamos stiklo plaušine.

Akmenuotuose gruntuose labai svarbu tinkamai užversti tranšėjas. Jei užverstas auga-
linis sluoksnis plonas, krisdami į tranšėją akmenys gali sudaužyti arba iškraipyti molinius 
vamzdžius. Kad to neatsitiktų, vamzdžius reikia rankiniu būdu užpilti ne plonesniu kaip 
0,3 m armens sluoksniu. Prieš užverčiant tranšėjas iškastus į paviršių akmenis reikia su-
rinkti ir sukrauti į rietuves arba išvežti. Buldozerio mašinistas turi žiūrėti, kad užverčiant 
į tranšėją nepatektų stambių akmenų.

8. 8. Plastmasinių vamzdžių drenažo įrengimas

Degto molio vamzdžių drenažas pradėtas taikyti Anglijoje, kai 1855 m. buvo sukons-
truotas ir pagamintas presas molio vamzdžiams gaminti. Degto molio vamzdžių drenažas 
vėliau pradėtas taikyti iš esmės visoje europoje, Amerikoje ir kitose šalyse ir daugiau kaip 
šimtmetį buvo vienintelė pažangi šlapių žemių sausinimo priemonė.

Greta jo privalumų, didelio efektyvumo degto molio drenažas turi ir trūkumų. Jis turi 
būti klojamas giliau įšalo, nes drėgni degto molio vamzdžiai nuo šalčio suyra. Be to, jie 
yra sunkūs. Susidaro daug pervežimo, išvežiojimo prie tranšėjų išlaidų. Palyginti sudėtinga 
degto molio vamzdžių drenažo įrengimo technologija, reikalaujanti labai kruopštaus darbo.

XX amžius neveltui vadinamas plastmasių amžiumi. Plastmasės sėkmingai pradėjo 
pakeisti metalą, keramiką ir kitas medžiagas. Ne išimtis ir drenažas. Apie 1960-70 m. Vo-
kietijoje pradėtas kloti šiuolaikinis plastmasinių gofruotų vamzdžių drenažas. Jo privalu-
mai akivaizdūs. Vamzdžiai jie yra lengvi, apie 25 kartus lengvesni už degto molio vamz-
džius. Spiraliniai apskritiminiai žiedai suteikia jiems lankstumo ir atsparumo gniuždant. 
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Juos galima lengvai suvynioti į ritinius (po 50−200 m ilgio), patogiai pervežti ir kloti į 
tranšėjas. Vanduo į plastmasinius vamzdžius patenka per perforuotas angas (skylutes), ku-
rios būna apvalios ar keturkampio formos (8.11 pav.). Jų plotas priklausomai nuo vamz-
džių skersmens svyruoja nuo 10 iki 40 cm2/m. Kad su vandeniu į vamzdžius nepatektų 
grunto dalelės, jie apvyniojami sintetinėmis arba organinėmis filtracinėmis medžiagomis. 
Dažniausiai naudojamos neaustinės filtracinės medžiagos, vadinamos „geotekstile“ (8.12 
pav.). Greta to taikomos organinės medžiagos. Geriausiai tam tinka kokoso plaušas (8.13 
pav.). Storesniu jo sluoksniu apvyniojus vamzdžius susidaro tūrinis filtras. Tai padidina 
drenažo sausinamąjį efektyvumą. Tokie tūriniai filtrai gerai tinka molingiems gruntams 
sausinti. Kokoso plaušo tūriniai filtrai taikomi daugelyje europos ir pasaulio valstybių. 
Ukrainoje ir Lietuvoje ištirtas šiaudų tūrinių filtrų efektyvumas (A. Rimidis, 1999). Šiuo 
atveju taikoma pigi vietinė žaliava.

8.11 pav. Wavin Baltic konstrukcijos plastmasinis gofruotas drenažo vamzdis pagamintas iš poli-
vinilchlorido (PVC) su 1,5x5 mm angomis vandeniui patekti:
Dy–vamzdžio išorinis skersmuo (nuo 60 iki 200 mm); Di–vidaus skersmuo (nuo 50 iki 180 mm); 
L–ilgis (50, 100 arba 150 m)

8.12 pav. PVC gofruotas drenažo vamzdis su geotekstilės filtru:
Dy–vamzdžio išorinis skersmuo (nuo 60 iki 200 mm); Di–vidaus skersmuo (nuo 50 iki 180 mm); 
L–ilgis (50, 100 arba 150 m)
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8.13 pav. PVC gofruotas drenažo vamzdis su kokoso plaušo filtru:
Dy–vamzdžio išorinis skersmuo (nuo 60 iki 200 mm); Di–vidaus skersmuo (nuo 50 iki 180 mm); 
L–ilgis (50, 100 arba 150 m)

Plastmasinis drenažas įrengiamas kasant tranšėjas (tranšėjinis būdas).
Molinių vamzdžių drenažas Lietuvoje įrengiamas daugiakaušiais ekskavatoriais     

eTC-202, kuriais kasamos 0,5 pločio tranšėjos. Plastmasinių vamzdžių drenažui pakloti 
nereikia tokių plačių tranšėjų, nes tranšėjos dugne nereikia atlikti jokių operacijų. Todėl 
plastmasinių vamzdžių drenažui pakloti taikomi siauratranšėjai daugiakaušiai arba gran-
dikliniai ekskavatoriai, kasantys 0,15−0,2 m pločio tranšėjas.

Plastmasinius vamzdžius ir fasonines (sujungimų) detales Lietuvoje gamina bendra 
Lietuvos-Olandijos-Danijos įmonė „Wavin Baltic“. Turint reikiamą plastmasinių vamz-
džių ir fasoninių detalių asortimentą visas drenažo įrengimo operacijas atlikti nesudė-
tinga. Drenažo vamzdžiams sujungti taikoma dvipusė jungtis (mova) parodyta 8.14 pav. 
Vamzdžių galai įstatomi į movą taip, kad movos spragtukai tvirtai užfiksuotų vamzdžių 
galus. Kai jungiamų vamzdžių skersmenys nesutampa, tai taikoma pereinamoji mova 
(8.15 pav.). Atsišakojimui įrengti naudojama trišakė mova (8.16 pav.). O jei reikia pri-
jungti šoninį vamzdį prie esamo, jau pakloto vamzdžio, tai atkasus vamzdį specialiu įran-
kiu išpjaunama skylė ir šoninis vamzdis prijungiamas specialia uždedama balnine atšaka 
(8.17 pav.). Ji ant esamo vamzdžio taip pat tvirtai fiksuojama spragtukais. Prie balninės 
atšakos prijungiamas ir fiksuojamas šoninis vamzdis. Kiekvienos drenažo linijos gale ant 
vamzdžių užmaunamas specialus antgalis ir tvirtai fiksuojamas spragtukais.

8.14 pav. Dvipusė jungtis gofruotiems plastmasiniams drenažo vamzdžiams sujungti:
Dy − išorinis skersmuo; L − ilgis
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8.15 pav. Dvipusė jungtis skirtingo skersmens gofruotiems plastmasiniams drenažo vamzdžiams 
sujungti

           
8.16 pav. Trišakė jungtis plastmasiniams drenažo vamzdžiams sujungti:
D1 ir D2 − jungiamų vamzdžių išorinis skersmuo; L − ilgis

8.17 pav. Balninė jungtis šoninių vamzdžių prijungi-
mui prie pakloto rinktuvo

Įrengiant plastmasinį drenažą vietoje gelžbetoninių drenažo šulinių naudojami len-
gvi plastmasinių gofruotų vamzdžių šuliniai (8.18 pav.). Jie gaminami 315 arba 425 mm 
skersmens ir iki 6 m ilgio. Gofruoti vamzdžiai turi amortizuojančių savybių, lengvai pri-
sitaiko prie judamojo grunto (dėl tankėjimo ir temperatūros svyravimų). Betranšėju būdu 
plastmasinis drenažas įrengiamas peilio tipo drenų klotuvu, kuriuo rėžiamas plyšys. Pro 
plyšį iš ritinio klojamas drenažo vamzdis (8.19 pav.). Yra pagaminta įranga, kuria paklojus 
vamzdį plyšys užpilamas žvyru. Šiuo būdu drenažą sunku pakloti akmenuotame grunte.
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8.18 pav. PVC gofruotas 315 mm vidaus skers-
mens drenažo šulinys su prijungtomis drenažo 
linijomis

8.19 pav. Plastmasinių gofruotų vamzdžių dre-
nažo klojimas betranšėju būdu su peilio tipo dre-
nų klotuvu (T.e.J. van Zeijts, 1990)

V raidės formos betranšėjis plastmasinio drenažo klotuvas pranašesnis tuo, kad virš 
klojamos drenos supurenamas V formos grunto skersplotis, kuris palengvina vandens 
filtraciją į dreną. Šiam klotuvui mažiau trukdo akmenys, nes jie pasistumia į šoną ar 
į supurentą profilį. 8.19 pav. parodyta plastmasinio drenažo klojimo V raidės formos 
klotuvu schema. Plastmasinį drenažą su lazeriniu nuolydžio reguliatoriumi (8.20 pav.) 
tranšėjiniu arba betranšėju būdu galima tiksliau pakloti negu molinių vamzdžių drenažą 
naudojant kopijavimo lynelį. Galima mažinti sausintuvų ir rinktuvų nuolydį. Olandijoje 
(T.e.J. van Zeijts, 1990) sausintuvai ir rinktuvai klojami 0,05−0,15 % nuolydžiu. Mo-
linių vamzdžių drenažo sausintuvų optimalus nuolydis 0,6−0,8 %. Sumažinus nuolydį 
bent iki 0,1 % galima sumažinti sausintuvų gylį: 100 m drenos galima sumažinti sausin-
tuvų gylį 0,5−0,7 m arba juos pailginti. 
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8.20 pav. Plastmasinių gofruotų vamzdžių drenažo klojimas betranšėju būdu V formos klotuvu su 
lazeriniu nuolydžio reguliatoriumi (T.e.J. van Zeijts, 1990)

Kadangi sausintuvų gylis dažnai lemia ir rinktuvų gylį, tai rinktuvų gylį galima suma-
žinti turint omenyje, kad rinktuvų nuolydį taip pat galima mažinti iki 0,05−0,1 % (molinių 
vamzdžių rinktuvų minimalus nuolydis pagal normatyvus yra 0,2 %). Sumažinus rinktuvų 
gylį galima mažinti griovių gylį. Iš to išplaukia logiška išvada, kad Lietuvoje rekons-
truojant drenažą plastmasiniais vamzdžiais galima drenažą daryti seklesnį (plastmasi-
niam drenažui nepavojingas įšalas). Atsiranda didelės galimybės manipuliuoti sausintuvų 
ir rinktuvų nuolydžiu, gyliu, sausintuvų ilgiu (Olandijoje sausintuvai klojami iki 350 m 
ilgio). Svarbiausia, kad galima sumažinti griovių gylį. Nereikės dirbtinai mažinti griovių 
gylį, nes grioviai savaime seklėja – užsidumblina, užželia. Tačiau jų nuolatiniam valymui 
galima sutaupyti nemažai lėšų. O be to, atsiranda daug galimybių juos natūralizuojant.

8. 9. Drenažo įrenginių statyba

Drenažo sistemų svarbiausi įrenginiai: žiotys, paviršinio vandens nuleistuvai, kontro-
liniai bei požeminiai šuliniai.

Žiotys yra labai svarbi drenažo sistemos dalis, todėl jas reikia kruopščiai įrengti. Jos 
įrengiamos vandeniui iš drenažo sistemos į kanalo šoną bei galą arba į upelių bei ežerų 
šlaitus išleisti. Dažniausiai daromos gelžbetoninės arba polietileninės žiotys. 

Žiotys daromos taip. Pirmiausia šlaite įrengiamas latakas vandeniui tekėti iš žiočių į 
imtuvą. Latako viršus turi atitikti projektinę drenažo žiočių altitudę. Žiočių pagrindas pa-
ruošiamas nejudintame grunte su nuolydžiu į imtuvą. Ant pagrindo dedamos žiotys ir jos 
įtvirtinamos, įkalus iš šonų 5−7 cm skersmens ir 80 cm ilgio kuolus (8. 21 pav.). 

8.21 pav. Drenažo žiočių schema:
1 – drenažo rinktuvas; 2 – pylimėlis; 3 – 
stulpelis; 4 – griovio šlaitas; 5 – latakas; 
6 ir 7− plokštės arba akmenų grindys; 
8 – žiotys; 9 – inkaravimo kuolai
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Virš žiočių kuolai surišami perkaitinta plienine viela arba lyno vijomis. Vietoj medinių 
kuolų galima imti plieninius armatūrinius strypus (didesnio kaip 12 mm skersmens). Mine-
raliniame grunte įtvirtintos žiotys apiplūkiamos moliu. Žiočių sandūra su drenažo vamzdžiais 
ir vamzdžių sandūros 3 m atstumu nuo žiočių subetonuojamos. Drenažo imtuvo dugnas ties 
žiotimis stiprinamas betonine plokšte arba grindžiamas. Žiotys užpilamos rankiniu būdu grun-
tą pasluoksniui sutankinant. Virš žiočių supilamas žemių kauburėlis, kad, gruntui suslūgus, 
neliktų loma. Jeigu gali pritekėti paviršinio vandens, tai šalia žiočių reikia įrengti lataką.

Pastaruoju metu dažniausiai įrengiamos plastmasinės žiotys. Jų trūkumas tas, kad yra 
lengvos, lengvai ištraukiamos. Be to, jos degios. Kai grioviai sistemingai nušienaujami 
pavasarį, sudžiūvusi žolė kartais padegama. Degant žolei sudega ir plastmasinės žiotys 
bei jų vietą ženklinantys stulpeliai.

Paviršinio vandens nuleistuvai įrengiami šachtinio šulinio tipo iš gelžbetoninių 70 cm 
skersmens ir 1 m ilgio vamzdžių (8.22 pav.). 

8.22 pav. Paviršinio vandens nuleis-
tuvas:
1 – dangtis; 2 – išorinis nešmenų nu-
sodintuvas; 3 – smėlio ir žvyro mišinio 
kolonėlė; 4 – drenažo linija; 5 – per-
foruotas asbestcementinis vamzdis; 
6 – vidinis nešmenų nusodintuvas; 7 – 
šulinio žiedas; 8 – betoninės plokštės; 
9 – velėna; 10 – stulpelis

Nuleistuvai statomi įlomiuose, slėniuose, grioviuose bei pakelėse paviršiniam vande-
niui nuleisti į drenažo sistemas. Kartais pakelėse statomi nuleistuvai iš 0,5 m skersmens 
gelžbetoninių vamzdžių. Nuleistuvų įrengimas nesudėtingas. Vamzdžiai gaminami gelž-
betonio gamyklose arba aikštelėse. Į nuleistuvų įrengimo vietą vamzdžiai atvežami auto-
mobiliais arba traktoriais. Nuleistuvo įrengimo aikštelė slėniuose ir įlomiuose paruošia-
ma buldozeriu. Daugiakaušiu ekskavatoriumi iškasama drenažo tranšėja, o joje iškasama 
duobė vamzdžiams įleisti. Ant duobės dugno dedamas gelžbetoninis nuleistuvo dugnas, o 
ant jo kranu arba rankomis nuleidžiamas šulinio žiedas. Dugnas turi būti žemiau išeinan-
čios drenos. Sujungimai užtaisomi cemento skiediniu. Viršus uždengiamas gelžbetoniniu 
dangčiu. Aikštelė prie filtro grindžiama ant 10 cm žvyro sluoksnio arba išvelėnuojama. 
Vietoje gelžbetoninių nuleistukų gaminami ir įrengiami nuleistuvai iš plastmasinių vamz-
džių. Jų privalumas tas, kad jie lengvi – lengvai pervežami arba pernešami, lengvai pasta-
tomi, bet lengvai ir ištraukiami, taigi juos reikia labiau prižiūrėti. 

Panašiai įrengiami kontroliniai ir požeminiai šuliniai. 
Drenažo įrengimo kokybė tikrinama ir vertinama pagal leistinus nuokrypius.

8.10. Drenažo priežiūra, remontas ir rekonstrukcija

Nudrenuotame 2,6 mln. ha plote įrengta 1,59 mln. km drenažo linijų. Iš jų 268 tūkst. 
km rinktuvų (17 %) ir 1,32 mln. km (83 %) sausintuvų; 565 tūkst. žiogių, 11,2 tūkst. 
drenažo šulinių. Paviršiniam vandeniui į drenažo įrenginius nuleisti įrengta 142 tūkst. 
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vandens nuleistuvų. Visus šiuos įrenginius reikia prižiūrėti, sugedus remontuoti, o susidė-
vėjusius – rekonstruoti (atstatyti).

Drenažo priežiūra. Drenažas – tai požeminių vamzdynų ir įrenginių sistema, iš-
raizgiusi vos ne pusę Lietuvos teritorijos. Lietuvoje 1 ha drenuotos žemės vidutiniškai 
funkcionuoja 615 m požeminių arterijų. Jos funkcionuoja savaime, nenaudojant jokios 
papildomos energijos, savitakos principu, panaudojant amžiną žemės traukos jėgą. Šios 
sistemos privalumai yra tai, kad jos yra požeminės, nuolat funkcionuojančios ir niekam 
netrukdančios, trūkumai − jų funkcionavimas nematomas, atsiradę kliuviniai ir gedimai 
ne iškart pastebimi, nelengvai nustatomi ir nelengvai pataisomi. Drenažo vamzdynai 
– rinktuvai ir sausintuvai priežiūros nereikalauja ir gali funkcionuoti gana ilgai iki 100 
metų, gal ir daugiau. Tikslių duomenų nėra, bet veikiančių drenažų, įrengtų prieš 100 
metų, yra rasta. Bet, žinoma, tai tik reti atvejai. Vidutinis molinių vamzdžių drenažo 
eksploatavimo amžius, nustatytas vyriausybės nutarimu (Vyriausybės ...., 1995), yra 65 
metai. Galima abejoti šio termino pagrįstumu, tačiau, kol jis nepakeistas, privalu juo 
vadovautis. Drenažo vamzdynams (linijoms) – sausintuvams ir rinktuvams priežiūros 
nereikia, jeigu jie įrengti teisingai ir žmogaus veikla jiems nepakenkė. Vokietijoje, Olan-
dijoje ir kitose valstybėse taikomas drenažo praplovimas, tačiau tai jau remonto operaci-
ja. Bet drenažo sistema (8.23 pav.) susideda ne vien iš sausintuvų ir rinktuvų.

8.23 pav. Drenažo sistemos schema:
GR – griovys; Ž – žiotys; a – pagrindinis rink-
tuvas; b, c ir d – šoniniai rinktuvai; 1...29 – sau-
sintuvai; Š – šulinys; PVN – paviršinio vandens 
nuleistuvas

Daugiausia priežiūros reikia žiotims, paviršiniams vandens nuleistuvams, drenažo 
šuliniams. Jų veiklos sutrikimai gali pakenkti visos drenažo sistemos funkcionavimui. 
Drenažo žiotys ir paviršinio vandens nuleistuvai (PVN) yra svarbūs drenažo sistemų 
funkcionavimui, jie yra matomi ir juos reikia sistemingai prižiūrėti. Žiotis ir PVN nu-
leistuvus reikia apžiūrėti praėjus pavasario potvyniui ir po didesnių vasaros liūčių. Jeigu 
žiotys yra apgadintos, paplautos, jas reikia nedelsiant remontuoti. Laiku nesuremontavus 
žiogių, rinktuvuose pradeda nusėsti nešmenys ir gali būti užkimšta visa sistema. Jeigu, 
praėjus potvyniui, žiotys tebėra patvenktos, tai būtina valyti griovį − pašalinti susikau-
pusias sąnašas ir augaliją.
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Paviršinio vandens nuleistuvus reikia nuolat prižiūrėti. Dažniausiai pasitaikantys ge-
dimai yra šie:
•	 ties drenos prijungimo vieta suslūgęs žemės paviršius, sukritusios nusodintuvo dugno 

plokštės ar aiškiai matoma grunto išplovimo duobė;
•	 į išorinį nusodintuvą arba (ir) nuleistuvo vamzdį prinešta žemių, užkimštos vandens 

įtekėjimo angos, primesta akmenų ar kitokių atliekų.
Pavasarį (geriausia) arba rudenį apžiūrimi drenuoti plotai, nustatomi gedimai, nepakan-

kamai gerai veikiančios drenažo sistemų dalys, įvertinamos remonto darbų apimtys. Geriau-
sias laikas drenuotiems plotams apžiūrėti – prieš pavasarinį žemės dirbimą, kai dirvos pavir-
šius pradeda džiūti. Radus slėnyje ar įlomėje telkšančio vandens plotą be vandens slūgimo 
žymių, akivaizdu, kad sugedusi drena, sausintuvas ar rinktuvas (dažniausiai). Gedimo reikia 
ieškoti apsemtame plote arba netoliese. Vandens išsiveržimo į paviršių vietoje kartais matyti 
besiveržianti srovė, kaip iš šaltinio. Tai akivaizdi sugedusio rinktuvo vieta. Jeigu griovyje 
ties žiotimis yra išplauta daug sąnašų, tai reiškia, kad drenažo sistemoje yra gedimų.

Apžiūrint plotą reikia atkreipti dėmesį į latakus, skirtus paviršiniam vandeniui nuleisti 
į griovius. Potvynių metu jie gali būti išplauti ir juos reikia taisyti.

Jeigu apžiūros metu nustatytas plotas nepakankamai sausinamas, dirva ilgai išlieka 
šlapia, vadinasi sausintuvai yra sugedę, užkimšti ar užnešti sąnašomis. 75 ir 100 mm 
skersmens vandens nuleistuvus, sausintuvus ir rinktuvus prižiūri ir remontuoja žemių sa-
vininkai. 125 mm ir didesnio skersmens rinktuvus ir griovių latakus prižiūri ir remontuoja 
(kaip ir griovius) valstybinės melioracijos tarnybos.

Drenažo remontas. Visus pastebėtus drenažo gedimus reikia kuo skubiau pašalinti. Lai-
ku nepašalinus gedimų, jų daroma žala sparčiai didėja, gadinami kiti sistemos elementai.

Drenažo ir jo įrenginių remontas susideda iš gedimų vietos, pobūdžio ir priežasčių 
nustatymo ir gedimų pašalinimų.

Drenažo rinktuvų dažniausi gedimai:
•	 grunto išplovimai, kai tarp vamzdžių palikti per dideli tarpai ir jie nepakankamai apdė-

ti filtruojamosiomis medžiagomis. Išplautas gruntas gali užkimšti vamzdžius mažes-
nio nuolydžio vietose;

•	 drenažo vamzdžių sudūrimų dėl gamybos defektų, šlapiu metu važiuojant sunkiai 
technikai ar kitokių pažeidimų klojant ar užverčiant tranšėjas;

•	 vamzdžių užnešimas gruntu, patekusiu per neprižiūrimus sugadintus vandens nuleistu-
vus, drenažo šulinius, iškastas duobes;

•	 rinktuvų uždumblėjimas dėl ilgalaikio griovio patvenkimo;
•	 drenažo vamzdžių apaugimas žolių, krūmų bei medžių šaknimis. Šis gedimas dažniau-

siai pasitaiko užleistose, nenaudojamose žemėse.
Pasitaiko specifinių gedimų. Upių slėniuose, šlaituose, įlomiuose pasitaiko gruntų, pri-

sotintų geležies junginių. Iš dirvožemio išplaunama geležis drenažo vamzdžiuose gavusi 
oro oksiduojasi ir susidariusiais junginiais užkemša drenažo vamzdžius.

Labai pavojingi drenuotose žemėse įsiveisę asiūkliai. Jų šaknys labai gyvybingos, 
skverbiasi giliai ir, pasiekusios drenas, jas užkemša. Taip dažnai atsitinka užleistuose ne-
dirbamuose drenuotuose plotuose.
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Panašūs gedimai gali atsirasti ir sausintuvuose. Tik dėl mažo vandens kiekio gedimai 
sunkiau pastebimi ir padaro mažiau žalos. Tačiau pagrindinė sausintuvų gedimų priežastis 
− tai vamzdžių uždumblėjimas ir užnešimas sąnašomis. Mažas vandens kiekis ir greitis 
nepajėgia susikaupusių smulkių grunto dalelių išplauti, jos sėda ant vamzdžių dugno ir 
sienelių ir palaipsniui juos užkemša.

Labai svarbu tiksliai nustatyti drenažo gedimo vietą. Pirmiausia apytikriai nustatoma 
gedimų vieta pagal minėtus išorinius požymius. Tikslios vietos ir gedimų priežastys nu-
statomos atkasus vamzdžius. Yra sukonstruota įvairių drenų ieškojimo prietaisų, veikian-
čių ultragarso principu. Olandijoje, Vokietijoje drenažo gedimai paprastai nustatomi dre-
nažo praplovimo mašinomis (8.24 pav.). Jomis praplaunamos drenos ir tiksliai nustatomi 
kliuviniai (gedimai). Tokios mašinos pradedamos taikyti ir Lietuvoje. 

8.24 pav. Drenų praplovimo schema

Nustačius gedimų vietą vamzdžiai atkasami, pašalinama gedimo priežastis, vamzdžiai 
pakeičiami, užverčiama tranšėja, išlyginamas žemės paviršius.

Kai drenažo gedimų yra daugiau, tai sudaromas drenažo remonto projektas. Dre-
nažo gedimų vietos ir priežastys nustatomos inžinerinių tyrinėjimų metu. Tokiu 
atveju drenažas remontuojamas pagal projektą. Vidutinė 1 km drenažo (sausintuvų 
ir rinktuvų) remonto kaina 9 tūkst. Lt. Remontuojant 1 % drenažo per metus reikia 

 mln . Lt .
Norint sumažinti rekonstrukcijos darbų apimtį reikėtų kasmet remontuoti apie 3 % 

drenažo (įskaitant praplovimą). Olandijoje drenažas praplaunamas kas 3 – 5 metai. Lietu-
voje dėl vyraujančių tvirtesnių gruntų (priemoliai, priesmėliai) praplauti galima rečiau.

Drenažo rekonstrukcija. Drenažo sistemos, kaip ir visi statiniai, įrenginiai, dėvisi ir 
nyksta. Pagal vyriausybės patvirtintas ilgalaikio turto nusidėvėjimo normas (Vyriausy-
bės ... 1996) minimali drenažo susidėvėjimo norma nustatyta 80 metų, maksimali – 50. 
Imant vidutinišką susidėvėjimo normą 65 metus, metinė drenažo nusidėvėjimo nor-
ma 100:65=1,54 %. Normaliai prižiūrint ir remontuojant kasmet reikėtų rekonstruoti 

 tūkst. ha. Vidutinė 1 ha drenažo rekonstrukcijos kaina (2006 m. 
kainomis) yra 12 tūkst. Lt. Tad kasmet drenažo rekonstrukcijos darbams reikia 480 mln. 
Lt. Kadangi drenažo sausintuvai ir 69 % rinktuvų priklauso žemių savininkams, tai pa-
grindines lėšas drenažo rekonstrukcijai turi skirti žemių savininkai. Valstybė ir eS struk-
tūriniai fondai žemių savininkams teikia paramą iki 85 % drenažo remonto, rekonstrukci-
jos ir naujos statybos išlaidų.

Kuriant konkurencingus europinio lygio ūkius drenažo sistemas rekonstruoti yra būti-
na. Anksčiau įrengtos drenažo sistemos neatitinka šių dienų reikalavimų. Praeityje drena-
žo sausintuvams buvo naudojami 40 mm skersmens vamzdžiai, nepakankamai išlygintas 
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žemės paviršius, nepakanka statinių paviršiniam vandeniui suleisti į griovius ar į drenažą. 
Sausinimo efektyvumas sumažėjęs dėl vamzdžių uždumblėjimo, užžėlimo augmenijos 
šaknimis ir dėl kitų gedimų. Per mažai buvo skiriama dėmesio įlomėms ir žemesnėms 
vietoms intensyviai sausinti, todėl drenuoti plotai nevienodai išdžiūsta, o tai trukdo laiku 
įdirbti visą žemės plotą.

Prieš drenažo rekonstrukciją atliekami inžineriniai tyrinėjimo darbai ir sudaromi pro-
jektai. Rekonstruojant drenažo sistemas atliekami tokie pagrindiniai darbai.

Įrengiami nauji rinktuvai, jeigu seni yra sugedę ir juos remontuoti neverta arba jei 
pakloti per mažo skersmens. Nauji rinktuvai klojami greta buvusiųjų. Klojant rinktuvus 
perkasami esantys sausintuvai (8.25 pav.). Jeigu sausintuvai klojami iš naujo, tai jie įren-
giami taip pat kaip minėta 8.6 skirsnyje. Geriausia juos įrengti skersai buvusiems, kad 
seni būtų sugadinti ir netrukdytų naujiems funkcionuoti (8.25 pav.). 

8.25 pav. Drenažo sistemos pertvarkymo schema rekons-
truojant: 
1 ir 2 – nauji ir seni sausintuvai; 3 ir 4 – naujas ir senas 
rinktuvai; 5 – griovys

Jeigu nauji sausintuvai klojami ta pačia kryptimi, tai senuosius reikia sunaikinti per-
kasant kaip parodyta 8.25 pav. Jeigu veikiantys rinktuvai įrengti per mažo skersmens, tai 
greta klojami nauji ir veikiančios drenos prijungiamos prie naujo rinktuvo (8.26 pav.). 

8.26 pav. Sausintuvų prijungimo schema prie naujo rinktuvo, 
įrengto lygiagrečiai esamiems:
1 – griovys; 2 – veikiantis rinktuvas; 3 – naujas rinktuvas; 4 - sau-
sintuvai

Veikiantiems sausintuvams prijungti prie naujo rinktuvo geriausiai tinka polietileniniai 
vamzdžiai (8.27 pav.). Sausintuvų prijungimo vietoje gali būti keičiamas nuolydis (8.27 
pav., b). Jeigu rinktuvai nekeičiami, jie remontuojami. Remontas pradedamas nuo žiočių. 
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8.27 pav. Veikiančių 
sausintuvų prijungimo 
prie naujo rinktuvo 
schemos:
a – polietileniniu 
vamzdžiu; b – padidi-
nant nuolydį; 1 – sau-
sintuvo padėtis prieš 
ir po rekonstrukcijos; 
2 – nauji sausintuvo 
vamzdžiai; 3 – fa-
soninis prijungimo 
vamzdis; 4 – rinktuvo 
vamzdis; 5 – polietile-
ninis vamzdis

Kas 35−40 m ekskavatoriumi atkasami vamzdžiai, neiškasant iki vamzdžių 10−20 cm. 
Baigiama kasti rankomis. Išimami 2...3 vamzdžiai ir nustatomas nuosėdų kiekis. Į rinktu-
vo vamzdį įleidžiamas polietileninis vamzdis link kitos iškastos duobės. Jeigu atsiranda 
kliūtis, vadinasi, yra gedimas. Gedimų vietose panašiu būdu atkasami drenažo vamzdžiai, 
pašalinami gedimai, pakeičiami vamzdžiai. Baigus šalinti defektus reikia užversti duo-
bes, išlyginti plotą, rinktuvus reikia praplauti drenų praplovimo mašinomis. Sudėtingose 
(didelėse) drenažo sistemose užsinešusius sausintuvus sunku praplauti. Paprastai būna 
pigiau įrengti naujus negu praplauti esamus.

Drenažo rekonstrukciją reikia atlikti sausuoju metų laiku, kai vamzdžiuose nėra van-
dens. Kai vamzdžiais teka vanduo, tai darbas pasunkėja. Vandens pritekėjimui sulaikyti 
tarp vamzdžių įstatomos užsklandos (8.28 pav.). Plotas išlyginamas, paviršinio vandens 
nuleidimo sistemos ir statiniai įrengiami pagal dabartinius reikalavimus. Gerai veikiantys 
statiniai gali būti suremontuojami ir paliekami. 

8.28 pav. Metalinė užsklanda įstatoma tarp vamzdžių vandeniui 
sulaikyti remontuojant rinktuvą:
1 – metalinė užsklanda; 2 – rėmas; 3 – rankena   
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Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Kokios pagrindinės drenažo įrengimo medžiagos?
•	 Kokie taikomi drenažo įrengimo būdai?
•	 Kokius techninius duomenis reikia parengti drenažui įrengti?
•	 Koks drenažo nuolydžio reguliavimo lazeriu principas?
•	 Kokie drenažo įrengimo ypatumai slankiuose gruntuose?
•	 Kaip įrengiamas betranšėjis drenažas?
•	 Kokie pagrindiniai drenažo priežiūros darbai? Kokios naujausios mašinos ir agregatai 

naudojami šiems darbams?
•	 Kuo skiriasi drenažo remontas ir rekonstrukcija?
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vimas“ (Žin., 2005, Nr.3-59).
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žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr.3D−466 „Dėl melioracijos 
normatyvinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.127−4582).

7. Gerulaitis V., Grašys V., Janulevičius V. Melioracijos ir statybos mašinos. − Kaunas, 
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8. T.e.J. van Zeijts. Introduction on Land Drainage in the Netherlands. Utrecht, 1990. 
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9. DrėKinimo SiStemų, SiUrbLinių Statyba  
ir VamZDynų KLojimaS

9. 1. Drėkinimo sistemų statyba

Lietuvos klimato sąlygomis drėkinimo sistemos rengiamos tuose plotuose, kurių nerei-
kia sausinti, ir nusausintuose. Kompleksinės sausinimo ir drėkinimo sistemos vadinamos 
drėgmės reguliavimo sistemomis. Kai šlapia, jos dirvas sausina, o kai sausa, - drėkina. 
Drėkinimo sistemos būna: paviršinės, podirvinės ir lietinimo. Mūsų respublikoje dažniau-
siai rengiamos lietinimo sistemos. Per 1965-1990 metus drėkinimo sistemų buvo įrengta 
40 tūkst. hektarų plote. Šiuo metu drėkinama apie 10 tūkst. ha žemių. Rengiamos naujos 
sistemos, ypač komerciniuose daržininkystės ūkiuose, miškų daigynuose, spanguolynuose, 
taip pat sporto ir golfo aikštynuose, parkuose, augalams saugoti nuo šalnų, gaisrų ir kt.

Lietinimo sistemos susideda iš tokių pagrindinių dalių: vandens šaltinio, vandens imtuvo, 
siurblinės, magistralinio slėginio vamzdyno, paskirstomojo vamzdyno bei įrenginių ir lieti-
nimo įrenginių. Lietinimui vanduo dažniausiai tiekiamas vamzdžiais. Lietinant mašinomis, 
vandenį galima tiekti ir paskirstyti grioviais. Galima įrengti ir mišrų tinklą: magistralinė linija 
− slėginis vamzdynas, o paskirstomasis tinklas − grioviai. Lietinimo sistemos esti stacionari-
nės, pusiau stacionarinės ir kilnojamosios. Stacionarinių sistemų visos dalys pastovios. Pusiau 
stacionarinių − kai kurios dalys (lietinimo įrenginys, siurblinė ar skirstomasis vamzdynas) 
yra kilnojamos. Kilnojamųjų sistemų visos dalys yra kilnojamos. Stacionarinėms lietinimo 
sistemoms įrengti atliekami statybos ir montavimo darbai, o kilnojamoms - tik montavimo .

Vandens šaltiniai drėkinimo sistemose esti upės, ežerai ir tvenkiniai. Upės ir ežerai gali 
būti reguliuojami: valomi bei gilinami. Ant upių bei upelių gali būti įrengiami tvenkiniai, 
pastatant žemių užtvankas ir gelžbetonines pralaidas potvynio vandeniui nuleisti. Van-
dens imtuvai ir siurblinės įrengiamos stacionarinės, kilnojamosios arba plaukiojamosios. 
Plaukiojamosios siurblinės ir vandens imtuvo antgaliai montuojami ant pontonų. Tokios 
plaukiojamosios siurblinės gaminamos gamyklose serijiniu būdu ir statybos vietoje tik su-
montuojamos. Kilnojamosios siurblinės montuojamos ant traktorių bei automobilių šasi 
arba ant metalinių rogių ir pervežamos iš vienos vietos į kitą. Stacionarinės siurblinės 
įrengiamos pastatuose su elektrinėmis pavaromis. Stacionarinę siurblinę, siurbimo linijas 
ir vandens imtuvus reikia įrengti prieš pripildant tvenkinius. Taip statyti lengviau, nes 
dirbama sausoje vietoje. Vandens imtuvams iš upių ir ežerų įrengti statybos vieta aptveria-
ma laikinomis užtvaromis, išsiurbiamas vanduo, pamatų duobė nusausinama ir laikoma 
sausa, kol bus užbaigti statybos darbai.

Žemių užtvankos, vandens pertekliaus pralaidos, siurblinės bei vandens imtuvai stato-
mi bendrais hidrotechninių statinių statybos principais (10 skyrius).

Svarbiausios drėkinimo sistemos dalys yra siurblinė, magistralinis ir skirstomasis tin-
klas su reikiamais įrenginiais ir lietinimo aparatūra. 

Slėginis magistralinis bei skirstomasis tinklas įrengiamas iš špižinių, plieninių, gelž-
betoninių ir polietileninių vamzdžių (žr. 9.3 skirsnis.). Be to, surenkamieji − išardomieji 
vamzdynai gali būti aliumininiai bei nerūdijančio plieno.
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Drėkinimo sistemoms statyti reikia daugiau ir įvairesnių medžiagų, negu sausinimo 
sistemoms, todėl organizaciniu požiūriu drėkinimo sistemų statyba yra sudėtingesnė. 
Labai svarbu laiku apsirūpinti statybinėmis medžiagomis ir įranga, kad nieko netrūktų. 
Medžiagoms laikyti objekte įrengiami sandėliai. Smulkioms medžiagoms ir inventoriui 
laikyti įrengiami laikini uždarieji sandėliai. 

Drėkinimo sistemų pagrindiniai elementai – siurblinės, tinklai, laistymo aparatūra pasižymi 
didele įvairove. Siurblinių statybos technologija pateikta 9.2 skirsnis., o vamzdynų – 9.3 sk.

Lietinimo aparatūra taikoma labai įvairi, priklausomai nuo auginamų kultūrų, dirvože-
mio savybių, drėkinamųjų sistemų dydžio, drėkinimo intensyvumo ir kitų sąlygų. Pramonė 
gamina įvairius lietinimo aparatus − nuo labai mažų iki labai galingų, kurių liejimo spindu-
lys gali būti nuo 5 iki 75 m. Didžiausios lietinimo aparatūros tiekimo įmonės europoje yra 
„Intersigma“ (Čekija), NAAN (Izraelis, „Bauer“ (Austrija), „Rain Bird“ (Prancūzija) ir kt.

Projekto lietinimo aparatūra numatoma pagal siurblinių pasiekiamą slėgį, liejimo debitą, 
laistomo ploto dydį ir konfigūraciją. Lietinimo aparatūros sumontavimas sunkumų nekelia.

Pagal valdymą drėkinimo sistemos įrengiamos stacionariosios, mobiliosios, rankinio 
valdymo ir kompiuterizuotos.

Drėkinimo vamzdynai klojami požeminiai, antžeminiai ir surenkamieji-išardomieji, 
lankstieji-guminiai ar iš kitokių medžiagų.

Įrengiant mobilias drėkinimo sistemas dažnai naudojamos juostinės lietinimo maši-
nos. Jos gali būti įvairaus dydžio. Vienu metu liejamos juostos plotis gali būti nuo 30 iki 
105 m, o ilgis iki 400 m.

9.2. Siurblinių statyba

Siurblinės yra svarbiausi drėkinimo sistemų statiniai. Siurblinės skirtos vandeniui iš 
drėkinimo šaltinių paimti ir slėgiui drėkinimo vamzdynuose sudaryti. Siurblinėse mon-
tuojami siurbliai (vandens ir oro) su varikliais (dažniausiai elektriniais), vamzdynai (van-
dens paėmimo ir slėginiai), sklendės, fasoninės detalės, elektros instaliacija. Siurblinės 
gali būti statomos ant vandens telkinio kranto ir plaukiojamosios. Stacionarinės siurblinės 
statomos didesnėse lietinimo sistemose. Mažiems plotams drėkinti gali būti naudojamos 
kilnojamosios siurblinės. Stacionarinės siurblinės statomos ant kranto, tvirto mineralinio 
grunto. Kai siurblinės statybos vietoje gruntas silpnas, reikia imtis specialių priemonių 
pagrindo gruntui sutvirtinti (žr. 5 sk.) arba įrengti polių pamatus. Kad vandenį paimti būtų 
lengviau, stacionarinės siurblinės įgilinamos iki vandens telkinio vandens lygio arba dar 
giliau. Todėl siurblinių pastatas paprastai susideda iš 2 dalių: požeminės ir antžeminės. 
Siurblinės statomos stačiakampės arba apvalios. Stačiakampių siurblinių požeminė dalis 
paprastai montuojama iš betoninių pamatų blokų. Apvalių siurblinių požeminė dalis be-
tonuojama iškasus pamatų duobę arba betonuojama nuleidžiamojo šulinio principu. Si-
urblinės statybvietė paruošiama įprastiniu būdu (žr. 6 sk.). Pamatų duobei nusausinti ga-
lima panaudoti tranšėjas, iškastas siurbimo vamzdynams montuoti. Siurbimo ir slėginiai 
vamzdynai gali būti sumontuoti iki montuojant pamatus arba juos sumontavus taip, kad 
montavimo vietose būtų paliktos angos. Siurblinės požeminės dalies montavimo schema 
parodyta 9.1 pav. 
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9.1 pav. Siurblinės požeminės dalies montavimo technologinė schema:
1 – įsiurbiamieji vamzdynai ir tranšėjos; 2 – siurblių pamatai; 3 – siurblinės požeminės dalies sie-
nos montuojamos iš betoninių pamatų blokų; 4 – krano judėjimo trasa; 5 – transporto su pamatų 
blokais judėjimo trasa; 6 – slėginiai vamzdynai ir tranšėjos; 7 – kranas; 8 – blokų pervežimo trans-
portas; 9 – pamatų blokai; 10 – atraminės pamatų plokštės (banketės)

Antžeminė dalis statoma sumontavus požeminę dalį, išbetonavus perdangą su reikia-
momis angomis. Perdanga gali būti montuojama ir iš perdangos plokščių arba taikomas 
šių būdų derinys. Antžeminės dalis paprastai statoma iš silikatinių plytų, o perdanga mon-
tuojama iš perdangos plokščių, nes čia angos nereikalingos. Antžeminės dalies statybos ir 
perdangos montavimo technologinė schema parodyta 9.2 pav.

9.2 pav. Siurblinės ant-
žeminės dalies mūro 
darbų ir perdangos 
plokščių montavimo 
technologinė schema:
1 – perdangos plokštės; 
2 – automobilinis kra-
nas; 3 – mūro sienos; 
4 – požeminės dalies 
sienos iš betoninių pa-
matų blokų; 5 – pože-
minės dalies perdanga; 
6 – plytų konteineris; 
7 – hidraulinis kranas.
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Stogas gali būti statomas šlaitinis arba paliekamas plokščias. Pastaruoju atveju virš per-
dangos plokščių įrengiamas termoizoliacinis ir hidroizoliacinis sluoksnis. Vandeniui nute-
kėti išbetonuojama nuolydžio prizmė arba perdangos plokštės montuojamos su nuolydžiu.

Siurblinių požeminė dalis gali būti betonuojama nuleidžiamojo šulinio principu (žr. 5 sk.).
Didelės stacionarinės siurblinės gali būti statomos dideliems plotams drėkinti, van-

dentiekos, vandenvalos ir kitais tikslais. Dažniausiai ūkininkams drėkinti didelių masy-
vų nereikia, todėl nereikalingos ir didelės siurblinės. Taikant modernią mobilią lietinimo 
techniką, dažnai naudojamos ir įgilintos siurblinės su panardinamaisiais siurbliais. 9.3 
pav. parodyta įgilintos siurblinės su panardinamuoju siurbliu schema. Jos statyba papras-
ta. Nereikia antžeminės dalies, drenažo, vakuuminės užpildymo sistemos.

 9.3 pav. Įgilintos siurblinės su panardinamuoju siurbliu schema:
1 - siurblinės šulinys 120-200 cm skersmens; 2 – panardinamas siurblys; 3 – plieninis slėginis 
vamzdynas ne plonesnis kaip 50 mm skersmens; 4 – įlipimo metalinės kopėtėlės; 5 – siurblinės 
šulinio dangtis; 6 – siurblinės dugnas; 7 – vandens išleidimo (drenažo) vamzdis; 8 – paskirsty-
mo šulinys su atbuliniu ir apsauginiu vožtuvais, išleidimo ventiliu, sklendėmis ir kita armatūra; 
9 – plieninis siurbimo vamzdynas (10 cm skersmens ar storesnis); 10 – plieninis simetriškas išplė-
timas 10-20 cm ar didesnis

Siurblinė statoma ant tvirto pagrindo 10−20 m atstumu nuo vandens tvenkinio, ežero ar 
upės. Siurblinės sienelės montuojamos iš 120-200 cm skersmens gelžbetoninių vamzdžių 
iki 3−6 m gylio, priklausomai nuo grunto ir reljefo sąlygų. Gelžbetoniniai vamzdžiai nulei-
džiami nuleidžiamojo šulinio metodu (žr. 5 sk.) arba iškasus pamatų duobę. Besifiltruojantis 
vanduo išsiurbiamas. Vamzdžiai montuojami ant gelžbetoninės plokštės arba dugnas išbeto-
nuojamas. Ant gelžbetoninio dugno montuojamas panardinamasis siurblys, slėginis vamz-
dynas ir metalinės įlipimo kopėtėlės. Paruošiama siurbiamojo vamzdžio įleidimo anga. Si-
urbiamajam vamzdžiui pakloti tranšėja kasama nuo siurblinės šulinio duobės link vandens 
šaltinio. Tranšėja sujungiama su vandens šaltinio dugnu kasant gruntą iš po vandens, arba 
statybos vieta atitveriama laikina žemių ar įlaido užtvara. Siurbiamasis vamzdis paprastai 
montuojamas metalinis ant žvyro pasluoksnio. Kiti baigiamieji darbai įprastiniai.

Įgilintų siurblinių su panardinamaisiais siurbliais eksploatacija paprasta. Siurbliai vei-
kia patikimai. Siurblių našumas ir slėgis parenkamas pagal poreikį. Pramonė gamina įvai-
riausių modifikacijų panardinamuosius siurblius.

Švedijos firma „Flygt“ gamina įvairių modifikacijų panardinamuosius siurblius − nuo 
28,8 iki 216 m3/h našumo (slėgio aukštis nuo 14 iki 120 m).
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9.3. Vamzdynų klojimas

9.3.1. Tranšėjų kasimas vamzdžiams kloti

Tranšėjų ašys, posūkių ir kiti būdingi taškai vietovėje paženklinami geodeziniais ins-
trumentais 6.2 skirsnyje aprašytais metodais. Dugno nuolydžio kitimo vietos, tranšėjų vir-
šaus plotis, šulinių ir kitokių įrenginių vietos paženklinamos, atlikus trasų paruošiamuo-
sius darbus. Tranšėjų trasos nuvalomos ir išlyginamos. Dažniausiai drėkinimo vamzdžiai 
klojami virš drenažo. Kartais drėkinimo vamzdžiai klojami žemiau negu drenažas. Tuo-
met vanduo žiemą iš jų neišleidžiamas. Drenažo ir drėkinimo vamzdžių susikirtimo vieto-
se tarp vamzdžių turi būti ne mažiau kaip 20 cm tarpas. Drėkinimo vamzdžiai klojami ne 
sekliau kaip 70 cm gylyje. Skirstomojo tinklo vamzdžiai dažniausiai klojami 0,7−1,0 m, o 
magistralinio − 1−1,5 m gylyje (nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus). Kalvotame 
reljefe kartais vamzdžiai klojami daug giliau.

Normalaus drėgnumo gruntuose tranšėjos su vertikalinėmis sienutėmis kasamos tokio 
gylio: a) smėlio ir žvyro gruntuose - iki 1 m; b) priesmėlio ir priemolio - iki 1,25 m; c) 
molio - iki 1,5 m. Gilesnės tranšėjos kasamos su nuožulniais šlaitais arba stiprinamos. 
Tranšėjų dugno plotis parenkamas pagal vamzdžių skersmenį ir klojimo būdą vadovau-
jantis 9. 1 lentele.

9.1 lentelė. Tranšėjų dugno plotis pagal klojimo būdą, vamzdžių rūšį ir skersmenį
Tranšėjų dugno plotis m

Vamzdžių klojimo būdas plieniniams vamzdžiams
Ketiniams, gelžbetoniniams  

ir plastmasiniams
vamzdžiams

Sekcijoms d + 0,3 -
Atskirais vamzdžiais
d  0,5 m d +0,5 m d +0,6 m
d >0,5 m d +0,8 m d +1,0 m

Kai tranšėjose tenka dirbti darbininkams, tai dugnas turi būti ne siauresnis kaip 70 cm.
Drėkinimo vamzdžiams kloti reikia kasti platesnes tranšėjas, negu drenažui įrengti. 

Todėl tranšėjoms kasti geriau tinka vienakaušiai ekskavatoriai su atbuliniu kastuvu. Dau-
giakaušiais ekskavatoriais tranšėjos iškasamos tiksliau, todėl mažiau sugaištama dugnui 
rankomis ruošti. Tik vamzdžių sandūrų vietose tranšėjas reikia paplatinti kasant vienakau-
šiais arba daugiakaušiais ekskavatoriais skersai.

Tranšėjos kasamos analogiškai kaip drenažo rinktuvams. Kad jų nepergilintume, re-
komenduojama ekskavatoriais nekasti 5−10 cm iki projektinio gylio. Iki projektinio gylio 
tranšėja baigiama kasti rankomis ir klojami vamzdžiai. Iškastą gruntą geriausia pilti vie-
noje tranšėjos pusėje, ne arčiau kaip 0,5 m. Kasant vienakaušiais ekskavatoriais gilias ir 
plačias tranšėjas, vienoje pusėje gruntas netelpa, todėl reikia pilti abiejose pusėse. Tuomet 
vienoje tranšėjos pusėje paliekamas ne siauresnis kaip 0,5 m pločio takas, o kitoje - ne 
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siauresnis kaip 1,0 m. Be to, pastarojoje pusėje kas 20-50 m paliekami neužpilti tarpai 
vamzdžiams ir kitoms medžiagoms bei prietaisams atvežti ir išvežti.

Daugiakaušiai ekskavatoriai tranšėjas gali kasti, kai žemės paviršiaus nuolydis ne di-
desnis kaip 10 %, o vienakaušiai – 20 %. Jei paviršiaus nuolydis didesnis, ekskavatorius 
reikia inkaruoti arba tranšėjas kasti buldozeriais ar rankiniu būdu. Vienakaušiais ekskava-
toriais tranšėjos dažniausiai kasamos trapecinio profilio, ne siauresnės kaip 0,7 m dugno 
pločio. Šlaitai dažniausiai daromi −1:1.

Besisunkiantis į tranšėją gruntinis vanduo pašalinamas išcentriniais siurbliais (kai grun-
tai nelabai laidūs) arba gruntinio vandens horizontas dirbtinai pažeminamas adatiniais fil-
trais (laidžiuose gruntuose). Adatiniai filtrai įrengiami vienoje tranšėjos pusėje (kai tranšė-
ja siaura ir sekli) arba abiejose pusėse (kai tranšėja plati ir gili). Kur normalūs mineraliniai 
gruntai, vamzdžiai klojami ant natūralaus (nejudinto grunto) pagrindo. Ant labai netvirtų, 
vandens prisotintų smėlinių gruntų pilamas žvyro ar skaldos sluoksnis, o ant jo betonuoja-
mas arba iš plokščių surenkamas pamatas. Ant išjudinto arba šlapio grunto vamzdžių kloti 
neleidžiama. Tokį gruntą reikia išimti ir užpilti smėlio arba žvyro, kad sutvirtėtų.

9.3.2. vamzdžių klojimas

Vamzdynai klojami iš ketinių, gelžbetoninių, plieninių, keraminių ar polietileninių 
vamzdžių. Vamzdžiai klojami projektiniame gylyje ne sekliau kaip 0,7 m (nuo vamzdžių 
viršaus). Ketiniams vamzdžiams kloti tranšėjos dugne tiksliai pagal nuolydį padaromas 
lovelis. Be lovelio galima kloti tik iki 250 mm skersmens vamzdžius. Tranšėjos dugno 
nuolydžiui tirti tranšėjos šlaite arba šalia jos ant stovų ištempiamas lynelis (virvelė). Du-
gno nuolydis pagal ištemptą lynelį (virvelę) tikrinamas kampine matuokle. Nukrypimai 
nuo projektinio nuolydžio 10 m bare gali būti ne didesni kaip 0,2 %. Vamzdžių sujungimų 
vietose iškasamos duobutės. Jas iškasus, lengviau užtaisyti sujungimus. Duobutės kasa-
mos visu tranšėjos dugno pločiu 0,3−0,4 m gylio ir 0,55−1,0 m ilgio.

Vamzdžiai išvedžiojami pagal trasas ir išdėstomi reikiama kryptimi 1−1,5 m atstumu 
nuo tranšėjos. Lengviau vamzdžius montuoti, kai įmovos nukreiptos į įkalnę, nepaisant 
vandens tekėjimo krypties. Klojami vamzdžiai apžiūrimi, padaužomi 0,5 kg svorio plak-
tuku. Įtrūkę, su skylutėmis vamzdžiai skleidžia šaižų, duslų garsą. Tokių vamzdžių kloti 
negalima. Ant įtrūkusių arba pailgomis skylutėmis iki 22 mm ilgio vamzdžių galima uždėti 
movas su guminiais intarpais ir suveržti varžtais. Kad nerūdytų, varžtai sutepami bitumu. 
Vamzdžiai iki 20 cm skersmens į tranšėją nuleidžiami rankomis, o didesnio skersmens − 
kranu. Vamzdžiams į tranšėją nuleisti lynas apjuosiamas prie galų arba užkabinamas už 
galų kabliais. Prieš leidžiant į tranšėją, metaliniais šepečiais išvalomos vamzdžių įmovos 
ir nuvaloma lygių galų izoliacija.

Ketiniai vamzdžiai sujungiami guminiais manžetais (intarpais). Prieš sujungiant vamz-
džius, į movą įdedami guminiai manžetai. Kad būtų lengviau sujungti, jie tepami grafito-
glicerininiu ar kitokiu tepalu. Vamzdžio lygusis galas į įmovą įspaudžiamas hidrauliniu 
arba rankiniu būdu (mažesnio skersmens vamzdžiais). 9.4 pav. parodyta ketinių vamzdžių 
sujungimo schema hidrauliniu cilindru ir lynais.
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9.4 pav. Ketinių 
vamzdžių sujungi-
mo hidraulinio cilin-
dro ir lynų kilpomis 
schema:
1 – ketiniai vamz-
džiai; 2 – metalinių 
lynų kilpos; 3 – hi-
drocilindras; 4 – hi-
drocilindro stūmo-
klis

Sunkiomis sąlygomis svarbias vietas galima užlieti karštu švinu, užkalti šaltu švinu, 
aliuminio drožlėmis, aliuminio juosta arba aliuminio viela. Dažniausiai užliejama karštu 
švinu, nes toks sujungimas esti stipriausias.

Panašiai klojami gelžbetoniniai ir polietileniniai vamzdžiai. 9.5 pav. parodyta drėkini-
mo vamzdynų klojimo technologinė schema, vamzdžius jungiant hidrauliniu būdu.

9.5 pav. Vamzdyno klojimo technologinė schema:
1 – vamzdyno armatūra; 2 – armatūros šuliniai; 3 – vamzdynai; 4 – kranas; 5 – kilpos iš metalinio 
lyno; 6 – hidrocilindras vamzdžiams sutankinti; 7 – paruoštas griovelis vamzdžiams kloti tranšėjos du-
gne; 9 – šulinių dugno plokštės; 10 – šulinių gelžbetoniniai vamzdžiai (žiedai); 11 – kasama tranšėja; 
12 – grunto kavaljeras; 13 – ekskavatorius; 14 – buldozeris
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Plieniniams vamzdžiams kloti tranšėja paruošiama aukščiau minėtu būdu. Plieniniai 
vamzdžiai paprastai jungiami suvirinant. Špižinės fasoninės dalys su plieniniais vamz-
džiais jungiamos flanšais. Plieniniai vamzdžiai yra kiek  elastingi, todėl juos galima suvi-
rinti ant kranto, paskui nuleisti į tranšėją. Virinant nuo vamzdžių galų specialia šlifavimo 
mašina arba dilde nuvalomos rūdys. Plieniniai vamzdžiai virinami ant tranšėjos krašto 
arba ant specialių padėklų virš tranšėjos. Suvirinti ir izoliuoti vamzdžiai nuleidžiami į 
tranšėjos dugną. Jeigu vamzdžiai sujungti ant padėklų virš tranšėjos, tai padėklai vienas 
po kito perpjaunami ir vamzdžiai savo svoriu palaipsniui gula ant tranšėjos dugno. Ant 
tranšėjos krašto sujungti vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami kranais. Plieninius vamzdžius 
galima virinti nenutrūkstamai ir sekcijomis. Sekcijomis vamzdžiai suvirinami po 36−100 
m. Atsižvelgiant į vamzdžių skersmenį ir reljefą, sekcijų ilgis parenkamas toks, kad viri-
nant jas galima būtų sukioti. Vėliau sekcijos virinamos į nenutrūkstamą vamzdyną. Virinti 
sekcijomis patogu, nes jas pasukus, galima parinkti tinkamiausią darbui padėtį. Kartais 
vamzdžius arba akcijas tenka virinti tranšėjose. Tuomet virinimo vietose kasamos duobu-
tės (0,7 m gylio, 1 m ilgio ir tokio pločio kaip dugnas).

Vamzdžiai dažniausiai virinami rankiniais elektriniais aparatais 2−3 sluoksniais. Viri-
nant pirmą sluoksnį, reikia išlydyti vamzdžių briaunas iš vidaus. Tinkamai suvirinus, susi-
lydžiusio metalo siūlė esti siaura ir tolygiai išsikišusi į vamzdžių vidų 1−2 mm pagal visą 
perimetrą. Blogai suvirinus, vamzdžių viduje susidaro netaisyklingos formos ir skirtingo 
aukščio iškilimai. Virinant antrą ir trečią sluoksnį, reikia nuo ankstesnio virinimo siūlės 
nuvalyti šlaką ir prilipusį metalą. Valoma dilde, metaliniu šepečiu arba kirstuku. Nuo visai 
suvirintų siūlių nuvalomas šlakas, nukapojamos susilydžiusio metalo iškišos ir izoliuoja-
ma antikorozinėmis medžiagomis. Vamzdžiams pjaustyti ir skylėms išpjauti geriau tinka 
dujinio suvirinimo aparatai. Kai kada jais galima suvirinti ir vamzdžių sandūras.

Plieninių vamzdžių apsauga nuo korozijos. Plieninius vamzdžius bei plieninę armatūrą 
grunte veikia ištirpusios druskos, rūgštys, šarmai bei organinės medžiagos, kurios reaguoja 
su metalu ir jį ardo. Korozija vyksta iš vamzdžių vidaus ir iš išorės. Iš vidaus vamzdžius 
ardo ore bei vandenyje esančios minėtos medžiagos, o iš išorės − esančios grunte. Vidinė 
korozija esti mažesnė negu išorinė. Korozijai iš vidaus mažinti vamzdžius reikia laikyti 
pripildytus vandens. Pastaruoju metu dažniausiai naudojami tiekėjų paruošti vamzdžiai su 
antikorozine danga. Tačiau bet kuriuo atveju juos suvirinus reikia apdoroti siūles.

Gruntų korozinis aktyvumas nevienodas: smėlis yra mažo korozinio aktyvumo, molis 
− vidutinio, durpės ir juodžemis − didelio. Siekiant vamzdžius apsaugoti nuo korozijos 
jie izoliuojami. Izoliuojama bitumu, klijuota plastmasine plėvele, silikatiniais skiediniais, 
guminiais klijais, tepalais „faizol” ir „armatiz”, faolitu ir kt. Dažniausiai vamzdžiai izo-
liuojami bitumu ir plastmasine plėvele. Bitumas kartais maišomas su guma, asbestu arba 
kaolinu. Patikimiau izoliuojama apvyniojus bitumuotą paviršių hidroizoliu, stiklo audiniu 
arba kraftpopieriumi. Kad izoliacijos sluoksnis tinkamai priliptų, vamzdžius reikia gerai 
nuvalyti. Vamzdžiai valomi mechaniškai arba nuplaunami cheminėmis medžiagomis (2 % 
natrio jodidu ir kt.). Pramonė paprastai tiekia metalinius vamzdžius su antikorozine danga, 
tačiau suvirintas siūles reikia apdoroti ir padengti antikorozine danga statybos vietoje.
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Nuvalius rūdis, ne vėliau kaip po 2 valandų vamzdžių sandūros gruntuojamos. Jeigu 
izoliuojama bitumo kilmės medžiagomis, tai gruntuojama bitumo ir neetilinio benzino mi-
šiniu (1 : 3). Kai vamzdžiai izoliuojami klijuota plastmasine plėvele, tai gruntuojama spec. 
klijais Normali (3 mm) vamzdžių izoliacija bitumu atliekama pagal tokią schemą: grunta-
vimas, 2 sluoksniai bitumo (kiekvieno sluoksnio storis − 1−1,5 mm) ir kraftpopierius. Sti-
presnės (6 mm) vamzdžių izoliacijos bitumu schema tokia: gruntavimas, 2 sluoksniai bitu-
mo, ruloninė medžiaga, 2 sluoksniai bitumo, kraftpopierius. Labai stipri (9 mm) vamzdžių 
izoliacija bitumu atliekama taip: gruntuojama, 2 sluoksniai bitumo ir ruloninė medžiaga, 
kartojama 3 kartus, paskui apvyniojama kraftpopieriumi. Dedant minėtus sluoksnius antrą 
ir trečią kartą, į bitumą reikia primaišyti 15−25 % kaolino arba klintmilčių.

Plastmasiniai (polivinilchloridiniai (PVC), polietileniniai (Pe) ir polipropileno (PP) ir 
kt.) mažo skersmens (16−50 mm) tiekiami ritiniuose 30−120 m ilgio, didesnio skersmens 
atskirais vamzdžiais 4−12 m ilgio.

Drėkinimo, vandentiekos ir vandenvalos sistemose slėginiams vamzdynams kloti nau-
dojami plastmasiniai 16−630 mm skersmens vamzdžiai. Jie lengvi, atsparūs korozijai, 
lengvai montuojami. Vamzdžiai sujungiami movomis arba sulydomi.

Sujungti movomis vamzdžiai tiekiami su į movą įstatytais guminiais žiedais, pateptais 
specialiu silikono tepalu. Vamzdžiai montuojami paprastai. Vamzdžių galai suderinami. 
Lygusis galas taip pat gali būti tepamas silikonu. Lygusis galas spaudžiamas į įmovą iki 
paženklintos vietos. Vamzdžio sulydymas yra taip pat paprastas ir patikimas. Sulydy-
mo vietos tampa tvirtesnės net už vamzdžius. Sandūroms sulydyti naudojamas įtaisas, 
įkaitinantis vamzdžių galus. Vamzdžių galai glotniai ir lygiagrečiai sulyginami elektriniu 
vamzdžių lygintuvu. Tada tarp jų įdedama teflonu padengta kaitinimo plokštė, kurios nu-
statytą temperatūrą reguliuoja termostatas. Kai vamzdžių galai išsilydo, plokštė išimama, 
o vamzdžių galai suspaudžiami ir laikomi, kol atauš.

9.3.3. Armatūros ir šulinių montavimas

Projekte numatytose vietose šulinių dugnas sutvarkomas prieš klojant vamzdžius. Iš-
kasus tranšėjas, šulinių vietos rengiamos rankiniu būdu.

Sausuose gruntuose šulinių dugnas daromas iš 10−15 cm storio skaldos sluoksnio arba 
dviejų eilių plytų, o šlapiuose gruntuose − išbetonuojamas arba klojamas gatavos gelžbe-
toninės plokštės. Dugnas betonuojamas 10−20 cm sluoksniu ant 10−15 cm storio žvyro 
arba skaldos ir hidroizoliacijos sluoksnių. Gelžbetoninės plokštės taip pat klojamos ant 
10-15 cm storio žvyro ar skaldos sluoksnio. Fasoninės dalys, hidrantai, vantuzai ir kita 
armatūra montuojama paklojus vamzdžius.

Mazgus patogiausia sumontuoti mechaninėse dirbtuvėse. Tam tikslui pagal darbo brė-
žinius atrenkamos, patikrinamos fasoninės dalys bei armatūra. Mazgai dirbtuvėse sumon-
tuojami specialiais prietaisais. Mazgus galima suvirinti iš plieninių vamzdžių. Sumontuoti 
jie išbandomi hidrauliškai. Į montavimo vietą paruošti mazgai vežami supakuoti dėžėse.

Mazgai montuojami taip: ant šulinio dugno dedamos medinės laikinos atramos, ant 
kurių autokranu nuleidžiami mazgai. Paskui jie pritaikomi prie paklotų vamzdžių galų. 
Jungiant mazgus prie paklotų vamzdžių, pirmiausia sujungiami flanšai, paskui užtaisomi 
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moviniai sujungimai. Su asbocementiniais ar gelžbetoniniais vamzdžiais mazgai jungia-
mi lanksčia sandūra su uždedama mova ir flanšais.

Prijungus mazgus prie vamzdžių, betonuojamos nuolatinės mazgo atramos ir montuo-
jamos šulinių sienelės. Jos montuojamos iš gelžbetoninių žiedų arba stačiakampio profilio 
gelžbetoninių blokų. Prieš nuleidžiant pirmąjį sienelių žiedą arba bloką, pagrindas ištepa-
mas cemento skiediniu ir iškertamos angos vamzdžiams įleisti. Angas reikia iškirsti atsar-
giai, kad žiedas arba blokas nesuskilinėtų. Gelžbetoniniai žiedai arba blokai ant pagrindo 
nuleidžiami autokranais arba trikojais su skrysčiais.

Ant šulinio dugno dedami mediniai pleištai. Galutinai į vietą elementai pastatomi 
laužtuvais, paskui mediniai pleištai išimami. Prieš nuleidžiant antrą elementą, pirmasis 
ištepamas cemento skiediniu ir ant jo dedami mediniai pleištai. Nuleidus antrą elemen-
tą, laužtuvais nustatoma jo padėtis ir ištraukiami mediniai pleištai. elementų sujungimo 
siūlė ir vamzdžiams įleisti iškastos angos iš abiejų pusių užtrinamos cemento skiediniu 
arba moliu. Įlipti į šulinį kas 30−35 cm įtaisomos kabės. Tam tikslui sienelėse iškertamos 
skylės, įtaisomos kabės ir užbetonuojama. Šuliniai uždengiami dangčiais.

Vamzdynų posūkiuose ir galuose dedamos gelžbetoninės plokštės, kad į jas vamzdžiai 
tvirtai atsiremtų ir nejudėtų iš vietos nuo hidraulinių smūgių.

9.3.4. Vamzdynų klojimas betranšėju būdu

Vamzdynams kloti po kliūtimis (keliais, geležinkeliais, vandens telkiniais, statiniais ir 
pan.) sėkmingai taikomas betranšėjis vamzdynų klojimas (9.6 pav.). Toks būdas labai tin-
ka vamzdynams kloti gyvenvietėse, miesteliuose ir miestuose, ir ypač remontuoti esamus 
vamzdynus. Betranšėjės technologijos per pastarąjį dešimtmetį ypač ištobulėjo. Betran-
šėju būdu vamzdynai klojami horizontalaus valdomo gręžimo specialių dėklų kalimo ir 
kikrotunelio metodais.

9.6 pav. Betranšėjo vamzdynų klojimo schema

Horizontalaus valdomo gręžimo principu klojami vamzdynai iki 900 m, o kartais ir 
daugiau. Taikoma sausojo ir šlapiojo horizontalaus valdomo gręžimo technologija. 

Dažniausiai taikoma šlapiojo horizontalaus valdomo gręžimo technologija. Specialio-
mis gręžimo staklėmis (9.7 pav.) gręžiamas pirminis 42−145 mm skersmens gręžinys. 
Pirminis gręžinys gręžiamas nuo pradinio iki galutinio taško nustatytu nuolydžiu. Grę-
žiant per gręžimo strypo vidų į gręžimo antgalį pumpuojamas specialus skystis (molio 
tiksotropinis ar kitoks). Skystis atšaldo grąžtą, suminkština gruntą, padidina našumą ir 
tekėdamas iš gręžinio atgal išneša gruntą, sutvirtina gręžinio sieneles, sumažina filtraciją 
bei grunto ir įtraukiamojo vamzdyno trintį.
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9.7 pav. Horizontalaus gręžimo staklės

Pirminio gręžinio kryptį stebi speciali įranga. Transliuojamasis įrenginys perduoda 
duomenis apie gręžimo antgalio padėtį ir informaciją apie grąžto temperatūrą. Grąžto 
padėtis nuolat koreguojama. Tolesniais etapais gręžiama vis didinant gręžinio skersmenį 
iki reikiamo. Baigiamuoju etapu prie gręžimo strypo tvirtinamas vamzdis, o vietoje grąžto 
specialus plėstuvas. Plėstuvas išplečia gręžinį iki reikiamo skersmens (30 % daugiau už 
klojamo vamzdžio skersmenį). Stumiant gręžimo strypus, vamzdis įtraukiamas į gręžinį, 
o specialus reduktorius neleidžia vamzdžiui suktis.

Sausuoju būdu dirbama taip pat, tik nenaudojamas specialusis skystis. Šiuo būdu klojami 
vamzdynai iki 45 m ilgio ir iki 200 mm skersmens, paprastai imami plastmasiniai vamzdžiai.

Kalimo būdu klojami plastmasiniai vamzdžiai iki 160 mm ir plieniniai iki 1200 mm 
skersmens. Pradiniame ir galiniame taškuose kasamos duobės. Pradinės duobės ilgis turi 
būti ne mažesnis už vienos vamzdžio sekcijos ilgį, pridedant ir kalimo mašinos ilgį. Pa-
prastai kalama nuo 6 iki 12 m ilgio vamzdžių sekcijomis. Ilgesni vamzdžiai kalami tiks-
liau. Dėl grunto deformacijų vamzdžių kalimo gylis turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m (nuo 
vamzdžio viršaus). Kuo didesnio skersmens vamzdžiai kalami, tuo minimalus kalimo gy-
lis didesnis. Kai vamzdžių skersmuo 75 mm, – minimalus kalimo gylis 0,7 m; 110 mm 
– 1,0; 130 mm – 1,2 m, 160 mm – 1,4 m ir pan.

Mikrotunelio metodu vamzdynai klojami nuo 200 iki 3000 mm skersmens. Tai pats tiks-
liausias, bet ir brangiausias betranšėjis vamzdynų klojimo metodas. Taikomas, kai kiti meto-
dai netinka: reikia didelio tikslumo, didelio gylio ir atstumo, uolinių arba silpnų gruntų.

Mikrotuneliu vamzdynai klojami horizontaliojo sukamojo gręžimo principu. Didesnio 
skersmens tuneliams naudojama gręžimo įranga, veikianti rotorinio daugiakaušio ekska-
vatoriaus principu arba mikrosprogdinimo-gręžimo būdu. Gruntas šalinamas transporte-
riais, hidrauliniu ir kitais būdais.

Seniems vamzdynams renovuoti betranšėjis būdas taikomas tada, kai seną vamzdyną 
reikia pakeisti tokio pat skersmens vamzdžiais arba jį iki 50 % padidinti, kai vamzdyno 
neįmanoma nei išplauti, nei išvalyti.

Seni vamzdynai keičiami naujais dažniausiai laužant. Tam tikslui viename ir kitame 
vamzdyno gale iškasamos duobės (atstumas tarp duobių iki 80 m). Į seną vamzdyną įtrau-
kiamas lynas ir prikabinamas prie priekinės pneumatinio vamzdžių laužiklio dalies. Su-
lydomi reikiamo ilgio plastmasiniai vamzdžiai ir prijungiami prie vamzdžių laužiklio. 
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Pneumatinis vamzdžių laužiklis, trauktuvo traukiamas į vamzdį, jį laužo ir įtraukia naują 
vamzdyną. Pasiekus galą trauktuvas atjungiamas, o laužiklis išimamas. Laužymo būdu 
klojami plastmasiniai vamzdynai iki 400 mm skersmens.

Senus vamzdynus galima renovuoti padengus juos iš vidaus smėlio ir cemento skiedi-
niu. Vamzdžių vidus mechaniškai išvalomas grandikliais ir metaliniais šepečiais. Traukiant 
specialų aparatą su prijungta žarna skiediniui tiekti, vamzdyno sienelės bei esami plyšiai, 
įdužimai padengiami pagal specialią receptūrą paruoštu smėlio ir cemento skiediniu.

Yra sukurtas metodas seniems vamzdžiams ištraukti ir naujiems pakloti arba naujiems 
vamzdžiams įtraukti į senuosius.

Daugelis betranšėjų technologijų svarbiausių elementų yra patentuoti, neskelbtini.

9. 3.5. Vamzdynų bandymas

Sumontuotų vamzdynų išbandomas stiprumas ir sandarumas. Vamzdyno stiprumas 
bandomas, neužpylus gruntu ir neprijungus armatūros. Šis bandymas atliekamas hidrau-
liškai, nedalyvaujant statytojo atstovui. Galutinai vamzdynai išbandomi užpilti (sanda-
rumui) gruntu, bet neprijungus hidrantų, apsauginių vožtuvų ir vantuzų. Jų montavimo 
vietos sandariai užtaisomos. Šiame bandyme turi dalyvauti statytojo atstovas (techninis 
prižiūrėtojas). Bandyti galima hidrauliškai arba pneumatiškai. Pneumatiškai bandoma 
retai. Ketiniai, plieniniai ir gelžbetoniniai vamzdynai bandomi iki 1 km ilgio tarpais, o 
plastmasiniai − iki 0,5 km. Abu bandomojo vamzdyno galai sandariai užtaisomi. Aukš-
čiausiame vamzdyno taške prijungiamas oro išleidimo ventilis, o žemiausiame - vandens 
tiekimo linija ir hidraulinis presas. Hidraulinio vamzdynų išbandymo schema parodyta 
9.8 pav. Ketiniai vamzdynai bandomi, praėjus vienai parai po vamzdžių užpylimo vande-
niu, plieniniai - praėjus dviem paroms, o gelžbetoniniai - praėjus trims paroms. Vandeniu 
vamzdynas užpildomas nuo žemiausios vietos, kad būtų visai pašalintas oras. Vamzdynai 
bandomi tokiu slėgiu: a) plieniniai vamzdynai - darbo slėgis plius 5 bar, bet ne mažesnis 
kaip 5 bar; b) polietileniniai gelžbetoniniai vamzdynai - darbo slėgis plius 3 bar; c) keti-
niai vamzdynai - darbo slėgis plius 5 bar.
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9.8 pav. Vamzdynų hidraulinio išbandymo schema:
1 – laikinosios atramos; 2 – vamzdžiai; 3 – bakelis vandeniui surinkti; 4 – manometrai; 5 – hidrau-
linis presas; 6 – ventilis orui išleisti; 7 – vamzdis vandeniui teikti; 8 – vamzdis vandens slėgimui 
patikrinti; 9 – sklendės; 10 – linija hidrauliniam presui prijungti; 11 – vandens nuleidimo į bakelį 
linija; 12 – vandens tiekimo į hidraulinį presą linija

Bandomasis slėgis laikomas 10 min. Paskui jis sumažinamas iki darbo slėgio ir vamz-
dynai apžiūrimi. Leistinas vandens nutekėjimas 100−500 mm skersmens 1 km vamzdynui 
yra toks (atitinkamai skersmeniui): a) plieniniams vamzdžiams − nuo 0,28 iki 1,1 l/min; 
b) ketiniams vamzdžiams − nuo 0,7 iki 2,2 l/min; c) gelžbetoniniams vamzdžiams − nuo 
1,4 iki 3 l/min. Be to, mažesnio kaip 400 mm skersmens vamzdyje slėgis per 10 minučių 
gali sumažėti ne daugiau kaip 0,5 bar.



212

Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms

•	 Kuo skiriasi tranšėjų kasimas drenažo ir drėkinimo vamzdžiams kloti?
•	 Kokios mašinos geriausiai tinka drėkinimo vamzdynams įrengti?
•	 Ką reiškia drėkinimo vamzdynų sandarumo ir stiprumo išbandymas? Ar tai ne tas 

pat?
•	 Kaip sujungiami plastmasiniai vamzdžiai?
•	 Kokį vamzdžių klojimą vadiname betranšėju?
•	 Kam skirtos įgilintos siurblinės su panardinamaisiais siurbliais?
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10. HiDroteCHninių Statinių Statyba

10.1. Bendrosios žinios

Hidrotechnikos statiniai statomi ant upių, upelių ar kanalų, prie jūrų, ežerų , tvenkinių 
ir kitokių vandens telkinių, taip pat sausumoje, pavyzdžiui, apsauginiai pylimai. Hidro-
techninių statinių statyba ant upių, upelių ir kanalų yra susijusi su daugeliu specifinių 
sąlygų. Pro statybos teritoriją reikia praleisti pratekantį debitą. Tam tikslui reikia staty-
ti laikinus statinius: užtvaras, apvedamuosius kanalus, latakus ir kt. Statybos darbai yra 
glaudžiai susiję su vandens horizonto režimu. Statant hidrotechninius statinius žemiau 
vandens telkinių lygio, statybos vieta atitveriama laikinomis užtvaromis. Iš atitvertos da-
lies išsiurbiamas vanduo, ji nusausinama ir laikoma sausa tol, kol vyksta statybos darbai. 
Pylimų ir užtvankų statyba dažniausiai nesusijusi su paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.

Kaip pavyks pastatyti hidrotechnikos statinius, labai priklauso nuo tyrinėjimo darbų 
tikslumo ir darbų vykdymo būdo parinkimo pagal geologines, hidrologines ir hidrogeo-
logines sąlygas. Organizuojant hidrotechnikos statinių statybą, reikia turėti statybos vie-
tovės topografinį planą, geologinių, hidrogeologinių ir hidrologinių tyrimų duomenis bei 
gruntų laboratorinių tyrimų rezultatus. Topografiniame plane turi būti pažymėta vietovės 
situacija, statomų bei esančių statinių ir karjerų kontūrai, kelių, elektros linijų, kabelių ir 
kitokių inžinerinių komunikacijų vietos.

10. 2. Statybinio debito praleidimas

Upių, upelių ir kanalų debitas, kurį reikia praleisti pro statybos vietą, vadinamas statybiniu 
debitu. Jo praleidimo įrengimai kainuoja apie 10 % bendros statinių kainos. Statybinio debito 
praleidimo galimybės ir priemonės priklauso nuo upelio ar upės didumo ir statybos trukmės. 
Kai upelis ir jame suprojektuotas hidromazgas mažas, pagrindinius statybos darbus galima at-
likti vasaros sausmečiu be ypatingų statybinio debito praleidimo priemonių, nes prateka nedi-
delis sausmečio debitas. Statybinį debitą galima praleisti apvedant arba esančia vaga. 10.1 pav. 
pateikta statybinio debito praleidimo schema ir žemių užtvankos statybos etapų išskyrimas. 
Bendruoju atveju statybinis debitas praleidžiamas pagal 10.2 pav. pateiktas schemas.

10.1 pav. Statybinio debito praleidi-
mo schema, žemių užtvankos staty-
bos etapų išskyrimas (Statybos taisy-
klės, 2005):
1 – upelis; 2 – aukštutinė užtūra; 
3 – šoninė užtūra; 4 – žemutinė užtū-
ra; 5 – šachtinė pertekliaus vandens 
pralaida; I, II – žemės užtvankos sta-
tybos etapai
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Kai statybinis debitas praleidžiamas apvedant, kasamas apvedamasis kanalas (10.2 
pav., b, c), įrengiamas tunelis arba dugninė pralaida (10.2 pav., a). Vagoje statybos vieta 
iš abiejų pusių atitveriama užtvaromis 2 ir 3, išsiurbiamas vanduo, nusausinama, kasama 
pamatų duobė ir statomas statinys. Baigus statybą užtvaros išardomos, o laikinas apveda-
masis kanalas užpilamas (10.2 pav., b), o pastovus − paliekamas ir naudojamas eksploa-
tuojant statinį (10.2 pav., c).

10.2 pav. Statybinio debito praleidimo schemos (Statybos taisyklės, 2005):
a – dugninė vandens pralaida; b – laikinu apvedimo kanalu; c – pastoviu apvedimo kanalu; d – 
statant dviem sekcijomis; e – kitomis sekcijų schemomis; 1 – upelis, upė; 2 – aukštutinė užtūra; 
3 – žemutinė užtūra; 4 – išilginė užtūra; 5 – laikinas apvedimo kanalas; 6 – pastovus apvedimo 
kanalas; 7 – dugninė vandens pralaida (Ta – aukštutinis antgalis; Tv – valdymo sklendės šulinys); 
8 – potvynių vandens pralaida (8s – slenkstinė, 8š- šachtinė: 8š.š – šachta, 8š.v – vandens rami-
nimo baseinas); 9 – žemių užtvanka, 10 – hidroelektrinė; 2′, 3′, 4′, 8′, 9′ - atitinkamų statinių 
statybos antrieji etapai; I, II, III – hidromazgo statybos etapai
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Statybinį debitą esama vaga galima praleisti, kai statinys statomas šalia vagos arba 
sekcijiniu būdu. Statant statinį šalia vagos, iškasama pamatų duobė, nusausinama ir laiko-
ma sausa, kol dirbama. Kai per statinį galima leisti vandenį, įrengiami atvedamieji ir nu-
leidžiamieji kanalai. Upė patvenkiama, ir vanduo nukreipiamas į statinį. Statant užtvanką 
didelių upių hidromazguose dažnai jau aptartieji statybinio debito praleidimo būdais ne-
tinka, todėl statybinis debitas praleidžiamas sudėtingesniu ir brangesniu sekcijiniu būdu 
(žr. 10.2 pav., d ir e). Taikant šį būdą pagal HTS pasekmių klasę praleidžiami nustatytos 
tikimybės potvynių debitai įvertinant statybos trukmę. Todėl užtūros turi būti reikiamo 
aukščio ir stiprumo. Daugiausia dėmesio turi būti skirta išilginei užtūrai. Ją veikia greites-
nė upės tėkmė, nes sudarius I statybos sekciją vaga susiaurėja. Padidėjus tėkmės greičiui 
išplaunama upės vaga (dugnas ir krantas), todėl statant užtūrą reikia į tai atsižvelgti.

Statant hidrotechnikos statinius sekcijiniu būdu (10.2 pav., d, e), iš pradžių statybinis de-
bitas praleidžiamas susiaurinta vaga, o vėliau - per pastatytą statinio sekciją. Statoma dviem, 
trim ar daugiau etapų, atitveriant atitinkamai pusę vagos ar mažesnę jos dalį. Atitvertoje 
vagos dalyje statomas statinys, o kita vagos dalimi praleidžiamas vanduo. Susiaurėjus vagos 
skerspločiui padidėja vandens greitis. Maksimalus leistinas vandens greitis susiaurintoje 
vagos dalyje parenkamas pagal grunto savybes. Kartais leidžiama vagą šiek tiek išplauti.

Vagos dalis atitveriama įvairiomis užtvaromis: žemių, akmenų, betono, fašinų, medžio 
ar plieno įlaidų bei kt. Upės tėkmės atžvilgiu užtvaros esti viršutinės (10.2 pav., 2) žemu-
tinės (10.2 pav., 3) ir išilginės (10.2 pav., 4). Dažniausiai įrengiamos žemių ir medinių bei 
plieninių įlaidinių polių užtvaros. Žemių užtvaros pradedamos statyti nuo kranto link va-
gos vidurio. Pirmiausia supilamos skersinės arba įžambios užtvaros, o vėliau − išilginė. Iš 
upės pusės šlaitas vadinamas išoriniu, o iš pamatų duobės pusės − vidiniu. Norint išardyti 
žemių užtvaras jos prakasamos keliose vietose, ir vandens srovė jas išplauna. Jei vandens 
srovė nedidelė, užtvara iškasama ekskavatoriais. Kasti pradedama nuo išilginės užtvaros 
vidurio link krantų. Įlaidiniams poliams kalti virš vandens statomi laikini tiltai (poliakalei 
judėti). Įlaidiniai poliai kalami, kaip nurodyta 4 skyriuje. Baigus statybą, įlaidiniai poliai 
ištraukiami. Jeigu nekliudo statinio eksploatuoti, įlaidinius polius galima įrengti ne medi-
nius, o iš stiprios polietileninės plėvelės arba brezento. Užtūros yra saviti laikini statiniai. 
Tačiau jų statyba priskiriama prie užtvankų statybos darbų komplekso.

Kartais per potvynį statybos vietą leidžiama užlieti vandeniu. Prieš potvynį iš statybos 
vietos išgabenama statybinė technika bei medžiagos. Vanduo leidžiamas pro specialias 
angas. Potvyniui atslūgus, vanduo išsiurbiamas, statybos vieta nusausinama ir toliau dir-
bama. Tačiau tai sukelia daug papildomų darbų: paruošimas užtvindymui, dumblo, pri-
neštų sąnašų šalinimas, sugadinimų taisymas. 

Kartais hidrotechnikos statiniai statomi netveriant užtvarų. Tokiu atveju povandeninė 
dalis formuojama po vandeniu. Ji įrengiama kesonais, povandeninio betonavimo meto-
dais (3. 13 skirsnis) arba statoma iš surenkamųjų gelžbetoninių elementų.

Hidrotechnikos statinius ant kanalų galima statyti prieš juos kasant. Tada nereikia pra-
leisti statybinio debito, statyti patogiau ir pigiau. Mažus HTS galima pastatyti vasaros 
sausuoju metu be papildomų priemonių.
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Aptartos statybinio debito praleidimo galimybės ir priemonės išryškina skirtingų hi-
dromazgo HTS, tarp jų ir žemių užtvankos, statybos etapus, pažymėtus 10.2 pav. etapai 
turi būti gerai suderinti, kad prieš pavasario potvynio pradžią žemių užtvankos galėtų 
išlaikyti projekte nustatytą patvankos lygį, o perteklinio vandens pralaida praleistų pagal 
pasekmių klasę nustatytos tikimybės potvynio debitą.

10. 3. Upių tvenkimas

Norint pakeisti srovės kryptį, nukreipti ją į dirbtinę vagą ar pastatytus hidrotechnikos 
statinius, reikia upes užtvenkti. Tik labai svarbu parinkti laiką, kai upės debitas ir vandens 
horizontas yra minimalūs. Upės užtvenkiamos įvairiais būdais: a) primetant akmenų bei 
gelžbetoninių masyvų; b) suplaunant gruntą; c) sprogdinant upės šlaitus; d) įlaidinių polių 
sienelėmis ir kt.

Tvenkiant upę akmeniniais ar gelžbetoniniais masyvais, vaga susiaurinama iš abiejų 
pusių žemių užtvankomis. Likusioje vagos dalyje statomas laikinas tiltas, kuriuo vežami 
akmenys arba gelžbetoniniai masyvai ir verčiami į upės tėkmę. Sumestas akmenų arba 
gelžbetoninių masyvų banketas pakelia vandens horizontą iki reikiamo aukščio, ir vanduo 
pradeda tekėti dirbtine vaga arba per statinius. Paskui užtvanka banketo vietoje supilama 
įprastiniais metodais. 

Dažniausiai upės tvenkiamos stambiais gelžbetoniniais masyvais. Nustatyta, kad kuo 
didesnio svorio masyvai, tuo mažiau jų reikia. Stambioms upėms užtvenkti į tėkmę ver-
čiami iki 200 t svorio gelžbetoniniai masyvai.

Suplaunant gruntą upės užtvenkiamos, kai vandens horizontą reikia pakelti nedaug ir 
vandens tekėjimo greitis nedidelis. Gruntas suplaunamas žemsiurbėmis. Suplovimo vie-
toje ant estakados montuojamas pulpovamzdis, o iš jo į upę pilama pulpa. Nusėdęs į du-
gną gruntas sudaro patvanką, ir vanduo pradeda tekėti į kanalus arba pastatytus statinius.

Kai krantai statūs, upę galima užtvenkti sprogdinant. Taip užtvenkiamos kalnų upės.
Tvenkiant upę įlaidinių polių sienele, vaga iš abiejų pusių susiaurinama žemių už-

tvankomis, padaromas laikinas tiltas poliakalei judėti ir kalami įlaidiniai poliai iš abiejų 
pusių vidurio link. Susiaurinus vagą, dugnas išplaunamas, todėl viduryje reikia ilgesnių 
įlaidinių polių. Įlaidinių polių sienele rekomenduojama užtvenkti upes, kurių vandens 
greitis yra didelis.

10. 4. Žemių užtvankų ir pylimų statyba

Žemių užtvankos bei pylimai statomi reguliuojant upių nuotėkį, rengiant drėkinimo 
tvenkinius, polderines sausinimo sistemas ir žuvininkystės tvenkinius, tenka statyti. Pol-
derinės sistemos statomos Nemuno žemupio, Kuršių marių, Minijos, Jūros ir kitų upių 
užliejamuose plotuose, taip pat sausinant pelkes paežerėse, kai dėl ežero vandens lygio, 
negalima jų nusausinti savitaka. Norint šia sistema sausinti 100 ha ploto, vidutiniškai rei-
kia 1,5−2,5 km pylimų. Todėl jų statyba sudaro nemažą darbų dalį.

Organizuojant užtvankų ir pylimų statybą reikia turėti: a) statybos vietovės planą; b) 
užtvankos ar pylimo išilginius ir skersinius profilius; c)pagrindo geologinį ir hidrogeolo-
ginį apibūdinimą; d) duomenis apie karjerus bei rezervus; e) duomenis apie esančius bei 
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projektuojamus kelius ir kt. Pylimams gruntas imamas iš gretimų upelių vagų arba ežerų, 
iš greta kasamų kanalų arba rezervuarų, taip pat iš karjerų. Užtvankai gruntas paprastai 
imamas iš karjerų. Reguliuojant upių nuotėkį ir rengiant drėkinimo tvenkinius dažniau-
siai statomos vienalytės žemių užtvankos su šachtinėmis vandens pralaidomis. Šachtinės 
vandens pralaidos statomos prieš pilant žemių užtvanką.

Žemių užtvankų hidromazgo statybos technologinė eiga tampriai susieta su viso hidro-
mazgo statybos eiga ir yra labai įvairi. Pagrindiniai etapai tokie:
•	 žemių užtvankų, vandens pralaidų, kitų HTS, karjerų, sampilų, grunto pervežimo kelių 

pagrindinių ašių nužymėjimas;
•	 statybinio debito praleidimo priemonių paruošimas, statybos etapų išskyrimas;
•	 I etapo žemių užtvankų pado/pagrindo paruošimas;
•	 karjerų paruošimas;
•	 grunto pervežimo kelių, įvažų į karjerus bei užvažų ant žemių užtvankų (jei reikia) 

paruošimas;
•	 I etapo žemių užtvankų antifiltracinių priemonių, drenažo, kitų konstrukcinių elemen-

tų žemiau žemių užtvankų pado statyba;
•	 I etapo žemių užtvankų pagrindiniai statybos darbai;
•	 vandens pralaidos (-ų), kitų HTS statyba;
•	 II etapo žemių užtvankų statybos darbai gali būti ir daugiau žemių užtvankų statybos 

etapų (žr. 10.1 pav., 10.2 pav., e).
•	 gerbūvio, apželdinimo darbai;
•	 naudojimo pastatų statyba, elektrifikavimas ir telefonizavimas (jei reikia);
•	 karjerų rekultivavimas, laikinų kelių likvidavimas.

Visi hidromazgo statybos eigos etapai konkrečiai išdėstomi ir suderinami statybos 
technologijos projekte.

Ženklinimo darbai. Žemių užtvanka nužymima vadovaujantis pagrindiniais reikalavi-
mais, pateiktais ST 120793378.01:2004.

Žemių užtvankos pagrindinę ašį, vandens pralaidų, kitų HTS pagrindines ašis nužymi 
statytojo techninis prižiūrėtojas arba rangovas, dalyvaujant statytojo atstovui (techniniam 
prižiūrėtojui) ir projekto vykdymo priežiūros vadovui.

Pagrindiniai ašies ženklai turi būti iškelti už žemių užtvankos ribų, saugioje vietoje, 
kad netrukdytų statybos darbams ir išliktų nepažeisti iki statybos pabaigos. Tikslinga juos 
aptverti.

Būtina įrengti dubliuojančius ašies ženklus tam atvejui, jei pagrindiniai ženklai staty-
bos metu gali būti sunaikinti.

Aukščių reperiai (pagrindiniai ir papildomi) turi būti įrengti taip, kad statybos metu bet 
kurį žemių užtvankos tašką galima būtų niveliuoti viena niveliavimo stotimi.

Detaliam žemės užtvankos nužymėjimui, statybos proceso tikslumo kontrolei suda-
romas statybinis koordinačių tinklas, kurio kraštinių ilgis gali būti 25, 50 arba 100 m. Jo 
taškai žemės užtvankos statybvietėje žymimi betoniniais ar gelžbetoniniais stulpeliais, 
įkastais iki 1 m gylio.
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Žemės užtvankos pado kontūro linija nužymima statmenimis nuo pagrindinės ašies 
(10.3 pav., a), įvertinant augalinio bei netinkamo grunto nukasimą, skersinius nuolydžius, 
užtvankos šlaitų formavimo ypatumus.

10.3 pav. Žemės užtvankos nužymėjimo schemos:
a – pagrindinių ašių ir taškų; b – žemės užtvankos kontūro taškų padėtims apskaičiuoti; 1 – že-
mės užtvankos ašis; 2 – žemės užtvankos skersiniai profiliai; 3 – žemės užtvankos kontūro taškai; 
4 – žemės užtvankos skersinių profilių gairės; 5 – vandens pralaidos ašis; 6 – upelis; Rp – reperis.

Pirminis žemių užtvankų bei kitų HTS kontūrų nužymėjimas gali būti atliktas pagal 
projekto brėžinius.

Įvertinant konkrečią situaciją lauke, žemės užtvankos pado kontūro atstumas nuo ašies 
tiek į žemutinio bjefo bendruoju atveju išreiškiamas šia formule:

  ,   (10.1)
čia: kb  - keteros plotis; 
∑ bb - bermų pločių bb  suma; 
m – šlaito tarpų šlaito koeficientai;

amZ ,  - šlaito tarpo su šlaito koeficientu m aukštutinė ( )amZ ,  ir žemutinė ( )žmZ ,  altitudės.
(10.1) formulės taikymo pavyzdžiai:
– kai šlaite yra tik viena berma (10.3 pav., b), atstumo all =  išraiška supaprastėja:
  ( ) ( )žpbbkbka ZZmZZmbbl ,'''5,0 −+−++= ,  (10.2)

čia bk ZZ ,  ir žpZ ,  - žemių užtvankos keteros bermos ir žemės paviršiaus susikirtimo su šlaitu 
altitudė;

– kai šlaite bermos nėra ir šlaito koeficientas constm =  (10.3 pav., b), atstumo žll =  
išraiška tokia:

  ( )žpkkž ZZmbl ,5,0 −+= .     (10.3)
Pastabos. 1. Bendruoju atveju altitudė pZ  yra kintama, todėl l reikšmės skaičiuojamos 

pakartotiniais bandymais:
1) lauke išmatuojamas atstumas *

1l  iki spėtinio žemių užtvankos kontūro taško;
2) niveliavimu nustatoma to taško altitudė *

1 .pZ ;
3) pagal atitinkamą formulę (10.1…10.3 ir pan.) apskaičiuojama l1 reikšmė;
4) tikrinama sąlyga  1

*
1 ll = ;

5′) jei sąlyga 1* ll =  galioja, taškas fiksuojamas lauke,
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5″) jei sąlyga 1* ll =  negalioja, keičiamas *
1l  į *

2l  ir kartojamos 1) – 5) procedūros.
2. Nužymėjimams palengvinti tikslinga sudaryti l reikšmių lenteles aukštutiniam ir 

žemutiniam šlaitui.
Kai žemių užtvankos padas plokščias, l dydžiai apskaičiuojami tiesiogiai:
− kai žemių užtvankos padas horizontalus, jo žemės paviršiaus altitudė constZ p = , 

tai bendruoju atveju atstumai l apskaičiuojami atitinkamomis (10.1), (10.2), (10.3) ir pan. 
formulėmis;

− kai žemių užtvankos padas pasviręs pastoviu nuolydžiu, t.y. consti = , tai taikoma 
ši formulė

    ( )džhp imll ,
' 1±= ,    (10.4)

čia '
hl  - sąlyginis horizontalus atstumas, apskaičiuotas pagal formules 10.1; 10.2; 10.3 ir pan., 

laikant, kad ap ZZ = , t.y. žemės paviršiaus altitudę ties žemių užtvankos ašimi;
džm ,  - šlaito koeficientas žemutinėje šlaito dalyje; sudėtingais atvejais tikslinama pa-

gal šlaito skersinį profilį;
,,+‘‘ ženklas rašomas skaičiuojant pl  į nuokalnės pusę, ,, −“ − į įkalnės pusę.
I etapo žemių užtvankos pado/pagrindo paruošimas. Žemių užtvankos pagrindo/pado pa-

ruošimo darbai yra atskira žemės darbų sritis, kurią reglamentuoja ST 120793378.01:2004 
bei kiti normatyviniai dokumentai.

Ruošiant žemių užtvankos padą nuo jo turi būti pašalinti krūmai, medžiai, jų kelmai ir 
šaknys, dideli akmenys, esami statiniai ir įvairūs kiti pašaliniai daiktai. Krūmai šalinami 
krūmarovėmis arba buldozeriais, medžiai nupjaunami arba išraunami buldozeriais, kel-
mai ir šaknys šalinami buldozeriais bei kelmarovėmis, kai upės slėnio šlaitų koeficientas 

2≥slm . Jei 2<slm , reikia naudoti ekskavatorius arba traktorius su lynu. Dideli akme-
nys iškeliami akmenų iškeltuvais arba susprogdinami.

Turi būti nukastas augalinis gruntas, durpės ir supiltas į krūvas, kad vėliau jį būtų gali-
ma panaudoti žemių užtvankos žemutiniam šlaitui tvirtinti, aplinkai rekultivuoti. Krūvos 
neturi trukdyti tolesniems darbams.

Nukasamas ir silpnas dumblo, dribsmėlio ir pan. gruntas ir išvežamas į sąvartas.
Jei projekte nurodyta, turi būti atlikti pagrindo grunto stiprinimo darbai. Paviršinis 

(iki 1 m gylio) grunto stiprinimas atliekamas gruntą išpurenant, įterpiant į jį stiprinimo 
medžiagų (granuliuotų priedų, kalkių ir kt.), o po to sutankinamas.

Giluminį silpnų dulkiškų ar smulkiagrūdžio smėlio gruntų stiprinimą galima atlikti 
smėlio poliais, kaip nurodyta ST 120793378. 01:2004.

Giluminiam silpnų gruntų stiprinimui taip pat naudojamas cementavimas, silikatizavi-
mas, o molio gruntuose – terminis bei elektrocheminis stiprinimo metodai.

Kai ruošiant žemių užtvankos padą kuri nors jo paviršiaus dalis atsiduria žemiau grun-
tinio vandens lygio arba slėginio požeminio vandens iškrovos zonoje, turi būti numatytas 
gruntinio bei požeminio vandens šalinimas taikant ST 120793378.01:2004 nurodytus bū-
dus ir priemones.

esant reikalui, žemoji žemių užtvankos pado dalis turi būti atitverta užtūromis.
Karjerų paruošimas. Didelė dalis karjerų paruošimo darbų yra analogiška žemių už-

tvankos pado paruošimo darbams.
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Kai yra palankios sąlygos, tai karjero augalinis bei žemių užtvankos statybai netinka-
mas gruntas nukasamas pagal 10.4 pav. schemą.

Jei gruntą kasti numatyta buldozeriais ir(ar) skreperiais, rišlų gruntą tikslinga purenti 
naudojant grunto purentuvus.

Turi būti garantuojami projektiniai gilių karjerų šlaitų nuolydžiai (šlaitų koeficientai).

10.4 pav  Karjero raci-
onalaus suskirstymo į 
sklypus augaliniam bei 
netinkamam gruntui nu-
kasti schema: 
1 – karjero sklypai; 2 
– augalinio ar netinka-
mo grunto sampilai; B 
– karjero plotis; l – kar-
jero ilgis; c – atstumas 
tarp karjero ir sampilo; 
s – grunto perkėlimo 
atstumas

Grunto pervežimo kelių, įvažų į karjerus bei užvažų ant žemės užtvankų (jei reikia) 
paruošimas. Grunto pervežimo kelių eismo dalies karjeruose plotis savivarčiams iki 12 
t kėlimo galios esant vienpusiam eismui turi būti 3,5 m, dvipusiam – 7 m. Didesniems 
savivarčiams bei kitokioms grunto pervežimo priemonėms kelių eismo dalies plotis turi 
būti nurodytas statybos darbų technologijos projekte.

Turi būti neviršyti nustatyti kelių didžiausi leistiniai nuolydžiai (keliuose %9,01−≤ , 
karjeruose ) ir nesumažinti mažiausi lanksmų spinduliai (plane m; 
profilyje 600-1000 m, ypatingais atvejais 200−300 m).

Kelių dangos taikomos atsižvelgiant į pervežimo apimtis, intensyvumą ir kitus rodi-
klius ir daromos iš smėlio-žvyro/skaldos, asfalto bei betono/gelžbetonio plokščių.

Įvažos į karjerus bei užvažos ant žemių užtvankų nurodomos statybos darbų technolo-
gijos projekte ir turi atitikti situaciją, pločius, nuolydžius ir dangos tipą.

I etapo žemių užtvankų antifiltracinių priemonių, drenažo, kitų konstrukcinių elementų 
žemiau žemių užtvankos pado statyba. Žemių užtvankų antifiltraciniai paklodai (prieš-
slenkstės) statomi prieš pradedant pilti žemių užtvankų masyvą, prieš pradedant formuoti 
žemių užtvankų ekraną.

Šiame statybos tarpsnyje daromi ir antifiltraciniai dantys, ,,sienelės grunte‘‘ bei įlaidi-
nių lentų ar polių antifiltracinės užuolaidos.

Iš anksto turi būti paklotos vidinio plokščiojo, vidinio vamzdinio ar mišraus tipo dre-
nažo linijos, padaryta vertikaliojo drenažo (jei numatyta projekte) sistema. Turi būti užti-
krinta drenažo sudėtinių dalių, atvirkštinių filtrų sluoksnių medžiagų kokybė.

I etapo žemės užtvankų pagrindiniai statybos darbai. Prieš pradedant pagrindinių žemių 
užtvankų statybos darbus šablonais nužymimi žemių užtvankų šlaitai (10.5 pav., a).
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10.5 pav. Šablonai žemių užtvankų šlaitams žymėti: 
a – pradinei žemės užtvankų šlaitų krypčiai; b – tarpinei /galinei šlaitų krypčiai

Žemių užtvankos supilamos buldozeriais (kai grunto perkėlimo vidutinis atstumas 
), prikabinamaisiais skreperiais (kai m), savaeigiais skreperiais 

(kai 2000500 −=mL  m) bei savivarčiais automobiliais (kai 20001000 −≥mL  m).
Žemių užtvankos pilamos sluoksniais. Jų storis parenkamas atsižvelgiant į grunto tan-

kinimo priemonių charakteristikas ir neturi viršyti naudojamos tankinimo priemonės 80 
% didžiausio tankinamo sluoksnio storio.

Supilant žemių užtvankų žemutinę dalį skreperiais, gruntovežiais, savivarčiais automo-
biliais tikslinga žemių užtvankas suskirstyti į 3 juostas išilgai žemių užtvankų ašies. Pirmo-
je juostoje gruntas supilamas, antroje išlyginamas, o trečioje sutankinamas (10.6 pav.).

10.6 pav. Technologinių 
procesų paskirstymo su-
pilant žemės užtvankas 
schema: 
1 – grunto supylimas sa-
vivarčiais; 2 – grunto 
išlyginimas buldozeriu; 
3 – grunto sutankinimas

Bet kuriuo atveju supilto sluoksnio paviršius turi turėti ∼0,05 (5 %) nuolydį į aukštu-
tinio bjefo pusę.

Nevienalytės žemių užtvankos bei žemių užtvankos su antifiltraciniais ekranais ar 
branduoliais pilamos taip, kad skirtingi gruntai būtų skirtinguose aukščiuose ir nesusimai-
šytų (10.7 pav.). Iš ekrano bei iš branduolio danties tranšėjos iškastas netinkamas gruntas 
pašalinamas, o tinkamas – supilamas užtvankoje.
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10.7 pav. Nevienalytės, su ekranu ir branduoliu žemių užtvankos supylimo technologinės sche-
mos: 
a, b – žemių užtvanka iš trijų rūšių grunto; c – žemių užtvanka su ekranu, d – žemių užtvanka 
su branduoliu; I, II, III – nevienalytės žemių užtvankos supylimo tarpsniai; 1 – ekrano dantis; 2 
– ekranas; 3 – branduolio dantis; 4 – branduolys; 5 – branduolio sluoksnių schema

Grunto tankinimo priemonės (1.30 pav.) parenkamos atsižvelgiant į grunto rūšį: riš-
liems gruntams – kumštiniai (1.30 pav., c) arba pneumatinių didelio slėgio ratų (1.30 pav., 
b) volai; biriems gruntams – lygūs volai, pneumatinių mažo slėgio ratų volai (1.30 pav., 
e) arba įvairūs vibrotankintuvai (1.30 pav., b, d, f). Biriems gruntams, žvyrui, skaldai, 
sudžiūvusiems ir sušalusiems gruntams smulkinti ir tankinti geriausiai tinka perforuoto 
paviršiaus volai arba vibrovolai ir vibrotankintuvai.

Žemių užtvankos šlaitai sutankinami vienakaušiais ekskavatoriais su specialia gelž-
betonine plokšte (2−3 t masės) arba nesutankintas šlaitų gruntas nukasamas. Pastaruoju 
atveju pilamos užtvankos plotis į abi puses padidinamas po 0,5 m.

Kiekvieno sluoksnio grunto sutankinimo kokybė tikrinama atskirai, dalyvaujant staty-
tojo (užsakovo) atstovui.

Patikrinus grunto sutankinimo kokybę surašomas paslėptų darbų aktas ir leidžiama 
supilti kitą sluoksnį.

Sutankinus vieną sluoksnį, grunto paviršius supurenamas akėčiomis ar kitomis prie-
monėmis, kad geriau sukibtų su kitu sluoksniu.

Grunto sutankinimo kokybė vertinama pagal Proktoro grunto sutankinimo rodiklį PrD  . 
Šis rodiklis nurodomas projekte atsižvelgiant į grunto rūšį.

Grunto sutankinimo rodiklis išreiškiamas šia formule
   dD ρρ /100 PrPr = (%),     (10.5)

čia Prρ  – Proktoro grunto tankis; dρ  – sauso grunto tankis. Prρ  ir dρ  nustatomi pagal  
LST eN 13286-2:2004.

Žemių užtvankos statybos kokybės reikalavimai ir leistini nuokrypiai pateikti 
10.1 lentelėje.

II etapo žemių užtvankos statybos darbai. Šio etapo žemių užtvankos statybos darbai 
atliekami, kai užbaigiami pagrindiniai perteklinio vandens pralaidos, kitų hidromazgo sta-
tinių darbai, vykdyti kartu su I etapo žemių užtvankos statybos darbais, kai sudaroma gali-
mybė praleisti statybinį debitą per perteklinio vandens pralaidą, kitus hidromazgo statinius.
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Šiame etape hidromazgo statybos projekte numatytu laiku (metų sausmetyje) ir nu-
statyta tvarka užtvenkiamas upelis laikinomis užtūromis, iš atitvertos zonos išsiurbiamas 
vanduo, paruošiamas žemių užtvankos padas bei pagrindas, įrengiamos reikiamos anfil-
tracinės priemonės ir pradedamas žemių užtvankos pylimas.

10.1 lentelė. Žemių užtvankų parametrų pagrindiniai leistini nuokrypiai ir tikrinimas

rodikliai Ribiniai nuokrypiai tikrinimas  
(Metodas. Apimtis. Registravimas)

1. Granuliometrinė grunto 
sudėtis (esant specialiems 
nurodymams projekte)

Turi atitikti projekto reikalavi-
mus. Galimi nuokry-piai nuo 
leistino diapazono iki 20 %

M – grunto analizė 
A – pagal projektą
R – statybos darbų žurnale (SDŽ)

2. Priemaišos grunte (medie-
na, austinės medžiagos, pū-
vančios ir lengvai besigniuž-
dančios šiukšlės, sušalusio 
grunto gabalai ledas, sniegas

Neleistina M – vizualiai
A – kiekvieną pamainą, periodiškai

3. Sauso grunto tankis

Leistinas 10 % mažesnis 
grunto tankis nei projek-
tinis iki 10 % mėginių 
dirbant vasaros metu, ir 
20 % – žiemos metu

M – matavimai 
A – pagal nurodymą projekte. Jei ne-
nurodyta – kiekvieną pamainą, bet ne 
rečiau kaip supylus 300 m3 sampilo

4. Grunto drėgnis
Projekte nustatytose ribose. 
Leistini nuokrypiai iki 10 % 
bandinių ne didesni kaip 20 %

M – matavimai
A – pagal projektą, bet ne rečiau kaip 
supylus 20-50 tūkst.m3 sampilo. 
R – SDŽ

5. Antifiltracinių sampilo ele-
mentų filtracijos koeficientas

Ne didesnis kaip projek-
tinis. Leistini nuokrypiai 
nuo projektinių reikšmių 
iki 10 % bandinių

M – matavimai
A – pagal projektą

6. Supilamo ir tankinamo 
grunto temperatūra dir-
bant šaltuoju laikotarpiu

Turi užtikrinti grunto ne-
sušalimą ir plastiškumą iki 
jo galutinio sutankinimo

M – matavimai
A – periodiškai

7. Geometriniai žemių 
užtvankos nuokrypiai:
  a) žemių užtvan-
kos ašies padėtis

b) žemių užtvankos ke-
teros ir apačios pločiai
c) žemių užtvankos 
keteros altitudės
d) žemių užtvankos 
šlaitų koeficientai

±50 cm

+20 cm; -10 cm

+0 cm; -10 cm

Didinti negalima

M – geodeziniai matavimai
A – galuose, geodezinio nužymė-
jimo vietose, bet ne rečiau kaip 
kas 100 m tiesiose atkarpose ir 
kas 50 m – kreivose atkarpose, 
dalyvaujant užsakovo atstovui.
R – SDŽ
tas pat

tas pat

Tikrinama kas 100 m
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II etapo žemių užtvankų statybos darbai analogiški I etapo darbams, tačiau reikia įver-
tinti statybos savitumus, liečiančius pertekliaus vandens pralaidos, kitų hidromazgo stati-
nių bei I etapo žemių užtvankų susiejimą su II etapo žemių užtvankų masyvu. Jau pastaty-
ti HTS turi būti nepažeisti, sąsajos su žemių užtvankų masyvo gruntu turi būti patikimos 
ir sandarios .

II etape žemių užtvankų statyba užbaigiama pagal projektą, atliekami, jei reikia, kiti 
statybos darbai, išardomos užtūros, išvežama statybos technika, sutvarkoma ir apželdina-
ma statybvietės teritorija.

Jei projekte numatyta daugiau žemių užtvankų statybos etapų, tai jie atitinkamai su-
derinami.

Pagal projektą sutvarkomi karjerai, likviduojami laikinieji grunto pervežimo ir kiti 
keliai; kai kurie iš jų pritaikomi hidromazgo reikmėms.

Pylimus galima supilti buldozeriais, skreperiais, savivarčiais automobiliais, traktorinė-
mis priekabomis bei ekskavatoriais. Kai vidutinis grunto transportavimo atstumas ne di-
desnis kaip 70−80 m, tai dirbama buldozeriais. Buldozeriais pylimus ir užtvankas galima 
supilti dviem būdais − skersiniu ir išilginiu. Kai gruntas imamas iš rezervų išilgai pylimo, 
tai pilama skersiniu būdu. Į pylimo vietą perstumtas gruntas paskleidžiamas vienodo storio 
sluoksniu ir sutankinamas. Kai grunto karjerai esti pylimo ar užtvankos galuose, tai paren-
kama išilginė buldozerio darbo schema. Išilginiu būdu supilami pylimai bei užtvankos iki 
200 m ilgio. Ši darbo schema geresnė, nes tas pats buldozeris ne tik perstumia gruntą, bet 
ir paskleidžia reikiamo storio sluoksniu ir daug kartų važiuodamas gruntą tankina.

Gruntui transportuoti 80−500 m atstumu tinka skreperiai, iki 1000 m − traktorinės 
priekabos, o kai atstumas didesnis − savivarčiai automobiliai. Gruntas į savivarčius auto-
mobilius pakraunamas ekskavatoriais. 

Šalia kasamų kanalų arba reguliuojamų upelių pylimus galima supilti ekskavatoriais. 
Pylimų skersinis profilis suformuojamas buldozeriais.

Durpynuose pylimus galima supilti iš žemutinio tipo gerai susiskaldžiusių durpių. To-
kie pylimai supilami ekskavatoriais iš kanalų arba rezervų. Pylimų pagrindą reikia sufre-
zuoti arba sulėkščiuoti. Iš durpių pylimai yra lengvesni ir mažiau slegia pagrindą, todėl 
jie mažiau suslūgsta. 

Ant mineralinio pagrindo iš mineralinio grunto pylimus ir užtvankas reikia pilti 5-10 % 
aukštesnius, negu numatyta projekte. Kiek nuslūgsta pylimai ant durpinio pagrindo, nusta-
toma specialiais tyrimais ir nurodoma projekte.

Lėkštesni kaip 1 : 3 pylimų šlaitai planiruojami buldozeriais arba greideriais. Statesni 
šlaitai planiruojami skersinio kasimo daugiakaušiais ekskavatoriais arba rankiniu būdu. 
Sausi užtvankų ar pylimų šlaitai stiprinami velėnomis, anksti įsėjamomis daugiametėmis 
žolėmis arba mišriai. Šlapi šlaitai bangų veikimo zonoje stiprinami betono plokštėmis, 
monolitiniu betonu arba akmenų grindiniu. Viršutinė šlaitų dalis velėnuojama arba apsė-
jama žolių mišiniu. Pylimų viršus išlyginamas ir žvyruojamas arba įrengiamas kelias. Kur 
pylimų aukštis didesnis kaip 1 m, statomi sargšuliai arba atraminės sienelės.

Užtvankų šlaitų tvirtinimas. Supiltinių žemių užtvankų šlaitai tvirtinami saugant juos 
nuo žalingų bangų, ledo, vandens lygio svyravimų, vandens tėkmės, atmosferinių kritulių, 
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vėjo poveikių, žemę rausiančių gyvūnų veiklos, molingo grunto išsipūtimo žiemos metu 
ir kitų šlaitų deformacijas sukeliančių veiksnių.

Aukštutinio žemių užtvankų šlaito tvirtinimai skirstomi pagal paskirtį ir pagal medžiagas:
Pagal paskirtį:
- pagrindinis šlaito tvirtinimas daromas intensyviausio bangų ir ledo poveikio zonoje;
- palengvintas šlaito tvirtinimas daromas žemiau pagrindinio iki gylio, kuriame bangų 

sukeltos srovės nepajėgia išplauti šlaito grunto.
Pagal medžiagas žemių užtvankų aukštutinis šlaitas gali būti tvirtinamas tokiomis 

dangomis: akmenimis (akmenų grindiniu ar akmenų metiniu), gelžbetoninėmis plokštė-
mis (surenkamomis ar monolitinėmis), betonine danga, asfaltbetonio danga, žvyro-smėlio 
ar žvyro danga, biologiniais būdais. tvirtinimas kitomis medžiagomis (lankstus tvirtini-
mas): gabionais, geosintetika, žabų čiužiniais, geotinklais ir kt.

10.5. vamzdinių vandens pralaidų hidromazguose statyba

Vamzdinė vandens pralaida hidromazge yra sudėtinė jo dalis, tarp kurių pagrindinę 
reikšmę turi žemių užtvanka. Todėl vamzdinės vandens pralaidos statyba derinama su 
žemių užtvankos statyba, su statybinio debito praleidimo galimybėmis.

Vandens pralaidos (VP) yra antrasis būtinas upinių hidromazgų elementas (pirmasis 
elementas – užtvanka). Pagal svarbą jos yra lygiavertės užtvankoms tiek hidromazgo 
funkcionalumo, tiek patikimumo, tiek statybinės kainos prasmėmis.

Vandens pralaidos hidromazguose pagal paskirtį būna dviejų pagrindinių tipų:
- pertekliaus vandens pralaidos − statybinės bei naudojimo, 
- vandens išleistuvai −  paviršiniai, giluminiai, dugniniai. 
Dar gali būti specialios pralaidos, pavyzdžiui, gamtosauginiam debitui praleisti ir pan.
Vandens pralaidos gali būti arba savarankiškos, arba sukomponuotos į bendrą hidro-

technikos statinį (hidromazgą).
Lietuvos hidromazguose daugiausia statomos vamzdinės pertekliaus (potvynio) van-

dens pralaidos su bokštiniais (,,šachtiniais’’) antgaliais. Dėl hidraulinės analogijos toks 
antgalis paprastai vadinamas šachta, o visa pertekliaus (potvynio) vandens pralaida 
– šachtine pertekliaus (potvynio) vandens pralaida. Jos komponuojamos su statybinio de-
bito vandens pralaidomis ir dugniniais vandens išleistuvais.

Vamzdinių vandens pralaidų statybos vieta hidromazge nustatoma atsižvelgiant į vie-
tovės sąlygas. Pertekliaus (potvynio) vandens pralaidoms (PVP) labai svarbios statybinio 
debito praleidimo galimybės (10.4 skirsnis).

Palankesnės vamzdinių pertekliaus (potvynio) vandens pralaidų statybos sąlygos susi-
daro statant jas upės salpoje, o statybinį debitą praleidžiant upės vaga.

Vamzdinę pertekliaus (potvynio) vandens pralaidą racionaliausia pastatyti sausuoju 
metų laiku ir taip, kad būtų galima kartu užbaigti žemės užtvankos bei kitų hidromazgo 
HTS statybą iki pavasario potvynio. Tada statybinis debitas priklauso nuo palyginus nedi-
delio metų sausmečio debito, kurio praleidimas ir paprastesnis, ir pigesnis.
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Bet kokių vamzdinių vandens pralaidų pagrindines ašis nužymi statytojas (užsa-
kovas) arba rangovas dalyvaujant statytojo atstovui. Nužymint turi būti laikomasi  
ST 120793378.01.2004 10.4 skirsnio reikalavimų.

Papildomą vandens pralaidų nužymėjimą atlieka rangovas.
Šachtinės pertekliaus (potvynio) vandens pralaidos (10.8 pav.) pagrindinės dalys yra: 

vandens atitekėjimo iki šachtos dalis, šachta, vamzdynas, vandens raminimo baseinas, 
risberma, galinis tvirtinimas ir nutekėjimo kanalas. Pagrindiniai statybos darbai susiję su 
įtekėjimo dalies, vamzdyno ir vandens raminimo baseino statyba. Šių darbų technologija 
pateikiama detaliau.

10.8 pav. Šachtinė vandens pralaida (Statybos taisyklės, 2005):
1 – šachta; 2 – vandens išleistuvo uždoris; 3 – atitekėjimo dokinis antgalis; 4 – taureliai; 5 – grotos; 
6 – uždorio keltuvas-nuleistuvas; 7 – tarnybos tiltelis; 8 – vamzdis; 9 – vamzdžio pamatas; 10 – 
lieso betono pasluoksnis; 11 – vamzdyno diafragma; 12 – vandens raminimo baseinas; 13 – ramin-
tuvas (prizminė trinka); 14 – filtracinio vandens išleidimo dangos; 15 – ramintuvo dugno drenažas; 
16 – užtvankos pašlaitės latakai; 17 – latakų žiotys; 18 – užtvankos vidinis vamzdinis drenažas; 
19 – vamzdinio drenažo žiotys; 20 – laiptai; 21 – monolitinis betonas

Šachtos statybos darbai. Šachtos statybos vieta paruošiama kartu su žemių užtvan-
kos statybos vietos paruošimu (žr. 6.4 skirsnį). Šachtos statybos technologinė schema 
pateikta 10.9 pav.
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10.9 pav. Šachtos (įtekėjimo dalies) statybos technologinė schema (matmenys metrais): 
I-II – šachtos betonavimo pirmas ir trečias etapai; 1 – autokranas (autokrano stovėjimo vietos); 
2 – tiltelis; 3 – betono mišinio dėžės; 4 – vidaus klojinių vertikalūs statramsčiai; 5 – vidaus kloji-
nių horizontalūs tašai; 6 – pamatų duobė; 7 – šachtos pamatas; 8 – betono paruošiamasis sluoks-
nis; 9 – supiltas gruntas; 10 – laiptai; 11 – pastoliai; 12 – paklotas betono mišinys; 13 – armatūra;  
14 – besifiltruojančio ir lietaus vandens surinkimo grioveliai; 15 – klojinių lentos; 16 – skydas;  
17 – autokrano veikimo zona; 18 – duobė vandeniui išsiurbti
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Šachtos pamatų duobė kasama paženklinus jos kontūrus ir įtvirtinus aukščių kon-
trolės atraminius įtaisus−aptvarus, šablonus, pastoviuosius vizyrus, kaip nurodyta ST 
120793378.01:2004.

Pamatų duobė kasama vienakaušiu ekskavatoriumi, neiškasant iki projektinio gylio 
5-10 cm. Iki projektinio gylio iškasama ir dugnas išlyginamas rankomis, didelėse pamatų 
duobėse – buldozeriais prieš pat betono klojimą.

Pamatų duobei nusausinti įrengiami adatiniai filtrai (smėliniuose gruntuose) arba vandens 
surinkimo tranšėjos ir duobės vandeniui išsiurbti (moliniuose gruntuose) (žr. 6.4 skirsnį). 

Pamatų duobės dugne paklojamas 10 cm paruošiamasis lieso C6/7,5 klasės betono 
sluoksnis .

Klojiniai įrengiami ir paruošiami betonavimui laikantis šių Statybos techninių sky-
riaus reikalavimų.

Šachtos pamatas turi būti betonuojamas vadovaujantis ST 120793378.01:2004 nuro-
dymais; vartojamas hidrotechninis betonas.

Į pamatą pagal projektą įbetonuojami šachtos vertikaliųjų sienų armatūros strypai pir-
majam sienų betonavimo etapui, įdėtinės dalys dugniniams uždoriams.

Šachtos sienos betonuojamos etapais po 1,5 m aukščio, kiekvieną kartą įtaisant arma-
tūros strypynus bei įdėtines dalis kitam etapui betonuoti.

Vidiniai klojiniai šachtos sienoms betonuoti daromi per visą šachtos aukštį, o išoriniai 
klojiniai – etapais, kad būtų galima suvirinti armatūrą, įtvirtinti įdėtines dalis, supilti ir 
sutankinti betono mišinį.

Pastovaus skerspjūvio šachtų sienoms betonuoti geriau tinka slenkantieji klojiniai.
Betonuojant slenkančiuose klojiniuose, pirmiausia jie užpildomi 60-70 cm storio be-

tono mišinio sluoksniu, po 2,5-3,5 val. klojiniai pamažu pradedami kelti į viršų. Nenu-
trūkstamai keliant į viršų klojinius, betono mišinys klojamas 20-40 cm storio sluoksniais. 
Klojinių kėlimo greitis turi būti toks, kad betono mišinys nesukibtų su klojiniais ir nebūtų 
pažeistas konstrukcijos paviršius. Negalima daryti ilgesnių kaip 2-3 val. pertraukų.

Betono mišinys į klojinius tiekiamas betono mišinio dėžėmis (žr. 10.9 pav.) arba be-
tono siurbliais.

Betono mišinys sutankinamas giluminiais vibratoriais laikantis ST 120793378.01:2004 
reikalavimų.

Sukietėjus betonui klojiniai nuimami ir ištaisomi leistini betonavimo defektai. Šachtos 
klojiniai nuimami betonui įgijus 0,2−0,3 N/mm2 (2−3 kg/cm2) stiprį.

Atskirą darbų etapą sudaro šachtos taurelių, šachtos apžiūros tiltelio betonavimas, ap-
žiūros tiltelio turėklų įtaisymas.

Šachtos apžiūros tiltelis sujungiamas su žemės užtvankos tarnybos tilteliu turėklais (10.9 pav.).
Šachtų statybos pagrindiniai reikalavimai ir kontrolės sistema pateikti 10.2 lentelėje. 

Detalūs betonavimo bei kiti darbai vykdomi ir kokybė tikrinama vadovaujantis specialiais 
normatyviniais dokumentais.
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10.2 lentelė.  Šachtos statybos tikslumo reikalavimai ir kontrolė

Parametrai Ribiniai nuokrypiai Tikrinimas: a – metodas,   
b – apimtis, c – registravimas

Šachtos pagrindinių ašių nužymėjimas 0,5 m

a – geodeziniai matavimai (GM)
b – galuose ir viduryje
c – statybos darbų žurnale (SDŽ), 
dalyvaujant statytojo atstovui

Atskirų konstrukcijų ašių nužymėjimas ±5 mm Geodezinė atlikimo schema

Šachtos pamatų duobės dugno 
plotis ir nuokrypis nuo ašių

+10 cm
-5 cm

a – GM
b – galuose ir viduryje
c – SDŽ

Pamatų duobių šlaitų koeficientas +10 %
-7 % taip pat

Šachtos pamatų matmenys 20 mm
a – GM
b – ne mažiau kaip 6 matavimai
c –  SDŽ

Pamato pado ir viršaus altitudės 20 mm taip pat
Klojinių įrengimas Pagal ST 120793378.01:2004 ir pagal šių Taisyklių XVIII skyrių
Armavimo darbai Pagal ST 120793378.01:2004 365-381 p.p.
Betono mišinio paruošimas ir klojimas Pagal ST 120793378.01:2004 342-355 ir 382-398 p.p.

Šachtos nuokrypis nuo vertikalės arba 
projekto per visą konstrukcijų aukštį 15 mm

a – GM
b – dalyvaujant statytojo atstovui
c –  SDŽ

Šachtos keteros vandens lie-
jimosi  išorinis perimetras 0,5 % taip pat

Šachtos keteros altitudžių nuokrypis
kai šachtos aukštis
              iki 4 m
    nuo 4 iki 8 m
    nuo 8 iki 16 m

14 mm
16 mm
20 mm

taip pat

Baigiant visos šachtinės pertekliaus (potvynio) vandens pralaidos statybą į šachtą 
įmontuojami uždoriai ir jų valdymo įranga.

Kaušo statybos darbai. Kaušas yra šachtos atmaina – minimalių matmenų, tarp jų ir aukš-
čio, konstrukcija, kuri laiduoja potvynių vandens debito praleidimą į pertekliaus (potvynio) 
vandens pralaidų vamzdyną. Kaušas statomas upės slėnio iškilumoje arba šlaito pakopoje.

Statant kaušą dažniausiai nekyla problemų, kaip praleisti statybinį debitą, todėl visi jo 
statybos darbai yra paprastesni.

Kauše gali būti numatytas ir dugninės angos tipo (kaip šachtoje) arba vamzdinis (kaip 
sifone) tvenkinio vandens nuleistuvas.

Sifono statybos darbai. Sifono statybos darbų pradiniai etapai analogiški šachtos sta-
tybos darbų pradiniams etapams.
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Sudėtingiau padaryti klojinius, parengti ir sudėti armatūrą, sukloti ir sutankinti beto-
no mišinį ties lenktais sifono viršaus kontūrais, nes ties jais per slankus betono mišinys 
slysta žemyn.

Sifono įtekėjimo antgalis (giluminė vandens pralaida) dažniausiai yra slėginio vamz-
džio, reguliuojamo sklende, tipo, todėl jo statyba yra nesudėtinga.  

Vandens išleistuvų/nuleistuvų įtekėjimo dalių statybos darbai. Šie darbai siejasi su iš-
leistuvų/nuleistuvų tipais, bet jų statybos darbai analogiški aptartiems nagrinėjant šach-
tos, kaušo ar sifono statybos darbus.

Autonominiai vamzdiniai išleistuvai/nuleistuvai būna giluminiai/dugniniai vamzdiniai 
slėginiai statiniai, su įvairiais vandens ėmimo antgaliais. Jų statyba detalizuojama staty-
bos technologijos projektuose.

Vamzdyno statyba. Prieš pradedant statyti vamzdyną turi būti atlikti pagrindiniai 
šachtos (sifono, kaušo) ir vandens raminimo baseino statybos darbai (betonavimas, klo-
jinių nuėmimas, iškasų šalia šachtos (sifono, kaušo) pamato bei šalia vandens raminimo 
baseino dugno plokštės atgalinis užpylimas).

Atgalinį užpylimą šalia šachtos pamato bei vandens raminimo baseino plokštės ties vamz-
dyno apačia reikia atlikti ypač atsakingai; vietoj grunto čia geriau panaudoti liesą betoną.

Rengiantis statyti vamzdyną reikia sutvarkyti privažiavimą prie vamzdyno tranšėjos au-
totransportui, autokranui, paruošti vietas medžiagoms, vamzdžių sekcijoms ir kt. išdėstyti.

Pirmenybė teiktina vamzdynui, statybos vietoje montuojamam iš surenkamųjų gelžbe-
toninių vamzdžių sekcijų.

Surenkamojo vamzdyno statybos darbų eiga tokia:
– vamzdyno pagrindo grunto paruošimas;
– lieso betono sluoksnio paklojimas;
– vamzdyno gelžbetoninio pamato padėjimas;
– išlyginamojo cemento skiedinio paskleidimas;
– surenkamojo vamzdyno vamzdžių sekcijų sudėjimas ir sujungimas;
– vamzdyno sėdimo siūlių bei antifiltracinės diafragmos (-ų) padarymas;
– vamzdyno sujungimas su šachta (sifonu, kaušu) bei vandens raminimo baseinu;
– vamzdyno hidroizoliavimas;
– vamzdyno užpylimas gruntu.
Vamzdyno pagrindo gruntas paruošiamas kruopščiai. Labai svarbu pašalinti nuo grun-

to paviršiaus išpurentą, išmirkusį gruntą, užtikrinti paviršiaus geodezinius aukščius – ga-
limi nuokrypiai ±3 cm.

Neleidžiama perkasimų užpilti gruntu, juos reikia užpildyti paruošiamojo sluoksnio 
betonu.

Vamzdyno pagrindo grunto paruošimas įforminamas paslėptų darbų aktu.
Vamzdyno paruošiamasis sluoksnis klojamas iš C8/10-16-53 klasės hidrotechninio be-

tono; sluoksnio storis 10 cm. Kartu padaroma vamzdyno diafragmos (-ų) apatinė (-s) dalis 
(-ys) (žr. 10.10 paveikslą).
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10.10 pav. Stačiakampio vamzdy-
no antifiltracinės diafragmos fra-
gmentas 
(Statybos taisyklės, 2005): 
1 – vamzdyno pamatas; 2 – vamz-
dis; 3 – antifiltracinė diafragma

Vamzdyno gelžbetoninis pamatas dedamas pakankamai sustiprėjus paruošimo sluoks-
niui. Vartojamas C 16/20-16-S2 klasės hidrotechninis betonas, projekte nurodyta armatū-
ra. Pamato betono sluoksnio storis 20−30 cm. 

Kartu pratęsiamas ir antifiltracinės diafragmos(-ų) betonavimas, paruošiami lizdai 
vamzdyno deformacinėms siūlėms. Apvaliems vamzdžiams paruošiamos įdubos, o apva-
liems moviniams – dar ir išėmos movoms ir movų sujungimams. Paruošiamojo sluoksnio 
paviršiaus geodezinių aukščių nuokrypiai turi būti ne didesni kaip ±1 cm .

Vamzdžių klojimas pradedamas nuo vandens raminimo baseino pusės. Prieš klojant 
vamzdžio sekcija atidžiai apžiūrima, ar nėra neleistinų defektų. Leistini defektai taisomi 
arba atskira procedūra, arba klojimo metu.

Prieš pat vamzdžio klojimą ant paruošiamojo sluoksnio paviršiaus tolygiai, 2 cm storiu 
paskleidžiamas cemento skiedinys.

Ant šviežio skiedinio dedamas vamzdis tiksliai suorientuojamas vamzdyno ašies kryp-
timi; tai svarbu esant neapvaliems vamzdžiams arba apvaliems vamzdžiams, kai nėra 
paruoštų įdubų vamzdžio pamate. Po to tiksliai nustatytu atstumu nuo vandens raminimo 
baseino sienų (vėliau – nuo jau pakloto vamzdžio) vamzdžio sekcija nuleidžiama į ce-
mento skiedinį.

Pakloti vamzdžiai prie vandens raminimo baseino sienų (vėliau – prie naujai pakloto 
vamzdžio, prie deformacinių siūlių, prie šachtos (sifono, kaušo)) jungiami ilgai nedel-
siant; ypač tai liečia movinių vamzdžių sujungimus tarpusavyje.

Stačiakampių vamzdžių sujungimai bei deformacinės siūlės parodytos 10.11  paveiks-
le. Gelžbetoninių jungčių stiprumą formuoja vamzdžių sekcijų galuose išleista armatūra ir 
papildomai įdedama skersinė armatūra. Vartojamas C25/30-W-16-32 klasės betonas.
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10.11 pav. Stačiakampių gelžbetoninių vamzdžių detalės (Statybos taisyklės, 2005): 
a – šachtos (sifono, kaušo) ir vamzdyno sujungimas-deformacinė siūlė; b – vamzdyno deformacinė 
siūlė; c – vamzdyno ir VRB sujungimas-deformacinė siūlė; 1 – šachta; 2 – vamzdžio sekcija;  3 
– cemento skiedinys; 4 – vamzdyno pamatas; 5 – paruošiamasis sluoksnis; 6 – vamzdžių sekcijų 
gelžbetoninė jungtis; 7 – profilinės gumos juosta; 8 – impregnuotas veltinis; 9 – siūlių gelžbetoninė 
jungtis; 10 – klijuotinė hidroizoliacija; 11 – vandens raminimo baseinas

Apvalių movinių vamzdžių sekcijų sujungimai paprastesni, deformacinės siūlės vamz-
dyno viduryje nereikalingos. Tačiau reikia padidinti įprastinių vamzdžių atsparumą, kad 
jie atlaikytų užtvankos grunto slėgio jėgą. Tuo tikslu vamzdžio šonuose padaromos gelž-
betoninės sienelės, susietos su pamato plokšte (10.12 pav.) Šios sienelės užtikrina ir pati-
kimą atgalinio užpylimo grunto kontaktą su vamzdynu.

Vamzdyno hidroizoliavimas atliekamas laikantis ST 120793378.01:2004 nurodymų. 
Izoliacijos medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius, kiti dangų parametrai, taip 
pat hidroizoliavimo technologija turi būti nustatyti projekte.

Kitokias medžiagas ir technologijas galima naudoti tik suderinus su projektuotoju bei 
statytoju.

Vamzdyno atgalinis užpylimas gruntu atliekamas pagal ST 120793378.01:2004 nuro-
dymus .

10.12 pav. Apvalaus gelžbetoninio vamz-
džio paklojimas:
1 – paruošiamasis sluoksnis; 2 – vamz-
džio pamatas; 3 – gelžbetoninė sienelė; 4 
- vamzdis
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Kadangi pertekliaus (potvynio) vandens pralaidos vamzdynų atgalinis užpylimas 
gruntu yra apsunkintas (dėl deformacinių siūlių, diafragmų ir kt.), tai užpilamo grunto 
sluoksnių storis mažinamas iki 10-20 cm, sluoksniai prie vamzdyno paskleidžiami ranki-
niu būdu ir tankinami rankiniais tankinimo mechanizmais.

Užpilamo grunto sutankinimo laipsnis pagal Proktorą PrD turi būti ne mažesnis 
kaip 98 %.

Vandens raminimo baseinų statyba. Vandens raminimo baseinas yra trečia kapitališka 
pertekliaus vandens pralaidos, o dažnai ir išleistuvo dalis. Ties vandens raminimo baseinu 
raminama iš vamzdyno ištekėjusi audringa vandens tėkmė, slopinama jos didelė kinetinė 
energija. Todėl vandens raminimo baseinas daromas iš monolitinio gelžbetonio, vartojant 
hidrotechninį betoną.

Vandens raminimo baseinas statomas vienu metu arba kiek pirmiau negu šachta (si-
fonas, kaušas), išnaudojant galimybę turėti gelžbetonio darbų frontą tuomet, kai susidaro 
technologinės pertraukos šachtos statyboje arba, atvirkščiai, - vandens raminimo baseino 
statyboje. Vandens raminimo baseinų, drenažų, nutekėjimo kanalų, risbermos, grotų tar-
nybinių tiltelių ir kitų įrenginių statyba nekelia didesnių problemų.

10.6. Kanalų hidrotechnikos statinių statyba

Kanalų HTS statomi įvairios paskirties mažuose ir vidutiniuose kanaluose, nedideliuo-
se upelių bei ežerų vandens lygio reguliavimo statiniuose.

Pagal paskirtį kanalų hidrotechnikos statiniai skirstomi į: 
– reguliavimo – vandens debitams bei lygiams reguliuoti (įvairūs šliuzai reguliatoriai); 
– pratekėjimo – vandeniui pratekėti per kanalo trasoje pasitaikančias kliūtis – daubas, 

upelius, kitus kanalus, kelius, kalvas ir pan. (akvedukai, diukeriai, kanalai-latakai, kelių 
pralaidos, hidrotechnikos tuneliai); 

– susiejimo – skirtingiems kanalo dugno lygiams susieti ties staigesniais žemės paviršiaus 
pažemėjimais arba dirbtinai mažinant kanalo dugno nuolydį (greitvietės ir slenksčiai); 

– vandens apskaitos – praleidžiamiems debitams bei vandens kiekiams registruoti.
Pagal statybos pobūdį skirstomi į: 
– monolitinius; 
– surenkamuosius; 
– monolitinius-surenkamuosius. 
Šliuzai reguliatoriai – vieni iš dažniausiai statomų kanalų hidrotechnikos statinių. 

Pagal konstrukcines ypatybes šliuzai reguliatoriai būna: atvirieji, diafragminiai, užda-
rieji, specialieji. 

Pagal paskirtį šliuzai reguliatoriai skirstomi į: vandens patvenkimo, debito reguliavimo, 
debito paskirstymo, vandens nuleidimo, nešmenų praplovimo. Taip pat jie gali būti ir mišrūs.

Lietuvoje daugiausia paplitę atvirieji neautomatiniai šliuzai reguliatoriai.
Slenkstis – tai hidrotechnikos statinys, skirtas vandeniui nutekėti didelio nuolydžio 

reljefo vietose (i = 0,25−0,35). Maži slenksčiai, pavyzdžiui, melioracijos grioviuose, sta-
tomi ir esant mažam žemės paviršiaus nuolydžiui. techniniai−ekonominiai rodikliai daž-
nai parodo, ką pasirinkti – greitvietę ar slenkstį.
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Slenksčiai gali būti atvirieji, pusiau slėginiai ir slėginiai;
Pagal pakopų skaičių kanalų slenksčiai skirstomi į: vienpakopius, dvipakopius, dau-

giapakopius. 
Pagal skerspjūvio formą – į: stačiakampio skerspjūvio, trapecinio skerspjūvio, apva-

laus skerspjūvio.
Kartais statomi vamzdiniai slenksčiai, o ties gana didelio ir staigaus reljefo paže-

mėjimais – gembiniai slenksčiai. Lietuvoje dažniausiai statomi nedideli vienpakopiai 
slenksčiai (1-2 m).

Statybos technologinės schemos ir pagrindiniai reikalavimai. Kanalų hidrotechninių 
statinių statybos pagrindiniai etapai:

– statybvietės ruošimas – augmenijos ir kliuvinių pašalinimas iš statybos teritorijos, 
jos išlyginimas;

– ženklinimo darbai – pagrindinių ašių ir elementų ženklinimas;
– pamatų duobių kasimas ir pagrindo paruošimas;
– žvyro sluoksnių supylimas;
– pamatų betonavimas;
– konstrukcijų betonavimas;
– vamzdynų paklojimas;
– konstrukcijų montavimas;
– konstrukcijų hidroizoliavimas ir užpylimas gruntu;
– sampilų supilimas pasluoksniui sutankinant gruntą;
– kanalų ir sampylų šlaitų tvirtinimas;
– važiuojamosios dalies įrengimas.
Pagrindines ašis paženklina statytojas (užsakovas) arba rangovas dalyvaujant statytojo 

atstovui ir surašant atitinkamą aktą.
Kasant pamatų duobes kontūrų ženklinimo taškai sunaikinami, todėl jie paženklinami 

ant aplink pamatų duobes įrengtų aptvarų (ST 120793378.01:2004). 
Pamatų duobei paženklinti ir geodezinei kontrolei statybos metu sudaromas pamatų 

duobių planas ir būdingi skerspjūviai. Pamatų duobių kasimo technologinės schemos pa-
rodytos 10.13 paveiksle.

Statant hidrotechnikos statinius kanaluose, kai prateka nedidelis vandens debitas (iki 
100 m3/val.), įrengiama laikina užtvara ir statybinis debitas praleidžiamas vamzdžiu per 
statybos vietą arba išsiurbiamas siurbliais. Siurblių galingumas turi užtikrinti pritekančio 
vandens išsiurbimą skaičiuojant 10 % tikimybės debitą. Statinius stengiamasi statyti sau-
suoju metų laiku. Kai statybinis debitas didesnis kaip 100 m3/val., įrengiamas apvedama-
sis kanalas arba statinys statomas sekcijiniu būdu.
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10.13 pav. Kanalų hidrotechnikos statinių pamatų duobių technologinės schemos (Statybos taisy-
klės, 2005):
a – seklios pamatų duobės schema; b – gilesnės kaip 5 m pamatų duobės schema; c – pamatų 
duobės šlaite schema; d – sudėtingo profilio pamatų duobės schema; B – pamatų duobės plotis; 
Bs – statinio plotis; H – pamatų duobės gylis; δ – pamatų duobės neiškasimas iki projektinio 
gylio mechanizuotu būdu;  l – mašinų atramos taško minimalus atstumas iki pamatų duobės 
šlaitų pagrindo; N – galima nuošliauža; 1 ir 2 – skirtingo grunto sluoksniai. Matmenys metrais. 
Brėžinių supaprastinimo tikslu vandens surinkimo griovelių, duobių bei adatinių filtrų įrengimo 
schemos neparodytos.

Paviršinis vanduo iš aplinkinių plotų sulaikomas laikinomis užtvaromis ir grioviais 
nukreipiamas į kanalą už statybos vietos. Paviršinio vandens nuleidimo griovių dugno 
nuolydis neturi viršyti 0,005. Priešingu atveju griovio dugną ir šlaitus reikia tvirtinti.

Pamatų duobė ekskavatoriais neiškasama 5−10 cm iki projektinio gylio (10.13 pav., 
b). Iki projektinio gylio baigiama kasti prieš pat pamatų betonavimą.

Mašinų saugaus darbo atstumas nuo pamatų duobės šlaitų pagrindo iki artimiausios 
atramos (10.13 pav., a) atsižvelgiant į grunto rūšį ir duobės gylį, parenkamas pagal 
10.3 lentelę.
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10.3 lentelė. Mašinų saugaus darbo horizontalus atstumas l (10.13 pav.) nuo pamatų duobės šlaito 
pagrindo iki artimiausios atramos m

Pamatų duobės Gruntai
gylis Smėlis priesmėlis Priemolis molis

1 1,5 1,25 1 1
2 3 2,4 2 1,5
3 4 3,6 3,25 1,75
4 5 4,4 4 3
5 6 5,3 5,75 3,5

Kai filtracijos koeficientas didesnis kaip 1 m/parą, pamatų duobės smėlinguose grun-
tuose nusausinamos, adatiniais filtrais (ST 120793378.01:2004), ežektoriniais adatiniais 
filtrais arba giluminiais siurbliais iš gręžinių. 

Kai filtracijos koeficientas 0,1−1 m/parą, pamatų duobės mažai laidžiuose gruntuose, nu-
sausinamos vakuuminiais adatiniais filtrais (10.14 pav., a), elektroosmoso būdu (10.14 pav., b) 
arba atviruoju būdu (kai filtracijos koeficientas mažesnis kaip 0,1 m/parą ir filtracinis vanduo 
iš vandens surinkimo griovelių ir surinkimo duobių išsiurbiamas siurbliais) (10.14 pav., c). 
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10.14 pav. Pamatų duobių sausinimo schemos mažai laidžiuose gruntuose (Statybos taisyklės, 
2005): 
a – vakuuminiais adatiniais filtrais; b – elektroosmoso būdu; c – vandens išsiurbimas iš pamatų 
duobių siurbliais; 1 – vakuumo siurblys; 2 – vandens siurblys; 3 – oro atskyrėjas; 4 – kolekto-
rius (rinktuvas); 5 – adatinis filtras; 6 – pamatų duobė; 7 – gruntinio vandens lygis iki pažemi-
nimo; 8 – gruntinio vandens lygio pažeminimas adatiniais filtrais be vakuumo; 9 – gruntinio 
vandens lygio pažeminimas vakuumu; 10 – adatinių filtrų siurblys; 11 – metaliniai strypai arba 
vamzdžiai (anodai); 12 – gruntinio vandens lygio pažeminimas iki elektros įjungimo; 13 – 
gruntinio vandens lygio pažeminimas elektroosmosu; 14 – nuolatinės elektros srovės šaltinis; 
15 – vandens surinkimo duobė; 16 – siurbiamasis vamzdis; 17 – nuleidžiamasis griovys.
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Pamatų duobės vertikaliais šlaitais smėlinguose gruntuose kasamos iki 1 m, molin-
guose – iki 1,5 m. Kasant gilesnes duobes šlaitai tvirtinami. Nesutvirtintų šlaitų mažiausi 
leistini nuolydžiai nurodyti 10.4 lentelėje.

10.4 lentelė. Mažiausi leistini nesutvirtintų duobių ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai
Iškasos gylis m

1,5 3 5

Gruntas kampas 
tarp šlaito ir 
horizontalės 

laipsniais

šlaito 
aukščio 
ir pločio 
santykis

kampas 
tarp šlaito ir 
horizontalės 

laipsniais

šlaito 
aukščio 
ir pločio 
santykis

kampas 
tarp šlaito ir 
horizontalės 

laipsniais

šlaito 
aukščio 
ir pločio 
santykis

Supiltas 56 1 : 0,67 45 1:1 38 1:1,25
Drėgnas smėlis 
ir žvyras 63 1 : 0,5 45 1:1 45 1:1

Molingas
priesmėlis 76 1 : 0,5 56 1 : 0,67 50 1 : 0,85

Priemolis
Molis
Liosas

90
90
90

1: 0
1 : 0
1 : 0

63
76
63

1 : 0,5
1 : 0,25
1 : 0,5

53
63
63

1 : 0,75
1 : 0,5
1 : 0,5

Moreninis
priesmėlis
priemolis

76
78

1 : 0,67
1 : 0,67

60
63

1 : 0,57
1 : 0,50

53
57

1 : 0,75
1 : 0,65

Iš pamatų duobių iškastas gruntas supilamas taip, kad netrukdytų statybos darbams 
arba išvežamas, paliekant dalį grunto pamatams užversti ir sankasoms įrengti.

Žemės darbai atliekami laikantis ST 120793378.01:2004 reikalavimų.
Statybinės medžiagos ir konstrukcijos išdėstomos taip, kad kranu jas būtų galima mon-

tuoti be papildomų perkėlimų. Kanalų hidrotechninių statinių vamzdinės horizontaliosios 
dalies statybos teritorijos plano pavyzdys pateiktas 10.15 paveiksle.

Hidrotechniniai statiniai kanaluose pradedami statyti nuo žemiausiame lygyje statomų 
konstrukcijų. 

Pavyzdžiui, šliuzas-reguliatorius statomas tokia tvarka: ramintuvas, ištekėjimo antga-
lio pamatas, įtekėjimo antgalio pamatas, pratekėjimo vamzdynas, ištekėjimo antgalis, įte-
kėjimo antgalis ir bokštelis, įrenginių montavimas, sampilo supylimas, tvirtinimo darbai, 
važiuojamosios dalies įrengimas, gerbūvio darbai.

Žvyro sluoksnis supilamas ir sutankinamas etapais pagal betonavimo darbų ir vamzdy-
no klojimo eigą. Įrengiant klojinius reikia laikytis ST 120793378.01:2004 reikalavimų.

Monolitinės konstrukcijos betonuojamos sluoksniais betono mišinį sutankinant gilu-
miniais (masyvios konstrukcijos), paviršiniais (plonasienės konstrukcijos) arba išoriniais 
(kai tanki armatūra) vibratoriais. Betonuojamo sluoksnio storis priklauso nuo vibratorių 
darbo parametrų.
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10.15 pav. Kanalų hidrotechninių statinių vamzdinės horizontaliosios dalies statybos teritorijos pla-
no pavyzdys: a – teritorijos planas; b – pamatų duobės kasimo schema; c – vamzdyno montavimo 
schema; 1 – iškasto grunto sampilas; 2 – krano stovėjimo aikštelės; 3 – vamzdžiai; 4 – gelžbetoninės 
detalės; 5 – žvyro ir kitų statybinių medžiagų supylimo vietos; R1, R2 – ekskavatoriaus ir krano darbo 
parametrai; A – sampilo ašies atstumas nuo pamatų duobės ašies; α - ekskavatoriaus strėlės polinkio 
kampas; l1-l2 – atstumas tarp krano stovėjimo vietų; b1-b5 – pamato duobės dugno pločiai

Betonuojant labai tankiai armuotas konstrukcijas betono mišinys gali būti smaigs-
tomas specialiais grūstuvais. Tuo atveju naudojami padidinto slankumo (8-10 cm ir 
didesnio) mišiniai.
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Dinaminių apkrovų veikiamos konstrukcijos (raminimo baseinai, šachtos, slenksčiai, 
suspaudimo ir kritimo sienelės), akvedukų arkos (iki 15 m) betonuojamos be pertraukų. 
Arkos betonuojamos nuo pagrindo vienu metu iš abiejų pusių.

Akvedukų ar slėginių vandentakių (diukerių) atramos nenutrūkstamai betonuojamos 
ne didesniais kaip 5 m sluoksniais. Kai atramų bent viena kraštinė mažesnė kaip 40 cm, 
betonuojama ne didesniais kaip 2 m sluoksniais. Atramų klojiniai įrengiami tik iš trijų 
pusių. Iš ketvirtos pusės klojiniai priduriami betonuojant.

Slėginių vandentakių ir akvedukų atramos betonuojamos slenkančiais klojiniais. Pir-
miausia į klojinių formas pripilamas 60−70 cm storio betono sluoksnis; po 2,5−3,5 val. 
klojiniai pamažu pradedami kelti į viršų. Nenutrūkstamai keliant į viršų klojinius betono 
mišinys klojamas ir sutankinamas 20−40 cm storio sluoksniais. Klojinių kėlimo greitis 
turi būti toks, kad betono mišinys nesukibtų su klojiniais ir nebūtų pažeistas konstrukcijos 
paviršius. Ilgesnių kaip 2−3 val. pertraukų negalima daryti.

Perdangų sijos ir plokštės, monolitiškai sujungtos su atramomis bei vertikaliomis 
konstrukcijomis, betonuojamos kartu, praėjus 1−2 val. po to, kai betonas buvo sudėtas į 
atramas bei vertikalias konstrukcijas (po mišinio pirminio suslūgimo).

Perdangos sijos ir plokštės betonuojamos vienu metu per visą sluoksnio storį, tanki-
nant betono mišinį paviršiniais vibratoriais.

Akvedukų ir slėginių vandentakių vertikalios sienos ir pertvaros betonuojamos vienu 
metu, jei aukštis ne didesnis kaip 3 m. Kai aukštis didesnis, reikia daryti pertraukas (0,8−2 
val.), kad betono mišinys suslūgtų ir neatsivertų suslūgimo plyšiai.

Akvedukų latakų, slėginių vandentakių, šachtų ir kitų plonasienių konstrukcijų betono 
kokybei pagerinti taikytinas betono mišinio vakuumavimas.

Betonuojant konstrukcijas labai svarbu gerai įtvirtinti įdėtines detales šandorams ir kitiems 
technologiniams įrenginiams. Įdėtinių detalių tvirtinimo schemos parodytos 10.16 pav.

10.16 pav. Įdėtinių detalių įtvirtinimo schemos: 
a – šandorų kreipiamosios; b – įdėtinių detalių įtvirtinimas nišos metodu; c – be nišos; d – gelžbeto-
ninių įdėtinių detalių su metaliniais įdėklais įtvirtinimas; 1 – pagrindinės konstrukcijos betonas; 2 – 
įdėtinė detalė; 3 – pagrindinės konstrukcijos armatūra; 4 – montažinė armatūra; 5 – užbetonuojama 
niša; 6 – pagrindinės konstrukcijos darbo armatūra; 7 – klojiniai; 8 – metalinės detalės, įmontuotos 
į surenkamąsias gelžbetonines konstrukcijas, paruoštas prijungti prie pagrindinės konstrukcijos
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Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų vertikaliosios dalies statybos pagrindiniai eta-
pai ir technologinių schemų pavyzdys pateiktas 10.17 paveiksle.

10.17 pav. Surenkamojo gelžbetonio statinio statybos pagrindiniai etapai ir technologinės schemos: 
a – pamatų duobės kasimas ir iškasto grunto perstūmimas; b – filtracinio ir atmosferinių kritulių van-
dens išsiurbimas iš pamatų duobės (arba gruntinio vandens lygio pažeminimas); c – žvyro pasluoks-
nio supylimas ir kiti dugno paruošimo darbai; d – statinio montavimas; e – grunto užpilamų paviršių 
hidroizoliavimas, pamatų užpylimas pasluoksniui sutankinant gruntą; g – įrenginių montavimas, sta-
tybos teritorijos gerbūvio darbai; 1 – ekskavatorius; 2 – siurblys; 3 – adatinis filtras; 4 – speciali dėžė 
žvyrui tiekti į pamatų duobę; 5 – kranas; 6 – kompresorius;  7 – vibrotankintuvas; 8 – buldozeris

Surenkamųjų konstrukcijų montavimo darbų kokybė labai priklauso nuo siūlių užtai-
symo. Siūlių užtaisymo schemos parodytos 10.18 paveiksle.

Dengtos siūlės ir sandūros užtaisomos monolitiniu betono mišiniu ar mastikomis mon-
tavimo metu.

Plokščios vienodo lygio siūlės ir sandūros (10.18 pav., a) užtaisomos betono mišiniu 
su smulkiais užpildais, kad pro tarpus lengvai praeitų, neužstrigtų.

Siūlėms ir sandūroms užtaisyti skirto betono mišinio stipris turi būti ne mažesnis negu 
pagrindinių konstrukcijų, o slankumas didesnis negu monolitinių konstrukcijų betono. 
Siūlėms užtaisyti pageidautina naudoti greitai kietėjantį cementą arba priedus, pagreiti-
nančius betono mišinio kietėjimą.

Užtaisant stačiu kampu jungiamų konstrukcijų sandūras (10.18 pav., b), gelžbetoniniai 
ir betoniniai elementai laisvai atremiami į betono skiedinio sluoksnį, paklotą ant jau su-
montuotos konstrukcijos.

Įstatant kolonas į pamatų lizdus (10.18 pav., c), betono mišinys prieš montavimą klo-
jamas lizdo dugne taip, kad išspaudžiant mišinį užsipildytų visi tarpai.
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10.18 pav. Surenkamųjų hidrotechninių statinių siūlių ir sandūrų užtaisymo schemos (Statybos 
taisyklės, 2005):
a – gelžbetoninių detalių, esančių vienoje plokštumoje, sujungimo schemos;  b – gelžbetoninių 
detalių sujungimas stačiu kampu; c – lizdinis gelžbetoninių detalių sujungimas; d – gelžbetoninių 
detalių sujungimas suvirinant įdėtinių detalių armatūrą; 1 – sujungiamos gelžbetoninės detalės; 
2 – monolitinimo arba hermetizavimo medžiaga; 3 – armatūra; 4 – įdėtinės detalės; 5 – suvirinimo 
siūlės; 6 – įdėtinių detalių įtvirtinimo armatūra

Standžios sandūros (10.18 pav., d) gaunamos suvirinant konstrukcijose paliktus iš-
kištus armatūros galus. Betono mišinio užpildai turi būti tokio dydžio (atsižvelgiant į 
sandūrų dydį), kad mišinys laisvai praeitų tarp armatūros ir klojinių tarpų. Betono mišinys 
sutankinamas kamšikliais.

Kietėjančio betono priežiūra sandūrose ir siūlėse tokia pati kaip monolitinio betono, 
tik apsauga nuo drėgmės išgaravimo sudėtingesnė.

Kai pamatų duobių neįmanoma nusausinti, o atitverti statybos vietą neekonomiška, 
hidrotechninės konstrukcijos betonuojamos po vandeniu. Betonavimo po vandeniu sche-
mos pateiktos 3.21 pav.

Betonavimo darbai atliekami laikantis standarto LST 1330 ir ST 120793378:2004, 
reikalavimų.

Tais atvejais, kai hidrotechniniai statiniai statomi per kelius, prieš pradedant darbus 
reikia įrengti apylanką su atitinkamais kelio ženklais.

Darbų metu rašomi žemės ir betono darbų žurnalai, techninės niveliacijos žurnalai, 
išrašai iš laboratorijų bandymų žurnalų apie medžiagų tinkamumą.

Paslėptųjų darbų aktai rašomi ženklinimo darbams, nukasus augalinį grunto sluoksnį, 
įrengus pamatus, užsandarinus vamzdžių sujungimus, įrengus užpilamų gruntu betoninių 
paviršių hidroizoliaciją, sutankinus užpilamą gruntą, įrengus žvyro pasluoksnį po betono 
ir gelžbetonio konstrukcijomis.
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Hidrotechnikos statiniai kanaluose statomi sausuoju metų laiku per vieną darbų sezo-
ną. Kai per vieną sezoną visų statybos darbų negalima atlikti, statyba labai pabrangsta. 
Statinį reikia specialiai paruošti potvynio vandeniui praleisti.

Pagrindiniai reikalavimai ir leistini nuokrypiai, statant kanalų hidrotechnikos statinius, 
pateikti 10.5 lentelėje.

10.5 lentelė. Kanalų hidrotechnikos statinių statybos pagrindiniai reikalavimai

Parametrai
Ribiniai 
nuokry-
piai

Tikrinimas (metodas (m), apim-
tis (a), registravimas (r))
m– geodeziniai matavimai,
a – visos ašys, atlikimo

Atskirų konstrukcijų ašių ženklinimas ±5 mm m – geodezinė atlikimo schema

Pamatų duobių dugno plo-
tis ir nuokrypis nuo ašių

+10 cm
-5 cm

m – geodeziniai matavimai
a – kiekvienos konstrukci-
jos galuose ir viduryje,
r – GM, SDŽ

Pamatų duobių šlaito koeficientas +10 %
-7 %

m – geodeziniai matavimai,
a – kiekvienos konstrukci-
jos galuose ir viduryje,
r – GM, SDŽ

Masyvių pamatų matmenys (nuo-
krypiai nuo projektinių) 20 mm

m – geodeziniai matavimai, 
a – kiekvienos konstrukcijos 6 matavimai, 
r – GM, SDŽ

Atramų pamatų nuokrypis nuo projektinio 12 mm taip pat
Pamatų pado ir viršaus altitudės 20 mm taip pat

Pamatų paviršių ir įdėtinių detalių žymių, 
ant kurių remiamos surenkamosios atramos -5 mm taip pat

Vietiniai pamatų paviršių nelygumai, 
tikrinant kontroline 2 m liniuote 5 mm

m – geodeziniai matavimai, 
a – ne mažiau kaip 5 matavimai iki 100 
m, dalyvaujant statytojo atstovui, 
r – SDŽ

Pamatų atraminių paviršių po-
svyris, kai atremiamos plieninės 
konstrukcijos be išlyginimo

0,07 %
m – geodeziniai matavimai,
a –kiekvienas pamatas, 
r – SDŽ

Klojinių įrengimas Pagal ST 120793378.01:2004, 8.12 lentelę
Armatūros darbai Pagal ST 120793378.01:2004 , 8.13 ir 8.14 lenteles

Betono mišinio paruošimas ir klojimas Pagal ST 120793378.01:2004, 8.15, 8.16, 
8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23 lenteles

Vertikalių konstrukcijų, sienų, pertva-
rų, laikančių monolitines perdangas ir 
dangas, nuokrypis nuo vertikalės arba 
projekto per visą konstrukcijų aukštį 

15 mm

m – geodeziniai matavimai, da-
lyvaujant statytojo atstovui, 
a – kiekvieno konstrukcinio elemento, 
r – SDŽ

Tas pat, laikančių surenkamąsias
konstrukcijas 10 mm taip pat
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Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Kas yra statybinis debitas? Kokie pagrindiniai statybinio debito praleidimo būdai per 

statybvietę?
•	 Kokie pagrindiniai upių užtvenkimo būdai? Apibūdinkite juos.
•	 Kokius darbus reikia atlikti ruošiant užtvankų ir pylimų padą?
•	 Kokių keblumų atsiranda ženklinant užtvankos pado kontūrą, kai yra skersinis nuoly-

dis?
•	 Kokiomis priemonėmis sutankinamas atvežtas gruntas į užtvankos masyvą? Ar tai pri-

klauso nuo grunto rūšies?
•	 Kokio storio sluoksniais pilamas gruntas į užtvankos masyvą?
•	 Išvardinkite atsakingiausius darbus statant vandens pertekliaus praleidimo per užtvan-

ką pralaidas?
•	 Kas pirma statoma: žemių užtvanka, vandens pertekliaus praleidimo pralaida ar tai 

daroma kartu?

Tolesnėms studijoms susipažinkite:
1. Ruplys B. Hidrotechniniai statiniai.− V.: Mokslas, 1988.-343 p.
2. Zavadskas e.K. ir kt. Pastatų statybos technologija. – V.: Alma litera, 2000.-264.
3. STR 2.02.03:2003 Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos (Žin., 2003, Nr.119–5449)
4. STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos (Žin., 2004, Nr.154-

5624).
5. Statybos inžinieriaus žinynas. – V.: Technika, 2004.-1096 p.
6. Marčiukaitis G. Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų statyba. –  V.: 

Technika, 1999.
7. ST 120793378.02:2005 Tiltai, viadukai, estakados, seklieji tuneliai, atraminės sienos ir 

krantinės, įregistruotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje 2005 07 04  Nr.S-
296. 

8. Leistini statybos ir montavimo darbų nuokrypiai. – V.: Rekona, 1995.
9. Lukianas A., Pekus R., Sabas G. Skysčių mechanika ir vandentiekis. – V.: Technika, 

2006. – 322 p.
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11. Vietinių kelių tiesimas

11.1. Bendrosios žinios

Automobilių keliai – visos mūsų šalies turtas. Be automobilių kelių ir transporto 
neįmanoma jokia ūkinė veikla. Lietuvoje valstybinių kelių tinklas yra susiformavęs ir 
šiuo metu patenkina vartotojų poreikius. Tačiau nepaisant spartaus kelių asfaltavimo, 
žvyrkeliai sudaro 41,34 % viso Lietuvos kelių tinklo ir yra vyraujantis – (59,7 %) ra-
joninių kelių tipas, kuriuose automobilių važiavimo greitis 0,55 – 0,80 karto mažesnis, 
o transporto eksploatacinės išlaidos būna 1,35 – 1,90 karto didesnės negu važiuojant 
asfaltuotais keliais.

Automobilių keliai skirstomi į valstybinius ir vietinius. Valstybiniai keliai skirs-
tomi į magistralinius, krašto ir rajoninės reikšmės kelius. Magistraliniais vadinami 
pagrindiniai Lietuvos keliai. Svarbiausiems iš jų, kurie Jungtinių Tautų europos Ko-
misijos sprendimu yra įtraukti į tarptautinių kelių tinklą, suteikiamas indeksas e su 
atitinkamu numeriu. Krašto keliais vadinami keliai, jungiantys magistralinius kelius, 
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrus arba besijungiantys 
vienas su kitu. Rajoniniais keliais vadinami keliai, jungiantys miestus, kaimo gyve-
namąsias vietoves ir magistralinius bei krašto kelius. Vietinės reikšmės keliais vadi-
nami keliai, jungiantys rajoninius kelius, kaimus, ir kiti keliai, naudojami vietiniam 
susisiekimui.

Pagal techninių reikalavimų reglamentą STR 2.06.03:2001 valstybinės reikšmės keliai 
skirstomi pagal parametrus, eismo sąlygas ir eismo intensyvumą į AM (automagistrales) 
ir I – V kategorijos kelius, vietinės reikšmės keliai – į Iv – IIIv kategorijos kelius.

Automagistralės (AM) skirtos automobiliams važiuoti dideliu greičiu, turi tik skirtingų ly-
gių sankryžas su kitais keliais ir geležinkeliais, pėsčiųjų bei dviračių takais. Priešingų krypčių 
eismo srautai automagistralėse turi atskiras važiuojamąsias dalis, atskirtas skiriamąja juosta.

I kategorijos keliuose eismo patogumo ir aptarnavimo lygis žemesnis negu automagis-
tralėse. Priešingų krypčių eismo srautai atskiriami skiriamąja juosta. Kelių sankryžos ir 
susikirtimai su dviračių bei pėsčiųjų takais gali būti viename lygyje.

II kategorijos keliai sudaro pagrindinį magistralinį kelių tinklą.
III kategorijos keliai sudaro pagrindinį krašto kelių tinklą.
IV ir V kategorijos keliai sudaro pagrindinį rajoninių kelių tinklą.
Iv kategorijos keliai jungia valstybinės reikšmės kelius ir kaimo gyvenvietes, gamybi-

nius objektus.
IIv – kategorijos keliai jungia kaimus; jungiasi su aukštesnės kategorijos keliais ir 

tarpusavyje.
IIIv kategorijos keliai – ūkių vidaus keliai; jungiasi tarpusavyje ir su aukštesnių ka-

tegorijų keliais; privažiavimai prie hidrotechninių statinių ir mažiau lankomų gamtos ir 
kultūros paminklų; nacionalinių parkų ir miškų keliai.

Šiuo metu Lietuvoje yra 21,3 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių, iš jų1,7 tūkst. km 
magistralinių, 4,9 tūkst. km krašto ir 14,7 tūkst. km rajoninių.
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Vietinės reikšmės automobilių kelių tinklas yra pats tankiausias ir beveik dvigubai 
viršija valstybinės reikšmės kelių tinklo tankumą. Tai žemiausios kategorijos automobilių 
keliai, kuriuose eismo intensyvumas nedidelis.

Vietinės reikšmės keliai nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. Vidaus keliai pri-
klauso juridiniams ar fiziniams asmenims

Nuo 1960 m. ėmė sparčiai daugėti vietinių kelių, nes jie buvo pradėti tiesti iš žemių 
melioravimui skirtų lėšų. Melioracijos objektuose numatomi keliai oficialiai buvo va-
dinami eksploataciniais. Iš viso 1960–1990 metų laikotarpiu buvo nutiesta 17486,8 km 
vietinių kelių. Tai dažniausiai buvo IIIv kategorijos (vidūkiniai) keliai.

Vietiniai keliai dažniausiai buvo įrengiami su žvyro danga ant smėlio pasluoksnio. 
Pastačius asfaltbetonio cechus, keliai buvo rengiami ir su asfaltbetonio danga. Daugiausia 
buvo asfaltuojami keliai, einantys per gyvenvietes.

Šiuo metu vadinamieji „melioraciniai“ keliai pasitikėjimo teise yra perduoti savival-
dybėms.

11.2. Kelių ženklinimo darbai 

Ženklinimo darbai susideda iš: kelio statybos geodezinio pagrindo sudarymo, geode-
zinio pagrindo sutankinimo, detalaus ženklinimo.

Kelio statybos geodezinį pagrindą sudaro statytojas (užsakovas): įtvirtina kelio pra-
džios, pabaigos ir posūkio taškus, atlieka geodezinius matavimus ir matavimų skaičiavi-
mus pateikia rangovui (11.1 pav.).

11.1 pav. Kelio trasos ženklinimo schema:
R – posūkių spindulys
Aiškinamieji ženklai:

 – laikinas reperis; ⊗ – medinis stulpas.

Rangovas atlieka geodezinio pagrindo sutankinimo, kelio elementų ir kelio statinių 
žymėjimo darbus, kontroliuoja atliktų darbų tikslumą.

Prieš pradedant ženklinimo darbus, rangovas privalo išnagrinėti kelio ir kelio statinių 
darbo brėžinių geometrinius parametrus, esant reikalui, sutankinti geodezinį pagrindą. Apie 
rastas klaidas projekte rangovas privalo informuoti užsakovą. Priėmęs ženklinimą rangovas 
atsako už kelio arba kelio statinio geometrinių parametrų atitikimą projekte nurodytiesiems.
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Geodezinio pagrindo techninę dokumentaciją ne vėliau kaip 10 dienų iki darbų pra-
džios užsakovas perduoda rangovui tai įformindamas aktu.

Planinis geodezinis pagrindas sudaromas teodolitiniais ėjimais fiksuojant kelio trasos kam-
pų viršūnes, o tiesiuose kelio ruožuose papildomi taškai išdėstomi ne rečiau kaip kas 1 km.

Aukščių geodezinis pagrindas. Jei nėra nuolatinių reperių, laikini įrengiami ne rečiau 
kaip kas 0,6 km.

Visi geodezinį pagrindą sudarantys taškai ir ženklai turi būti įtvirtinti už darbų atliki-
mo zonos ir išlikti iki kelio pridavimo eksploatuoti.

Prie kelio trasai ženklinti geodezinio pagrindo atidavimo rangovui akto turi būti pridė-
tos schemos, trasos įtvirtinimo ir reperių žiniaraščiai.

Kelio trasai ženklinti sutankinimo taškai įtvirtinami ne rečiau kaip kas 200 m. Taškai 
ženklinami mediniais stulpais.

Jeigu projekte nenurodytas matavimo linijų tikslumas, tai trasa nužymima išmatavus 
linijas 1:1000 tikslumu.

Darbo reperiai įrengiami kas 0,2-0,4 km ant nužymėjimo sutankinimo ženklų ar esamų 
statinių.

Kelių tiesimo metu arba juos baigus užsakovas turi teisę atlikti papildomus geodezi-
nius matavimus.

Prieš pradedant žemės sankasos darbus, būtina detaliai ženklinti kelio ašį, briaunas, 
pylimų ir iškasų susikirtimo su žemės paviršiumi taškus, vandens nuleidimo griovius.

Žemės sankasos ašis tiesiuose ruožuose nužymima kas 20 m. Iš nužymėtų taškų kelio 
ašiai iškeliami statmenys, atidedant atstumus kreivių taškams paženklinti.

Ant žemės sankasą žyminčių gairelių užrašomas piketas ir pažymimas sankasos pro-
jektinis aukštis.

Pylimų ir iškasų šlaitų susikirtimo su žemės paviršiumi taškai žymimi:
a) gairelėmis – iki 1 m aukščio pylimuose ir iki 1 m gylio iškasose;
b) šlaitinukais – pylimuose (kas 3 m pagal aukštį), iškasose – kiekvieno kasimo pa-

kopoje.
Žymėjimams ir aukščių reperiams naudojami ženklai: 100x3x3 cm medinės gairelės, 

kurių viršutinė 20 cm dalis nudažyta raudonai; 150x3x3 cm, kas 20 cm nudažyti raudono-
mis juostomis mediniai šlaitinukai; 100x5x5 cm medinės gairelės šlaitinukams tvirtinti, 
kurių viršutinė 20 cm dalis nudažyta raudonai; mediniai trasos tvirtinimo stulpeliai (140 
cm ilgio, nuo 10 iki 15 cm skersmens, viršutinėje dalyje iškarta, kurioje įkalta vinis (darbo 
reperiai)). Jie įkasami 1,0 m gylyje ir apkasami 1 m skersmens kaupu; 200-300 cm x4x4 
cm medinės gairės, kas 20 cm nudažytos raudonomis juostomis; 15x3x0,5 cm skersinu-
kai, nudažyti raudonai; 120x10x10 cm mediniai piketiniai stulpeliai, prie kurių viršutinės 
dalies tvirtinama 25x10 cm lentelė nudažyta mėlynai su baltu piketo užrašu.
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11.3. Kelių tiesimo parengiamieji darbai

Kelių tiesimo parengiamieji darbai yra:
– inžinerinių komunikacijų iškėlimas arba naujų paklojimas prieš darbų pradžią;
– krūmų, medžių ir kelmų pašalinimas;
– pavojingoje zonoje esančių statybos įrenginių apsauga.
Prieš pradedant žemės sankasos įrengimo darbus turi būti paklotos visos požeminės 

komunikacijos. Jei sankasos įrengimo darbai vykdomi sparčiau už komunikacijų klojimą, 
būtina po sankasa pakloti vamzdžius arba kitas priemones neardant sankasos.

Prieš užpilant komunikacijų tranšėjas, iš užpylimo vietos pašalinti atsitiktinius daiktus.
Užpilti ir sutankinti nepažeidžiant komunikacijų. Supilto į tranšėjas grunto sutankini-

mo rodiklis turi būti ne mažesnis už sankasos rodiklį. Užpilant vandens pralaidas reikia 
stebėti, kad vamzdžiai nepasislinktų.

Sutankinimo mechanizmai ir sluoksnių storiai turi būti parenkami atsižvelgiant į už-
pilamų gruntų savybes. Užpilamus gruntus sutankinti drėkinant vandeniu tokiose vietose 
galima tik užsakovui leidus. Nusausinimo ir vandens pralaidų zoną tankinti draudžiama.

Medžiagos, kurios gali pakenkti vamzdynams, pavz.: šlakas, gruntas su akmenimis, 
negali būti naudojamas tranšėjoms užpilti.

Negalima pilti sušalusių gruntų ir tankinti.
Užpylimo metu iš tranšėjų vanduo turi būti pašalintas.
Jeigu esamų vamzdynų, kabelių, drenažų, pastatų liekanų vieta nenurodyta, ją reikia 

ištirti prieš darbų pradžią ir nedelsiant pranešti užsakovui.
Tiesiant kelius per drenuotus plotus, rinktuvų susikirtimo su keliu vietose klojami 

plastmasiniai vamzdžiai, o sausintuvai, drenažo sistemos atitinkamai rekonstruojami.
Dirvožemį reikia pašalinti nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų. Pilti atkirai 

nemaišant su kitais gruntais. Iš po saugomų medžių lajų dirvožemis nešalinamas. Dirvo-
žemio negalima užteršti statybinėmis atliekomis, naftos produktais, cheminėmis medžia-
gomis. Jei jis bus naudojamas vėliau, supilti į krūvas.

Prieš pradedant rengti žemės sankasą iš kelio juostos reikia nuleisti vandenį. Vanduo 
turi nekliudomai nutekėti nepadarydamas žalos. Jei projekte numatytų priemonių nepa-
kanka, rangovas kartu su užsakovu numato papildomas priemones.

Kelių skersinių profilių schemos parodytos 11.2 pav.
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11.2 pav. Kelių skersinių 
profilių schemos:
a – Iv kategorijos; b – IIv 
kategorijos; c – IIIv kate-
gorijos.

11.4. Kelių sankasų pylimas

Labai jautrių šalčiui gruntų naudoti sankasoms nerekomenduojama. Pagal gruntų jau-
trumą šalčiui turi būti numatomos priemonės, kaip apsaugoti žemės sankasą nuo žalingo 
šalčio poveikio.

Jei gruntas perkeliamas ne toliau kaip 80 m, kelio sankasa negiliose iškasose ir neaukš-
tuose pylimuose (iki 1,5 m) rengiama buldozeriais. Jų darbo schema parodyta 11.3 pav.

11.3 pav. Kelio sankasos 
ženklinimas ir pylimas 
buldozeriu.
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Automobilių transportą tikslinga naudoti, kai grunto pervežimo atstumas 1–5 kilometrai.
Platinant iki 2 m aukščio sankasą šlaito paviršius turi būti išpurenamas, o esant sanka-

sos aukščiui daugiau nei 2 m, daromi ne mažesnio kaip 2 m pločio laiptai. Jų viršutinės 
plokštumos daromos su 3 % nuolydžiu į išorinę pusę.

Rieduliai gali būti paskleidžiami tik apatinėje sankasos dalyje, tačiau ne aukščiau kaip 
1 m iki žemės sankasos viršaus. Stambiausių riedulių dydis sluoksniuose neturi viršyti 2/3 
leistino pilamo sluoksnio storio.

Gruntai skleidžiami sluoksniu per visą sankasos plotį ir tolygiai sutankinami. Žemės 
sankasos rengimo schema parodyta 11.4 pav.

Gruntas gali būti sutankinamas bet kuriuo metodu, jei pasiekiami projektiniai tankumo 
rodikliai ir jo taikymas nekenkia aplinkai. Sutankinimo metodas (mechanizmai, važiavi-
mo viena vieta skaičius, darbinis greitis) ir leistinas supilamo sluoksnio storis parenkamas 
pagal sutankinamos medžiagos savybes ir reikalaujamą sutankinimą. Tankinamo sluoks-
nio storis priklauso nuo pasirinktos tankinimo priemonės. Jis turi būti ne storesnis negu 
nurodyta 11.1 lentelėje.

11.4 pav. Kelio sankasos supylimo techno-
loginė schema: I – dirvožemio nukasimas; II 
– sankasos supylimas buldozeriais iš abiejų 
kelio pusių; III – supilto grunto tankinimas; 
IV dirvožemio išlyginimas ant nukastų plotų; 
1 – buldozeriai; 2 – grunto tankinimo maši-
na; 3 – greideris; B – sankasos viršaus plotis; 
b – važiuojamosios dalies plotis; a – iškastų 
rezervų viršaus plotis.
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11.1 lentelė. Apytikris važiavimų (smūgių) skaičius tankinant gruntą

Tankinimo mašinos tipas

Optimalus sutankinto 
sluoksnio storis cm

Apytikris važiavimų 
(smūgių) skaičius

rišlaus 
grunto

biraus 
grunto

per rišlų 
gruntą

per birų 
gruntą

8 t kumštinis volas 15-20 - 6-8 -
10-15 t volai pneumatiniais ratais 15-20 20-25 6-8 4-6
15-25 t volai pneumatiniais ratais 130-35 35-40 6-8 4-6
50 t volai pneumatiniais ratais 35-40 45-50 6-8 4-6
2 t tankinimo plokštė, kurios kritimo aukštis 2 m 80-90 100-110 4-6 2-4
Traktoriniai pakabinamieji tankintuvai 60-70 80-100 - -
Volai su krintančiais svoriais 65-75 80-90 4-6 2-4

Šlaitų zona sutankinama šiais metodais:
- išorinėse ne mažiau kaip 2 m pločio, šlaitų zonose gruntas pilamas plonais sluoks-

niais ir tankinama tam tinkančiais mechanizmais;
- sankasos supilamos po 0,5 m į abu šonus plačiau už projektinį plotį ir per visą plotį 

sutankinamas. Vėliau plačiau supiltas gruntas nukasamas;
- šlaitas sutankinamas naudojant tam tikslui tinkamus mechanizmus.
Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro sąlygų. Kai oro sąlygos lietingos, 

šie darbai trumpam sustabdomi. Perdrėkę gruntai turi būti džiovinami maišant.
Rengiant sankasą iš dulkio, molio gruntų, sankasos skersinis nuolydis turi būti ne 

mažesnis kaip 6 %. Baigiantis darbo dienai arba tikintis kritulių supiltą gruntą reikia 
išlyginti ir sutankinti.

Norint pagreitinti gruntų, kurių drėgnis yra didesnis už optimalųjį drėgnį sutankėjimą, 
pylimo viršutinė dalis gali būti rengiama iš kelių sluoksnių pakaitomis su filtruojančiais 
sluoksniais (pvz.: iš smėlio ir žvyro mišinių arba geotekstilės).

Grunto tankinimo schema parodyta 11.5 pav.

11.5 pav. Grunto tankinimo schema
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Gruntus pagerinti, jų nekeičiant, taikomos šios priemonės:
- smėlio, žvyro, skaldos įspaudimas vibruojant arba smūginėmis apkrovomis;
- išankstinis sankasos apkrovimas užpiltu gruntu;
- grunto sluoksnių nusausinimas vertikaliomis drenomis arba laikinai pažeminant 

gruntinio vandens lygį;
- tankinimas giluminiu vibravimu arba sunkiu krintančiu svoriu.
Žemės sankasai po vandeniu įrengti turi būti naudojami stabilūs gruntai (pvz., 

smėlis, žvyras). Užpilant vandens pralaidas ir tranšėjas reikia, kad gruntų sutan-
kinimo rodiklis Dpr .= 97 % esant 10 % mažiausio kvantilio reikšmei, užpylimo 
zonoms ir šlaitams −100 %.

Natūralūs ir supilti gruntai sankasoje turi būti sutankinti pagal projekte nurodytus rei-
kalavimus.

Žemės sankasos paviršius turi būti lygus, atitikti projektinius aukščius, skersinius nuo-
lydžius, pločius ir laikomąją galią.

Jei žemės sankasa įrengta iš vandeniui jautrių gruntų, paviršiaus nuolydis turi būti ne 
mažesnis kaip 4 %.

Po lietingo periodo arba žiemos prieš dangos pagrindo sluoksnio klojimą sankasos pa-
viršių būtina papildomai sutankinti. Jei paviršius per drėgnas, perdrėkusį gruntą pašalinti 
arba nusausinti sumaišant su reikiamu kalkių kiekiu.

Negalima leisti vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos paviršiaus. 
Vanduo nuo iškasos šlaitų turi laisvai nutekėti į kelio griovius.

Žemės sankasos lyginimo ir profiliavimo schema parodyta 11.6 pav.

11.6 pav. Kelio sankasos lyginimo ir profiliavi-
mo schema:
-------- lyginimas 1−6; profiliavimas 7−10
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Rengiant kelio sankasą iš įvairiarūšio grunto jį reikia pilti atskirais sluoksniais. Lai-
džius gruntus tikslinga pilti sankasos apačioje.

Tiesiant kelius per pelkes, durpės paprastai iškasamos. Žemės sankasą ant neiškastų 
durpių galima įrengti tik ypatingais atvejais.

Geotekstilė gali būti paklojama sankasos apačioje kaip atskiriamasis sluoksnis. Klo-
jant geotekstilę, turi būti nustatomi geosintetinių medžiagų kokybės reikalavimai, atsi-
žvelgiant į gruntų sąlygas, užpilamų gruntų ir mechanizmų apkrovas. Geotekstilė klojama 
skersai sankasos išilginės ašies. Kraštai perdengiami užpylimo kryptimi. Atskirų juostų 
perdangos ir šoninis užleidimas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 cm. Jeigu klojama po 
vandeniu, juostos prieš tai turi būti sujungiamos suklijuojant. Jeigu ant geotekstilės nėra 
apsauginio sluoksnio, per ją negalima važinėti. Apsauginio grunto sluoksnio storis turi 
būti ne mažesnis kaip 30 cm. Geotekstilės klojimo schema parodyta 11.7 pav.

11.7 pav. Geotekstilės klojimo schema

11.5. Žvyro dangos įrengimas

Žvyro danga paprastai įrengiama ant 20-30 cm smėlio sluoksnio.
Žvyro danga gali būti viensluoksnė arba dvisluoksnė. Dvisluoksnė daroma storesnė kaip 

16-18 cm. Apatinis sluoksnis daromas vidutiniškai 60 % (12-16 cm), o viršutinis - viduti-
niškai 40 % (8-12 cm) dangos storio. Vienasluoksnė danga esti 12-16 cm storio. Dvisluoks-
nės dangos abu sluoksniai gali būti vienodos arba skirtingos sudėties. Apatinį sluoksnį ga-
lima pilti iš minkštesnių uolienų ir stambesnio žvyro, viršutinį reikia kloti iš tvirtų uolienų 
35-40 mm arba 10-20 mm stambumo žvyro, kuriame daugiau smulkių dalelių (mažesnių 
kaip 0,05 mm). Supylus smulkesnį žvyrą dangos paviršius būna lygesnis. eksploatuojant 
jį patogiau profiliuoti greideriu. Kai viršutinis sluoksnis pilamas iš kietų uolienų, blogai 
besitankinančio žvyro, tai reikia pridėti 10−25 % minkštų uolienų skaldos arba priemolio. 
Prieš klojant viršutinį sluoksnį reikia gerai suformuoti ir sutankinti apatinį.

Žvyro danga įrengiama taip. Žvyras atvežamas savivarčiais ir išpilamas į padarytą 
lovį arba ant supilto ir sutankinto smėlio sluoksnio. Žvyras paskleidžiamas greideriais, 
buldozeriais arba specialiais skirstytuvais. Transporto priemonių ir žvyrą paskleidžiančių 
mašinų judėjimą reikia organizuoti taip, kad jos važiuotų tik išlygintu žvyro arba smėlio 
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sluoksniu. Važinėti paruoštu sankasos paviršiumi neleidžiama, nes jis gadinamas. Žvyro 
ir smėlio sluoksniai pilami su 5−10 % atsarga.

Žvyras ir smėlis tankinamas vibraciniais, pneumatinių ratų arba savaeigiais plentvo-
liais. Minkštų uolienų žvyras tankinamas 3−6 t, vidutinio kietumo − 5−8 t, o kietų uolienų 
− 7−12 t plentvoliais. Galima tankinti dangą 4−5 t volais, prikabintais prie traktoriaus po 
2−3. Volai sukabinami taip, kad jų pėdsakai 25−30 cm pločiu dengtų vienas kitą. Reko-
menduojama tankinti dangą dviejų svorių plentvoliais − iš pradžių lengvesniais, o paskui 
sunkesniais. Sutankinus plentvoliais, patikrinamas žvyro sluoksnio storis bei profilis, iš-
taisomi defektai, paskui baigiama tankinti sunkiais plentvoliais. Tankinant žvyras ir smė-
lis turi būti drėgni. Sausas žvyras ar smėlis palaistomas, pilant 6−12 l/m2 vandens. Pneu-
matinių ratų plentvoliu galima tankinti iki 23 cm storio sluoksnį; metaliniu plentvoliu − 
iki 18 cm; prikabinamaisiais metaliniais volais − iki 15 cm.

Tankinti pradedama pagal iš anksto sudarytą schemą nuo kelkraščių, juos užgriebiant 
25−30 cm pločiu. Kiekvienu važiavimu apimama 25 cm pločio nesutankinta juosta. Kiek 
kartų plentvoliu reikia važiuoti ta pačia vieta, apytikriai nurodyta 11. 2 lentelėje.

11.2 lentelė. Apytikslis plentvolio važiavimų skaičius tankinant žvyro dangą

Plentvolio
storis

Plentvolio važiavimo skaičius

Pastabosvienasluoksnei
dangai

dvisluoksnei dangai

apatiniam
sluoksniui

viršutiniam 
sluoksniui

3 - 6 t 15 - 30 12 - 20 8 - 13 Tankinant vienu
plentvoliu7 - 10 t 13 - 25 10 -18 6 - 12

Pirmasis plentvolis

Tankinant dviem
plentvoliais

3 - 8 t 8 - 10 6 - 10 4 - 7
Antrasis plentvolis
7 - 10 t 10 - 20 8 - 15 5 - 8

Skersinis dangos profilis tikrinamas šablonu su gulsčiuku, o išilginis - vizyrais. 
Dangos lygumas tikrinamas 3 m ilgio liniuote. Rasti nelygumai ištaisomi.

Žvyro dangai įrengti kelias suskirstomas į barus. 11.8 pav. parodyta dvisluoksnė 
žvyro dangos įrengimo srauto technologinė schema: I bare išpilamas savivarčiais 
atvežtas žvyras; II bare buldozeriu arba greideriu žvyras paskleidžiamas ir profi-
liuojamas; III bare jis laistomas ir tankinamas; IV−VI baruose operacijos kartoja-
mos viršutiniam dangos sluoksniui įrengti. Tinkamiausias barų ilgis − 250 cm.

Labai svarbu tinkamai prižiūrėti dangą formavimosi laikotarpiu (2−3 mėn), ją 
sistemingai profiliuoti (geriausia po lietaus), taisyti sugadintas vietas ir reguliuoti eismą 
per visą plotį.
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11.8 pav. Žvyro dan-
gos įrengimo tech-
nologinė schema:
I – smėlio supy-
limas; II – smėlio 
išlyginimas; III 
– smėlio sutankini-
mas; IV – žvyro su-
pylimas; V – žvyro 
išlyginimas; I – žvy-
ro sutankinimas; 1 
– autosavivartės; 2 
– autogreideris; 3 
– grunto tankinimo 
mašina

Smėlis ir žvyras yra brangios medžiagos, nes jas dažnai reikia vežti iš toli. Todėl ban-
doma kelio dangą įrengti iš vietinio grunto, jį sutvirtinant cementu arba kalkėmis. Tam 
tikslui į vietinį gruntą primaišoma žvyro, o paskui išbarstoma statybinių kalkių arba ce-
mento (22 kg/m2), sumaišoma su gruntu ir sutankinama. Toks sukietėjęs gruntas atstoja 
smėlio sluoksnį, o žvyro danga daroma perpus plonesnė negu įrengiant ją minėtuoju būdu. 
Be to, lauko keliai betonuojami, montuojami iš gelžbetonio plokščių arba asfaltuojami.

Paviršinis ir gruntinis vanduo turi būti surenkamas į atvirus griovius arba drenažą. Drena-
žas gali būti rengiamas paklojant vamzdžius, apipiltus filtruojamosiomis medžiagomis arba be 
jų. Dažniausiai naudojamos filtruojamosios medžiagos – frakcinis žvyras arba geotekstilė.

Paviršinis vanduo surenkamas į atvirus griovius arba melioracijos statinius. esant 
grioviuose neleistiniems greičiams, jie turi būti stiprinami.

Tiesiant kelią pažeistos pakelės turi būti nusausintos, sutvarkytos ir paruoštos naudoti 
pagal paskirtį.

Pakelės turi būti sutvarkytos, kad žemę galima būtų dirbti iki kelio pylimo papėdės, 
iškasos arba pakelės griovio išorinės briaunos. Išimtis gali būti taikoma, kai pakelėje yra 
saugotinų želdinių.

Paviršiniam vandeniui nuo pakelės nuleisti atliekamas skersinis bei išilginis lyginimas, 
įrengiami pakelės grioviai, vandens nuleistuvai, pralaidos arba šių priemonių deriniai.

Planiruojant pakelės paviršiui suteikiamas ne mažesnis kaip 0,3 % nuolydis į griovio 
arba vandens nuleistuvo pusę. Dirvožemis išlyginamas lygiu sluoksnio storiu.

Nesant pakelėje griovio paviršiniam vandeniui nuleisti įrengiami vandens nuleistuvai.
Vertingi pakelės medžiai bei juostinės gyvatvorės turi būti išsaugoti.
Projekte numatytose vietose turi būti įrengiamos nuovažos į laukus.
Žvyrkelių asfaltavimas. 1998 m. buvo pradėta trejų metų žvyrkelio asfaltavimo pro-

grama, kurios įgyvendinimas 2000 m. buvo sėkmingai baigtas. Vykdant programą buvo 
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išasfaltuota beveik 1000 km Lietuvos žvyrkelių. Šios programos dėka Lietuvoje per 1990-
2000 m. išasfaltuotų kelių kilometrų skaičius buvo nedaug mažesnis, lyginant su praėju-
siais dešimtmečiais atliktais asfaltavimo darbais. Žvyrkelių Lietuvos valstybinės reikšmės 
keliuose per 3 metus sumažėjo nuo 49 iki 43 % .

2000 m. buvo paruošta nauja žvyrkelių asfaltavimo programa. Planuojama per 14 
metų žvyrkelių dalį Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose sumažinti nuo 43 iki 32 % . 
Programoje numatyta išasfaltuoti 2310 km žvyrkelių tam skiriant 1,09 mlrd. litų. Lėšas 
numatoma sukaupti iš eS fondų ISPA, PHARe programų, Šiaurės investicinio banko, 
europos investicinio banko paskolų ir kt. šaltinių.

Naujų kelių tiesimas ir kelio statinių statyba. Programoje numatyta, kad per artimiau-
sius penkiolika metų naujų transporto jungčių tiesti nereikės, o reikės tiesti miestų ir gy-
venviečių aplinkkelius, rengti skirtingų lygių sankryžas, siekiant sumažinti triukšmą, tar-
šą bei avaringumą. 2002-2015 m. planuojama nutiesti 160 km kelių, iš jų – 120 km miestų 
ir gyvenviečių aplinkkelių ir 40 km sujungiamųjų kelių šalia magistralės Vilnius−Kaunas 
bei pastatyti 26 skirtingų lygių sankryžas.

Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Išvardinkite vietinių kelių tiesimo parengiamuosius darbus.
•	 Kuo skiriasi kelių sankasų supylimas nuo pylimų ar užtvankų statybos?
•	 Kokie reikalavimai šalčiui atspariam sluoksniui?
•	 Kokios priemonės taikomos šalčiui atspariam sluoksniui ir žvyro dangai sutankinti? 

Kuo skiriasi?

Tolimesnėms studijoms susipažinkite:
1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr.44-1076; 1997, Nr.96-2424; 

2002, Nr.101-4402).
2. STR 1.07.02:1999 Žemės darbai (Žin., 1999, Nr.79-2348).
3. Statybos rekomendacijos R 35-01. Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos. − 

V.: 2001.
4. STR 2.06.03:2001 Automobilių keliai (Žin., 2002, Nr.19-755, Nr.120-5450).
5. Lingaitis L.P. Žemės darbų mašinos. −V.: Technika, 2004. −303 p.
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12. tiLtų ir PraLaiDų Statyba

12.1. Bendrosios žinios

Tiltai statomi ant upių, upelių ir kitokių vandens telkinių. Jie priskiriami kelių stati-
niams, tačiau tiltai tiesiogiai yra susiję ir su vandens telkiniais, todėl sąlyginai gali būti 
vadinami vandens ūkio statiniais. Lietuvos valstybiniuose keliuose iš viso yra 1547 tiltai, 
iš jų 1462 gelžbetoniniai, 82 metaliniai ir 3 mediniai. Tiesiant vietinius „melioracinius“ 
kelius melioracijos statybos įmonės pastatė apie 1500 gelžbetonių tiltų – vienos, dviejų 
ir trijų angų.

Projektuojant surenkamuosius g/b tiltus, reikia juos priderinti prie vietovės sąlygų, 
padaryti reikiamus pakeitimus, nustatyta tvarka suderinti, įvertinti poveikį aplinkai. Pa-
tvirtinus projektą reikia gauti leidimą ir atlikti kitus paruošiamuosius darbus, įrengti apva-
žiavimą, suderinus su kelių policija, pastatyti reikiamus ženklus. Vienos angos gelžbeto-
niai tiltai gali būti 6 arba 9 m ilgio, 7, 8 arba 10 m pločio su šalitiltėmis arba be šalitilčių. 
Krantinių atramų aukštis gali būti iki 1,3 m arba 1,4-2,1 m. Dviejų angų tiltai statomi 
panašaus pločio ir krantinių atramų aukščio, tik 12 arba 18 m ilgio. 12.1 pav. pateikta trijų 
angų 18 m ilgio tilto konstrukcija. 3 angų g/b tiltai gali būti 18 arba 27 m ilgio, 7, 8 arba 
10 m pločio su šalitiltėmis arba be jų. Kitokios konstrukcijos gelžbetoniniai, metaliniai ar 
mediniai tiltai statomi pagal individualius projektus.

12.1 pav. Trijų angų 7+2x1 pločio (gabarito), 2,1 m krantinių atramų aukščio gelžbetoninio tilto 
išilginis pjūvis:
1 − tilto pradžia; 2 − tilto pabaiga; 3 − geologinio gręžinio profilis; 4 − turėklai; 5 − gelžbeto-
niniai poliai tilto viduryje 8-35 (8 m ilgio ir 35x35 cm skerspločio); 6 − atraminiai gelžbetoni-
niai poliai tilto šonuose kelio sankasos šlaitams laikyti 5-25; 7 − atraminės plokštės; 8 − šlaitų 
tvirtinimo g/b plokštės P-15-10; 9 − atraminės skaldos prizmės; 10 − gulėkšniai pereinamųjų 
plokščių atramai; 11 − pereinamosios g/b plokštės tilto sujungimui su kelio sankasa; 12 − tilto 
perdangos plokštės 
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12.2 Surenkamųjų gelžbetoninių tiltų statyba

Tiltų statybos būdai. G/b surenkamieji tiltai statomi dviem pagrindiniais būdais:
1) ant esamos upės (upelio) vagos;
2) šalia senvagės iškasant naują vagą ir sujungiant ją su senvage.
Pirmuoju atveju tilto statybos darbams reikia statyti laikiną tiltą arba laikiną pralaidą 

(kai debitas mažas). Antruoju atveju laikinojo tilto statyti nereikia, bet padidėja žemės 
darbų apimtis.

Čia pateikta 18 m ilgio (L = 3x6 m), 7 m važiuojamosios dalies su dviem 1 m pločio 
šalitiltėmis (G = 7+2x1 m), 1,4-2,1 m (H = 1,4 - 2,1 m) aukščio krantinių atramų tilto 
statybos šalia senvagės technologija. Statant kitokio ilgio, kitokių gabaritų arba ant esa-
mos senvagės tiltų statybos darbų technologija bus kitokia, tačiau pagrindiniai statybos 
procesai išlieka tie patys arba panašūs. Pagal pateiktą pavyzdį nesunkiai galima parengti 
kitokių matmenų surenkamųjų g/b tiltų statybos technologijos projektą.

Tilto ženklinimas. Pagal statybos taisykles tilto ir vagos (upelio) ašis turi paženklinti 
statytojas (užsakovas) arba jį atstovaujantis techninis prižiūrėtojas. Kelio ir patiltės vagos 
ašys turi būti statmenos. Ašių susikirtimas yra tilto centras plokštumoje. Tilto ašis sutam-
pa su kelio ašimi. Iš kelio ašies keliami statmenys į abi puses. Nuo kelio ir vagos ašinių 
linijų nužymimos tilto polių skersinės ir išilginės eilės. Nužymėjimo tikslumas tikrinamas 
matuojant stačiakampio įstrižaines. Rasta paklaida pataisoma tikslinant skersinių ir išilgi-
nių polių eilių atstumus. Polių kalimo vietose įkalami 0,3 m ilgio metaliniai strypai sulig 
žemės paviršiumi. Prie kiekvieno metalinio strypo kalamas sargelis su dviem numeriais. 
Vienas numeris rodo eilės numerį, o kitas − polio numerį eilėje. Pirmąja eile laikoma po-
lių eilė, esanti kairėje upelio pusėje, pirmuoju poliu − polis, esantis kairėje kelio pusėje. 
Kiekvienos polių eilės pradžioje ir pabaigoje įsmeigiama po dvi vizuojamąsias gaires. 
Atstumas tarp gairių − 5 m, atstumas nuo eilių galų − 3 m. Pagalbiniai 4 reperiai įkasami 
už 1 ar 2 m nuo naujos vagos kranto.

Tilto ženklinimo, polių išdėstymo ir jų įgilinimo schema parodyta 12.2 pav.
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12.2 pav. Tilto ženklinimo, polių išdėstymo ir jų įgilinimo schema:
1, 2, 3 – poliai atitinkamai 5-25 (5 m ilgio ir 25x25 cm skersmens) 8-35 ir 10-35; 4 – poliakalė; 5 – 
polių kalimo vietos; 6 – poliakalės judėjimo krypties ašis; 7 – projektuojamos vagos ašis; 8 – tilto 
ašis; 9 – senvagė; 10 – automobilis su poliais; 11 – autokranas; 12 – sukalti poliai; I, II, III ir IV 
polių eilės; I – 1 ... IV-9 polių eilių ir numerių eilėse užrašai ant polių vietos ženklinimo sargelių

Polių įgilinimas. Poliai gali būti įgilinami kalimu, vibravimu, vibrokalimu arba paplo-
vimu. Polių įgilinimo darbų technologija aprašyta 4 skyriuje.

Kalant pasiekus projektinį gylį ir patikrinus gautą skaičiuotiną atsaką, polio įgilinimas 
baigiamas. Po to ženklinamas polių pagal aukštis, nukertami polių galai. Polių viršuje 
dažais žymimos žymos antpoliams montuoti.

Daugumoje statybinių organizacijų, polių pjovimo darbai atliekami taip: betonas paša-
linamas pneumatiniais plaktukais, armatūra pjaunama dujiniais arba elektros suvirinimo 
aparatais, polių galai palaikomi (pjaunant armatūrą) bei pašalinami iš darbo vietos auto-
kranais. Tokia darbų technologija sudėtinga, darbo našumas nedidelis, neaukšta darbo 
kokybė, gaunamas labai nelygus nupjovimo paviršius. Dabar gaminami dinaminiai, smū-
giniai ir hidrauliniai polių pjautuvai.
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Atraminių sienučių montavimas. Atraminės sienutės sulaiko prietilčių gruntą, kad jis 
neslinktų į patiltės vagą. Atraminės sienutės montuojamos sukalus polius ir nukirtus jų galus 
projektiniame aukštyje. Atraminių sienučių atraminės skaldos prizmei įrengti kraštinių polių 
eilių išorinėje pusėje kasama tranšėja ir supilama skaldos atraminė prizmė. Po to montuoja-
mos atraminių sienučių plokštės 2 eilėmis. Plokštės išdėstomos kaip parodyta 12.3 pav. 

12.3 pav. Atraminių sienučių plokščių ir antpolių išdėstymo schema:
1 − atraminės plokštės P−1A; 2 − atraminės plokštės P−2A; 3 − atraminės plokštės P−3A; 4 − 
antpoliai A−44 

Sumontavus pirmąją eilę atraminės sienutės nuo grunto pusės izoliuojamos karštu bitu-
mu ar kitokiu būdu, t.y. kaip nurodyta projektuose. Po to sumontuotos plokštės užstumia-
mos žvyru ir tvirtai prispaudžiamos prie polių. Vėliau panašiu būdu montuojama antroji 
(iš abiejų tilto pusių) atraminių plokščių eilės ir užbaigiamos supilti prietilčių prizmės. 
Sumontavus atramines sienutes montuojami antpoliai. Jie užspaudžia atramines sienutes 
iš viršaus ir kartu su poliais sudaro tvirtą konstrukciją.

Antpolių montavimas. Antpolių montavimo darbams reikia pagaminti du trapus, kad 
darbininkai galėtų vaikščioti. Tam reikia turėti inventorinius pastolius. Inventoriniai pas-
toliai patogūs tuo, kad lengvai išardomi, lengvai perkeliami į kitą vietą ir atitinka visus 
saugumo technikos reikalavimus. Prieš montuojant antpolius, dar kartą reikia patikrinti 
antpolių apatinės dalies žymas ant poliaus. Antpoliai daromi viršutinėje dalyje su 2 % 
nuolydžiu (12.3 pav.), nebereikia įrengti nuolydžio prizmės. Pastačius antpolį į projektinę 
padėtį, jo armatūros strypai esantys angose suvirinami su polio apnuogintais armatūros 
strypais. Armatūra suvirinama laikantis reikalavimų. Atraminių sienučių, antpolių monta-
vimo ir prietilčių įrengimo technologinė schema parodyta 12.4 pav.
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12.4 pav. Atraminių sienučių, antpolių montavimo ir prietilčių supylimo technologinė schema: 
1 – buldozeris; 2 – prietilčių sankasa; 3 – antpolių lygio vizavimo linija; 4 – vizyrai antpolių mon-
tavimo lygiui nustatyti; 5 – trapai; 6 – patiltės vagos ašis; 7 – polių sukalimo vietos; 8 – autokrano 
judėjimo ašis ir kryptis; 9 – autokranas; 10 – tilto ašis; 11 – sukalti g/b poliai 5-25; 12 – sukalti 
g/b poliai 8-35; 13 − sukalti g/b poliai 10-35; čia AP-1A; AP-2A ir AP-3A – atraminių sienučių 
plokštės; A – 44 – antpoliai; 

Sumontavus visus antpolius, jų sujungimai su poliu užbetonuojami betonu. Iki dengi-
nio montavimo reikia daryti technologinę pertrauką, nes negalima montuoti perdengimo, 
kol betonas nepasiekė 50 % projektinio stiprio.

Patiltės vagos iškasimas. Sumontavus atramines sienutes ir antpolius galima iškasti 
patiltės vagą. Tam darbui reikia įgudusio mašinisto, nes labai svarbu, kad antpoliai nebūtų 
pažeisti. Prieš kasant ant antpolių dedami apsauginiai skydai (12.5 pav.). Patiltė kasama 
ekskavatoriais ir buldozeriais. Darbus reikia atlikti tiksliai ir kruopščiai. Patiltės iškasimo 
schema parodyta 12.6 pav.
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12.5 pav. Antpolių apsauga kasant patiltės vagą tarp polių: 1 – atraminės sienutės; 2 – antpolių 
apsauginiai skydai; 3 – antpoliai; 4 – poliai

12.6 pav. Patiltės vagos tarp polių iškasimo technologinė schema:
1 – antpolių apsauginiai skydai; 2 – antpoliai; 3 –tilto ašis; 4 – ekskavatoriaus privažiavimo riba; 5 
– patiltės vagos ašis; 6 – skaldos prizmės; 7 – buldozeris; 8 – ekskavatorius (Matmenys – cm); čia 
GBP-25 –  g/b poliai 5-25

 
Patiltės tvirtinimas. Patilčiai tvirtinti pilamas filtracinio žvyro sluoksnis. Jis atveža-

mas autotransportu. Reikia įrengti dvi aikšteles vienoje tilto pusėje ir dvi − kitoje. Kie-
kvienoje aikštelėje turi būti dvi metalinės dėžės, pritaikytos kranais kilnoti. Dėžės pripila-
mos atvežto žvyro (geriausia tiesiai iš transporto). Jomis žvyras išpilamas reikiamo storio 
sluoksniu. Įrengus žvyro pasluoksnį, toliau atliekami patiltės tvirtinimai g/b plokštėmis 
P-15-10. Kranas statomas vienoje ir kitoje tilto pusėje į paruoštas statymo vietas. Krano 
siekis turi būti ne mažesnis kaip 15 m. Geriausia tvirtinimo plokštes montuoti „nuo trans-
porto“ – neiškraunant aikštelėje, o tiesiai perkeliant ant vagos dugno ir šlaitų. Pirmiausia 
sutvirtinamas vagos dugnas. Šlaitų tvirtinimas pradedamas iš apačios į viršų. Baigus mon-
tuoti plokštes jų siūlės užtaisomos betono mišiniu. 
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Pereinamųjų plokščių ir tilto perdangos montavimas. Montavimo darbai pradedami 
supylus ir sutankinus prietilčio prizmes. Ant paruošto pagrindo montuojami gulėkšniai. 
Pereinamųjų plokščių vienas galas remiasi ant gulėkšnių, kitas − ant pirmos polių eilės 
antpolių. Sumontavus antpolius, ant jų dedamas skirstomasis skydas, ant kurio statomas 
kranas pirmos angos denginiui montuoti. 12.7 pav. parodyta pereinamųjų plokščių ir den-
ginio montavimo technologinė schema. Sumontavus pirmos angos denginį skirstomasis 
skydas perkeliamas ant pirmos angos denginio, ant kurio pervažiuoja kranas montuoti 
antros angos denginį. Panašiai sumontuojamas trečios angos denginys. Montavimo darbai 
užbaigiami sumontavus kitoje tilto pusėje gulėkšnius ir pereinamąsias plokštes. 

12.7 pav. Pereinamųjų plokščių ir tilto perdengimo montavimo technologinė schema:
1 – tilto ašis; 2 – skaldos prizmės gulėkšniams montuoti; 3 – gulėkšniai; 4 – antpoliai; 5 – prietilčio, 
dugno ir šlaitų tvirtinimo plokštės; 6 – kanalo ašis. Krano stovėjimo vietos pažymėtos apskritimais, 
o prie jų skaičiai reiškia krano vietos eilės numerį montavimo darbų eigoje (matmenys centime-
trais). Čia P-1 − pereinamosios g/b plokštės; P-6 ir P-6A − tilto perdangos g/b plokštės

12.7 pav. parodytos plokščių sukrovimo vietos gali būti keičiamos pagal situaciją. 
Svarbu, kad jos būtų sukrautos krano siekio zonoje. Plokščių krovimo galima išvengti, 
jeigu montuojama tiesiai nuo transporto priemonių. Toks atvejis efektyviausias, tik reikia 
gerai suorganizuoti transportą. Sumontavus tilto perdangą užtaisomos siūlės. Pereinamų-
jų ir perdangos plokščių montavimui vadovauja meistras arba tiesiog statybos vadovas.

baigiamieji darbai  Sumontavus tilto perdangą, dedamas betono išlyginamasis sluoks-
nis, hidroizoliacija ir montuojami šalitilčių blokai su vandens nutekėjimo angomis. Ant 
važiuojamosios dalies įrengiamas hidroizoliacijos sluoksnis, dedamas armatūros tinklas ir 
betonuojamas 6 cm storio betono sluoksnis.
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Turėklai į objektą atvežami pagaminti, belieka tik juos pritvirtinti prie šalitilčių. Jei 
tiltai statomi užliejamose pievose, tai turėklai prie šalitilčių ir prijungiami varžtais, kad 
prieš potvynius būtų galima nuimti.

Abiejose tilto pusėse šalikelėse pastatomi apsauginiai kelkraščio stulpeliai.
Statybos darbai baigiami aplinkos sutvarkymu ir kelio ženklų pastatymu. 

12.3. kitų konstrukcijų tiltų statyba

Vandens ūkio statybos įmonės, be surenkamųjų gelžbetoninių tiltų ir pralaidų, stato 
didesnių gabaritų ir ilgio tiltus su monolitinėmis ar gelžbetoninėmis atramomis. Sudėtin-
giausi tokių tiltų statybos etapai yra atramų pamatų ir perdangų statyba. Pamatui statyti 
pirmiausia reikia iškasti pamatų duobę. Povandeninis grunto kasimas – tai gana sudėtin-
gas procesas. Pamatui betonuoti pamatų duobė atitveriama užtūromis, išsiurbiamas van-
duo (žr. 10 sk.). Kitas atvejis – pamatai gali būti betonuojami povandeninio betonavimo 
metodais (žr. 3 sk.). Dar gali būti įrengiami poliniai pamatai. Tuo atveju kalami vertikalūs 
ar pasvirę poliai (žr. 4 sk.). Ant jų betonuojamas antpolis, o ant pastarojo statomos atra-
mos. Atramos gali būti betonuojamos vietoje arba montuojamos iš surenkamųjų blokų. 
Atramų blokai gali būti tuščiaviduriai, vėliau užpildomi betonu. Pastačius atramas prade-
damas sudėtingiausias darbas – perdangų montavimas.

Montuojant perdangas reikia laikytis tokių sąlygų:
- prieš perdangos montavimą turi būti kruopščiai patikrinti atraminiai paviršiai;
- perdangos elementus reikia montuoti projekte nurodyta tvarka;
- ant montuojamų perdangos konstrukcijų negalima krauti įrangos ir medžiagų, kurių 

svoris nenumatytas projekte;
- montavimo metu turi būti sistemingai tikrinama montuojamų elementų padėtis;
- parametrai, kuriuos būtina tikrinti, turi būti nurodyti projekte;
- montuojamos konstrukcijos montavimo metu neturi atsitiktinai smūgiuoti į kitas jau 

sumontuotas konstrukcijas;
- perdangos plieninių santvarų pagrindiniai elementai turi būti montuojami technolo-

gijos projekte nurodyta tvarka.
Visus projekte numatytus gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbus turi patikrinti 

komisija ar techninis prižiūrėtojas (inžinierius pagal Tarptautinę inžinierių konsultantų 
federaciją (FIDIC)). Tikrinimo rezultatai fiksuojami aktu Statybos darbų žurnale.

Montuojama tilto perdanga į projektinę padėtį gali būti užstumta išilgai tilto ašies:
- be tarpinių pagalbinių atramų;
- pastačius tarpines pagalbines atramas;
- panaudojant esamą keičiamą perdangą.
Šalia tilto surinkta perdanga į projektinę padėtį gali būti užstumta skersai išilginei 

tilto ašiai.
Į projektinę padėtį perdanga turi būti užstumiama sklandžiai, be trūkčiojimų, stūmimo 

greitis turi būti toks, kad būtų galima keisti atraminius ritinius ar šliaužiklius.
Užstumiamos perdangos ašies nuokrypis nuo projektinės ašies skersine kryptimi, jeigu 

jo leistinas dydis nenurodytas projekte, neturi viršyti 50 mm.
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Užstumiant nekarpytos konstrukcijos perdangą turi būti tikrinamos faktinės atraminės 
reakcijos ir įtempimai konstrukcijoje.

Užstumiant perdangą turi būti tikrinamos horizontalios įrąžos, perduodamos į atramas 
per šliaužiklius.

Kai panaudoti kranus nėra galimybės ar ekonomiškai neapsimoka, perdangos kons-
trukciją galima pakelti (arba nuleisti) domkratais (ar kitais paprasčiausiais mechanizmais). 
Naudojant paprasčiausius perdangos pakėlimo mechanizmus, reikia užtikrinti keliamos 
konstrukcijos stabilumą ir stebėti, kad visų kėlimo mechanizmų atraminiai paviršiai būtų 
tolygiai apkrauti. Pakeliant (nuleidžiant) perdangą domkratais, tikrinama, ar perdanga 
pakankamai stabili veikiant šoninei vėjo jėgai ir apkrovai, atsirandančiai dėl nevienodo 
perdangos galų pakėlimo. Gelžbetoninių perdangų atraminiai mazgai turi būti apsaugoti, 
kad atraminių paviršių betonas nebūtų pažeistas.

Prieš pradedant montuoti perdangą, reikia apžiūrėti ir patikrinti visus kėlimo mecha-
nizmus, kurie bus naudojami perdangai montuoti.

Keliant, nuleidžiant ar pakeliant perdangos konstrukcijas (sijas) būtina:
- kelti ir leisti griežtai vertikaliai, tuo pat metu traukti konstrukciją į šoną draudžiama;
- tikrinti, kad atstumas tarp perkeliamos konstrukcijos apačios ir krano bėgio viršaus 

ar žemės paviršiaus būtų ne mažesnis kaip 0,2 m;
- konstrukcija kabinama tik projekte nurodytais būdais.
Krano judėjimo tvarka ant jau sumontuotos perdangos konstrukcijų turi būti nurodyta 

technologijos projekte.
Statyti kraną ant nevisiškai sumontuotos perdangos konstrukcijų (neįrengus pastovių 

ar laikinų ryšių, diafragmų ir kt.) draudžiama.
Montuojant perdangos konstrukcijas, sudarytas iš gelžbetoninių plokščių, leidžiama ant jų 

judėti kranui dar neužsandarinus sandūrų, įrengus ant plokščių laikiną skirstomąjį paklotą.
Sumontavus perdangą, armatūros sandūros ir įdėtinės detalės suvirinamos patikrinus, 

ar konstrukcijos padėtis atitinka projektinę. Suvirinimo darbų tvarka (eiliškumas) turi būti 
nurodyta technologijos projekte. 

Sandūras užtaisyti galima tik tuomet, kai yra priimti suvirinimo darbai ir pašalinti 
defektai. Tarpai tarp elementų, sujungiamų be suvirinimo, užtaisomi patikrinus elementų 
padėtį ir juos įtvirtinus Technologijos projekte nurodytais būdais.

Išilginės sijų (plokščių) bei diafragmų sandūros užsandarinamos pastačius sijas ant 
pastovių atraminių guolių.

Sandūrų užsandarinimo darbų tvarka turi būti nurodyta Technologijos projekte.
Perdangos gali būti betonuojamos vietoje. Labai įdomi perdangų betonavimo techno-

logija sukurta Norvegijoje. Perdangoms betonuoti taikomas specialus labai stiprus len-
gvasis betonas. Perdangos betonuojamos gembiniu būdu, nestatant pastolių, laikinų tar-
pinių atramų. Gembinė perdangų betonavimo technologija leidžia padidinti tarpatramių 
ilgį. Norvegijoje yra pastatyta tiltų, kurių tarpatramių angos ilgis yra 300 m. tokiu būdu 
jau pastatyta apie 120 tiltų. Norvegija pirmauja pasaulyje tiltų statybos technologijos to-
bulinimo srityje. Norvegijoje pastatyta apie 20000 tiltų, iš jų 13 ilgesni nei 1 km ilgio.
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12.4. Vamzdinių pralaidų statyba keliuose

Gelžbetoninės vamzdinės surenkamosios vandens pralaidos statomos nedideliems 
(iki 10...20 m3/s) debitams per kelius praleisti. Naudojant plieninius lanksčius gofruotus 
MP/VIACON 150, plieninius spirališkai gofruotus HeLCOR/VIACON ir plastmasinius 
gofruotus PeCORVIACON/OPTIKA tipų vamzdžius, pralaidos gali būti statomos ir di-
desniems debitams (iki 180 m3/s) praleisti. Techniniai-ekonominiai rodikliai sąlygoja, iš 
kokių medžiagų statyti pralaidas ar tiltus.

12.4.1. Gelžbetoninių vamzdžių pralaidų statyba

Pralaidos (12.8 pav.) susideda iš vamzdžių (liemens ir antgalių). Statant pralaidą, rei-
kia atlikti šiuos pagrindinius darbus: a) praleisti grioviu tekantį vandenį; b) įrengti pamatų 
duobę; c) įrengti žvyro sluoksnį; d) sumontuoti vamzdžius ir antgalių blokus (arba išbe-
tonuoti vietoje), užtaisyti vamzdžių sujungimus ir juos apiplūkti gruntu; e) įrengti kelio 
sankasą ir važiuojamąją dalį; f) sustiprinti kelio sankasos šlaitus ir griovį.

12.8 pav. 160 cm skersmens gelžbetoninių vamzdžių kelių vandens pralaidos išilginis pjūvis: 1 – 
160 cm skersmens ir 2,5 m ilgio g/b vamzdžiai; 2 – antgaliai; 3 – tvirtinimo plokštės P-15-10 gelž-
betoninės tvirtinimo plokštės; 4 – apsauginiai kelkraščio stulpeliai; 5 – velėnavimas; 6 – nefrakci-
onuotas žvyras iš karjero; 7 – 40-70 mm stambumo skaldos prizmė; 8 – smaluota virvė; g – bitumu 
permerktos pakulos; 10 – siūlių užtaisymas cemento skiediniu (matmenys centimetrais)

Jeigu grioviu teka nedaug vandens, tai statant pralaidą reikia jį sulaikyti laikina užtva-
ra. Iš patvenktos griovio dalies vanduo į žemutinį bjefą (už pralaidos) perpumpuojamas 
siurbliu. Tuo pačiu siurbliu išsiurbiamas į pamatų duobę besifiltruojantis vanduo. Kartais 
pakanka griovį užtvenkti laikina užtvara. Kol patvenkta griovio dalis prisipildo vandens, 
spėjama pastatyti pralaidą. Atitvėrus pralaidos statybos vietą iš abiejų pusių užtvaromis, 
vandenį galima praleisti polietileniniu arba plieniniu vamzdžiu. Jeigu grioviu teka daug 
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vandens, tai kasamas apvedamasis griovys (12.9 pav.). Pralaidos statybos vieta atitveria-
ma (iš abiejų griovio pusių) laikinomis užtvankomis. Į pamatų duobę besifiltruojantis van-
duo išsiurbiamas siurbliu. Nepastoviuose smėliniuose gruntuose pralaidos pamatų duobė 
nusausinama adatiniais filtrais.

12.9 pav. Pralaidos statybos organizavimo schema:
1 – pamatų duobė; 2 – kanalas; 3 – žvyro prizmės duobė; 4 – užtvara; 5 – iš pamatų duobės iškastas 
gruntas; 6 – apvedamasis kanalas; 7 – iš apvedamojo kanalo iškastas gruntas; 8 – krano judėjimo 
kelias; 9 – atraminių sienelių blokų sandėliavimo vietos; 10 – vamzdžių sandėliavimo vietos; 11 – sti-
prinimo plokščių sandėliavimo vietos

Pamatų duobė kasama ekskavatoriumi, o baigiama – rankiniu būdu. Pamatų duobės 
šlaitai paprastai daromi 1:1. Duobės dugnas išlyginamas, pilamas žvyro sluoksnis 3 ir 
gerai sutankinamas. Po vamzdžiais pilamas 40 cm storio žvyro sluoksnis, o po antgaliais 
ne mažiau kaip 10 cm. Nepastoviuose gruntuose po vamzdžiais dedamos gelžbetoninės 
plokštės arba daromas betono monolitinis pamatas. Antgalių blokai ir pralaidų vamzdžiai 
atvežami automobiliais ir sukraunami 12.9 pav. nurodytose vietose. Paskui vamzdžiai 
montuojami. 0,6 ir 0,8 m skersmens pralaidos montuojamos iš 5 m ilgio įmovinių g/b 
vamzdžių, o 1; 1,2 ir 1,6 m skersmens pralaidos montuojamos iš 2,5 m ilgio g/b įmovinių 
vamzdžių. Įmoviniai vamzdžiai sumaunami ne visai nuleisti. Vamzdžių sandūros užtai-
somos bitume išmirkyta virve, pakulomis ir cemento skiediniu (12.8 pav.). Antgalių ir 
vamzdžių sandūras geriausia užtaisyti specialiu plėtriuoju cementu. Vamzdžiai ir antgalių 
blokai nuo sankasos pusės hidroizoliuojami dviem sluoksniais karšto bitumo. Apatinės 
vamzdžių dalys apiplūkiamos smėliu, o antgalių blokai nuo sankasos pusės apiplūkiami 
moliu. Sukietėjus antgalių blokų sandūroms, buldozeriu supilama kelio sankasa, gruntą 
sutankinant kas 30 cm. Sankasos šlaitai virš antgalių planiruojami ir stiprinami velėna, o 
viršuje ant smėlio sluoksnio įrengiama žvyro danga ir pastatomi apsauginiai kelkraščio 
stulpeliai. Griovio šlaitai ir dugnas nuo pralaidos link aukštupio ir žemupio puses stipri-
nami gelžbetonio plokštėmis. Siūlės tarp plokščių užliejamos cemento skiediniu. Nuo 
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antgalio į aukštupio pusę 1,5–3,0 m griovio ruožas stiprinamas gelžbetonio plokštėmis, o 
į žemupio pusę – 3–6 m ruožas (atsižvelgiant į pralaidų skersmenį). Gelžbetonio plokštė-
mis stiprinamo griovio ruožo pabaigoje įrengiama skaldos prizmė (12.8 pav.). Statant ma-
žesnio kaip 1 m skersmens pralaidas vietoje gelžbetonio plokščių griovių dugnas sutvirti-
namas žvyru, o šlaitai − velėnomis. Pastačius pralaidą ir atlikus kelio sankasos ir griovio 
stiprinimo darbus, iškasamos iš griovio užtūros, o apvedamasis griovys užpilamas gruntu. 
Griovio šlaitai, išgadinti kasant apvedamąjį griovį ir užtvaras, sutvarkomi ir sustiprinami. 
Statybos aikštelė nuvaloma ir išlyginama. Apsauginiai kelkraščio stulpeliai nudažomi.

Pelkėse pralaidas statyti sudėtingiau. Kai durpių sluoksnis, esantis žemiau vamzdžių, 
ne storesnis kaip 2 m, tai durpės po pralaida ir griovio stiprinimo ruože iškasamos. Iki 
pralaidos ir griovio dugno pripilama smėlio, ir pralaida statoma kaip ant mineralinio pa-
grindo. Smėlis gerai sutankinamas. Kai durpių sluoksnis yra didesnis kaip 2 m, tai kartais 
pralaidas geriau statyti ant polių. Tokiais atvejais antgaliai dažniausiai nedaromi.

12.4.2. Pralaidų iš metalinių ir plastmasinių gofruotų vamzdžių statyba

 Šios konstrukcijos pralaidos montuojamos iš atitinkamai suformuotų metalinių vamzdžių 
(12.10 pav.), iš bangomis profiliuotų skardos lakštų. Skardos storis nuo 3,00 iki 7,00 mm.

12.10 pav. Metaliniai gofruoti vamzdžiai iš 
bangomis profiliuotų skardos lakštų (ViaCon 
Baltic, 2005)

Profiliuotos bangos skerspjūvis yra vienodas nepriklausomai nuo vamzdžių skerspjū-
vio formų ir matmenų. Banga padidina konstrukcijos atsparumą ir priverčia konstrukciją 
geriau sąveikauti su gruntu.

Vamzdžių skerspjūvių formos ir matmenys yra tokie:
- apvalios, nuo 1,58 m iki 6,47 m skersmens,
- elipsės formos, plotis nuo 1,50 iki 6,15 m, aukštis nuo 1,66 iki 6,79 m;
- žemo profilio, plotis nuo 2,25 iki 7,34 m, aukštis nuo 1,98 iki 5,81 m;
- aukšto profilio, plotis nuo 2,24 iki 9,36 m, aukštis nuo 2,10 iki 8,12 m;
- arkinės (lankinės) (ten, kur galima panaudoti esamas šonines atramas), plotis nuo 

2,00 iki 10,00 m, aukštis nuo 0,77 iki 5,00 m.
Visi pralaidų konstrukcijų elementai padengti antikorozinėmis dangomis.
Vamzdynai ir arkinės konstrukcijos skirti kelių ir geležinkelių (12.11 pav.) sankasose 

vandens pralaidoms ir pėsčiųjų, autotransporto ir geležinkelio transporto tuneliams įrengti. 
Vamzdžiai turi būti dedami ant tinkamai išprofiliuoto, sutankinto, vienalyčio ir lygaus grun-
tinio pagrindo. Draudžiama konstrukcijas dėti tiesiog ant akmenuoto (uolėto) pagrindo.
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12.11 pav. Geležinkelio tunelis sumon-
tuotas ir metalinių gofruotų arkinių (lan-
kinių) konstrukcijų. Plotis gali būti nuo 
2 iki 10 m, aukštis 0,77 iki 5 m (ViaCon 
Baltic, 2006)

 
Vamzdžiai dėl savo skerspjūvio formos lengvai prisitaiko prie grunto išorinio slėgio, 

todėl jie tinka ten, kur tikimasi, kad pagrindas gerokai nusės.
Pralaidos iš plieninių profiliuotų vamzdžių taip pat naudojamos senų nusidėvėjusių 

tiltų, praėjimų ir tunelių vidiniams sutvirtinimams. ertmės tarp senos konstrukcijos ir 
plieninės konstrukcijos pripildomos grunto arba betono.

Statant pralaidas reikia įvertinti gruntus ir vandens lygio padėtį. esant kietam gruntui 
reikia panaudoti minkštesnį pagrindą, esant silpnos keliamosios galios gruntui reikia jį 
papildomai sutvirtinti geotekstile ir kt. Priklausomai nuo vietinių sąlygų parenkama užpi-
lamo grunto rūšis ir jo tankis.

Pralaidos iš surenkamųjų plieninių konstrukcijų dugno altitudė parenkama tokia, kad 
tekanti srovė neišplautų ir kad vanduo negalėtų tekėti po vamzdžiais. Pralaidos viršus, 
anga ir ištekėjimas, o ypač dugnas, turi būti sustiprinti betoninėmis monolitinėmis arba 
surenkamosiomis plokštėmis.

Spiraliniai, gofruoti metaliniai vamzdžiai jungiami apkabomis ir suveržiami varžtais.
Metaliniai spiraliniai vamzdžiai yra gaminami iki 20 m ilgio ir nuo 600 mm iki 3600 

mm skersmens padengti antikorozine cinko danga.
Gofruoti plastmasiniai vamzdžiai (12.12 pav.) ir jų jungiamosios apkabos gaminami 

iš atsparaus didelio tankumo – HDPe polietileno.

12.12 pav. Gofruoti plastmasiniai vamz-
džiai Pecor (ViaCon Baltic, 2006)

Vamzdžiai ir apkabos naudojami pralaidoms kelių ir geležinkelių pylimuose bei liūties 
kanalizacijos linijoms įrengti. Vamzdžiai gaminami apvalaus žiedo formos skerspjūvio, 
su tvirtumą suteikiančiomis tuščiavidurėmis briaunomis, sudarančiomis išorinį spiralinį 
žiedą. Briaunos aukštis ir atstumas tarp briaunos ašių (žingsnis) (12.13 pav.) kintamas, 
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užtikrinantis ne mažesnį kaip 8 kPa žiedo standumą. Be to, briaunos gerai sukimba su 
gruntu. Vamzdžiai gaminami 200−1000 mm skersmens ir 6−12,5 m ilgio. Vamzdžių sek-
cijos tarpusavyje jungiamos varžtais užveržiamomis apkabomis.

12.13 pav. Kelių vandens pralaidos plastmasinis gofruotas vamzdis (WiaCon Baltic):
0D – vamzdžio vidaus skersmuo (nuo 200 iki 1000 mm); 1D – vamzdžio išorinis skersmuo (nuo 
213 iki 1070 mm); P – atstumas tarp briaunų (nuo 10 iki 110 mm)

Vamzdžiai skirti pralaidoms visų tipų keliuose įrengti. Visų minėtų diametrų vamz-
džius galima be papildomų skaičiavimų naudoti įprastiniuose gruntuose, kai sankasos 
aukštis virš pralaidos ne daugiau kaip 6 m.

Visais atvejais būtina gerai sutankinti gruntą iš vamzdžių šonų ir 0,3 m virš vamzdžių. 
Grunto sutankinimo rodiklis ne mažesnis kaip 90 %, pagal Proktorą, nes lanksčios vamz-
džio sienelės didžiąją slėgio dalį perduoda aplinkiniam gruntui. Šių vamzdžių hidraulinis 
pralaidumas yra mažesnis už tokių pačių matmenų gelžbetonio vamzdžių pralaidumą.

12.4.3. Pralaidų montavimas

Pagal konstrukcijos tipą ir matmenis pagrindas gali būti paruošiamas plokščias arba 
suprofiliuotas. Jei pagrindas plokščias, vamzdžiai dedami tiesiog ant smulkiagrūdžio 
grunto pagrindo.

Kai vamzdžiai yra elipsės formos arba kai jų skersmuo yra didesnis kaip 4 m, tai pa-
grindas turi būti suprofiliuotas pagal vamzdžių apatinės dalies formas. Kaip alternatyva 
pagrindo apatinė dalis gali būti profiliuojama „V“ raidės forma.

Toks pagrindo suformavimas užtikrina tolygesnę apatinės dalies vamzdžių atramą ir 
padeda išvengti grunto sutankinimo nepatogumų po didelio skersmens vamzdžiais.

Profiliuota pagrindo dalis turi įsikomponuoti į paruošto dugno visumą, bet kartu turi 
būti pakankamai plati, kad būtų galima sutankinti užpilamąjį sluoksnį.

Nepriklausomai nuo to, ar pagrindas yra plokščias ar suprofiliuotas, viršutinis 50−100 
mm sluoksnis turi būti supiltas iš sąlyginai netankios medžiagos tam, kad vamzdžio ban-
gos galėtų laisvai nusėsti į supiltą sluoksnį.

Medžiagoje, kuri tiesiogiai liečiasi su vamzdžiu, neturi būti didesnių už 75 mm dalelių, 
sušalusių priedų, molio dalelių, organinių ar kitų netinkamų priemaišų.

Netvirto grunto vietose susidaro netolygi atrama, dėl to vamzdis gali pasislinkti arba 
netolygiai nusėsti pasibaigus darbams. Todėl tokį gruntą būtina pašalinti ir jį pakeisti tin-
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kamu gruntu, užtikrinančiu pastovią ir tolygią atramą. Kad vamzdžiai tolygiau sėstų, po 
jais gali būti įrengiama pakyla. Jos tikslingumas numatomas projekte.

Pralaidų montavimo vamzdžiai neturi būti metami nuo mašinos borto. Jie turi būti 
nuridenami ar iškraunami kranais. Lengvi gofruoti vamzdžiai gali būti montuojami mažo 
galingumo kranais arba be jų.

Vamzdžiai, kurių ilgis per 8 m ir didelio storio sienelės, turi būti montuojami naudo-
jant dvigubą ar trigubą prikabinimą tam, kad būtų išvengta per didelių vietinių vamzdžio 
įtampų, kurios gali pažeisti siūlę ar kitas suvirinimo vietas.

Vamzdžiams jungti paprastai naudojamos plieninės apkabos. Apkabos jungia vamz-
džių galus. Vienodo dydžio bangos užeina ant kiekvieno vamzdžio galų. Užspaudžiantys 
varžtai stipriai sutraukia apkabą apie vamzdžių galus, sudarydami vienalytę ir nenutrūks-
tamą konstrukciją.

Vamzdžiai turi būti klojami tiesia linija laikantis nuolydžio. Didesnio kaip 1000 mm 
skersmens vamzdžiams sujungti naudojamos dviejų dalių apkabos. Jas reikia montuoti 
taip, kad sujungimo vietos būtų vamzdžių šonuose.

Naudojant vienos dalies (apjuosiančiąsias) apkabas, sujungimai daromi vamzdžių viršuje.
elastingos, išlaikančios savo formą, konstrukcijos įrengimas priklauso nuo tinkamo 

jos pastatymo ant grunto ir su konstrukcija besiliečiančio grunto gero sutankinimo. 
Minimalus grunto sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti mažesnis kaip 90 %, pagal 

Proctorą, o didelio skersmens pralaidoms − 95 % .
Gruntui sutankinti apie vamzdžius naudojamos 50x100 mm skerspjūvio medinės ke-

turkampės suapvalintais kampais kuokos. Jos turi būti ne lengvesnės kaip 9 kg.
Gali būti naudojami ir mechaniniai tankintuvai, išskyrus vietas, kur sudėtinga prieiti 

prie vamzdžių. Dirbti su jais reikia labai atidžiai. Reikia žiūrėti, kad tankintuvas neliestų 
vamzdžių.

Apie vamzdžius iš abiejų pusių turi būti pilamas 150 arba 300 mm storio sluoksnis, o 
po to gerai sutankinama. Užpilto sluoksnio aukštis abiejose konstrukcijos pusėse turi būti 
vienodas. 

Gofruotos plieninės konstrukcijos yra elastingos, todėl jos gali keisti savo formą mon-
tavimo ir sutankinimo metu, ypač jeigu tai atliekama neteisingai. Kai skerspjūviai maži, 
tai nesudaro jokios problemos, bet esant dideliam skerspločiui, reikia atkreipti į tai dėme-
sį. Užpylimo metu gali susidaryti dvejopos vamzdžių deformacijos (12.14 pav.): išlinki-
mas į viršų – susidaręs dėl sutankinamo grunto šoninio spaudimo; išlinkimas į šoną − dėl 
grunto sluoksnio nesimetriškos apkrovos.
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12.14 pav. Gofruotų vamzdžių būdingos deformacijos užpylimo metu (WiaCon Baltic, 2006): 
a – išlinkimas į šoną; b – išlinkimas į viršų

Pagal bendrąsias taisykles apskritiems vamzdžiams leidžiamas maksimalus vietinis 
išlinkimas iki 5 % skersmens, o arkiniams – apskritiminiams − iki 2 % skersmens. Defor-
macijos tikrinamos svambalu, pakabintu dviejose skirtingose vietose prie konstrukcijos 
viršaus. Kai svambalo atstumas nuo konstrukcijos apačios sudaro 50−75 mm, nesunku 
matuoti deformacijas.

Šoninį išlinkimą galima ištaisyti pripilant ir sutankinant užpilamąjį sluoksnį toje pu-
sėje, į kurią įvyko išlinkimas. Jeigu išlinkęs viršus, tuomet reikia patraukti gruntą tanki-
nančias mašinas. 

Labai svarbu gerai užpilti ir sutankinti gruntą po vamzdžiu. Reikia įsitikinti ar neliko 
tuštumų ir nesutankinto grunto. Todėl šiose vietose geriausia gruntą užpilti ir sutankinti 
rankiniu būdu.

Jeigu koreguojantys veiksmai nepadeda arba jeigu deformacijos viršija leistinas ribas, 
tada reikia pakeisti užpilamojo sluoksnio dalį arba jį visą. Jeigu deformacija nebuvo per 
didelė, pašalinus ar patvarkius užpilamąjį sluoksnį plieninė konstrukcija atgauna savo 
pirmykštę formą.

Toks konstrukcijos formos kitimas yra visiškai normalus. Nedidelė deformacija yra net 
pageidautina. Visos plieninės konstrukcijos turi polinkį sutankinimo metu išlinkti į viršų, 
o pasibaigus užpylimui, kai atsiranda apkrovimas iš viršaus, konstrukcija ima spausti į 
šonus, sukeldama grunto pasipriešinimą. Būtent kaip tik dėl to polinkio išsigaubti į viršų 
ir po to nusėsti gofruotos plieninės konstrukcijos sąveikaudamos su gruntu gali įgauti 
visą laikomąją galią. Jeigu šoninį užpilamąjį sluoksnį sudaro netvirtas arba nesutankintas 
gruntas, tada konstrukcijos kraštai slinksis išorės kryptimi, kol bus pasiektas leistinas ver-
tikalus įlinkis ir  iškryps skerspjūvis. 20 % įlinkis gali sudaryti negrįžtamą iškrypimą.

Apvalaus skerspjūvio vamzdžiams maksimalus leistinas įlinkis 5 %. Jeigu užpylimas 
atliktas tinkamai, dažniausiai įlinkiai esti mažesni negu 5 % .

Pralaidų vamzdžių galai nupjaunami pagal šlaito formą. Pagal šlaito formą nupjauti 
konstrukcijos galai praranda žiedinį tvirtumą. Tie galai veikia kaip sudėtinė atraminės 
sienos dalis ir gali neatlaikyti slėgio, kuris susidaro naudojant sunkius sutankinimo me-
chanizmus. Todėl gruntui prie konstrukcijos galų sutankinti rekomenduojama naudoti 
tik lengvus mechanizmus. Siekiant išvengti skerspjūvio deformacijų papildomai reko-
menduojama sustiprinti konstrukciją vertikaliai. Gali būti įrengiami antgaliai. 12.15 pav. 
parodyta Pasvalio r. Svalios upelio pralaida sumontuota iš metalinių gofruotų ViaCon 
vamzdžių be antgalių.
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12.15 pav. Pasvalio r. Svalios upelio pra-
laida sumontuota iš metalinių gofruotų 
ViaCon vamzdžių (J.Stulgos nuotr.) 

Apkrovos, susidarančios dėl statyboje naudojamų mašinų eismo, gali sukelti projek-
tinių apkrovų viršijimą. Jeigu yra tokių apkrovų galimybė, tada reikia virš konstrukcijos 
įrengti papildomą laikiną pylimą, iškilusį virš konstrukcijos paviršiaus. Tuomet konstruk-
cija bus apsaugota nuo pažeidimų. Be to, reikia stengtis, kad įrengimų ratai nepadarytų 
vėžių, tai taip pat sumažina viršutinio užpilamojo sluoksnio storį.
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Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 Kokia taikoma polių vietos ženklinimo ir jų žymėjimo sistema?
•	 Polių kalimui dažniausiai taikomos poliakalės
•	 Kas pirma matuojama: atraminės plokštės ar antpoliai? Kodėl?
•	 Statant 3 angų surenkamąjį gelžbetoninį tiltą perdangos plokštės montuojamos nuo 

vieno kranto ar nuo abiejų? Kodėl?
•	 Patiltės dugnas ir šlaitai tvirtinami sumontavus perdangos plokštes ar prieš monta-

vimą? Kodėl?
•	 Vamzdinių pralaidų statybos iš gelžbetoninių, gofruotų metalinių ir plastmasinių 

(HeLCOR/WIACON). Vamzdžių privalumai ir trūkumai.
•	 Kokių taisyklių reikia laikytis užpilant gofruotus metalinius ir plastmasinius vamz-

džius?

Tolimesnėms studijoms susipažinkite:
1. ST 120793378.01:2005 „Hidrotechninės statybos darbai“ įregistruotas Lietuvos Res-

publikos aplinkos ministerijoje 2005.09.12. Nr.S-283
2. дервинскас Э., Каткявичюс Л.. Организация и технология осушительных работ. 

– Москва: Колос, 1976. – 175 с.
3. дервинскас Э., Каткявичюс Л.. Производство мелиоративных работ. – Москва: 

Агропромиздат, 1986. – 224 с.
4. STR 1.08.02:2002. Statybos darbų technologijos projekto sudėtis
5. STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2001, Nr.53-

1899)
6. Zavadskas e.K. ir kt. Pastatų statybos technologija. – V.: Alma litera, 2000. −264 p.
7. Kamaitis Z.. Gelžbetoninių tiltų remontas. Monografija. − V.: Technika, 2000. − 168 p.
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13. eŽerų ir tVenKinių VaLymo teCHnoLoGija

Lietuvoje yra priskaičiuojama apie 2100 didesnių kaip 1 ha ir apie 4000 mažesnių kaip 
0,5 ha ežerų. Bendras ežerų veidrodinis plotas apie 94,8 tūkst. ha. Visi Lietuvos ežerai 
gėlavandeniai. Juose kaupiasi fito- ir 200 organizmų liekanų nuosėdos. Daugelis ežerų 
yra seklūs, uždumblėję, o kai kurie visiško išnykimo stadijoje. Limnologų teigimu po 
paskutiniojo apledėjimo Lietuvoje buvo apie 40000 ežerų. Didžioji jų dalis išseko, užžėlė 
ir uždumblėjo. Šis procesas tebevyksta. Lietuvos ežeruose ir ežerinės kilmės pelkėse yra 
susikaupę apie 10 mlrd. m3 organinių-mineralinių nuosėdų – sapropelio. Nykstančių ežerų 
valymas, jų atstatymas, pritaikymas ūkinėms ir rekreacinėms reikmėms yra aktuali šių 
dienų ir ateities problema.

Antra vertus, ežerų sapropelis yra vertinga kompleksinė trąša. Jame yra daug orga-
ninių medžiagų ir gausybė naudingų mineralinių elementų, netgi augimo stimuliatorių 
ir vitaminų. Todėl sapropelis gali būti naudojamas kaip priedas gyvulių pašarui, ypač 
paukščių lesalui.

ežerų sapropelis taip pat yra žaliava pramonei. Iš jo gaminami ir lipidai, kurie yra 
daugelio kosmetinių tepalų pagrindas.

Didelę patirtį sapropelio naudojimo trąšai, pašarų priedui, lipidų gamybai ir kitiems 
tikslams yra sukaupusios kaimyninės valstybės − Baltarusija, Latvija, estija, Rusija. Lie-
tuvoje ežerų valymo ir sapropelio panaudojimo tyrimai autoriaus iniciatyva pradėti Lietu-
vos žemės ūkio universitete 1963 m. ežerų valymo darbai pradėti 1967 m. Ilgio (Varėnos 
r.) ežere. Vėliau visiškai ar dalinai išsiurbiant ežerų dumblą – sapropelį išvalyti Druskinio 
(Druskininkuose), Valdikio, Mergelių akelių (Varėnos r.), Ligainių, Salotės, Musios (Vil-
niaus r.), Lėno (Ukmergės r.). Žeimelio (Jonavos r.), Vainiko, Akies (Trakų r.) ir kt. Šiuo 
metu ežerams nuo sapropelio valyti teikiama parama iš eS fondų. Valomi Talšos ežeras 
Šiauliuose, rengiami projektai Masčio, Jiezno ir kitiems ežerams valyti.

Plečiant kaimo turizmą, įrengiant rekreacines zonas prie vandens telkinių, įgyvendi-
nant eS direktyvą „Maudyklos“ ežerų, tvenkinių ir upių tvarkymo darbai sparčiai plečiasi. 
Tuo labiau, kad šie darbai remiami iš eS struktūrinių fondų. Priimtos paraiškos finansuoti 
iš eS fondų 5 didelių ežerų valymą: Masčio, Jiezno ir kt.

Šiuos darbus numatoma remti iš eS fondų ir ateityje.
Kaupiant patirtį, tobulinama darbų technologija ir technika. Anksčiau buvo naudoja-

mos žemsiurbės pagamintos Gruzijos Poti Hidromechanizacijos gamykloje. Jos skirtos 
drėkinimo sistemų kanalams valyti, todėl ežerams valyti nelabai tiko. Lietuvoje jos buvo 
gerokai patobulintos, pritaikytos ežerams valyti. Be to, bendradarbiaujant Lietuvos žemės 
ūkio universitetui su gamybinėmis įmonėmis (UAB „Leimesta“ ir kt.) buvo sukonstruotos 
ir pagamintos originalios konstrukcijos mažagabaritės žemsiurbės su panardinamaisiais 
siurbliais. Jos pasirodė daug efektyvesnės už anksčiau naudotas gruziniškas.

Plečiantis darbams įsigytos modernios suomiškos žemsiurbės „Watermaster classic“ 
(13.1). Jų privalumas yra tas, kad turi ir ekskavatoriaus darbinį mechanizmą, kuris labai 
praverčia kasant žolėtas pakrantes, kai siurbimas tampa mažai efektyvus (13.2 pav.).
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13.1 pav. Suomijos gamybos žemsiurbė „Watermaster classic“

13.2 pav. „Watermaster classic“ žemsiurbė su vienakaušio ekskavatoriaus darbo mechanizmu

Keičiant darbo mechanizmus su „Watermaster classic“ žemsiurbe galima valyti labai 
užžėlusias ežerų pakrantes (13.3 pav.), ką labai sunkiai galima padaryti su naujausiomis 
žemsiurbėmis.

13.3 pav. Užžėlusių ežerų pakrančių valymas su žemsiurbe „Watermaster classic“
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ežerų valymo technologijos pavyzdys − Druskonio ežero išvalymas. Druskonio ežero 
Druskininkuose plotas iki valymo buvo 5,2 ha. Vidutinis gylis buvo 1,5 m, didžiausias 
gylis 3,65 m (ežero viduryje). Didžiojoje ežero ploto dalyje, ypač pakraščiais gylis tebuvo 
0,3-1,0 m. ežeras prižėlęs povandeninės augmenijos rekreacijai buvo visai netinkamas, 
vasarą net skleisdavo nemalonų kvapą. Maudymuisi ežeras buvo netinkamas. Plaukioti 
valtele taip pat buvo nepatogu. Žolės ir dumblas kibdavo už irklų. Dėl deguonies stokos 
ežere buvo išnykusios žuvys. Dalis ežero (1,3 ha) buvo visiškai užžėlusi, virtusi pelke, 
kurioje augo krūmai, brūzgynai ir menkavertis miškas.

13.4 pav. parodytas būdingas ežero pjūvis. Didžiausias ežero gylis iki mineralinio 
dugno buvo 13,8 m, o vidutinis – 7,0 m (1,5 m vandens ir 5,5 m sapropelio). Bendras 
sapropelio ir vandens tūris buvo 364 tūkst. m3, iš jų 78 tūkst. m3 vandens ir 286 tūkst. 
m3 sapropelio. ežero valymo metu sapropelis buvo išsiurbtas iki 4 m gylio. Iš ežero vei-
drodinio ploto išsiurbta 130 tūkst. m3sapropelio ir iškasta durpių (prie užžėlusios ežero 
dalies), o iš užžėlusios ežero dalies iškasta ir išsiurbta 52 tūkst. m3 durpių (sapropelio toje 
vietoje nebuvo, tik durpės). Iš viso iš ežero pašalinta 182 tūkst. m3 durpių ir sapropelio. 
ežero dygne dar liko nepašalinta daugiau kaip 100 tūkst. m3 sapropelio. Užžėlusioje ežero 
dalyje durpės iš esmės iškastos iki mineralinio dugno.

13.4 pav. Būdingas Druskonio ežero pjūvis: 
1 – gręžiniai; 2 – ežero dugnas po išvalymo; 3 – gruntinio vandens lygis; 4 - ežero dugnas iki va-
lymo; 5 – iškastos durpės; 6 – išsiurbtas sapropelis; 7- likęs sapropelis
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Druskonio ežero valymo technologinė schema parodyta 13.5 pav. 

13.5 pav. Druskonio ež. išvalymo technologijos schema:
I; II; III – nusodintuvai; 1 – pulpos išleidimo sklendės; 2 – krantiniai pulpovamzdžiai; 3 – nusodin-
tuvų pylimai; 4 – nuskaidrėjusio vandens išleidimo šuliniai; 5 – nuskaidrėjusio vandens išleidimo 
(grąžinimo į ežerą) vamzdynai; 6 – padidinta ežero dalis iškasus pelkės durpes ir sapropelį; 7 
– ežero kontūras iki išvalymo; 8 – žemsiurbė; 9 – plūdrusis pulpovamzdis

 
ežeras buvo valomas Gruzijos Poti mieste pagaminta žemsiurbe 8PŽU-3M. Pakrantės 

apie visą ežerą iškastos vienakaušiu ekskavatoriumi draglainu. Tuo pačiu ekskavatoriumi 
buvo nukastas viršutinis sluoksnis durpių, prieš tai pašalinus krūmus ir menkaverčius me-
džius. Kelmai buvo iškasti kartu su durpėmis. Kasant durpės buvo pakrautos į autotrans-
portą ir išvežtos laukams tręšti. Nukasus viršutinį sluoksnį ekskavatoriumi dugne liko 
skystų durpių sluoksnis, kurio iš po vandens negalėjo išsemti ekskavatorius. Šios durpės 
taip pat buvo išsiurbtos žemsiurbe. Iš ežero išsiurbtam sapropeliui ir durpėms supilti buvo 
įrengti 3 sėsdintuvai 2,8 ha ploto (13.5 pav. I, II, III). Sėsdintuvams įrengti buvo supilti 
1,5 m aukščio pylimai iš vietinio ir iš dalies atvežto grunto. Per antro pylimo viršų buvo 
nutiestas pulpovamzdis iš 300 mm skersmens metalinių ir ketinių vamzdžių. Kaip matyti 
iš 13.5 pav., iš ežero išsiurbta pulpa (sapropelio ir vandens mišinys) buvo išleidžiama 
toliausiuose nuo ežero sėsdintuvų galuose. Tai buvo daroma dėl to, kad sėsdintuvuose, 
nusėdus sapropeliui, nuskaidrėjęs vanduo buvo per specialius šulinius grąžinamas į ežerą. 
Gruntinio vandens pritekėjimas į ežerą buvo per mažas, kad papildytų iš ežero išsiurbia-
mą didelį kiekį vandens. Paviršinio vandens intakų į Druskonio ežerą nėra. Išleidus pulpą 
iš pulpovamzdžių priešingame sėsdintuvų gale sapropelis palaipsniui sėda. Prie išleidimo 
vietos pirmiausia sėda stambiausios dalelės, kriauklės, buvo išsiurbta gana daug šovinių 
nuo karo. Toliau nuo išleistuvų (13.5 pav.) sėsdavo vis smulkesnės dalelės. Prie išleidimo 
šulinių nusėsdavo pačios smulkiausios dalelės, o nespėjusios nusėsti (2−3 %) grįždavo 
su vandeniu atgal į ežerą. Žemsiurbė su krantiniais pulpovamzdžiais per specialų šarnyrą 
buvo prijungta plūdriaisiais pulpovamzdžiais (13.5 pav.). Plūdrieji pulpovamzdžiai žem-
siurbei suteikia galimybę judėti ežero akvatorijoje. Žemsiurbė ežero akvatorijoje buvo 
valdoma lynų, suktuvų ir polių sistema. Lynai buvo pritvirtinti parinktose kranto vietose 
(13.5 pav.). Žemsiurbės denio kampuose įtaisyti suktuvai. Suktuvus vieną atleidžiant kitu 
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susukant lyną žemsiurbė juda į vieną ar kitą pusę. Judėjimas pirmyn reguliuojamas nu-
leidžiamaisiais poliais. Plūdrusis pulpovamzdis prie krantinio prijungiamas tam tikrose 
vietose taip, kad žemsiurbė galėtų pasiekti visas ežero vietas. Optimalus prijungimo vietų 
išdėstymas parenkamas modeliuojant. Valomą ežerą tikslinga suskirstyti darbo juostomis 
ir dirbti pagal iš anksto paruoštą schemą. Dėl patirties stokos žemsiurbės darbas Drus-
konio ežere buvo chaotiškas, be sistemos, žemsiurbės mašinistų nuožiūra. Nepaisant to 
darbas vyko sklandžiai. Darbai atlikti per 3 metus, kasmet buvo išsiurbiama ir iškasama 
durpių ir sapropelio vidutiniškai po 60 tūkst. m3 .

Ši technologija turi ir trūkumų. Išsiurbtam iš ežero sapropeliui nusėsdinti reikia pa-
kankamai didelio žemės ploto sėsdintuvams įrengti. Sėsdintuvams įrengti supilami 1-2 m 
aukščio pylimai. Juos pilant dirvožemis sumaišomas su podirviu. Nukasti dirvožemį nuo 
viso sėsdintuvų ploto, o po to jį vėl paskleisti baigus darbus yra brangu. Valant Vainiko eže-
rą sėsdintuvams įrengti buvo įrengti lentų aptvarai ir aptempti polietilenine plėvele. Tam 
tikslui reikia daug medienos ir polietileninės plėvelės. Tačiau šiuo atveju nesujaukiamas 
plotas. Baigus darbus ir išvežus sapropelį plotas vėl gali būti naudojamas pagal paskirtį.

Yra ir kitų techninių ir technologijos tobulinimo problemų. Be hidraulinio, taikomas 
mechaninis ežerų valymo būdas. Sapropelis kasamas plaukiojamaisiais vienakaušiais 
ekskavatoriais, pritvirtintais ant pontonų. Pontonai valdomi panašiai kaip žemsiurbės − 
inkarų, lynų ir suktuvų pagalba. Sapropeliui kasti naudojami užsidarantys greiferiniai 
kaušai, kad skystas sapropelis, kasamas iš po vandens, neištekėtų. Iš ežero dugno iškeltas 
sapropelis kraunamas į baržas. Kateriais baržos buksyruojamos į krante specialiai įreng-
tas prieplaukas. Prieplaukose sapropelis ekskavatoriais iš baržų iškraunamas į mobilias 
transporto priemones (savivarčius, traktorines priekabas) ir pervežamas į paskirties vietą: 
džiovinimui, perdirbimui ar kitokiam pritaikymui. Šiuo atveju sapropelis, nors ir skystas, 
bet iš ežero dugno kasamas be vandens. Mažiau ploto reikia jam džiovinti, nereikalin-
gi sėsdintuvai. Sapropelis nesusimaišo su gruntu, kasant mažai pažeidžiama jo natūrali 
struktūra. Galima kasti pasluoksniui, nes pagal gylį sapropelio savybės labai kinta. Tokia 
technologija taikyta Lietuvoje Šilalės rajono Paežerės ežere. Ši technologija plačiai taiko-
ma Baltarusijoje. Ten įrengiamos pastovios gelžbetoninės prieplaukos, geri privažiavimo 
keliai, naudojamos galingos savaeigės baržos. Sapropelis, skirtas trąšai, vežamas mobiliu 
transportu tiesiai į tręšiamus laukus arba į dirvožemio aikšteles. Iš aikštelių išdžiūvęs sa-
propelis vežamas į trąšų gamybos gamyklas, kur perdirbamas, smulkinamas, dozuojamas 
su kompleksinėmis mineralinėmis trąšomis ir realizuojamas pagal paskirtį.

Be ežerų, aktualus ir tvenkinių valymas. Lietuvoje priskaičiuojama apie 1100 įvairios 
paskirties tvenkinių, kurie taip pat dumblėja ir užželia. Tvenkinių valyti galima pagal to-
kią pačią technologiją kaip ir ežerus. Skirtumas toks, kad daugelį tvenkinių galima išleisti 
arba bent žymiai pažeminti vandens lygį. Tuomet didžiąją dalį nuosėdų galima pašalinti 
žemės kasimo ir transportavimo mašinomis.
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Žinių pasitikrinimui bei tolesnėms savarankiškoms studijoms
•	 ežerų ir tvenkinių valymo (dugno gilinimo) svarba ir perspektyvos.
•	 Kokios taikomos priemonės ežerų dugnui ir pakrantėms gilinti?
•	 Apibūdinkite ežero valymo technologinę schemą.
•	 Kam reikalingi ežerų dumblo (sapropelio) sėsdintuvai? Ar negalima išvalyti ežerą be 

sėsdintuvų?
•	 Kokia ežerų dumblo (sapropelio) džiovinimo sėsdintuvuose trukmė?
•	 Kokiems tikslams galima panaudoti sapropelį?

 Tolimesnėms studijoms susipažinkite:
 Katkevičius L., Ciūnys A., Bakšienė e. ežerų sapropelis žemės ūkiui. – V.: UAB „An-

sora“ 1998. – 92 p.
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suTrumpinimai

ITD – inžineriniai techniniai darbuotojai
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
SDTP – Statybos darbų technologijos projektas
SM – sprogstamosios medžiagos
ST – Statybos taisyklės
SD – Statybos vadovas
STR – Statybos techninis reglamentas
G/b – gelžbetonis
V/C – vandens ir cemento santykis
MTR – melioracijos techninis reglamentas
HTS – hidrotechnikos statinys
KN – Kilo Niutonas
eS – europos sąjunga
PVC – polivinilchloridinis
Pe – polietileninis
PP – polipropilenas
VP – vandens pralaida
PVP – potvynio vandens pralaida
GM – geodeziniai matavimai
SDŽ – Statybos darbų žurnalas
FIDIC – tarptautinė inžinierių konsultantų federacija
AB – akcinė bendrovė
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
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