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ĮVADAS
Šie metodiniai patarimai skirti Aplinkos inžinerijos studijų krypties
Vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo programos pagrindinių studijų (bakalauro) studentams, besimokantiems Aplinkosaugos HTS dalyko
(VŽHTBO4). Patarimais galės naudotis ir neakivaizdinių studijų studentai, studijuojantys Aplinkosaugos HTS.
Prieš kiekvieną laboratorinį darbą studentai privalo susipažinti su
teorine to darbo dalimi ir jo atlikimo tvarka.
Laboratoriniai darbai atliekami pogrupiais, tačiau kiekvienas studentas individualiai studijuoja aprašymus, užsirašo bandymų, stebėjimų,
matavimų ar tyrimo rezultatus, atlieka reikiamus skaičiavimus, braižo
schemas, darbo pabaigoje savarankiškai suformuluoja išvadas. Išvados
rašomos pagal darbo tiksle pateiktus klausimus, įvertinant santykines
matuotų ir teorinių reikšmių paklaidas ir t.t.
Dėstytojas, vadovavęs darbui, laboratorinio darbo aprašyme apie
laboratorinio darbo baigtumą daro žymą. Studentas, ruošdamasis atlikti
ir ginti atliktus laboratorinius darbus, be šių metodinių patarimų, privalo naudotis ir papildoma literatūra, nurodyta dėstytojo dalyko programoje arba šiuose patarimuose. Laboratorinių darbų aprašymo pabaigoje
yra pateikti gynimo klausimai. Kiekvieną laboratorinį darbą studentas
turi individualiai apsiginti, o dėstytojas studento žinias ir darbo išvadas,
baigtumą bei įforminimo kokybę įvertina pažymiu.
Dirbant laboratorijoje reikia griežtai laikytis nustatytos tvarkos ir
saugaus darbo taisyklių. Už tyčinį laboratorijų inventoriaus sugadinimą
studentas atsako materialiai.
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PIRMAS LABORATORINIS DARBAS

HIDROMAZGŲ MAKETŲ ANALIZĖ

1. Darbo tikslas
Įsisavinti hidromazgų sąvoką; maketuose išanalizuoti hidromazgų
specifiką; nustatyti pateiktų hidromazgų maketų paskirtį.

2. Teorija
Hidromazgas yra funkcionaliai susijusių hidrotechnikos statinių
kompleksas, sutelktas vienoje vietoje. Hidromazgai gali būti įvairios paskirties, dažnai būna kompleksiniai.
Hidromazgų kaskadomis vadinamos hidromazgų grupės, išdėstytos
upėje ar kanale nuosekliai nuo aukštupio iki žemupio.
1.1 paveiksle pateikta viena iš naujausių įteisintų Lietuvoje klasifikacijų pagal STR 2.02.05:2004.

3. Darbo eiga
Susipažįstama su pateiktų hidromazgų maketais, jų konstrukcija.
Nustatoma paskirtis, atliekama hidrotechnikos statinių ir jų elementų
analizė, išsiaiškinamos hidromazgo eksploatacijos ypatybės.
Studentai turi nubraižyti kiekvieno pateikto hidromazgo eskizinį
planą ir bent vieną būdingą eskizinį pjūvį; sužymėti ir išvardinti hidromazge esančius hidrotechnikos statinius (HTS) ir jų pagrindinius
elementus; nustatyti HTS paskirtį. Makete esančius konstrukcinius
elementus reikia nurodyti ir aptarti.

4. Išvados
Rašomos pagal laboratorinio darbo tikslo klausimus, atsižvelgiant į
gautus darbo rezultatus. Nurodyti ir aptarti pastebėtus makete konstrukcinius netikslumus.
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5. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Kas yra hidromazgas?
2. Aptarti nurodyto hidromazgo maketą.
3. Hidromazgų klasifikacija.
4. Kokius žinote hidromazgus Lietuvoje?
5. Kokia yra ramto paskirtis?
6. Kokia yra tauro paskirtis?
7. Kokia yra priešslenksčio paskirtis?
8. Kokia yra užslenksčio paskirtis?
9. Kokia yra risbermos paskirtis?
10. Kokia yra išplovimo duobės paskirtis?
11. Kas įrengiama užslenkstyje?
12. SBGU yra trijų angų. Kaip atidarysite uždorius potvynio debitui praleisti?
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Specialieji

Uostai, jų statiniai
Rekreacijos, gynybos
Hidrometrijos, apskaitos
Medienos transportavimo
Siurblinės
Laivininkystės (sausumos vandenų)
Miestų, žemės ūkio ir kt. Objektų

PA S K I R T Į

Apsauginiai

Sėsdintuvai
Priešeroziniai
Ledo ir kt. Plūdmenų sulaikymo
Žuvų pralaidos
Dambos (atitvarinės ir kt.)
Vagotvarkos

FUNKCINĘ

Krantų ir šlaitų tvirtinimo
Bjefų
jungimo

Greitvietės
Slenksčiai
Hidrotechniniai tuneliai
Akvedukai, diukeriai
Vamzdynai, latakai
Kanalai
Vandens saugyklos,
Tvenkiniai
Vandens ėmyklos
Šliuzai reguliatoriai

Praleidimo

Vandens

Ėmimo ir
Saugojimo

Aptekėjimo kanalai
Išleidimo vandens pralaidos
Specialios vandens pralaidos

Patvenkimo

Pertekliaus vandens pralaidos
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Šliuzai ir kt.
Vandens saugyklų dambos
HE jėgainės
Užtvankos, tvankos

1.1 pav. Hidrotechnikos statinių klasifikacijos schema

PA G A L

Transportavimo

ANTRAS LABORATORINIS DARBAS

GEOFILTRACIJOS PRO VIENALYTĘ ŽEMIŲ
UŽTVANKĄ ANT LAIDAUS PAGRINDO
GRUNTINIO MODELIO TYRIMAS
1. Darbo tikslas
Susipažinti su nusistovėjusios tiesioginės profilinės geofiltracijos
pro žemių užtvankos su vamzdiniu nepatvenktu drenažu ant laidaus
pagrindo gruntinį modelį (2.1pav.) pobūdžiu; nustatyti geofiltracinės
tėkmės parametrus; stebėti ir įvertinti užtvankos ir jos pagrindo gruntų
filtracinį stiprumą.

2. Teorija
Patvenktas vanduo filtruojasi pro žemių užtvankos masyvo, pagrindo bei slėnio krantų gruntą ir ištisine filtracine tėkme teka žemutinio šlaito link. Susidaro vientisa, nuolatinė filtracinė tėkmė. Jos pradžia
užtvankoje yra visas viršutinio šlaito bei užtvankos pagrindo (jei jis laidus vandeniui) šlapiasis perimetras. Toliau filtracinė tėkmė apima visą
pagrindą iki nelaidaus vandeniui sluoksnio. Viršutinę filtracinės tėkmės
ribą užtvankos masyve sudaro laisvasis tėkmės paviršius, kuris vadinamas depresijos paviršiumi, o pjūvyje - depresijos kreive. Žemių užtvankos filtracija skirstoma į tiesioginę (pro užtvankos masyvą ir pagrindą) ir
aplinkinę (pro užtvankos galus ir pro slėnio krantus). Dėl filtracijos susidaro tvenkinyje sukaupto vandens nuostoliai, mažėja užtvankos slėnio
šlaitų pastovumas, deformuojasi gruntai.
Nagrinėjamu atveju geofiltracinė tėkmė yra laminarinė neslėginė
– tarp viršutinės užtvankos dalies ir jos papėdės (tarp ABVL ir vamzdinio drenažo) susidaro kreivinis depresijos paviršius (pjūvyje – depresijos
kreivė). Žemiau jos iki vandensparos yra vientisa geofiltracinė tėkmė,
kurios pradžia yra visas aukštutinio bjefo šlapiasis perimetras, o pabaiga
– drenažo atvirkštinio filtro išorinis kontūras. Filtruojantis vandeniui per
gruntą, patvenkto vandens slėgio aukštis mažėja tėkmės kryptimi – tai
rodo modelyje įtaisyti pjezometrai.
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2.1. Geofiltracinės tėkmės parametrai
Geofitracinės tėkmės parametrai yra geofiltracinio slėgio aukščiai,
geofiltracinio slėgio aukščio gradientai ir geofiltracijos debitas.
Geofiltracinio slėgio aukščiai. Depresijos kreivė. Išsisunkimo
zona. Ekvipjezės.
Geofiltracinio slėgio aukščiai hgf – tai pjezometriniai (ir pitometriniai) slėgio aukščiai (hgf = = hpj = hpit), matuojami nuo žemiausio vandens
lygio geofiltracinės tėkmės srityje.
Pastaba: hpj≈ hpit todėl, kad greitinis, arba pitometrinis, slėgis
αvgf2 / 2 g ≈ 0 .
Bet kurio pjezometro prijungimo taške
hgfj = Z jp.j – Z ŽBVL,

(2.1)

čia Z pj.j ir Z ŽBVL – vandens lygio aukščiai (altitudės) j-tajame pjezometre ir ties žemiausiu vandens lygiu, matuojant nuo horizontalios
atskaitymo plokštumos.
Bet kuriame kitame geofiltracinės tėkmės taške Zpj (taip pat ir hgf)
reikšmės nustatomos interpoliuojant.
Depresijos kreivė yra neslėginės geofiltracinės tėkmės užtvankoje
viršutinė riba (neatsižvelgiant į kapiliarinę zoną). Bet kuriame jos taške
d
geofiltracinis slėgio aukštis hgf , j yra lygus geometriniam to taško aukšd
čiui y , matuojant nuo ZŽBVL, t.y.:
d

hgfd , j = y j .

(2.2)

Dėl kapiliarinių reiškinių modelyje depresijos kreivė vizualiai neįžiūrima. Ji nustatoma grafiškai pagal viršutinės užtvankos dalies pjezometrų rodmenis, atsižvelgiant į (2.2) dėsnį ir į tai, kad kiekvieno pjezometro prijungimo taškas priklauso atskirai vienodo geofiltracijos slėgio
aukščio linijai (ekvipjezei), kuri yra statmena depresijos kreivei (viršutinei tėkmės linijai). Tai atliekama nuoseklaus priartėjimo būdu (žr. 2.1
pav.). Depresijos kreivė ties įtekėjimo į užtvanką bei ištekėjimo į vamzdinį drenažą kontūru statmena jo paviršiui.
Išsisunkimo zona – tai ištekėjimo kontūro dalis tarp sankirtų su depresijos kreive ir ŽBVL. Ji susidaro dėl geometriškai per mažo ar mažai
10

sukiaurinto, užsikimšusio tiesioginio ištekėjimo (po ŽBVL) kontūro. Didžiausia išsisunkimo zona susidaro tuomet, kai drenažo vamzdyje nėra
vandens. Ji gali apimti visą laisvą (virš ŽBVL) įtekėjimo į drenažo kontūrą. Virš jo net gali susidaryti išorinė patvanka (nors drenažo vamzdis ir
būtų pustuštis, nepatvenktas).
Kai tiesioginio ištekėjimo (po vandeniu) kontūras gana didelis, išsisunkimo zona būna nežymi. Išsisunkimo zona, išorinė drenažo vamzdžio
patvanka modelyje vizualiai neįžiūrima. Ji nustatoma grafiškai formuojant depresijos kreivę.
Ekvipjezė – vienodo geofiltracinio slėgio aukščio (hgf = const) linija geofiltracinės tėkmės zonoje. Ji statmena tėkmės linijoms. Nustatoma
grafiškai pagal atskirus taškus, surandamus interpoliuojant pagal gretimų
pjezometrų hgf reikšmes.
Geofiltracinio slėgio aukščio gradientai
Jie apibūdina geofiltracinio slėgio aukščio kitimo geofiltracinėje tėkmėje intensyvumą. Modeliuojant galima apskaičiuoti tik bendruosius
(vidutinius) geofiltracinio slėgio aukščio gradientus Igf pjezometrų zonoje:
Igf = ∆hgf / ∆Sgf;

(2.3)

čia hgf ir ∆Sgf – geofiltracinio slėgio aukščio pokytis ir kelio atkarpa tarp
dviejų nagrinėjamų taškų, esančių toje pačioje tėkmės linijoje.
Dėl to Igf reikšmes tiesiogiai apskaičiuoti galima tik ties depresijos kreive (viršutine tėkmės linija) ir ties vandenspara (apatine tėkmės
linija). Norint apskaičiuoti Igf bet kuriame kitame geofiltracinės tėkmės
taške, reikia per jį nubrėžti tėkmės linijos atkarpą, statmeną ekvipjezėms,
nubrėžtoms per du arčiausiai esančius pjezometrų taškus (kai greta taško
yra įtekėjimo ar ištekėjimo kontūras, pakanka vieno pjezometro).
Geofiltracijos debitai
Modeliuojant suminis geofiltracijos debitas nustatomas tūriniu
būdu (Qsum =Vgf/t).
Teoriškai jis apskaičiuojamas pagal tokią formulę:
11

t
= Qut + Q tp = WuV fn + W pV fp = (luB)(kuIu) + (lpB)(kpIp),
Qsum

(2.4)

čia 1u ir 1p – ekvipjezės atkarpos užtvankoje ir pagrinde; B – geofiltracinės tėkmės plotis; ku ir kp – užtvankos ir pagrindo filtracijos koeficientai; Iu ir Ip vidutiniai geofiltracinio slėgio aukščio gradientai
užtvankoje ir pagrinde (ekvipjezės zonoje).
Ekvipjezė parenkama tokia, kad būtų kuo mažiau išsikraipiusi, paprastai – apie depresijos kreivės užtvankoje vidurį.
2.2. Gruntų filtracinis stiprumas
Modeliuojant jis vertinamas vizualiai – žiūrima, ar nenešamos
grunto dalelės.

3. Modelis
Jis pavaizduotas 2.1 paveiksle. Užtvankos pagrindas ir masyvas supiltas iš to paties grunto (ku =kp), stengiantis, kad jis būtų vienalytis ir izotropinis. Užtvankos drenažas – perforuotas vamzdelis, apsuktas stiklūnu
(atvirkštiniu filtru). Ištekėjimas iš drenažo vamzdelio laisvas, vandens
lygis vamzdelyje – ties ašimi (ZŽBVL = Zd.a). Pjezometrai, prijungti ties
numeruotais taškais, sudėti į bendrą skydą.

2.1 pav. Geofiltracijos pro vienelytės žemių užtvankos su vamzdiniu drenažu ant laidaus
pagrindo gruntinio modelio tyrimo schema
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4. Darbo eiga
4.1. Susipažinimas su stendu ir matavimai
Nusistovėjusi geofiltracinė tėkmė modelyje sudaroma iš anksto.
Todėl susipažįstama su geofiltracijos bendruoju pobūdžiu, išmatuojamas
latako plotis; atskaitomos pjezometruose zpj reikšmės, išskiriama ZŽBVL
reikšmė; išmatuojamas suminis geofiltracijos debitas; stebimas ir įvertinamas gruntų filtracinis stiprumas. Matavimų duomenys surašomi į 2.1
lentelę.
3.1 lentelė. Geofiltracijos pro žemių užtvankos ant laidaus pagrindo gruntinį modelį
matavimų ir skaičiavimų duomenys
Pjezometro
Nr.
1.
2.
..
23.- - -

Zpj
cm

ZŽBVL
cm

hgf
cm

∆hgf
cm

∆Sgf
cm

Igf

Vgf
cm3

t
s

Qsum
cm3/s

Pastabos

4.2. Skaičiavimai, grafiniai darbai
4.2.1. Geofiltracinio slėgio aukščiai hgf pjezometrų prijungimo taškuose apskaičiuojami pagal (2.1) formulę lentelėje, o papildomuose taškuose – atskirai po lentele.
Depresijos kreivė sudaroma grafiškai užtvankos brėžinyje (M 1:3),
kaip nurodyta paveiksle.
Išsisunkimo zona nustatoma pagal tą patį brėžinį, pateikiami jos
matmenys.
Ekvipjezė(-s) pagal dėstytojo nurodytą(-as) hgf reikšmę(-es)
nubrėžiama(-os) minėtame brėžinyje.
4.2.2. Geofiltracinio slėgio aukščių gradientai Igf ties depresijos
kreive ir vandenspara apskaičiuojami pagal (2.3) formulę ir pateikiami
lentelėje. Papildomai apskaičiuojami gradientai; a) užtvankos pado linijoje ir b) ištekėjimo zonoje.
t
4.2.3. Teorinis suminis geofiltracijos debitas Q sum
apskaičiuojamas pagal (2.4) formulę, atsižvelgiant, kad šiuo atveju ku = kp =… cm/s.
13

5. Išvados
6. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Kas yra geofiltracija?
2. Koks yra geofiltracinės tėkmės pobūdis?
3. Kokius geofiltracinės tėkmės parametrus nustatėte laboratorinio
darbo metu?
4. Kas yra depresijos kreivė?
5. Kokiu metodu nustatėte geofiltracijos debitą?
6. Kas yra suminis geofiltracijos debitas?
7. Pagal kokį geofiltracinės tėkmės parametrą galima nustatyti gruntų filtracinį stiprumą?
8. Kas susiformuoja virš depresijos kreivės?
9. Kas yra ekvipjezė?
10. Kas yra patvankos aukštis?
11. Kas yra tėkmės linija?
12. Kas yra geofiltracinio slėgio aukščio gradientas?
13. Kaip nustatyti depresijos kreivės padėtį?
14. Kaip galima nustatyti geofiltracinio slėgio aukščio gradientą
ties vandenspara, žemės užtvankos
pado zonoje ir depresijos
kreivėje?
15. Ką rodo pjezometrai?
16. Kaip laboratorinio darbo metu įvertinote grunto filtracinį stiprumą?
17. Kas modelyje prilyginta žemutinio bjefo vandens lygiui (ZŽ)?
BVL
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TREČIAS LABORATORINIS DARBAS

GREITVIETĖS HIDRAULINIS TYRIMAS
Darbo tikslas
1) susipažinti su dirbtinio šiurkštumo konstrukcija ir parametrais,
su vandens tekėjimo greitvietėje pobūdžiu; 2) išmatuoti tėkmės charakteristikas ir palygint su teorinėmis.

3.1 pav. Greitvietės su dirbtinio šiurkštumo konstrukcija iš kvadratinio skerspjūvio sijelių latako dugne modelio schema

2. Teorija
Greitvietės statomos ties lėkštais reljefo pažemėjimais kanalo trasoje, kai vidutinis žemės paviršiaus nuolydis Iž.p.< 0,2 ... 0,3. Greitvietėse
vandens tekėjimas būna audringas: gylis h mažesnis už kritinį gylį hk.
Dirbtinis šiurkštumas gerokai sumažina vandens tekėjimo greitį, todėl
greitvietę galima projektuoti didesnio nuolydžio ir taip piginti jos statybą. Dirbtinio šiurkštumo greitvietėje greitai nusistovi tolygusis tekėjimas, todėl nereikia skaičiuoti slūgio kreivės.
15

Dirbtinio šiurkštumo konstrukcija iš kvadratinio skerspjūvio sijelių
(kvadrato kraštinės ilgis ∆) paprasta, ir yra gana efektyvu statyti hidrauliniu požiūriu. Optimalus atstumas tarp sijelių centrų – 1-8 ∆, minimalus
tėkmės virš sijelių gylis – h ≥ 3 ∆.
Šio tipo greitviečių latakų hidrauliniam skaičiavimui taikoma Šezi
formulė:
Q = wC R
I ;

(3.1)

kurioje Šezi koeficientas:
C = 8g / l ,

(3.2)

čia g – gravitacijos pagreitis;
λ - hidraulinės trinties koeficientas.
Pagal O.Aivazianą, stačiakampio skerspjūvio pastovaus pločio latake

∆b
,
(3.3)
hχ
čia I – greitvietės latako dugno nuolydis, I ≤ 0,6;
b ir χ - latako dugno plotis ir šlapiasis perimetras (χ = b+2h);
k – sijelių išdėstymo formos koeficientas (tiesių ištisinių sijelių k =
0,88, tiesų neištisinių – k = 1,65 ir pan.).
Greitvietės užslenkstyje vanduo raminamas apsemtuoju arba bent
prispaustuoju hidrauliniu šuoliu. Svarbu žinoti tokio šuolio parametrus.
Kai prispaustasis šuolis yra užslenkstyje, paprastai imama hI = hs
(greitvietės latako), o antras susietasis gylis hII skaičiuojamas pagal žinomas hidraulikos formules. Jei greitvietės užslenkstis horizontalus, stačiakampio skerspjūvio, pastovaus pločio buž = b(gr) = const ir natūralaus
šiurkštumo, tai
λ = 0,04 + 2, 29 I 2 + kI 0,1

h II = 0,5h I 1 + 8 (hkr / h I ) − 1 ,
3

(3.4)

čia hkr – kritinis tėkmės gylis; šiuo atveju.

hkr = 3 αQ 2 / gb 2 ,
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(3.5)

čia α - Koriolio koeficientas (α ≈ 1,05).
Kai šuolis susidaro greitvietės latake, jo parametrai skaičiuojami
pagal specialias formules.
Laboratorinio modelio schema pavaizduota 3.1 paveiksle. Greitvietės latakas yra pastovaus dugno pločio ir nuolydžio. Nuolydžiui nustatyti
latako šoninėje sienelėje įbrėžta horizontali linija. Tėkmės gylis greitvietės latake matuojamas matavimo adata, debitas – Tomsono slenksčiu ir
kita matavimo adata:

Q = 14 H T2,5 , cm3/s; H T = Z T − Z 0T , cm

(3.6)

čia ZT ir Z 0T - adatos rodmenys .

3. Darbo eiga
1. Susipažįstama su modeliu.
2. Matavimai: išmatuojami modelio parametrai, aptariamas šiurkštumo tipas, pasiruošiama matuoti tėkmės gylį (nustatoma Z 0∆ ) ir debitą
(nustatoma Z 0T ).
3. Paleidžiamas nedidelis debitas, bet kad būtų h > 3∆ ir prispaustasis šuolis užslenkstėje. Tėkmei nusistovėjus, stebimos ir fiksuojamos
tėkmės ypatybės, atskaičiuojamos Z∆ ir ZT, išmatuojamas huž.
4. Padidinamas debitas, stebėjimai ir matavimai pakartojami.
5. Patvenkiant ŽB, sudaromas šuolis greitvietės latake, kuris lyginamas su ankstesniojo atvejo šuoliu.
6. Vandens tiekimo sklendė uždaroma beveik iki galo, stebimos
,,riedančios’’ bangos.
Matavimų ir stebėjimų duomenys surašomi į 3.1 lentelę.
3.1 lentelė. Matavimų ir stebėjimų duomenys
Band. Nr. Z

Z0

h
cm

huž
cm

ZT

Z 0T

HT
cm

Tėkmės pobūdis

1
2

7. Skaičiavimai:
7.1. debitas skaičiuojamas pagal (3.6) formulę;
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7.2. kiti skaičiavimai atliekami 3.2-3.4 lentelėse.
3.2 lentelė. Teoriniai λt ir Ct
Band. I
Nr.

K

∆
cm

h
cm

b
cm

χ
cm

kI 0,1

2,29I2 λt
(3)

∆b
hχ

Ct
(2)

1
2
3.3 lentelė. Eksperimentiniai λe ir Ce, palyginimas su λt ir Ct
Band. Q
R
ω
w R
I
Nr.
cm3/s cm2 cm
(1)

(6)

el =

Ce =

le=

ec =

Q /w R
I

8 g / C e2

⎛ Ct
⎜⎜1 −
⎝ Ce

⎛ l
⎜⎜1 −
⎝ l

⎞
⎟⎟100
⎠

%

t
e

⎞
⎟⎟100
⎠

%

1
2
3.4 lentelė. Prispaustojo hidraulinio šuolio hII
Band. α
Nr.

Q
m3/s

hkr
cm
(5)

hII
cm

huž
cm

∆h = hI - huž

e=

∆h
hI

100
%

1
2

4. Išvados
5. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dirbtinio šiurkštumo greitvietėse paskirtis.
Dirbtinio šiurkštumo elementų, jų išdėstymo matmenys, gylis.
Mokėti parašyti ir paaiškinti Šezi formulę?
Kas yra šlapiasis perimetras?
Kokios yra hidraulinio šuolio padėtys?
Kodėl laboratorinis darbas atliekamas esant prispaustajam hidrauliniam šuoliui?
7. Kada hI = hs ?
8. Kas tai hkr ?
9. Kaip darbe nustatytas debitas?
18

10.
11.
12.
13.
14.

Kaip darbe sudarytas prispaustas hidraulinis šuolis?
Kam reikalingos greitvietės?
Greitvietės pratekėjimo dalies skaičiavimo principas.
Greitvietės ištekėjimo dalies skaičiavimo principas.
Ar projektuojant greitvietes reikia atlikti geofiltracijos skaičiavimus?
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KETVIRTAS LABORATORINIS DARBAS

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ ANT
GRAUŽĖS UPELIO TECHNINĖS BŪKLĖS
ĮVERTINIMAS
1. Darbo tikslas
Apžiūrų metu įvertinti ant Graužės upelio esančių hidrotechnikos
statinių (4 pav.) techninę būklę, nustatyti deformacijas, defektus ar kitas
pažeidas.

2. Teorinė dalis
Pagal svarbą išskiriami pagrindiniai hidrotechnikos statinių patikimumą sąlygojantys ir kiti elementai.
Pagrindiniai hidrotechnikos statinių patikimumą sąlygojantys elementai: gruntinių medžiagų užtvankos (GMU) ketera, GMU aukštutinis šlaitas, bermos ir jų tvirtinimas, GMU žemutinis šlaitas, bermos ir
jų tvirtinimas, statinio papėdė, latakai, GMU drenažas ir jo elementai,
perteklinio vandens pralaidos (PVP) įtekėjimo dalis, uždoriai, pakėlimo
mechanizmai, PVP pratekėjimo dalis, slenkstis, PVP ištekėjimo dalis
(užslenkstis).
Kiti hidrotechnikos statinių patikimumą sąlygojantys elementai:
paviršinio vandens surinkimo (PVS) latakai, grotos, tarnybinis tiltelis,
taurai ir taureliai, risberma, galinis tvirtinimas, nutekėjimo kanalas.
Hidrotechnikos statinių elementų su juose esančiomis betoninėmis
(gelžbetoninėmis) ir metalo konstrukcijomis būklė vertinama defektyvumo (rizikos) balais pagal dešimties balų sistemą: 0 balų – ideali būklė,
10 – avarinė elemento būklė.
Detalūs hidrotechnikos statinio atskirų elementų būklės vertinimo
kriterijai balais pateikti 1 lentelėje. Hidrotechnikos statinių elementų,
kurių negalima pamatyti (t. y. šie elementai yra po vandeniu, žeme ar
kt.), techninė būklė įvertinama pagal šalutinius požymius.
Nustatant hidrotechnikos statinių elementų vertinimo balus, vadovaujamasi šiais kriterijais:
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1) elementas atitinka nustatytus reikalavimus arba yra nežymių nuokrypų nuo jų – 0–2,0 balai (gera būklė);
2) elemento defektai, neturintys įtakos jo stiprumui ir normaliam
funkcionavimui, – 2,1–4,0 balai (vidutinė būklė);
3) elemento defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, patikimumui ir ilgaamžiškumui, – 4,1–6,0 balai (patenkinama būklė);
4) elemento defektai, žymiai sumažinantys elemento stiprumą, patikimumą, – 6,1–8,0 balai (nepatenkinama (bloga) būklė);
5) žymūs elemento defektai, dėl kurių negalima tolesnė jo eksploatacija, galima viso statinio griūtis – 8,1–10,0 balų (labai
bloga būklė).
Jeigu nors vienas anksčiau nurodytas pagrindinis hidrotechnikos
statinių patikimumą sąlygojantis elementas įvertintas 8,1–10,0 defektyvumo balu, viso hidrotechnikos statinio būklė vertinama tokiu pat balu.
Jeigu nurodytų pagrindinių hidrotechnikos statinių patikimumą
sąlygojančių elementų su 8,1–10,0 defektyvumo balais nėra, bendras
hidrotechnikos statinio techninės būklės balas (Bu) nustatomas pagal
formulę:

Bu =

B1 + B2 + ... + Bn
,
n

(4.1)

čia B , B , ...., Bn – atskirų hidrotechnikos statinio elementų vertinimo
1
2
balai;
n – vertinamų hidrotechnikos statinio elementų skaičius.
Pagal (4.1) formulę apskaičiuotas hidrotechnikos statinio techninės
būklės balas (Bu) apvalinamas vienos dešimtosios tikslumu.

3. Darbo eiga
Studentai pogrupėmis apžiūri ant Graužės upelio esančius hidrotechnikos statinius, įvertina jų būklę pagal 4.1 lentelėje pateiktus techninės būklės aprašymus balais, apskaičiuoja bendrą HTS būklės balą.
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4,1–6,0

2,1–4,0

0–2,0

Vertinimo balai

2,1–4,0

0–2,0

8,1–10,0

2.3. Betono siūlės sutrūkinėjusios iki 10%, iškilusios, kai kur matyti nedideli smėlio-žvyro išplovimai iš po plokščių, 4,1–6,0
auga krūmai ir žolės. Esant atviroms siūlėms, tarp plokščių matomi grunto išplovimai iš plokščių tarpų, plokščių
deformacijos (nusėdimai) sudaro iki 5% sutvirtinto paviršiaus ploto; akmenų grindinio ar akmenų tvirtinimo vietoje
matyti smėlinių gruntų išplovimai bangų veikimo zonoje, deformacijos sudaro iki 5% sutvirtinto paviršiaus ploto.

2.2. Siūlėse tarp betono ar gelžbetonio plokščių pastebima įtrūkimų iki
5 mm, matomi betono erozijos požymiai, auga vienas kitas žolių kupstas ir krūmeliai. Esant atviroms siūlėms, tarp
plokščių matomi nedideli grunto išplovimai iš plokščių tarpų, plokščių deformacijų nėra; akmenų grindinio ar akmenų
tvirtinimo vietoje matyti nežymūs smėlinių gruntų išplovimai bangų veikimo zonoje, tačiau deformacijų nėra.

1.5. Pastebimas įlinkis daugiau kaip 50 cm, atsiradę plyšiai didesni kaip 5 cm
pločio, yra susiformavusi įgriuva perteklinio vandens pralaidos trasoje.
2. Aukštutinio šlaito techninė būklė
2.1. Aukštutinio šlaito viršutinės dalies šlaito koeficientas ir sutvirtinimas atitinka
statinio projekto reikalavimus, pažeidimų nėra, neauga medžiai, krūmai.

1.4. Pažeista daugiau kaip 50% keteros ploto (yra duobių, pastebimas įlinkis iki 50 cm, yra ne mažiau kaip 5 vandens 6,1–8,0
nubėgimo išgraužos, šlaituose auga krūmai ir medžiai; formuojasi iki 5 cm dydžio plyšiai, vėžės gilesnės kaip 5 cm).

1.2. Keteros plotis ir aukštis atitinka statinio projekto reikalavimus; iki 10% keteros ploto yra duobėtas,
banguotas, yra nežymių įlinkių iki 10 cm; iš dalies pažeistas keteros skersinis nuolydis.
1.3. Pažeista iki 50% keteros ploto (yra duobių, telkšo vanduo, keteros kraštuose į šlaitų
puses susiformavusios 1–2 vandens išgraužos, skersinis keteros nuolydis visiškai pažeistas,
auga vienas kitas krūmas ar medis, yra iki 5 cm gylio vėžės keteros dangoje).

1. Keteros techninė būklė
1.1. Ketera tvarkinga; jos plotis ir aukštis atitinka projektinius dydžius; nėra įlinkių,
plyšių, duobių; neauga medžiai, krūmai; nepažeistas keteros skersinis nuolydis.

Hidrotechnikos statinio elementų techninės būklės aprašymas

4.1 lentelė. Hidrotechnikos statinio elementų techninės būklės įvertinimo kriterijai
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3.5. Šlaitas apleistas. Susiformavę plyšiai didesni nei 5 cm, matyti nuošliaužos kontūrai, dideli grunto
iškilimai (išspaudimai). Bermos išsikraipiusios, aiškūs filtracinio vandens išsiveržimo į šlaitą požymiai.

3.4. Šlaitas apleistas. Šlaite dėl atmosferinių kritulių susiformavusios išgraužos, kurių gylis didesnis nei
10 cm; išilgai šlaito yra plyšių, kurių plotis - iki 5 cm, matyti žymūs grunto iškilimai šlaite (išspaudimo
deformacijos), pažeistas bermos išilginis nuolydis. Pastebimi depresijos kreivės išsiveržimo į šlaitą požymiai.

3.3. Šlaitas apleistas: nenušienautas, auga krūmai ir pavieniai medžiai, matyti dėl atmosferinių
kritulių susiformavusios šlaito išgraužos. Jų gylis - nuo 5 iki 10 cm. Matyti iki 2 cm plyšiai išilgai
šlaito, nežymūs grunto iškilimai. Šlaito bermos paviršius pažeistas daugiau nei 50% viso ploto.

3.2. Šlaitas apleistas: nenušienautas, auga krūmai, pavieniai medžiai iki 10% viso šlaito
ploto, bermoje pažeistas skersinis nuolydis iki 10%, yra nedidelių išplovimų iki 5 cm gylio
dėl lietaus ar polaidžio vandens. Matyti kurmių urvai (nuo 1 iki 5% šlaito ploto).

2.5. Tvirtinimo plokštės deformuotos iki 50% ploto, atsiradę iki 10 cm pločio plyšiai ir įgriuvos aukštutinio
šlaito viršutinėje dalyje, dideli šlaito išplovimai vandens lygyje, prie keteros auga medžiai ir krūmai. Esant
atviroms siūlėms, tarp plokščių matomi grunto išplovimai iš plokščių tarpų, plokščių deformacijos (nusėdimai)
sudaro iki 50% sutvirtinto paviršiaus ploto; akmenų grindinio ar akmenų tvirtinimo vietoje matyti smėlinių
gruntų išplovimai bangų veikimo zonoje, deformacijos sudaro iki 50% sutvirtinto paviršiaus ploto.
Pastaba. Aukštutinio šlaito būklė, kai tvenkinys pripildytas, vertinama nuo keteros iki 1 m žemiau
vandens lygio. Išleidus tvenkinį, būtina atlikti išsamų viršutinio šlaito būklės įvertinimą.
3. Žemutinio šlaito techninė būklė
3.1. Žemutinis šlaitas tvarkingas, nušienautas, neauga medžiai, krūmai. Šlaito koeficientai ir bermos matmenys atitinka
projektinius. Nėra šlaito filtracinių ir kitokių deformacijos požymių. Matyti kurmių urvai (iki 1% viso šlaito ploto).

8,1–10,0

6,1–8,0

4,1–6,0

2,1–4,0

0–2,0

8,1–10,0

2.4. Iki 50% betono siūlių iškilusios, kai kur matyti smėlio-žvyro išplovimai iš po plokščių, iki 10% ploto
plokštės įgriuvusios, yra susiformavusių išgraužų nuo keteros, pastebimi aukštutinio šlaito sėdimo požymiai, šlaite
pastebimi įtrūkiai iki 5 cm. Esant atviros siūlėms, tarp plokščių matomi grunto išplovimai iš plokščių tarpų, plokščių 6,1–8,0
deformacijos (nusėdimai) sudaro iki 10% sutvirtinto paviršiaus ploto; akmenų grindinio ar akmenų tvirtinimo vietoje
matyti smėlinių gruntų išplovimai bangų veikimo zonoje, deformacijos sudaro iki 10% sutvirtinto paviršiaus ploto.
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2,1–4,0

4,1–6,0

6,1–8,0

4.2. Drenažas veikia gerai. Vidiniame vamzdžio drenaže iki 10% drenų skersmens yra nuosėdų. Šuliniuose
taip pat yra nuosėdų sluoksnis. Sėdimo deformacijų drenažo linijoje nėra. Žiotys nepatvenktos, jų būklė
gera, augalų šaknų nematyti. Drenažo griovio šlaituose matyti nedidelės deformacijos, auga krūmokšniai
ir žolių kuokštai, dugnas uždumblėjęs. Prie žemutinio šlaito esančioje papėdėje nesimato įmirkimo
požymių. Išorinio antšlaitinio ir vidinio prizminio drenažų šlaitas kai kur deformuotas dėl žemutiniame
bjefe esančio vandens poveikio. Viršutinis skaldos sluoksnis uždumblėjęs, kai kur auga krūmokšniai.

4.3. Drenažas veikia patenkinamai. Vamzdžio drenaže iki 50% drenų sudaro nuosėdos. Drenažo šulinių sėsdintuvai
taip pat užpildyti nuosėdomis iki pusės drenažo žiočių. Drenažo linijoje kai kur pastebimos sėdimo deformacijos.
Auga krūmai ir pavieniai medžiai. Drenažo žiotyse matyti augalų šaknų. Filtracinio vandens debitas drenažo žiotyse
mažas. Papėdėje auga drėgmę mėgstanti augmenija. Drenažo griovio šlaitai apaugę žole ir krūmokšniais, vandens
lygis griovyje pakilęs, depresijos kreivė išeina griovio šlaito viršuje. Griovio šlaite formuojasi filtracinio išspaudimo
deformacijos. Išorinio antšlaitinio drenažo ir vidinio prizminio drenažo šlaitai deformuoti dėl augančių krūmų,
medžių ir ledo. Depresijos kreivė išeina aukščiau įrengto drenažo. Matyti žemutinio šlaito įmirkimo požymiai.

4.4. Drenažas veikia prastai. Vamzdžio drenaže daugiau kaip 50% drenų skersmens užpildyta nuosėdomis,
drenažo šuliniai taip pat užnešti grunto dalelėmis. Drenažo linijoje matyti didelės sėdimo deformacijos, aukščiau
šlaite formuojasi nuošliaužos, matyti filtracijos išspaudimo deformacijų požymiai. Iš drenažo žiočių vos bėga
vanduo. Papėdėje susiformavę įmirkę plotai, kuriuose auga viksvos, švyliai, krūmai. Filtracinis vanduo į upės
vagą ar nuvedamąjį kanalą įteka iš ilgo ruožo. Drenažinio griovio šlaitai apgriuvę, išplauti; tarp užtvankos ir
griovio esantis plotas įmirkęs. Išorinio antšlaitinio ir vidinio prizminio drenažo šlaitas deformuotas, įkritęs.

4. Drenažo techninė būklė
0–2,0
4.1. Vidinis vamzdžio drenažas veikia gerai. Drenaže ir šuliniuose (jei yra) nematyti uždumblėjimo požymių,
grunto dalelės nenešamos, užtvankos žemutinio šlaito apatinė dalis ir papėdė neįmirkusios; sėdimo deformacijų
drenažo linijoje nėra. Drenažo griovio, išorinio antšlaitinio ar vidinio prizminio drenažo šlaitai nepažeisti, sutvarkyti,
nušienauti ir neauga krūmokšniai. Prie žemutinio šlaito esanti papėdė pakankamai geros būklės, neįmirkusi.
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0–2,0

6. Uždorių techninė būklė
6.1. Uždoriai tvarkingi, tvarkomi pagal patvirtintus profilaktinių priemonių grafikus, atitinka visus techninius
reikalavimus; sandarinimo gumos nepažeistos, elastingos, vanduo neprateka. Uždoriai lengvai reguliuojami.

4,1–6,0

8,1–10,0

5.5. Ištisinė čiurkšlė per kiaurymę PVP sienelėje; PVP nusėdusi, pakrypusi; kai kur matyti armatūra.

6.3. Uždorių apkalo ir tvirtinimo detalių paviršiuje yra rūdijimo žymių (iki 5% bendro
paviršiaus); per sandarinimo gumas pratekantis vanduo suformuoja iki 2 mm storio sluoksnį
pratekėjimo dalyje; pažeista iki 20% antikorozinės paviršiaus dažymo dangos.

6,1–8,0

5.4. Betono paviršiuje yra įtrūkimų iki 40 mm, formuojasi išplovų iš betono apnašos,
2–4 vietose per sieną sunkiasi vanduo, bet nėra ištisinės čiurkšlės.

2,1–4,0

4,1–6,0

5.3. PVP sienelėse yra įtrūkimų iki 5 mm, bet armatūros nesimato, yra 3–5
žymesni filtracijos požymiai, nėra sėdimo ar pakrypimo požymių.

6.2. Uždoriai netvarkomi pagal patvirtintų profilaktinių priemonių grafikus, kai kur
pastebimi nežymūs vandens pratekėjimai pro sandarinimo gumas (drėksta pratekėjimo
dalies paviršius), pažeista iki 10% antikorozinės paviršiaus dažymo dangos.

2,1–4,0

0–2,0

8,1–10,0

5.2. PVP sienose pastebima baltų apnašų, yra 1–2 neryškūs filtracijos požymiai.

4.5. Drenažas veikia prastai arba visai neveikia. Vamzdžio drenažo įrengimo vietose susiformavusios
duobės, drenažo šuliniai nusėdę. Drenažo vamzdis prie šulinių atitrūkęs, susiformavęs atvirkštinis nuolydis.
Šulinio sienutės sutrūkusios. Aukščiau drenažo linijos žemutiniame šlaite susiformavusi nuošliauža,
šlaitas įmirkęs, vietomis pastebimi šaltiniai. Pašlaitė užpelkėjusi. Drenažo žiotys užneštos. Drenažo
griovys deformuotas, užžėlęs krūmais, patvenktas, jo gylis mažesnis nei 50% projektinio gylio. Papėdė
įmirkusi. Šlaite susiformavusi nuošliauža. Išorinis antšlaitinis ar vidinis prizminis drenažas deformuotas,
vyksta atvirkštinio filtro ir užtvankos šlaito paplovimas, šlaitas dėl vandens poveikio ardomas.
5. Perteklinio vandens pralaidų (PVP) įtekėjimo dalies techninė būklė
5.1. PVP sienos lygios, nesimato jokių įtrūkimų, plyšių, apnašų, antsluoksnių, nėra filtracijos per
sienas žymių; PVP normaliai praleidžia nustatytą debitą, atitinka statinio projekto reikalavimus.
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8.2. Vamzdžių paviršiuje kai kur matyti nedidelių įtrūkimų iki 5 mm pločio,
vamzdžio nusėdimo žymių nėra – išilginė vamzdžių ašis vizualiai tiesi.

7.5. Sudilusios judančiosios detalės, pakėlimo mechanizmai sunkiai veikia, stringa, sukietėjęs tepalas
su metalo dulkių priemaiša ant judančių detalių, paviršiuje išplitusi korozija; sulūžusios kai kurios
mechanizmų detalės arba jų nėra. Duomenų apie uždorių valdymo įrangos bandymus nėra.
Pastaba. Uždorių, nenaudojamų potvynio vandeniui praleisti (PVP dugno uždoriai naudojami
tvenkiniams išleisti), techninė būklė vertinama kaip ir kitų statinio patikimumą lemiančių elementų.
8. Perteklinio vandens pralaidų (PVP) pratekėjimo dalies techninė būklė
8.1. PVP pratekėjimo dalies vamzdžiai lygūs, elementų jungimo siūlės tvarkingos, nėra vamzdžių nusėdimo žymių.

7.3. Yra sukietėjusio tepalo ant judančiųjų detalių paviršiaus, aprūdijęs metalinis paviršius (iki 20
%), nusitrynę antikoroziniai dažai (iki 20 %), yra praleistų uždorių valdymo įrangos bandymų.
7.4. Nesuteptas, aprūdijęs judančių detalių paviršius, yra sukietėjusio tepalo liekanų su nusitrynusiomis
metalo dulkėmis, kėlimo mechanizmai seniai netikrinti; surūdijęs ir nedažytas metalinis paviršius.

7.2. Pakėlimo mechanizmai veikia normaliai, tačiau yra aprūdijęs metalinis paviršius (iki 5%),
kai kur (iki 5%) nusitrynę dažai, yra neatliktų uždorių valdymo įrangos bandymų.

8,1–10,0

6.5. Uždorių apkalo ir tvirtinimo elementų paviršius aprūdijęs daugiau kaip 20% bendrojo
paviršiaus ploto, rūdys kartu su dažais lupasi plokštelėmis nuo korozijos paveiktų vietų;
rūdžių paveikto sluoksnio storis siekia daugiau kaip 10% metalinės konstrukcijos storio;
suvirinimo siūlės pažeistos daugiau kaip 10%; per sandarinimo gumas prateka vanduo.
7. Uždorių valdymo įrangos techninė būklė
7.1. Mechanizmai tvarkingi, patikimai veikia; metalinis paviršius nudažytas; visos
judančiosios detalės suteptos. Išbandyti pagal nustatytąją tvarką.

2,1–4,0

0–2,0

8,1–10,0

6,1–8,0

4,1–6,0

2,1–4,0

0–2,0

6,1–8,0

6.4. Uždorių apkalo ir tvirtinimo elementų paviršius aprūdijęs (iki 20% bendrojo paviršiaus
ploto), rūdys išplitusios iki 10% metalo storio; pastebimi apkalo išlinkiai tarp tvirtinimo elementų;
suvirinimo siūlės pažeistos iki 10%; per nesandarumus trykšta vandens čiurkšlės.
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8,1–10,0

0–2,0

2,1–4,0

8.5. Vamzdžiai netvarkingi, daugiau kaip 20% betono paviršiaus nutrupėję, matyti armatūra, vamzdžių
jungimo siūlės apardytos, išilginė vamzdžių ašis išsikreivinusi dėl nevienodo vamzdžių nusėdimo.
9. Slenksčio techninė būklė

9.1. Slenksčio betono paviršiuje matomų defektų ir pažeidimų nėra arba yra pavienių tuštumų, iki 0,1
mm storio plyšių. Betono stiprumas ne mažesnis už projektinį, apsauginio betono sluoksnio storis
- 80–100% projektinio. Slenksčio antikorozinė apsauga nepažeista, vanduo per betoną neprateka.
Betono neutralizacijos (karbonizacijos) gylis neviršija pusės apsauginio betono sluoksnio storio.

9.2. Slenksčio antikorozinė apsauga iš dalies pažeista, atskiruose plotuose matyti dėmių. Dėl per
mažo apsauginio betono sluoksnio storio atskirose zonose matyti armatūros korozijos požymių
(taškų ir dėmių). Betono stiprumas – ne mažesnis kaip 90% projektinio. Betono neutralizacijos gylis
neviršija apsauginio betono sluoksnio storio, atsiradusių plyšių plotis ne didesnis kaip 0,3 mm.

6,1–8,0

8,1–10,0

9.4. Slenksčio antikorozinė apsauga pažeista, matyti didesni kaip 0,5 mm pločio plyšiai, armatūra atšokusi nuo betono
ir yra susidariusios sluoksniuotos rūdys, dėl kurių armatūros plotas sumažėjęs daugiau kaip 15%, betono paviršius
suardytas, kai kur vanduo veržiasi pro betoną. Slenksčio tikroji laikomoji galia ne mažesnė kaip 70% projektinės.

9.5. Slenksčio antikorozinė apsauga pažeista, matyti didesni kaip 1,5 mm pločio plyšiai, armatūra atšokusi nuo betono,
stipriai paveikta korozijos. Matyti atskirų tempiamos armatūros strypų trūkiai. Betonas suardytas, stambus užpildas
sutrupėjęs. Vanduo teka per deformuotas vietas. Slenksčio tikroji laikomoji galia yra mažesnė kaip 70% projektinės

9.3. Slenksčio antikorozinė apsauga iš dalies pažeista, atskiruose ploteliuose matyti žvynelių pavidalo rūdys (armatūros 4,1–6,0
strypų paviršiuje, išilginių plyšių ruožuose). Betono stiprumas – ne mažesnis kaip 70% projektinio, atsiradusių plyšių
plotis – ne didesnis kaip 0,5 mm. Slenksčio tikroji laikomoji galia sumažėjusi, bet yra ne mažesnė kaip 80% projektinės.

6,1–8,0

8.4. Vamzdžių paviršius susidėvėjęs, yra įtrūkimų, iki 10% paviršiaus matyti armatūra, apardyta iki
10% elementų jungimo siūlių, matyti nedidelis vamzdžių nusėdimas, bet grunto sufozija nevyksta.

8.3. Vamzdžių paviršiuje yra negilių įtrūkimų iki 10 mm pločio, nusitrynęs, sutrūkinėjęs betono paviršiaus sluoksnis, 4,1–6,0
iki 5% paviršiaus matyti armatūra, išardyta iki 5% elementų jungimo siūlių; vamzdžių išsikreivinimo žymių nėra.
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4,1–6,0
6,1–8,0

10.3. Užslenksčio betono paviršiuje yra įtrūkimų iki 5 mm pločio, nustumta arba
sulaužyta iki 10% išlygintuvų elementų, 3–5 vietose matyti betono išplovos.

10.4. Nustumta arba sulaužyta iki 30% išlygintuvų elementų, yra grunto sėdimo požymių vertikalių šoninių sienučių išorėje.

2,1–4,0
4,1–6,0
6,1–8,0

8,1–10,0

11.2. Latakuose kai kur yra grunto dalelių sąnašų, sankaupų iki 10% latako skerspločio,
šlaitai nenušienauti ir žolė trukdo vandens tėkmei, latakuose telkšo vanduo.

11.3. Latakuose kai kur yra grunto dalelių sąnašų sankaupų iki 50% latako skerspločio, telkšo
vanduo, šalia auga krūmokšniai, kai kur pastebimos latakų deformacijos, yra sienelių įtrūkimų.

11.4. Latakuose grunto dalelių sąnašų sankaupų yra daugiau nei 50% latako skerspločio, telkšo vanduo,
kai kur susikaupę žolės ir medžių lapai, šalia latako yra susiformavusi vandens tėkmė, formuojasi grunto
išgraužos, kai kur latakas deformuotas, apaugęs krūmais ir žolėmis, šlaito papėdė yra įmirkusi.

11.5. Latakas neatlieka savo funkcinės paskirties, deformuotas, susiformavusios grunto išgraužos;
latakai apleisti, neprižiūrimi. Susiformavusios išgraužos kelia grėsmę šlaito stabilumui.

10.5. Užslenkstis yra netvarkingas, apardytas dugno ir atraminių sienelių betono paviršius,
nustumti arba sulaužyti išlygintuvų elementai, yra konstrukcijos elementų nusėdimo
8,1–10,0
žymių dėl grunto išplovimų, pakrypusios užslenksčio vertikalios sienelės.
11. Paviršinio vandens latakų techninė būklė
0–2,0
11.1. Latakai funkcionuoja gerai, šalia latakų nušienauti šlaitai, nematyti deformacijų požymių, latakuose netelkšo
vanduo. Kai kur yra sunešta grunto dalelių, tačiau jos vandens pralaidumui netrukdo. Latako sienutėse neplinta korozija.

2,1–4,0

0–2,1

10.2. Užslenkstis veikia normaliai, tačiau nutrupėjusios vandens tėkmės išlygintuvų
briaunos, vertikaliose šoninėse sienutėse 2–3 vietose teka filtracijos vanduo.

10. Perteklinio vandens pralaidų (PVP) ištekėjimo dalies techninė būklė
10.1. Užslenksčio visi parametrai atitinka projektinius reikalavimus, nėra
paplovimų, vandens tėkmės išlyginimo elementų būklė gera.

29

4,1–6,0

13.3. Gelžbetoninių tiltelių paviršiuje yra plyšių, įtrūkimų, nutrupėjimų iki 20 mm gylio. Armatūros nematyti. Metalinis paviršius įlinkęs, nežymiai nudilęs. Turėklai saugūs.

13.5. Betono perdengimo paviršiuje yra plyšių ir ištrupėjimų, gilesnių kaip 40 mm, daug kur
matyti armatūra, eiti nesaugu, pakrypęs tiltelis dėl pastumtų atraminių tauriukų. Metalinis
paviršius susidėvėjęs, įtrūkęs, skylėtas. Nulaužti vienos ar abiejų pusių turėklai.

8,1–10,0

13.4. Betono perdengimo paviršiuje yra plyšių ir įtrūkimų iki 20–40 mm pločio. Kai kur matyti neuždengta armatūra. 6,1–8,0
Metalinis perdengimų paviršius surūdijęs, yra skylių iki 30 mm, eiti saugu. Turėklai iškraipyti, tačiau neišlaužti.

2,1–4,0

13.2. Gelžbetoninių tiltelių paviršiuje yra smulkių įtrūkimų iki 5 mm gylio, yra nedidelių
nutrupėjimų. Kai kur nusitrynę metalinių tiltelių paviršiaus dažai. Turėklai saugūs.

12.5. Išlaužta daugiau negu 10% grotų strypų, yra mechaninių karkaso pažeidimų,
8,1–10,0
susidariusios plačios angos praleidžia stambius plaukiančius daiktus.
13. Tarnybinio tiltelio techninė būklė
13.1. Gelžbetoninių tiltelių plokštės tvarkingos, nėra betono įtrūkimų, plyšių, nutrupėjimų. Metalinių tiltelių perdanga 0–2,0
tvarkinga, neišlankstyta, nėra jokių mechaninių pažeidimų, paviršius nudažytas. Tvarkingi nudažyti apsauginiai turėklai.

6,1–8,0

4,1–6,0

12.3. Išlaužta arba kitaip pažeista iki 5% pavienių grotų strypų, tačiau grotos dar gerai
sulaiko plaukiančius daiktus, šiukšles. Grotų strypų tvirtinimo karkasai nepažeisti; iki 20%
grotų paviršiaus nusitrynę antikoroziniai dažai, tos vietos paveiktos korozijos.

12.4. Išlaužta 5–10% pavienių grotų strypų, iki 20% strypų išlinkę, grotos praleidžia
stambesnius plaukiančius daiktus, grotų detalės aprūdijusios, dažai nusitrynę.

2,1–4,0

0–2,0

12.2. Grotų strypai yra visi, 5–10% visų strypų yra nežymiai įlenkti nuo atsitrenkiančių plaukiančių daiktų
smūgių; strypų ir karkaso paviršius nesurūdijęs, antikorozinė dažų danga pažeista iki 10% paviršiaus.

12. Grotų techninė būklė
12.1. Grotų strypai nepažeisti, nesurūdiję, privirinimo prie karkaso
siūlės ir kitos detalės nudažytos antikoroziniais dažais.
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6,1–8,0

14.4. Tauro (taurelio) paviršiuje yra įtrūkimų ir plyšių – iki 40 mm gylio, išėmose yra
didesnių nutrupėjimų, būtinas remontas, kad uždoriai laisvai judėtų išėmose.

2,1–4,0

4,1–6,0

6,1–8,0

15.2. Risberma normaliai funkcionuoja, tačiau netinkamai atliekami jos priežiūros darbai, plokščių siūlių
vietose priaugę žolių, kai kur išplautas užpildas, vizualiai matomų risbermos deformacijų nėra. Esant
akmenų grindinio ar akmenų sutvirtinimui, pastebima nežymių dugno deformacijų (paplovimų).

15.3. Dėl nepakankamų priežiūros darbų risbermos plokščių siūlių vietose auga žolės, pavieniai
krūmai, yra plokščių įtrūkimų, filtracijos vandens išsisunkimų risbermos šonuose, plaunamas gruntas
iš po plokščių; matyti nežymių plokščių nusėdimų. Esant akmenų grindinio ar akmenų tvirtinimui,
matyti smėlinių gruntų išplovimų ir risbermos deformacijos sudaro iki 5% paviršiaus ploto.

15.4. Yra sutrūkusių risbermos plokščių iki 10% paviršiaus ploto, plaunamas gruntas iš po plokščių ir jų
deformacijos (nusėdimai) sudaro iki 10% paviršiaus ploto. Esant akmenų grindinio ar akmenų tvirtinimui,
matyti smėlinių gruntų išplovimų, ir risbermos deformacijos sudaro iki 10% paviršiaus ploto.

0–2,0

8,1–10,0

4,1–6,0

14.3. Tauro (taurelio) paviršiuje yra įtrūkimų ir plyšių iki 10 mm, ardomas betonas iš
tauro masyvo, armatūros nematyti, išėmų vietose laisvai gali judėti uždoriai.

14.5. Smarkiai apiręs tauro (taurelio) paviršius, 2–3 vietose matyti armatūra,
būtinas skubus remontas tolesniam konstrukcijos irimui sustabdyti.
15. Risbermos techninė būklė
15.1. Risbermos konstrukcijos atitinka projektinius reikalavimus, nėra nusėdimų, paplovimų,
nėra filtracijos vandens žymesnių išsisunkimų sausuose jos šonuose ar šlaituose.

2,1–4,0

0–2,0

14.2. Tauro (taurelio) paviršiuose yra 2–3 įtrūkimai ir nutrupėjusios vietos, kurie
nesilpnina konstrukcijos ir netrukdo išėmų vietose judėti uždoriams.

14. Taurų ir taurelių techninė būklė
14.1. Tauro (taurelio) sienelių paviršius lygus, nėra jokių įtrūkimų, plyšių, apnašų,
antsluoksnių, nutrupėjimų, išėmų kontaktinis paviršius yra lygus.
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2,1–4,0
4,1–6,0
6,1–8,0
8,1–10,0

17.2. Nutekėjimo kanalas normaliai funkcionuoja, tačiau po didesnių
potvynių pastebimas nežymus jo vagos persiformavimas.

17.3. Po didesnių potvynių pastebimi kanalo profilio persiformavimo procesai, išgraužų didėjimas
vienose vietose ir sąnašų nusėdimas lėtesnės tėkmės vietose, kanalo šlaitų viršutinė dalis stabili.

17.4. Nutekėjimo kanale formuojasi didesnės išgraužos, kurios keičia kanalo šlaitų viršutinės dalies kontūrus,
kanalo dugno atskirose vietose matyti seklumų, kuriose auga vandens augalai, kaupiasi sąnašos.

17.5. Vyksta ilgalaikiai intensyvūs nutekėjimo kanalo pokyčiai, smarkiai ardomi kanalo
dugnas ir šlaitai, formuojasi krantų atodangos, paplaunami medžiai kanalo krantuose

0–2,1

8,1–10,0

6,1–8,0

16.4. Ties risbermos galu formuojasi didelio nuolydžio išplovimo duobė, galimas risbermos žemutinės
dalies tvirtinimo plokščių sulaužymas, galinio tvirtinimo elementai išjudinti vandens tėkmės.

16.5. Galinio tvirtinimo elementai išardyti, ardoma risbermos žemutinė
dalis, būtinas skubus galinio tvirtinimo elementų remontas.
17. Nutekėjimo kanalo techninė būklė
17.1. Nutekėjimo kanalas atitinka projekto reikalavimus, nevyksta pastebimi pokyčiai, estetinis vaizdas geras.

4,1–6,0

2,1–4,0

0–2,0

8,1–10,0

16.3. Vyksta lėta pastovi galinio tvirtinimo elementų deformacija, tačiau
stambūs tvirtinimo elementai išlieka, estetinis vaizdas geras.

16.2. Po didesnių potvynių išjudinami galinio tvirtinimo elementai, tačiau tai nedaro poveikio risbermai.

15.5. Risberma yra netvarkinga: sulūžę iki 20% risbermos tvirtinimo plokščių, kai kur išplautas gruntas iš po
plokščių, ir jų deformacijos (nusėdimai) sudaro iki 20 % paviršiaus ploto. Esant akmenų grindinio ar akmenų
tvirtinimui, matyti smėlinių gruntų išplovimų, ir risbermos deformacijos sudaro iki 30% paviršiaus ploto.
16. Galinio tvirtinimo techninė būklė
16.1. Galinio tvirtinimo elementai atitinka statinio projekto reikalavimus, nevyksta (jei ji yra) išplovimo duobės ardymas.

Studentai apžiūrėjo ..................................................................................
(hidrotechnikos statinio ir vietovės pavadinimas)

..………………………………………………………………………….
Hidrotechnikos statinio techninės būklės balas Bu ……………….……

4. Išvados
Rašomos apie apžiūrėto hidrotechnikos statinio būklę. Studentai
įvertina tolesnę HTS naudojimo perspektyvą, pasiūlo remonto (paprasto
ar kapitalinio), rekonstravimo inžinerinius būdus ir metodus.

5. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Kokie yra pagrindiniai hidrotechnikos statinių patikimumą sąlygojantys elementai?
2. Kaip vertinamas hidrotechnikos statinių elementų su juose
esančiomis betoninėmis (gelžbetoninėmis) ir metalo konstrukcijomis būklė?
3. Kokiais kriterijais vadovaujamasi nustatant hidrotechnikos statinių elementų vertinimo balus?
4. Kodėl ir kada reikia atlikti HTS techninės būklės vertinimą?
5. Kaip nustatomas bendras hidrotechnikos statinio techninės būklės balas?
6. Kokiu balu vertinama viso HTS būklė, jeigu nors vienas anksčiau
nurodytas pagrindinis hidrotechnikos statinių patikimumą sąlygojantis elementas įvertintas 8,1–10,0?
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4 pav. Užtvankų kaskada ant Graužės upelio

PENKTAS LABORATORINIS DARBAS

LŽŪU LAUKO LABORATORIJOS KANALŲ
HIDROTECHNIKOS STATINIAI
1. Darbo tikslas.
Susipažinti su LŽŪU teritorijoje lauko laboratorijoje esančiais kanalų HTS (5.1 pav.), pateiktoje schemoje surašyti kanalų HTS pavadinimus, atlikti jų analizę aprašant įtekėjimo, pratekėjimo ir ištekėjimo dalis
konstrukciniu požiūriu, nurodyti jų paskirtį, padaryti išvadas apie šių statinių taikymo Lietuvoje galimybes.

2. Teorinė dalis
Pagal paskirtį kanalų HTS gali būti šie:
• reguliavimo – vandens debitams bei lygiams reguliuoti (įvairūs
šliuzai reguliatoriai);
• susiejimo – skirtingiems kanalo dugno lygiams susieti ties staigesniais žemės paviršiaus pažemėjimais arba dirbtinai mažinant
kanalo dugno nuolydį (greitvietės ir slenksčiai);
• pratekėjimo – vandeniui pratekėti per kanalo trasoje pasitaikančias kliūtis: daubas, upelius, kitus kanalus, kelius, kalvas ir pan.
(pralaidos, tiltai, akvedukai, diukeriai, kanalai-latakai);
• laivų šliuzai, keltuvai, uostai, prieplaukos, krantų tvirtinimo ir kt.
vagotvarkos bei hidrometriniai statiniai.
Pagrindiniai šliuzų reguliatorių tipai:
- pagal konstrukcines ypatybes šliuzai reguliatoriai būna uždarieji (vamzdiniai), atvirieji, diafragminiai ir specialieji. Vamzdiniai
šliuzai reguliatoriai statomi nedideliam skaičiuotiniam debitui
(iki 10 m3/s) praleisti ir kai bjefuose galimas nemažas VL svyravimas. Atvirieji reguliatoriai naudoajmi tais atvejais, kai yra
mažas bjefų VL skirtumas;
- pagal paskirtį šliuzai reguliatoriai skirstomi į vandens patvenkimo,
debito reguliavimo, debito paskirstymo, vandens nuleidimo, nešmenų praplovimo ir mišriuosius;
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- pagal VL reguliavimo pobūdį šliuzai reguliatoriai būna neautomatiniai, pusiau automatiniai ir automatiniai;
- pagal vietą išskiriami pagrindiniai šliuzai reguliatoriai (kanalo
pradžioje arba aptekėjimo kanale); vienoje vietoje pastatyti du ar
daugiau reguliatorių vadinami reguliatorių mazgais;
Slenksčiai statomi kanaluose ties didelio nuolydžio (0,25–0,35) reljefo vietomis.
Pagrindiniai kanalų slenksčių tipai:
- pagal konstrukcines ypatybes slenksčiai yra atvirieji, pusiau slėginiai ir slėginiai.
- pagal pakopų skaičių kanalų slenksčiai yra vienpakopiai, dvipakopiai ir daugiapakopiai.
- pagal skerspjūvio formą – stačiakampio, trapecinio, apvalaus ir
sudėtingo profilio skerspjūvio slenksčiai.
Greitvietes ekonomiška statyti, kai reljefe susidaro tokie nuolydžiai:
0,05–0,20 santykinai ilguose tarpuose ir ne didesni kaip 0,30 – trumpuose tarpuose.
Pagrindiniai greitviečių tipai:
- pagal konstrukcinius ypatumus greitvietės skirstomos į atvirąsias ir
uždarąsias (vamzdines), natūralaus ir dirbtinio šiurkštumo su pastoviu arba kintamu nuolydžiu, tiesiąsias, lenktąsias ar vingiuotąsias;
- pagal vandens įtekėjimo pobūdį greitvietės projektuojamos dviejų tipų:
su laisvu įtekėjimu į greitvietę; su suspaustu įtekėjimu į greitvietę;
- pagal skerspjūvio formą atvirų greitviečių latakas gali būti prizminis arba kintamo pločio. Latako skerspjūvis gali būti stačiakampis, trapecinis ar apvalus;
Pagrindiniai diukerių tipai:
- uždarieji – po vandentakiais, keliais ir kt. kliūtimis;
- atvirieji – nutiesti šlaitais, o per kliūtis gali būti nutiesti virš jų esančiais tiltais, specialiai pastatytomis estakadomis, vandentėkmės
dugno žemiausiomis vietomis arba po kliūtimis. Uždarieji diukeriai
būna šachtiniai ir su sklandžiais posūkiais. Šachtiniai diukeriai statomi retai, dažniau mažiems debitams praleisti. Diukerių su sklandžiais posūkiais pasitaiko dažniau, tačiau jų statyba sudėtingesnė;
- pagal medžiagas diukeriai yra surenkamieji arba (rečiau) monolitiniai gelžbetoniniai, didesnio slėgio (>10 MPa) diukeriuose gali
būti naudojami metaliniai arba plastikiniai gofruoti vamzdžiai;
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Plačiausiai paplitę gelžbetoniniai akvedukai (surenkamieji ar monolitiniai), rečiau mediniai, metaliniai arba mišrieji. Pagal laikančiosios
dalies konstrukcines ypatybes akvedukai skirstomi į sijinius, arkinius ir
rėminius.
Kanalų HTS analizė pateikiama 5.1 lentelėje.
5.1 lentelė. Kanalų HTS analizė
Eil.
Nr.

Kanalų HTS pavadinimas ir tipas

1

2

Kanalų
HTS
paskirtis
3

Įtekėjimo
dalis

Pratekėjimo Ištekėjimo
dalis
dalis

4

5

3. Išvados
4. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Kokie yra kanalų HTS tipai?
Pagal ką klasifikuojami šliuzai reguliatoriai?
Kokia yra šliuzų reguliatorių paskirtis?
Kokie yra slenksčių tipai ir kokia jų paskirtis?
Kokia yra greitviečių paskirtis?
Kokie yra diukerių tipai ir kokia jų paskirtis?

6
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5.1 pav. HTS lauko laboratorijos schema

ŠEŠTAS LABORATORINIS DARBAS

KRUONIO HIDROAKUMULIACINĖ
ELEKTRINĖ
1. Darbo tikslas.
Išanalizuoti kameraliai ir natūroje didžiausią Lietuvos hidromazgą
ir jo sudedamuosius hidrotechnikos statinius; įtvirtinti žinias apie hidroakumuliacinių elektrinių (HAE) paskirtį ir veikimo principą.

2. Trumpa HAE projektavimo ir statybos istorija, HAE
rodikliai
Elektrinės pagrindinė paskirtis – reguliuoti energetikos sistemos apkrovų
paros netolygumus, gerinti elektros energijos kokybę ir, esant būtinumui, manevringa įranga kompensuoti energijos deficitą avarijų metu sistemoje.
Prieš statant Lietuvoje tokią elektrinę, buvo nagrinėtos šešios statybos vietos. Perspektyviausiai atrodė Strėvos HAE (dabar Kruonio HAE)
– 1600Mw ir Sudervės HAE – 2000 MW. Esminis Kruonio HAE ekonominis pranašumas – kaip žemutinį vandens telkinį galima panaudoti
Kauno marias (63,5 km2), o Sudervės HAE būtų reikėję statyti brangų
žemutinį baseiną užtvenkiant Nerį.
Nuo HAE idėjos momento (1962 m.) iki statybos pradžios vyko intensyvios diskusijos: alternatyva Kruonio HAE – statyti Birštono hidroelektrinę, tačiau 1967 m. birželio 15 d. įvykusiame Nuolatinės energijos
ugdymo komisijos posėdyje nutarta statyti Kruonio HAE.
Kruonio HAE techninis ekonominis pagrindimas buvo parengtas
gana greitai. Jau 1973 m. birželio 15 d. jį svarstė Vyriausiosios energetikos ir elektrifikavimo valdybos mokslo techninė taryba ir iš esmės jam
pritarė. Tais pačiais metais liepos 12 d. Kruonio HAE techniniam– ekonominiam pagrindimui, įvertinusi visų Respublikos žinybų pareikštas
pastabas, vieningai pritarė ir Lietuvos Vyriausybė.
Projektą parengė Maskvos institutas “Hidroprojektas”. Techninis
projektas buvo patvirtintas 1978 m. balandžio 4 d. Detaliajam projektavimui prireikė ketverių metų, o iš viso, kartu ir techniniam – ekonomi38

niam pagrindimui, – aštuonerių metų. Tai liudija, kad didelis ir sudėtingas KHAE projektas buvo labai kruopščiai išnagrinėtas.
Nuo 1998 m. liepos 1 d. veikia 4 agregatai. Ekologų ir hidrotechnikų moksliniai tyrimai, atlikti Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutinio
baseino įtakos zonose, įrodė, kad įtaka aplinkos ekosistemoms, veikiant
HAE, praktiškai nepastebima.
Statybos ir montavimo darbų mastai (nuo 1978 m. iki 2000 m.):
• atlikta 38 mln. m3 įvairių žemės darbų;
• statybai sunaudota 1,44 mln. m3 betono ir gelžbetonio;
• sumontuota apie 120 tūkst. t metalo konstrukcijų ir apie 8 tūkst. t
metalo armatūrai;
• nutiesta 22 km magistralinių kelių, pastatyti 3 tiltai;
• pastatytas Elektrėnų II mikrorajonas.
Kruonio HAE statybos etapai:
■ 1978 m. – oficiali Kruonio HAE statybos pradžia;
■ 1981 03 01 – pradėta aukštutinio baseino statyba;
■ 1982 06 25 – pradėti statyti valymo įrenginiai;
■ 1985 08 28 – pradėti statyti slėginiai vamzdynai;
■ 1984 04 21 – įbetonuotas kertinis akmuo Į KHAE pastatą;
■ 1987 05 22 – iš Leningrado atplaukė pirmieji 2 turbinų darbo
ratai;
■ 1992 02 18 – priimtas eksploatuoti pirmas agregatas;
■ 1992 07 14 - užpildytas aukštutinis baseinas;
■ 1992 08 05 – paleistas antras agregatas;
■ 1994 08 03 – pradėtas eksploatuoti trečias agregatas;
■ 1998 06 30 – patvirtintas eksploatuoti ketvirtas agregatas.
Projektinis aukštutinio baseino lygis - 153,50 pasiektas 2000 12 37.
Projektinis HAE galingumas: 1600 MW (8 agregatai po 200 MW).
Turbina–siurblys: tipas – radialinė ašis; darbo rato skersmuo – 6,3
m; turbinos galingumas – 205 MW; apsisukimai – 150 aps./min; turbinos
težimo debitas – 189 m3/s; nominalusis slėgis – 100 m; gamintojas – Leningrado metalo gamykla.
Generatorius–variklis: tipas – sinchroninis vertikalusis; galingumas – 236 MW; generatoriaus įtampa – 15.75 kV; svoris – 1120 t; gamintojas – Charkovo sunkiųjų mašinų gamykla.
Vamzdynas: ilgis – po 840 m kiekvienas; vidaus skersmuo – 7,5 m;
pamatai – gelžbetoniniai poliai (skersmuo 1,0 m; ilgis 16 m; 2800 vnt.).
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Aukštutinis baseinas: plotas – 303 ha; baseino perimetras – 6.8 km;
vandens lygiai – 153,50 – maksimalus, 140, 00 – minimalus; dugnas –
138,00; visas baseino tūris – 48 mln. m3; naudingasis tūris – 41 mln. m3.
Reversinis kanalas: dugno plotis 290 m, ilgis 660 m; vandens gylis – 10 m.
Vandens imtuvas: vientisas gelžbetoninis statinys, kurio ilgis – 127
m, plotis – 70 m, aukštis – 50 m.
HAE pastatas: gelžbetonio statinys, kurio ilgis 188 m, plotis – 70
m, aukštis – 50 m.
Specifikacija pateikta Kruonio HAE schemoje.

6.1 pav. Kruonio HAE pagrindinė schema: 1) aukštutinis baseinas; 2) vandens priimtuvas; 3) slėginis vamzdynas; 4) jėgainė; 5 ) reversinis kanalas, žemutinis baseinas (Kauno marios); 6) elektros įtampos skirstykla; 7) Strėvos upės žuvų pralaida;
8) valymo įrenginiai

3. Darbo eiga
Detaliai susipažįstama su hidromazgo hidrotechnikos statiniais. Susipažįstama su hidromazgo naudojimo sąlygomis. Nurodomi ir aptariami
HTS ir jų elementų pažeidimai ir deformacijos.
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Atsiskaitymui studentas pateikia 1 - 2 p. aprašymą, suformuluoja
išvadas, pasirengia atsakyti į pateiktus klausimus.

Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Elektrinės paskirtis
2. Kada pradėta statyti Kruonio HAE ?
3. Kada paleistas pirmasis agregatas ?
4. Kiek agregatų veikia šiuo metu ?
5. Mokėti parodyti schemoje pagrindinius elektrinės elementus
6. Kokie yra reversinio kanalo matmenys?
7. Koks vieno agregato galingumas ?
8. Koks vieno agregato debitas dirbant turbinos režimu?
9. Koks vieno agregato debitas dirbant siurblio režimu ?
10. Koks yra projektinis ABVL?
11. Kokia yra aukštutinio baseino vidutinė dugno altitudė?
12. Kokia yra žemutinio baseino (Kauno marių) NPL?
13. Koks yra aukštutinio baseino plotas?
14. Koks yra slėginio vamzdyno ilgis?
15. Koks yra vamzdžių vidinis skersmuo?
16. Koks yra aukštutinio baseino gruntinės/betoninės dambos skersinis profilis?
17. Koks yra aukštutinio baseino gruntinės/betoninės dambos ilgis?
18. Kada pasiektas projektinis ABVL ?
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