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J. VYČIUS

I DALIS

SIURBLINĖS
Metodiniai patarimai kursiniam projektui rengti

ĮVADAS
Ši mokomoji priemonė skirta Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos stu
dijų krypties Hidrotechnikos ir Vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo
programų dieninio ir neakivaizdinio mokymo bakalaurams, studijuojan
tiems Hidraulinių mašinų ir hidroelektrinių (VŽHT B05) dalyką.
Optimalioms darbo sąlygoms užtikrinti žemdirbystės plotuose, regu
liuojant vandens režimą dirvožemyje, neretai statomos sausinimo arba drė
kinimo siurblinės Taip pat siurblinės įrengiamos vandentiekio ir nuotekų
sistemose. Siurblių ir siurblinių kursinio ir diplominio projektavimo meto
dinių patarimų tikslas – išmokti spręsti siurblių parinkimo ir siurblinių kon
stravimo klausimus, įgyti praktinių įgūdžių sudarant sausinimo ir drėkini
mo, vandentiekio ir nuotekų siurblinių kursinius ir diplominius projektus.
Šie metodiniai patarimai neatstoja vadovėlių, žinynų bei katalogų,jie tik padės studentams susisteminti ir palengvinti siurblinės projektavimo
darbą, paskatins plačiau naudotis specialiąja ir normatyvine literatūra hid
raulikos, hidrologijos, hidrogeologijos, geodezijos, hidrotechninių statinių,
melioracijos, statybinių konstrukcijų, elektrotechnikos ir kitais klausimais.
Projektuojant teks panaudoti ir reikalingus valstybinius statybos reglamen
tus, katalogus ir žinynus.
Įvadas siurblinės projektui rengti dažniausiai rašomas užbaigus pro
jektą. Įvade trumpai (1-2 psl.) aptariama siurblinės paskirtis, jos vieta ir
projektavimo eiga; siurblinės tipas ir siurblių markė; projekte naudotų pra
dinių duomenų šaltiniai; nurodoma, kokia metodika taikyta nustatant siur
blių našumą ir hidraulinius vamzdynų nuostolius; kaip atlikti ekonominiai
skaičiavimai ir nustatytas nagrinėtų variantų ekonominis efektyvumas.
Gauti galutiniai projektavimo rezultatai – pagrindiniai siurblinės techniniai
ir ekonominiai duomenys pateikiami įvado gale lentelėje.



1. Bendroji dalis
1.1. Siurblinės projekto turinys
Siurblių ir siurblinių projektą sudaro skaičiavimų aiškinamasis raštas
ir grafinė dalis. Skaičiavimų aiškinamajame rašte talpinama:
1) nustatyto pavyzdžio titulinis lapas;
2) siurblinės projekto individuali užduotis;
3) įvadas;
4) bendroji dalis su skaičiavimų aiškinamuoju raštu;
5) techninė dalis: siurblinės vietos parinkimas, vandens ėmyklų, van
dens atitekėjimo iki siurblinės vandentakių skaičiavimas, siurblinės
pastato su pastato viduje esančiais įrenginiais, siurbimo ir slėgimo
vamzdynų, vandens išleistuvų projektavimas;
6) techniniai-ekonominiai rodikliai;
7) darbo išvados (siurblinės reikalingumas, ekonominis tikslingumas
ir kt.);
8) siurblinės pastato brėžinys su visais vandens ėmimo ir išleidimo
statiniais.
Siurblinės projektas atliekamas pagal individualią užduotį, laikantis
šiuose nurodymuose pateikto eiliškumo. Kai kurie klausimai turi būti papil
dyti reikalingomis skaičiavimus paaiškinančiomis schemomis, diagramo
mis, lentelėmis. Siurblinės pastatas (planas, išilginis ir skersinis pjūviai);
vandens ėmimo ir išleidimo statiniai (planas ir reikalingi pjūviai) braižomi
A1 arba A3 formato popieriaus lape pieštuku arba kompiuteriu naudojant
AutoCAD programą masteliu 1:100 arba 1:200. Naudotos literatūros sąra
šas pateikiamas projekto gale.

1.2. Aiškinamasis raštas
Skaičiavimų aiškinamajame rašte rekomenduojama išnagrinėti šiuos
klausimus:
- siurblinės paskirtis, reikalingumas ir ekonominis tikslingumas;
- siurblinės vietos parinkimas;
- siurblinės pastato konstrukcijos ypatumai (apšildymas, ventiliaci
ja, siurblių įrengimas);
- elektros energijos tiekimas;


-

vandens ėmimo ir išleidimo statinių patikimumas;
keliai, statybinės medžiagos;
siurblinės statybos eiga;
aplinkos tvarkymas, priemonės, saugančios nuo vandens ir oro tar
šos;
- siurblinės naudojimo ypatumai.

1.3. Techninė siurblinės projektavimo užduotis
Projektas sudaromas pagal individualią užduotį. Užduotyje paprastai
būna pateikti šie duomenys:
1) atitinkamos paskirties siurblinės vandens poreikio grafikas;
2) vandens šaltinio tipas, minimalaus ir maksimalaus vandens lygių
altitudės per visą siurblinės darbo periodą;
3) žemės paviršiaus altitudė ties vandens ėmimo ir išleidimo stati
niais;
4) topografinė ir hidrologinė medžiaga;
5) žinios apie elektros energijos tiekimą, vietines statybines medžia
gas, privažiavimo kelius, aprūpinimą darbo jėga ir kt.
Paprastai projektuojami 2 siurblinės variantai. Pirmas variantas su
Flygt arba Grundfos markės siurbliais: iš katalogo parenkamas siurblys,
nustatomas apsisukimų skaičius, galia ir A4 arba A3 formate išbraižoma
siurblinės schema, pasirinkus vieną iš rekomenduotų siurblio įrangos va
riantų; ataskaitoje pateikiamos siurblio charakteristikos, siurblinės sche
mos su vandens lygių altitudėmis vandens ėmykloje ir išleistuve , siurblio
schema nurodant detalių pavadinimus (Flygt...,1991). Antras variantas
projektuojamas su išcentriniais dvipusio įtekėjimo arba ašiniais siurbliais.
Šiame variante detaliai projektuojamas siurblinės pastatas, siurbimo ir slė
gimo linijos, vandens ėmimo (ėmyklos) ir vandens išleidimo (išleistuvai)
statiniai.



2. TECHNINĖ DALIS
2.1. Siurblinės vietos parinkimas
Siurblinių projektavimo praktika rekomenduoja keletą principinių
siurblinių schemų, kurias galima naudoti kaip tipines (Dabužinskas ir kt.,
1975) (1 pav.).
Siurblinės tipas parenkamas priklausomai nuo siurblinės paskirties,
vandens ėmimo sąlygų, vandens lygių svyravimo šaltinyje, reljefo, geolo
gijos, hidrogeologijos, aikštelės vietos ir kt (Ryčagov ir kt.,1982; Čabajev
skyj ir kt.,1989).
Kai paviršinio vandens siurblinė statoma toliau nuo vandens šaltinio,
vanduo į siurblinę atiteka atviru kanalu arba savitakiu vamzdžiu. Imant
vandenį iš vandens šaltinio, turinčio nedidelį nešmenų kiekį ir pastovius,
neardomus krantus su lėtai kylančiu reljefu, rekomenduojama projektuoti
hidromazgą su atviru vandens atitekėjimo kanalu. Kai vanduo šaltinyje yra
labai drumstas, atviras atitekėjimo kanalas gali būti panaudotas kaip nuso
dintuvas, tuo atveju jis daromas gilesnis negu esant skaidriam vandeniui.
Esant statiems upės krantams, skardžiams, siurblinės pastatas statomas ant
kranto (Karassik et al., 1986).

1 pav. Siurblinių schemos: a – sausinimo siurblinė; b – drėkinimo siurblinė;
1 – atitekėjimo kanalas; 2 – prieškamerė; 3 – siurblinės pastatas; 4 – slėgimo
vamzdynas; 5 – potvynio pralaida; 6 – savitakis vandens pratekėjimo vamzdis;
7 – pylimas; 8 – vandens išleistuvas; 9 – vandens imtuvas; 10 – vandens šaltinis;
11 – vandens ėmimo įrenginys; 12 – nutekėjimo kanalas.
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Sausinimo siurblinės statomos laikantis minimalių atstumų tarp prieš
kamerės 2 ir pylimo 7 (1 pav.). Taip parinkus siurblinei vietą, A4 formato
milimetriniame popieriuje braižomas profilis ir schema, kurioje vaizduoja
mas vandens ėmimas, jo atitekėjimas iki pastato, slėgimo vamzdynas su
vandens išleistuvu. Šioje schemoje svarbiausia parodyti reikiamas altitu
des ir vandens lygius vandens ėmykloje ir išleistuve (žemutiniame ir aukš
tutiniame bjefuose) (2 pav.).

2 pav. Vandens tiekimo trasos išilginis profilis: 1 – atitekėjimo kanalas;
2 – siurblys; 3 – elektros variklis; 4 – siurblinės pastatas; 5 – pylimas;
6 – slėgimo linija; 7 – vandens imtuvas

Parenkant vietą vandens ėmykloms, rekomenduojama vadovautis
šiais reikalavimais:
1) siurblinės vandens ėmimo vieta turi būti kuo arčiau vartotojo, įgaub
tame arba tiesiame upės ruože;
2) vandens ėmyklos neturi sukelti vagos deformacijų ir ledų sangrū
dų;
11

3) imant vandenį iš tvenkinio, reikia įvertinti bangavimo įtaką van
dens ėmykloms ir uždumblinimo pavojų;
4) projektuojant vandens ėmyklas, turi būti atsižvelgta į laivybos, žu
vivaisos ir energetikos reikalavimus;
5) imant iš upės daugiau kaip 20% minimalaus debito ir esant nepa
kankamiems vandens gyliams, tenka projektuoti patvenkiančius
įrenginius vandens ėmimo sąlygoms gerinti.

2.2. Vandens atitekėjimo kanalo projektavimas
Vandeniui atitekėti iki siurblinės gali būti naudojami vamzdynai arba
atviri kanalai. Vamzdynai prie upių ir kitų atvirų vandens telkinių rekomen
duojami įrengti tuomet, kai vandens lygių kitimo amplitudė didelė, geolo
ginės sąlygos blogos ir salpa plati, kuri potvynių metu užliejama. Tokiu
atveju kanalų įrengimas brangiai kainuotų ir juos sudėtinga būtų eksploa
tuoti, nes, staiga sumažėjus vandens lygiui, kanalo šlaitai nuslinktų ir, be
to, potvynio metu kanalas gali uždumblėti.
Kanalai naudojami, kai:
- tinkamos geologinės sąlygos ir nereikia ypatingų priemonių šlai
tams tvirtinti bei filtracijai mažinti;
- jais teka pakankamai švarus vanduo ir nėra pavojaus kanalams už
dumblėti;
- pastovūs vandens šaltinio krantai;
- nedidelė vandens lygių kitimo amplitudė;
- vandens lygis šaltinyje slūgsta nestaigiai, nėra pavojaus kanalų šlai
tams nuslinkti.
Nenusistovėjusi vandens tėkmė atitekėjimo (sausinimo siurblinėje)
kanaluose susidaro tada, kai staiga sustabdomi arba paleidžiami siurbliai.
Toliau pateikiama atitekėjimo kanalo skaičiavimo eiga. Projektuojant
drėkinimo siurblinę skaičiuojamas nutekėjimo kanalas.
Kanalo parametrai skaičiuojami, esant maksimaliam siurblinės debi
tui (Qmaks), pylimai ir bermos – forsuotam (1,15 Qmaks). Uždumblėjimo gali
mybė tikrinama, esant minimaliam debitui (Qmin).
Preliminarųjį vandens gylį kanale (h) rekomenduojama nustatyti pa
gal formulę:
h = 0,5 (1 + vleist)
;
(1)
čia vleist – leistinasis vandens tekėjimo greitis kanale m/s.
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Tada skaičiuojamas kanalo skerspjūvio plotas:
.

(2)

Kai žinomas preliminarusis vandens gylis h, pagal trapecinio skersp
jūvio formulę
ω = bh+mh2
(3)
skaičiuojamas preliminarus kanalo dugno plotis. Atsižvelgiant į darbų me
chanizavimo sąlygas, rekomenduojamas dugno plotis b = 0,5; 0,8; 1,0, to
liau keičiasi kas 0,5 m intervalo iki 5 m. Parenkamas faktinis dugno plotis,
atsižvelgiant į darbų mechanizavimo sąlygas, ir po to apskaičiuojamas fak
tinis vandens gylis hmax iš skerspjūvio formulės (3), pertvarkius ją į kvadra
tinę lygtį:
(3a)
mh2 + bh – ω = 0.
Kvadratinės lygties nežinomojo h reikšmės skaičiuojamos pagal kvad
ratinių lygčių sprendimo formulę:
;

(3b)

Kiti kanalo parametrai nustatomi pagal žinomas hidraulikos formules:

χ = b + 2h 1 + m 2 ;
R=

ω
;
χ

vleist = C R
i ;
2

v
;
i = leist
C2R
C=

1 1/ 6
R ;
n

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

čia χ – šlapiasis perimetras; m – šlaito koeficientas; b – kanalo dugno plo
tis; R – hidraulinis spindulys; C – greičio (Šezi) koeficientas; i – hidraulinis
nuolydis; n – šiurkštumo koeficientas (esant gerai prižiūrimam natūraliam
kanalui n = 0,0225) (Lukianas, 2001; Dabužinskas, 1984).
13

Norint nustatyti vandens gylius kanale, esant kitoms debito reikš
mėms pagal vandens poreikio grafiką, laisvai pasirenkamos įvairios h reikš
mės (nuo 0 iki hmax, didžiausia h reikšmė turėtų nežymiai viršyti hmax) ir
pagal anksčiau pateiktas formules skaičiuojami skerspjūvis ω, šlapiasis pe
rimetras χ, hidraulinis spindulis R, Šezi koeficientas C ir pagaliau – kanalo
debitas Q; hidraulinio nuolydžio i reikšmė naudojama pastovi, apskaičiuo
ta kanale tekant Qmax. Skaičiavimo rezultatai paprastai pateikiami lentelės
formos (1 lentelė).
1 lentelė. Debito priklausomybė nuo vandens gylio kanale Q=f(h)
hi,
m
h1

ωi=bhi+mhi 2
m2
-

χ i = b + 2hi 1 + m 2
m
-

Ri =
m
-

ωi
χi

Ci =

1 1/ 6
Ri
n

Qi = ω i C i Ri ⋅ i
m3/s

-

-

Pagal 1 lentelės duomenis braižomas grafikas Qi = f(hi) (3 pav.).

3 pav. Debito priklausomybė nuo vandens gylio kanale Qi = f(hi)

Naudojant Qi = f(hi) grafiką nustatomi vandens gyliai kanale hip, te
kant vandens poreikio grafike nurodytiems debitams ir apskaičiuojami van
dens tekėjimo greičiai vi. Skaičiavimo rezultatai pateikiami 2 lentelėje.
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2 lentelė. Atitekėjimo (nutekėjimo) kanalo parametrai
Qip
m3/s

vi =

hip
m

m2

Qip
ω ip

m/s

Patikrinama kanalo dumblėjimo sąlyga tekant minimaliam debitui
kanale. Uždumblėjimo nesukeliantį greitį vd patariama apskaičiuoti pagal
S.Abaljanco formulę:
.

(9)

Greitis vd turi būti mažesnis už mažiausią vandens greitį kanale.
Kanalo dugno altitudė Akd apskaičiuojama pagal formulę:
(10)
Akd = Ažp-hmax-a ;
čia Ažp – žemės paviršiaus altitudė; hmax – maksimalus kanalo gylis, kai
Qmax; a – atsarga, kad vanduo neišsilietų iš kanalo (0,3-0,7 m).
Atitinkamų skaičiuojamųjų periodų (mėnesių) vidutiniai vandens ly
giai (altitudės) kanale AVL nustatomi pagal formulę:
(11)
AVL = Akd +hip ,
čia hip – atitinkamo skaičiuojamojo periodo vandens gylis kanale iš 2 lentelės.

2.3.Siurblinės slėgio aukščio ir našumo nustatymas
Atlikus atitekėjimo kanalo hidraulinius skaičiavimus, sudaromi gylių
kitimo ir debitų poreikio grafikai (4 pav.).
Vidutiniam geometriniam slėgio aukščiui Hg.vid nustatyti sudaroma 3
lentelė.
3 lentelė. Vidutinio geometrinio aukščio nustatymas
Siur
blinės Darbovalan
darbo
dų skaičius
periodai
III.1T1
III.31

∑Ti

Qi
m3/s
Q1

Altitudės m
VLAB
A1i

VLŽB
A2i

Geometrinis slė
gio aukštis m
HgiA1I-A2i

QiTi

QiHgiTi

A1

A2

Hg1

Q1 T1

Q1Hg1T1

∑QiTi

∑ Q1Hg1T1

Pastaba: VLAB ir VLŽB – vandens lygiai aukštutiniame ir žemutiniame
bjefuose.
15

4 pav. Vandens poreikio ir vandens gylių kanale grafikas

Pagal 3 lentelės duomenis skaičiuojama Hg.vid:
.

(12)

Siurbliui parinkti skaičiuojamas reikalingas siurblio slėgio aukštis Hsk
pagal formulę:
(13)
Hsk = Hg.vid + hL+ hv ,
čia Hg.vid – vidutinis geometrinis slėgio aukštis m; hL – hidrauliniai kelio
nuostoliai vamzdyne m; hv – hidrauliniai vietiniai nuostoliai vamzdyne m.
Hidrauliniams kelio nuostoliams vamzdžiuose įvertinti naudojama
orientacinė formulė:
(14)
HL = j ⋅ L ,
čia j – lyginamasis pasipriešinimo dydis, esant siurblinių našumui iki 3
m3/s, j =4; kai Q = 3-10 m3/s, j =3-3,5 ir esant našumui, didesniam kaip 10
m3/s, j = 2,5-3; L – vamzdžių linijos ilgis km. Kelio nuostoliams skaičiuoti
galima naudoti atitinkamą nomogramą.
Vietiniai slėgio nuostoliai, remiantis siurblinių projektavimo prakti
ka, apytiksliai imami 0,75-1,0 m, kai vandens šaltinis yra kanalas, ir 1,01,5 m, – kai siurbliai ima vandenį iš upės arba tvenkinio.
Jeigu vanduo tiekiamas į uždarą lietinimo/vandentiekio sistemą
(vamzdyną), siurblinės skaičiuojamasis slėgio aukštis nustatomas pagal
formulę:
(14a)
Hsk = Hg.vid+hL+hv+hlh;
16

čia hlh – laisvasis slėgio aukštis nepatogiausiame taške m.
Nepatogiausias taškas yra toliausiai nutolęs nuo siurblinės ir aukščiau
sioje reljefo vietoje, t.y. ten, kur geometrinio aukščių skirtumo ir slėgio
nuostolių suma vamzdynuose yra didžiausia. Laisvasis slėgio aukštis taške
(hlh) priklauso nuo lietinimo įrengimų markės drėkinimo sistemoje arba
nuo aprūpinamų pastatų aukščio vandentiekyje (Dirsė ir kt., 2000).

2.4. Siurblio tipo ir markės parinkimas
Siurbliai parenkami pagal siurblinės skaičiuojamąjį našumą ir slėgio
aukštį. Pirmenybė teikiama siurbliams, kurių:
- didesnis naudingumo koeficientas;
- didesnis greitaeigiškumo koeficientas, kartu mažesni matmenys ir
kaina;
- geros eksploatacinės savybės (patogūs išardyti bei surinkti, atsver
tos ašinės jėgos ir t.t.);
- didesnis atsparumas kavitacijai, esant atitinkamiems siurbimo aukš
čiams.
Pasirenkant siurblius, galima vadovautis šiomis rekomendacijomis (4
lent.).
4 lentelė. Rekomendacijos siurbliams parinkti
Vieno siurblio debitas, našumas
Qsb m3/s
0,030-3
1-18
0,2-40

Slėgio aukštis H

Rekomenduojami siurbliai

100
110
25

Išcentriniai horizontalieji
Išcentriniai vertikalieji
Ašiniai

Siurblys parenkamas pagal siurblinės skaičiuojamąjį slėgio aukštį Hsk
ir vieno siurblio našumą Qsb. Pirmiausia nustatomas siurblių skaičius (n).
Kai nereikia tiekti forsuotų debitų, siurblių skaičius (n) nustatomas pagal
maksimalaus ir minimalaus debito santykį:
.

(15)

Po to skaičiuojamas vieno siurblio našumas Qsb naudojant artimiausią
sveikąjį suapvalintą siurblių skaičių n:
.

(16)
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Paprastai optimalus siurblių skaičius yra 3-6, bet ne mažiau kaip du.
Dažniausiai sausinimo sistemų siurblinėse rekomenduojama naudoti aši
nius siurblius arba Archimedo sraigtus, o drėkinimo, vandentiekio antro
kėlimo ir nuotekų siurblinėse – gembinius (konsolinius) arba dvipusius
siurblius (Silke, 1984; Urbonas, 1998). Pagal nustatytus Hsk ir Qsb, naudo
jant Q-H laukų suvestinius siurblių grafikus, parenkama siurblio markė ir
jo apsisukimų dažnis. Po to iš katalogų braižomos siurblio charakteristi
kos, nustatomas orientacinis darbo taškas ir siurblio įrengimo schema.

2.5. Elektros variklių parinkimas
Elektros varikliai parenkami iš katalogų. Varikliams parinkti reikia
žinoti šiuos duomenis: siurblio skaičiuojamąją galią, apsisukimų dažnį, va
riklio veleno padėtį (horizontalus, vertikalus).
Skaičiuojamoji elektros variklio galia nustatoma pagal formulę:
,

(17)

– galia, kurią reikia suteikti siurblio velenui kW;

čia

ηs – bendrasis siurblio naudingumo koeficientas iš katalogo; ηp – pavaros
naudingumo koeficientas, jei siurblys su varikliu jungiamas tiesiogiai ηp =
1,0; K – variklio galios atsargos koeficientas, kuris parenkamas priklauso
mai nuo galios (5 lentelė); Q – parinkto siurblio debitas m3/s; H – skaičiuo
jamasis vandens kėlimo aukštis.
5 lentelė. Elektros variklių atsargos koeficientai K
Elektros variklio galia
kW
Atsargos koeficientas K

1-2

2-10

10-50

50-100

100-200

200

2

2-1,3

1,3-1,2

1,2-1,1

1,1-1,05

1,05

Kai reikalinga elektros variklio galia mažesnė kaip 300 kW, rekomen
duojama parinkti asinchroninius, trumpai sujungtu rotoriumi elektros varik
lius: iki 100 kW naudojami žemos įtampos 220-380 V, galingesni kaip 100
kW – aukštos įtampos iki 6000 V.
Jeigu galia didesnė negu 300 kW, dažniausiai naudojami sinchroniniai
aukštos įtampos elektros varikliai – iki 6000-10000 V. Kartais naudojami ir
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asinchroniniai didesnės kaip 300 kW galios elektros varikliai. Jeigu leidžia
sąlygos, visada pirmumas teikiamas sinchroniniams aukštos įtampos varik
liams. Horizontaliems išcentriniams siurbliams naudojami horizontalieji
elektros varikliai, vertikaliems ir ašiniams siurbliams – vertikalieji.
Iš elektros variklių katalogų išrašomas variklio tipas, matmenys, įtam
pa, galia, apsisukimų dažnis, rotoriaus ir elektros variklio masė. Šie duome
nys reikalingi toliau projektuojant siurblinę, užsakant variklius, parenkant
kėlimo įrenginius.

2.6. Siurbimo vamzdyno projektavimas
Siurbimo vamzdyno linijų skaičius sausinimo siurblinėse imamas toks,
koks yra pagrindinių siurblių skaičius. Drėkinimo/vandentiekio mažesnėse
siurblinėse du siurbliai gali būti sujungti į vieną siurbimo liniją, tačiau daž
niausiai kiekvienam siurbliui įrengiama atskira siurbimo linija. Pagal neka
vitacinio siurblių darbo režimo sąlygas, siurbimo vamzdžius reikia projek
tuoti kuo trumpesnius, ne ilgesnius kaip 50 m. Siurblio vamzdžių skersmuo
nustatomas naudojant leistinąjį greitį vs = 1-1,5 m/s pagal nomogramas arba
hidraulikos formules. Paprastai siurbimo vamzdžius drėkinimo/vandentie
kio siurblinėse rekomenduojama projektuoti plieninius su flanšiniais arba su
virintais sujungimais. Nerekomenduojama siurbimo vamzdžių su flanšiniais
sujungimais įrengti po žeme (Aksomaitis ir kt., 1982).
Siurbimo linija projektuojama su minimaliu posūkių skaičiumi (ne
daugiau kaip 4). Kad vamzdžiuose nesusikauptų oras ir kad ištekėtų van
duo, kai siurblys nedirba, siurbimo liniją rekomenduojama įrengti didėjan
čiu nuolydžiu link siurblio. Ašiniams siurbliams siurbimo kamerinis vamz
dis projektuojamas pagal 10 paveikslo rekomendacijas.
Horizontalaus siurblio geometriniu siurbimo aukščiu vadinamas ver
tikalus atstumas nuo minimalaus vandens lygio žemutiniame bjefe iki siur
blio ašies; vertikalaus siurblio – atstumas nuo minimalaus vandens lygio
žemutiniame bjefe (VLŽB) iki darbo rato vidurio.
Leistinasis geometrinis siurbimo aukštis
nustatomas pagal for
mulę:
= Ha – hpg – hws – ∆ h,
(18)
arba
;

(19)
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čia Ha – 10 m – atmosferos slėgis, išreikštas vandens stulpo aukščiu m; hpg
– prisotintų vandens garų slėgio aukštis m; hws – slėgio aukščio nuostoliai
siurbimo vamzdyne m; vs – vandens tekėjimo greitis siurbimo vamzdyje
m/s; ∆h – kavitacinė atsarga m;
– leistinasis vakuuminis siurbimo
aukštis m. Formulė (18) naudojama, kai siurblio charakteristikoje pateik
tos kavitacinės atsargos reikšmės, formulė (19), – kai žinomi vakuuminio
siurbimo aukščio dydžiai.
Dydžiai ∆h arba
nustatomi pagal skaičiuotiną siurblio našumą iš
gamyklinių charakteristikų, pateiktų kataloguose. Prisotintų vandens garų
slėgio aukštis hpg priklauso nuo vandens temperatūros (7 lent.). Siurbiamo
vandens temperatūra dažniausiai neviršija 20°C.
7 lentelė. Prisotintų vandens garų slėgis
Vandens temperatūra °C
Prisotintų vandens garų slėgio aukštis hpg

5
0,09

10
0,12

20
0,24

30
0,43

50
1,25

100
10,33

Priimtas projekte geometrinis siurbimo aukštis hs turi būti mažesnis
arba jam lygus hs ≤ hsleist .
už leistinąjį

(

)

2.7. Slėgimo linijos projektavimas
Slėgimo vamzdynai jungia siurblius su vandens išleistuvais. Skirti
drėkinimo, vandentiekio siurblinėms neretai kainuoja brangiau negu siur
blinės pastatas ir jos įrenginiai. Todėl slėgimo vamzdynų konstrukciją,
medžiagą, linijų skaičių ir skersmenis reikia pagrįsti techniniais-ekonomi
niais skaičiavimais. Slėgimo vamzdyno trasa parenkama priklausomai nuo
vietos sąlygų, siekiant, kad vamzdynai būtų kuo trumpesni ir turėtų kuo
mažiau posūkių vertikalioje ir horizontalioje plokštumoje.
Jeigu slėgimo vamzdyno trasa ne ilgesnė kaip 100 m, dažniausiai da
roma tiek slėgimo linijų, kiek yra siurblių agregatų. Kai trasa yra 100-300
m ilgio, slėgimo vamzdynų linijų daroma mažiau, bet jų skersmenį reikia
pagrįsti ekonominiais skaičiavimais. Jeigu trasa yra ilgesnė kaip 300 m,
slėgimo vamzdynų linijų visais atvejais daroma kuo mažiau. Didesnio kaip
3,5 m3/s našumo siurblinėse daromos ne mažiau kaip dvi slėgimo vamzdy
nų linijos. Prie vienos vamzdyno linijos nepatartina jungti daugiau kaip
trijų siurblių agregatų. Kai siurblinėje yra ne daugiau kaip trys agregatai
ir jų našumas ne didesnis kaip 2-3 m3/s, galima projektuoti vieną slėgimo
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vamzdyno liniją. Atstumai tarp 1500 mm ir didesnio skersmens slėgimo
vamzdynų linijų turi būti 10-25 m priklausomai nuo vietos sąlygų.
Slėgimo vamzdžių atšakų ir bendro slėgimo vamzdžio slersmenys nu
statomi naudojantis nomogramomis pagal leistinuosius vandens tekėjimo
greičius, pagrindžiant juos techniniais ir ekonominiais skaičiavimais. Leis
tinieji vandens tekėjimo greičiai slėgimo linijoje paprastai kinta nuo1,5 iki
2,5 m/s.

2.8. Slėgimo vamzdynų ekonomiško skersmens nustatymas
Didelių siurblinių ilgos slėgimo linijos skersmuo nustatomas atlikus
techninius ir ekonominius skaičiavimus tokia tvarka.
Priklausomai nuo siurblių sujungimo su vamzdynais schemos ir van
dens poreikio grafiko skaičiuojamas vienos linijos vidutinis kubinis na
šumas (qvk) (Čabajevskyj ir kt., 1989, 393...395p.; Vyčius ir Zubė, 2000,
10...13p). Sudarant vidutinį kubinį našumą nustatančią formulę, vadovau
jamasi principu, kad kiekviena vamzdžių linija dirba vienodą laiko tarpą.
Pagal vandens poreikio grafiką (4 pav.) nustatomas atitinkamais laikotar
piais dirbančių siurblių skaičius, kuris žymimas vandens poreikio grafike.
Nustatoma atskira kiekvieno vandens poreikio grafiko išraiška vidutiniam
kubiniam debitui skaičiuoti.
Nustatomas vamzdynų skersmenų intervalas (metrais), kuriame turė
tų būti ekonomiškas skersmuo, pagal formules:
;

(20)

.

(21)

Jeigu projektuojama viena siurblinės slėgimo linija, tuomet į formulę
vietoje qvk įrašomas vieno vamzdyno debitas.
Gauti vamzdynų matmenys apvalinami iki standartinių, papildomi
tarpiniais vamzdynų skersmenimis (D) ir rezultatai surašomi į 8 lentelę, ku
rioje skaičiuojamos palyginamosios išlaidos (P), tenkančios vienam vamz
dyno ilgio vienetui (m).
8 lentelė. 1 m vamzdyno įrengimo palyginamosios išlaidos
D
m

KTPT
Lt

KT
Lt

v
m/s

hw
m

E
Lt

Kpr
Lt

P
Lt
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Vamzdyno statybos kaina Kpr nustatoma pagal formulę:
Kpr = KT + (PT · KT + E). Tn ;
čia KT – vieno tiesinio metro vamzdyno įrengimo kaina Lt; PT – plieninio
vamzdyno metinių amortizacijos ir kapitalinio remonto atskaitymų suma
(PT = 0,051); Tn – normatyvinis kapitalinių išlaidų atsipirkimo laikas (Tn =
8-10 metų); E – dėl hidraulinių nuostolių prarandamos elektros energijos
kaina per metus Lt:
;

(22)

čia hw – 1 m vamzdyno hidrauliniai nuostoliai nustatomi pagal hidraulikoje
rekomenduotas formules, lenteles arba nomogramas; a – 1 kWh elektros
energijos kaina Lt; T – siurblinės darbo valandų skaičius per metus; ηs
– siurblio naudingumo koeficientas (pagal katalogų duomenis); ηv – elek
tros variklio naudingumo koeficientas.
Apskaičiuojamos palyginamosios išlaidos (P) per vienerius metus:
.

(23)

Atlikus skaičiavimus, braižomas grafikas P= f(D) ir pagal mažiausią
kainą nustatomas ekonomiškiausias slėgimo linijos vamzdžio skersmuo.

2.9. Siurblinės pastato tipo parinkimas
Stacionarios siurblinės, atsižvelgiant į siurblių konstrukciją, vietos są
lygas, skirstomos į antžemines, kamerines ir blokines (Vyčius, 1995).
Antžeminis siurblinės pastato tipas rekomenduojamas tada, kai van
dens lygių kitimo amplitudė vandens šaltinyje mažesnė kaip 3,5 m, o parink
to siurblio leistinasis siurbimo aukštis (
) viršija šią vandens lygių kitimo
amplitudę. Jeigu vandens lygių kitimo amplitudė šaltinyje (žemutiniame bje
fe) viršija leistinąjį siurbimo aukštį, projektuojamas kamerinio arba blokinio
tipo siurblinės pastatas. Jeigu įrengiami siurbliai vertikalūs, siurblinę tikslin
ga sujungti su vandens ėmimo statiniais. Kai siurbliai horizontalūs, siurblinė
ir vandens ėmimo statiniai dažniausiai projektuojami atskirai.
Antžeminės siurblinės. Šias siurblines rekomenduojama projektuoti
tada, kai vandens lygiai šaltinyje kinta mažai (žemutiniame bjefe), t.y. kai
neviršijamos siurblio leistinosios siurbimo aukščio ribos ir kai vandens šal
tinio krantai pastovūs (5 pav.).
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5 pav. Antžeminės siurblinės pjūvis (a) ir planas (b): 1 – prieškamerė;
2 – vandens ėmimo įrenginiai; 3 – siurbimo vamzdis; 4 – kūginė tarpinė mova su
briaunomis įtvirtinti sienoje; 5 – siurblinės pastato pamatas; 6 – siurblys; 7 – siur
blio agregato pamatas; 8 – atvamzdis; 9 – elektrifikuota sklendė; 10 – kūginis
vamzdis; 11, 19 – slėgimo vamzdynas; 12 – siurblinės pastatas; 13 – sijos-keltu
vai; 14,15,16,17,18 – įvairių įrenginių ašių numeriai; 20 – konstrukcinė vande
niui nelaidi siūlė; 21 – drenažas; 22 – gelžbetoninė slėgimo baseino dalis;
23 – droselinis uždoris; 24 – išdrožos šandorams; 25 – įlaidinė sienutė 26- slėgi
mo baseino šulinys ; 27 – tarnybinis tiltelis; 28 – apsauginė tvorelė; 29 – tinkle
lis; 30 – vamzdis orui įleisti; 31 – slėgimo baseino šulinio atraminės sienutės;
32 – tauras; A,C – siurbimo vamzdžių posūkių taškai

Antžeminio tipo siurblinės pastatuose siurblių agregatai statomi ant at
skirų pamatų, o pastato grindys yra virš maksimalaus vandens lygio žemuti
niame bjefe (vandens šaltinyje). Šiose siurblinėse rekomenduojama naudo
ti horizontalius išcentrinius arba ašinius siurblius, kurių našumas mažesnis
už 2 m3/s. Esant teigiamam siurbimo aukščiui, siurbliams paleisti reikia
numatyti atitinkamus įrengimus jiems užpildyti. Antžeminėse siurblinėse
vandens ėmimo ir išleidimo statiniai yra atskirti nuo siurblinės pastato.
Kamerinės siurblinės. Šie pastatai rekomenduojami projektuoti tuo
atveju, kai vanduo imamas iš paviršinių vandens šaltinių ir vandens lygių
svyravimas šaltinyje (žemutiniame bjefe) viršija parinktų siurblių leistinąjį
siurbimo aukštį (6 ir 7 pav.).
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6 pav. Kamerinio tipo siurblinė su sausąja kamera: 1 – sifoninis vandens atitekė
jimo vamzdis; 2 – vandens ėmimo kamera; 3 – pagrindiniai siurbliai; 4 – siurblių
patalpa; 5 – radialinis kėlimo kranas; 6 – antžeminė patalpa; 7 – ventiliatorius; 8
– sklendės valdymo kolona; 9 – vakuumo siurblys; 10 – sklendė

Šiose siurblinėse pamatą suda
ro ištisa plokštė, ant kurios patalpin
ti siurbliai. Šiuo atveju pagrindiniai
siurbliai dažniausiai įrengiami že
miau minimalaus vandens lygio šal
tinyje, t.y. jie yra neigiamo siurbimo
aukščio. Tačiau, esant dideliam van
dens lygių kitimui šaltinyje ir siur
blio siurbimo aukščiui didesniam nei
3 m, kai kuriais atvejais, siekiant su
mažinti kameros įgilinimą, siurbliai
įrengiami virš minimalaus vandens
lygio. Kamerinio tipo siurblinėse
taikomi horizontalūs išcentriniai ar
ba ašiniai įvairaus našumo bei verti
kalūs stacionarūs iki 4 m3/s našumo
7 pav. Kamerinė siurblinė su šlapiąja siurbliai (Vyčius ir Zubė, 1998).
Vanduo į siurblius patenka siur
kamera: 1 – atitekėjimo kanalas;
2 – vandens ėmykla; 3 – apsemta kame bimo vamzdžiais arba imamas tiesiai
ra; 4 – siurblys; 5 – slėgimo vamzdis; iš kameros. Kamerinės siurblinės
6 – tarnybos tiltelis; 7 – antžeminė
skirstomos į sausąsias (6 pav.) ir ap
pastato dalis
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semtąsias (7 pav.). Vandens ėmyklos gali būti sujungtos su pastatu (7 pav.)
arba atskirtos (6 pav.). Daugiau privalumų turi tos ėmyklos, kurios sukom
ponuotos su siurblinės pastatu.
Blokinės siurblinės naudojamos, kai vanduo imamas iš paviršinių
vandens šaltinių, esant didesniesiems vandens lygių svyravimams. Tokių
pastatų pagrindą sudaro masyvus gelžbetoninis blokas, kuriame talpinamas
gelžbetoninis išlenktas arba stačiakampis siurbimo vamzdis (8 pav.).
Blokinėse siurblinėse daugiausia naudojami vertikalūs ašiniai arba
vertikalūs stacionarūs siurbliai, taip pat dideli horizontalūs ašiniai siurbliai.
Blokiniuose pastatuose dažniausiai įrengiami neigiamo siurbimo aukščio
siurbliai. Vandens ėmyklos paprastai jungiamos su siurblinės pastatu. Jei
gu siurbliai yra žemo slėgio, tuomet vandens išleistuvai gali būti irgi jun
giami su siurblinės pastatu.

8 pav. Blokinės siurblinės su ašiniais siurbliais schema. 1 – atitekėjimo kanalas;
2 – prieškamerė; 3 – reguliuojamasis baseinas; 4 – kėlimo-transportavimo mecha
nizmas; 5 – savaiminio pratekėjimo vamzdis; 6 – vandens išleistuvas; 7 – nute
kėjimo kanalas; 8 – siurbimo kameros; 9 – grotos; 10 – savaiminio pratekėjimo
anga; 11 – ašiniai siurbliai; 12 – pylimas
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2.10. Siurblinės pastato konstravimo principai
2.10.1. Techninės sąlygos siurblinėms projektuoti
Projektuojant siurblines reikia vadovautis šiais reikalavimais: siurblinės
pastatas turi sudaryti optimalų įrenginių darbo režimą ir, esant minimaliems
kapitaliniams įdėjiniams, suteikti maksimalius patogumus eksploatacijos me
tu. Pagrindiniai siurbliai įrengiami žemiau leistinojo siurbimo aukščio. Tei
giamą siurbimo aukštį nerekomenduojama daryti didesnį kaip 5 m.
Optimalus siurblinės pastatų komponavimas – vienas iš sunkiausių
uždavinių. Paprastai sudaromi keli variantai ir pasirenkamas pats optima
liausias bei ekonomiškiausias.
Požeminė pastato dalis dažniausiai projektuojama iš monolito arba
iš surenkamo gelžbetonio, o antžeminė dalis – iš plytų arba surenkamų
gelžbetoninių plokščių. Dažniausiai siurbliai išdėstomi vienoje eilėje ir tik
esant daugiau negu 4 siurbliams tikslinga juos komponuoti į 2 eiles. Pagrin
diniai ir pagalbiniai įrengimai, sveriantys daugiau kaip 100 kg, išdėstomi
po veikiančiais kranais (Hidrotechnikos...,2001).
Siurblinės pastato dalių išdėstymas pagal aukštį (altitudę) priklauso
nuo leistinojo siurblių siurbimo aukščio. Praktika parodė, kad tik išcentri
niai ir horizontalieji ašiniai siurbliai, kurių našumas iki 1,5 m3/s, gali būti
įrengiami teigiamo, nulinio arba neigiamo siurbimo aukščio. Visi kiti siur
bliai statomi neigiamo siurbimo aukščio. Drėkinimo ir antro kėlimo van
dentiekio siurblinėse Lietuvos Respublikos sąlygomis dažnai naudojami
antžeminio tipo pastatai (5 pav.). Siurblinių pamatai, esant sausiems grun
tams, daromi 20-30 cm storio iš C8/10 klasės betono. Virš betono dedama
hidroizoliacija iš dviejų sluoksnių asfaltinės mastikos 0,5-1,0 cm storio
kiekvienas arba pilamas 2-3 cm storio asfalto sluoksnis. Asfaltą rekomen
duojama armuoti plieniniu tinkleliu.
Požeminės pastato dalies sienų storį rekomenduojama daryti 0,1 Hst;
čia Hst – skaičiuojamos konstrukcijos maksimalus vandens stulpo aukštis
(Hidrotechninė..., 2000).
Jeigu pastato ilgis didesnis kaip 18 m, reikia numatyti ne mažiau kaip
du išėjimus. Monolitinės konstrukcijos daromos iš C16/20 klasės betono.
Siekiant kontrukcijų paprastumo, reikia vengti papildomų patalpų. Esant
antžeminės pastato salės aukščiui didesniam nei 4,8 m, tarnybinės ir kitos
patalpos paprastai įrengiamos priestate.
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Pastato aukštį rekomenduojama projektuoti 3; 3,6; 4,2 4,8 5,4 ir 6 m,
o su tiltiniu kranu – 8,4; 9,6;10,8; 12,6 m.
Pastato plotis imamas: 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24, esant 6 ir 12 m atstu
mui tarp kolonų.
Esant karkasiniam pastatui, pastato ilgis gali būti 6, 12 ir toliau kas 6
m, ir kas 1,5 m – esant nekarkasiniam pastatui. Jeigu pastato ilgis viršija 6
m, reikia numatyti deformacines siūles. Statant siurblinių pastatus iš plytų,
jų matmenys nustatomi ne mažesni kaip rekomenduojama 2.10.3 ir 2.10.5
skyreliuose.
Stacionarių siurblinių antžeminė pastato dalis projektuojama kaip ga
mybinis pramoninis pastatas. Pastatui uždengti naudojamos surenkamos
gelžbetoninės plokštės 3x6 ir 3x12 m dydžio arba šlaitiniai atitinkamos
konstrukcijos stogai.
2.10.2. Stacionarių siurblinių konstrukcijos
Pirmiausiai parenkamas siurblinės tipas: antžeminė, kamerinė ar blo
kinė. Po to nustatomi pastato matmenys. Antžeminio tipo siurblinėms pa
prastai naudojami horizontalieji siurbliai.
Pirmiausia nustatoma siurblio ašies altitudė ir pastato grindų aukštis.
Tam skaičiuojamas leistinasis geometrinis siurbimo aukštis hgs:
,
(24)
h
čia
– leistinasis vakuuminis siurbimo aukštis pagal katalogus m;
hws – slėgio aukščio nuostoliai siurbimo linijoje m; as = 0,5-1,0 m (atsarga
metrais imama tuo atveju, kai
nustatomas pagal katalogus).
Prie minimalaus vandens lygio altitudės šaltinyje pridėjus hgs gauna
ma siurblio ašies altitudė.
Grindys įrengiamos iš 15-25 cm storio betono sluoksnio ant 10-15 cm
žvyro sluoksnelio. Grindų aukštis – 10-15 cm virš žemės paviršiaus arba ne
mažiau kaip 0,5- 0,75 m virš maksimalaus vandens lygio altitudės šaltinyje.
Pamatai nuo grindų atskiriami maždaug 5 cm pločio temperatūrine siūle.
Norint nustatyti pastato matmenis, pirmiausia išdėstomi siurblių ag
regatai ir kiti siurblinės įrenginiai. Numatomas pastato dydis, brėžiamos
siurblių ašys bei vandens ėmyklos simetrijos ašis. Nuo jos į dvi puses pa
žymimi vandens ėmimo kamerų ir jas skiriančių taurų pločiai. Paprastai
taurai daromi 0,5-0,7 m pločio. Siurbimo vamzdžio galo skersmuo Dįėj skai
čiuojamas imant vsb = 0,7-1,2 m/s.
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Sausos siurblių patalpos apsaugomos nuo gruntinio vandens nau
dojant hidroizoliaciją. Jos viršus turi būti ne mažiau kaip 0,5 m virš
maksimalaus vandens lygio. Virš jos įrengiama prieškapiliarinė izolia
cija, kurios viršus esti 10-15 cm aukščiau žemės paviršiaus. Siurblinėse
statomi ne mažiau kaip du drenažo siurbliai. Vienas darbui, kitas – at
sargai.
Dažnai siurblinių požeminės dalies grindys daromos su nedideliu nuo
lydžiu (i=0,0005) į drenažinio surinkimo šulinėlio pusę, iš kurio vanduo
pašalinamas drenažo siurbliais. Drenažo siurblius reikia automatizuoti, at
sižvelgiant į vandens lygio padėtį surinkimo šulinėlyje. Geriausiai tinka
sukūriniai drenažo siurbliai.
2.10.3. Antžeminio tipo siurblinė su horizontaliaisiais siurbliais
Pirmiausia nustatomi pagrindiniai siurblinės matmenys pagal formu
les 25, 26, 27.
Mašinų salės ilgis nustatomas pagal formulę:
B = b1 + b2 + b6 (n – 1) + (b2 + b3 + b4)n + 2d ,
(25)
čia b1 – montažinės aikštelės ilgis (didžiausias detalės ilgis ir 2 montaži
niai perėjimai po 0,7 m; arba šis dydis skaičiuojamas pagal agregatų iškro
vimo sąlygas b1= b7+b8+b9+b10);
b2 ir b3 – siurblio matmenys (iš katalogų);
b4 – elektros variklio matmenys;
	n – pagrindinis agregatų skaičius;
b5 – atstumas nuo sienos iki agregato (esant žemos įtampos elektros
varikliams –1,0 m, aukštos įtampos –1,2 m);
b6 – atstumas tarp agregatų (1,0…1,2 m);
b7 – atstumas tarp automobilio ir siurblio 0,5...0,7 m;
b8 – atstumas nuo sienos iki krano darbinės atramos ∼ 0,3 m;
b9 – pusė pokraninio vežimėlio pločio ∼0,3 m;
b10 – atstumas nuo užpakalinio borto iki detalės centro;
δ – pastato sienų storis 0,40 m.
Mašinų salės plotis nustatomas pagal formulę:
L = 2d + l1 + l2 + l3 + l4 + l5 + l6 + l7 + l8 + l9,
(26)
čia δ – pastato sienų storis 0,40 m;
l1 – flanšiniam sujungimui surinkti l1≥0,2…0,3 m;
l2 – prievamzdžio ilgis su flanšu l2 ≥0,15…0,2 m;
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l3, l4 – siurblio matmenys siurbimo ir slėgimo antvamzdžių kryptimi (iš
katalogų) m;
l5 – difuzoriaus ilgis (D1-D2)(6...7)+0,3 m;
l6 – atbulinio vožtuvo ilgis m;
l7 – intarpas suderinti atbulinio vožtuvo ir sklendės flanšų skersmenis,
kai jie nevienodi 0,2...0,5 m;
l8 – sklendės ilgis m;
l9 – minimalus tarnybinio tiltelio plotis (0,8 m) arba flanšo minimalus
atstumas nuo sienos 0,3...0,4 m.
Mašinų salės aukštis nustatomas pagal formulę:
Hsk = h5 + h6 + h7 + h8 + h9 ,
(27)
čia h5 –atstumas nuo grindų iki pernešamos detalės, kuris lygus sumontuo
tų agregatų aukščiui plius 0,5...0,7 m;
h6 – pernešamos detalės aukštis atsižvelgiant į tvirtinimo aukštį;
h7 – pakabinimo krano aukštis (iš katalogų);
h8 – krano bėgių aukštis (iš katalogų) (0,2…0,4 m);
h9 – atstumas nuo krano bėgio iki laikančiosios sijos apačios (0...0,3 m).
Gauta reikšmė apvalinama iki standartinės rekomenduojamos reikš
mės į didesnę pusę derinant ją su pastato statybai naudojamų konstrukcijų
matmenimis.
Brėžinyje braižomos agregato ašys ir skaičiuojamieji minimalūs ir
maksimalūs vandens lygiai žemutiniame bjefe. Paviršiniuose vandens šal
tiniuose skaičiuojamoji vandens lygių tikimybė imama priklausomai nuo
statinių avarijų pasekmių klasės: CC4 klasės – 0,1%, CC3 klasės – 1,0%,
CC2 klasės – 3,0%, CC1 klasės – 5%. Laikini įrengimai gali būti apskai
čiuoti pagal 10% tikimybę.
Minimalūs vandens lygiai skaičiuojami tokios tikimybės: CC4 klasės
– 99%, CC3 klasės – 97%, CC2 ir CC1 klasės – 95%. Minimalūs vandens
lygiai nustatomi kaip paros vidutiniai, o maksimalūs – kaip aukščiausi.
Faktinė siurblio ašies altitudė Asb nustatoma pagal tokią išraišką (9
pav.):
Asb = Amin + h1 + h2 + h3 + h4 ;
(28)
čia Amin – minimalaus vandens lygio altitudė šaltinyje;
h1 – skirtumas tarp maksimalaus ir minimalaus vandens lygio m;
h2 – atstumas nuo maksimalaus vandens lygio iki pastato grindų ima
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mas ne mažesnis kaip 0,5 m, esant bangavimui šaltinyje, arba 0,3-0,4 m
– imant vandenį iš magistralinio kanalo;
h3 – grindų aukštis virš pamato – 0,15-0,20 m;
h4 – vertikalus atstumas nuo siurblio ašies iki grindų m.

9 pav. Pastato schema siurblinės matmenims nustatyti: 1 – mašinų patalpa;
2 – personalo kambarys; 3 – elektros įrangos patalpa

Komponuojant vamzdynus reikia nepamiršti, jog siurbimo vamz
džio konfuzoriaus ilgis (perėjimas nuo didesnio skersmens D1 į mažesnį
D2 pagal vandens judėjimo kryptį) turi būti 3,5...4,0 (D1 – D2) ir slėgimo
vamzdžio difuzoriaus ilgis (perėjimas nuo mažesnio skersmens į dides
nį) – 6...7 (D1 –D2). Dažniausiai atbulinis slėgimo vamzdyno vožtuvas
įrengiamas tarp siurblio ir sklendės, o kompensatorius – tarp siurblio ir
atbulinio vožtuvo.
2.10.4. Kamerinio tipo siurblinė
Jos gali būti su šlapiąja ir sausąja kamera. Šlapiojoje kameroje talpina
mi siurblių siurbimo vamzdžiai ir vertikalieji ašiniai siurbliai.
Projektuojant siurbimo kameras kamerinėms ir antžeminėms siurbli
nėms su nepanardinamais siurbliais reikia laikytis šių reikalavimų:
- jeigu projektuojama vieno agregato siurblinė, tai atitekėjimo kana
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lo ašis ir vandens ėmimo kameros ašis turi sudaryti vieną tiesę;
- vandens tūris w ėmimo kameroje turi būti ne mažesnis už 15...20
sekundinių debitų (k=15...20);
- atstumas nuo siurbimo vamzdžio galo iki kameros dugno h1 =
(0,7... 0,8) Dįėj;
- siurbimo vamzdžio panardinimo gylis h2 nustatomas taip: esant
vįtek=0,8 m/s, h2=0,8 Dįėj, bet ne mažesnis kaip 0,5 m.
Esant didesniam greičiui, jis didinamas atitinkamai koeficientu
;
- apsemtos kameros plotis B = 3Dįtek;
- kameros ilgis (1) nustatomas pagal formulę:
;

(29)

čia Bk – kameros plotis; hk – vandens gylis kameroje, esant minimaliam
vandens lygiui; Q – vieno siurblio debitas; k – debito kaitos koeficientas
15…20.
Siurbimo vamzdžiai įrengiami prie galinės sienelės. Jeigu jų čia pasta
tyti negalima, tuomet tarp galinės sienelės ir siurbimo vamzdžio statoma
0,1 Dįėj storio diafragma.
2.10.5. Blokinio tipo siurblinės
Šio pastato pamate išbetonuojami siurbimo kameriniai vamzdžiai. Jie
paprastai yra tokie: 1)didesniems ašiniams siurbliams- su kreiva ašimi ir
kintamos formos skerspjūvio (kai siurbliaračio skersmuo didesnis arba ly
gus 1 m) (10 pav.,a); 2)esant mažesniems ašiniams siurbliams – tiesios
ašies, stačiakampio skerspjūvio, kai siurbliaračio skersmuo mažesnis kaip
1 m (10 pav.,b).
Siurbimo kamerinio vamzdžio forma ir jo jungimo su siurblio siur
bimo antvamzdžiu būdai nurodomi technologiniuose brėžiniuose, kuriuos
pateikia siurblį pagaminusi gamykla. Kai siurbliaračio skersmuo mažesnis
kaip 1,0 m, rekomenduojama įrengti stačiakampio skerspjūvio siurbimo
kamerą (10 pav.,b). Siurbimo kamerų plotis nustatomas ne mažesnis kaip
siurbimo kamerinio vamzdžio plotis ties vandens įtekėjimu į vamzdį arba
nežymiai iki 0,2 m didesnis.
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10 pav. Blokinės siurblinės siurbimo vamzdžių schemos:
a – su kreiviniu kameriniu siurbimo vamzdžiu; b – su stačiakampiu kameriniu
siurbimo vamzdžiu. D – siurbliaračio skersmuo m

Siurblinės pastato pamato bloko dydis priklauso nuo siurbimo kame
rinio vamzdžio ilgio, siurblio matmenų, slėgimo vamzdžių ir siurblinės
armatūros užimamo ploto. Statant ašinius siurblius, slėgimo vamzdžiai esti
paprastesni, nes šio tipo siurbliais vanduo teka siurblio sukimosi ašies kryp
timi. Nuo išcentrinių vertikalių siurblių vanduo nuvedamas spirale, todėl
slėgimo vamzdžių jungimas su siurbliu sudėtingesnis. Ašiniams ir vertika
liems siurbliams projektuojama mašinų salė, kurios matmenys priklauso
nuo siurblio matmenų, leistinųjų atstumų tarp jų ir nuo sienų, elektros įren
ginių dydžio bei jų išdėstymo, kėlimo krano matmenų, montavimo angų
perdangoje išdėstymo. 8 pav. pateikiamas tipinės blokinio tipo siurblinės
pjūvis ir planas.
Blokinės siurblinės mašinų salės ilgis Bbl paprastai nustatomas pagal
priklausomybę:
Bbl = b1 + b2n+ b3(n-1) + b4 + 2δ;
(30)
čia b1- montažinės aikštelės ilgis (didžiausias agregato detalės matmuo ir du
montažiniai perėjimai po 0,7 m); b2 – siurblio arba variklio matmuo; b3 – at
stumas tarp agregatų (1,0…1,2 m); b4 – atstumas nuo pastato sienos iki agre
gato (1,0…1,2 m); n – agregatų skaičius; δ – pastato sienų storis (0,40 m).
Blokinės siurblinės mašinų salės plotis paprastai derinamas su požemi
nės dalies pločiu ir požeminei pastato patalpai skaičiuojamas pagal formulę:
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Lpož = 5Dsr + δbl,

(31)

antžeminei patalpai:
(32)
Lantž = 2l1 + l2 + 2 δ;
čia Dsr – ašinio siurbliaračio skersmuo m iš katalogų; δbl – požeminės da
lies bloko storis ties kameriniu siurbimo vamzdžiu (∼ 0,6 m); l1 – atstumas
nuo sienos iki agregato (1,0…1,2); l2 –agregato matmenys vandens tekėji
mo kryptimi.
Projekte imama didesnė apskaičiuota pagal formules (31) ir (32) reikš
mė. Blokinės siurblinės mašinų salės aukštis skaičiuojamas pagal (27) for
mulę. Požeminės dalies aukštis Hpož nustatomas pagal priklausomybę:
(33)
Hpož = hs + hampl + a +1,75Dsr + hbl;
čia hs – siurbimo aukščio absoliuti reikšmė iš katalogų; hampl – vandens lygių
kitimo amplitudė m vandens ėmykloje; a – atsarga dėl nenumatyto vandens
lygių svyravimo
vandens šaltiny
je (0,5…0,7 m);
Dsr – siurbliara
čio skersmuo; hbl
– bloko pado sto
ris (imamas 0,1
Hst, bet ne mažiau
kaip 0,6…0,8 m)
S a u s i n i m o
tikslams šiuo me
tu dažnai statomos
siurblinės su sraig
tiniais siurbliais
(11 pav.). Šie siur
bliai yra geresni
gamtosaugos po
žiūriu, nes praktiš
kai nesužalojamos
žuvys, paprastes 11 pav. Sausinimo siurblinės su sraigtiniais siurbliais sche
ma: 1 – nutekėjimo kolektorius; 2 – įlipimo anga;
nė tokių siurblinių
3
–
skydinis
uždoris; 4 – siurblio variklis; 5 – 0,8m sraigtas;
priežiūra.
6 – 0,55m sraigtas; 7 – atitekėjimo kanalas.
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2.11. Siurblinės prieškamerės projektavimas
Į siurblines vanduo dažniausiai atiteka atvirais be reguliavimo šliu
zų atitekėjimo kanalais. Kanalo dugno nuolydis priklausomai nuo kanalo
ilgio ir eksploatavimo sąlygų gali būti teigiamas, nulinis arba neigiamas
(atvirkščias). Išilgai kanalo paprastai suprojektuojamas ne mažesnio kaip
3 m pločio tarnybinis kelias. Jeigu kanalas įrengiamas iškasoje, rekomen
duojama, gyliui esant didesniam kaip 6 m, įrengti bermas. Jeigu kanalas
naudojamas kaip nešmenų nusodintuvas, jo gylis didinamas iki 0,5...1,0 m.
Polderių magistraliniai kanalai projektuojami laikantis sausinimo sistemų
projektavimo normų ir nurodymų.
Atitekėjimo kanalas prie siurblinės pagilinamas, paplatinamas ir sklan
džiai sujungiamas su vandens ėmykla. Paplatinta kanalo dalis vadinama
prieškamere (12 pav.).
Jos forma plane pa
prastai daroma trapecinė.
Prieškamerės hidraulinės
darbo sąlygos priklauso
nuo jos platėjimo kam
po. Kai atitekėjimo ka
nale vidutinis vandens
greitis yra 0,5...0,7 m/s,
rekomenduojama imti
α = 40...45° (0,7...0,78
rad), o esant greičiams
0,7...1,0 m/s – 30...40°
(0,52...0,70 rad); papras
tai šlaitų koeficientai
– 1,25...1,50. Vandens
ėmyklas rekomenduoja
ma projektuoti ne dau
giau kaip 4 kartus plates
nes už kanalo dugną.
Prieškamerės dug
nas daromas su 0,2...0,25
12 pav. Prieškamerė:
nuolydžiu į siurbimo ka
1 – magistralinis kanalas; 2 – prieškamerė;
merų pusę. Esant ilgai
3 – vandens ėmyklos; 4 – atraminė sienutė
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prieškamerei, tokio nuolydžio projektuojama tik dugno dalis, kad nereikė
tų per daug įgilinti siurblinės. Atraminės sienelės projektuojamos ne dides
niu kaip 70° (geriausia 45°) kampu į prieškamerės ašį.
Prieškamerės dugnas ir šlaitai bei 2... 3 m atitekėjimo kanalo prie
prieškamerės išklojami 10...15 cm storio gelžbetoninėmis plokštėmis ant
skaldos pagrindo. Krantinėse siurblinėse, neturinčiose atitekėjimo kanalo,
prieškamerės plotį sąlygoja vandens ėmimo įrenginių plotis.

2.12. Vandens ėmyklos
Vandens ėmyklos (VĖ) skirtos vandeniui imti iš prieškamerės ar
ba reguliuojančio rezervuaro ir jam tiekti į siurblinę. Be to, sausinimo
siurblinėse turi būti numatytas vandens tiekimas į savitakes linijas, esant
žemam vandens lygiui imtuve. VĖ turi sulaikyti šiukšles, žuvis, dugni
nius ir plaukiančiuosius nešmenis. Tam jose įrengiamos grotos šiukšlėms
sulaikyti, užtūros žuvims, uždoriai vandens ėmimo angoms uždaryti, me
chanizmai uždoriams kelti bei grotoms valyti, įtaisas nešmenims iš kame
rų šalinti ir kt.
Vandens ėmyklos pagal vandens pritekėjimo sąlygas skirstomos į dvi
grupes: 1) VĖ su atviromis beslėgėmis siurbimo kameromis; 2) VĖ su sta
čiakampiais arba kreiviniais siurbimo vamzdžiais, įmontuotais į siurblinės
pastato bloką.
Pirmos grupės VĖ paprastai statomos siurblinėse su horizontaliaisiais
išcentriniais siurbliais ir skirstomos į: a) paprastas bekameres (13 pav.);
b) beslėges šliuzo-reguliatoriaus tipo su atviromis siurbimo kameromis (5
pav., 12 pav.).
Antros grupės VĖ naudojamos siurblinėse su vertikaliaisiais išcentri
niais arba ašiniais siurbliais ir skirstomos į: a) slėgines su stačiakampiu
siurbimo vamzdžiu (8, 10 pav.,b); b) slėgines su kreiviniu siurbimo vamz
džiu (10 pav., a).
2.12.1. Paprastos bekamerės vandens ėmyklos
Kai vieno siurblio debitas ne didesnis kaip 0,3 m3/s, siurbimo vamz
džius rekomenduojama įrengti tiesiai ant galinio prieškamerės šlaito (13
pav.). Atstumas tarp siurbimo vamzdžių ašių – (2...3)Dįėj. Siurbimo vamz
džio galo skersmuo Dįėj nustatomas taip, kad įtekėjimo greitis būtų 0,8...1,0
m/s (apytiksliai 1,1...1,2Ds, Ds –siurbimo vamzdžio skersmuo). Siurbimo
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vamzdžio galo viršaus įgilinimas, esant minimaliam vandens lygiui, yra
1,5Dįėj, bet ne mažesnis kaip 0,5 m. Įtekėjimo angą rekomenduojama pro
jektuoti vertikalią.
Šiukšlių sulaikymo grotelės įrengiamos prieškamerės pradžioje. Iš
ilgai grotelių reikia numatyti tarnybinį tiltelį. Groteles rekomenduojama
įrengti ir ant siurbimo vamzdžio galo. Kai projektuojamas vertikalus siurbi
mo vamzdis, įtekėjimo angos plokštumos atstumas nuo kanalo dugno (h1)
turi būti ne mažesnis kaip 0,8Dįėj , apsėmimas esant minimaliam vandens
lygiui h2 = 0,6Dįėj, bet ne mažesnis kaip 0,5 m. Įtekėjimo konfuzoriaus ilgis
lk = (5...7)(Dįėj-Ds). Siurbimo linijų skaičius paprastai lygus siurblių skai
čiui, t.y. kiekvienam siurbliui įrengiama siurbimo linija. Siurbimo linijos
projektuojamos ne ilgesnės kaip 50 m, posūkių skaičius minimalus, posū
kio kampai ne didesni kaip 45°.
2.12.2. Beslėgės šliuzo-reguliatoriaus tipo su atviromis siurbimo kameromis
vandens ėmyklos
Konfuzoriaus galo padėtis minimalaus vandens lygio ir kanalo dug
no atžvilgiu, esant
horizontaliam
arba
vertikaliam siurbimo
vamzdžiui, tokia pat,
kaip buvo nurodyta
anksčiau.
Įrenginių aikš
telė
projektuojama
priklausomai nuo ka
pitališkumo
klasės
0,5...1,0 m aukščiau
už minimalų vandens
lygį žemutiniame bje
fe ir 0,1 m aukščiau
už žemės paviršių.
Kai konfuzoriaus
13 pav. Bekamerės vandens ėmyklos schema: 1 – atite galas vertikalus, atstu
kėjimo kanalas; 2 – prieškamerė; 3 – grotelės ant siurbi mas tarp įėjimo angos
mo vamzdžio galo; 4 – siurbimo vamzdžiai; 5 – tarnybi (siurbimo vamzdžio
nis tiltelis; 6 – pagrindinės grotos šiukšlėms sulaikyti
galo) ir užpakalinės
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sienos ne didesnis kaip 1Dįėj. Kameros plotis paprastai daromas (1.5...
2,0)Dįėj. Kameros ilgis lk skaičiuojamas pagal kamerinės siurblinės su šlapi
ąja kamera (29) formulę.
Kamerinio tipo siurbimo vamzdžio matmenys apskaičiuojami pagal
duotas formules arba pagal kataloguose pateikiamus gamyklos brėžinius
(10 pav.). Kamerinio tipo stačiakampio skerspjūvio siurbimo vamzdžio
vietinių nuostolių rekomenduojamas koeficientas ζ=0,58 (skaičiuojant pa
gal įėjimo į siurbimo vamzdį greitį). Kamerinės formos kreivinio siurbimo
vamzdžio vietinių nuostolių koeficientas lygus ζ=0,40...0,50 (skaičiuojant
pagal vandens įtekėjimo į siurbimo vamzdį greitį) (Vyčius ir Dumbliaus
kas,1988).

2.13. Slėgimo vamzdynas
Nagrinėjamame siurblinės projekte atliekami slėgio vamzdyno hid
rauliniai skaičiavimai: parenkamas vamzdyno skersmuo pagal leistinąjį
greitį 1,5…2,5 m/s, vamzdyno konstrukciją ir medžiagą. Nenagrinėjami
hidraulinio smūgio skaičiavimai ir konkretus priešsmūginės ir kitos vamz
dyno armatūros išdėstymas. Aiškinamajame rašte reikia pateikti duomenis
apie pasirinktą vamzdyno tipą ir konstrukciją.
Žinios apie slėgimo vamzdyno projektavimo normas ir taisykles, me
džiagas ir konstrukcijas išsamiau išdėstytos knygose.(Dabužinskas, 1975,
130…139p.; Ryčiagov, 1982, 193...213 p.). Čia pateikiami tik pagrindiniai
nurodymai.
Pagal konstrukciją slėgimo vamzdynai skirstomi: a) į požeminius (iš
viršaus užpilti gruntu – plieniniai, kurių skersmuo mažesnis kaip 1500 mm,
plastmasiniai ir gelžbetoniniai); b) antžeminiai (plieniniai, kurių skersmuo
didesnis kaip 1500 mm).
Siurblinės projekte rekomenduojama naudoti plieninius požeminius
slėgimo vamzdynus. Jeigu slėgimo linijų mažiau negu siurblių ir vamz
džių skersmuo mažesnis kaip 300...400 mm, slėgimo vamzdžiai papras
tai sujungiami siurblinėje, o didesnio skersmens – sujungiami pastato
išorėje.
Projektuojant slėgimo vamzdynus, reikia, kad:
- būtų galima išjungti ir remontuoti bet kurį siurblį, nepažeidžiant
siurblinės darbo režimo;
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- būtų galima tiekti vandenį bet kuriuo siurbliu į bet kurį vamzdį;
- būtų laisvas priėjimas prie sklendžių ir vamzdžių sujungimų.
Kiekvieno siurblio slėgimo vamzdyje paprastai įrengiamas atbulinis
vožtuvas ir sklendė.
Lygiagrečiai klojant keletą slėgimo vamzdžių, atstumai tarp išori
nių vamzdžių paviršių turi atitikti darbų vykdymo sąlygas, bet turi būti
ne mažesni kaip 0,7 m, kai vamzdžių skersmuo iki 400 mm – 1 m, kai
skersmuo nuo 400 iki 1000 mm – 1,5 m. Šie reikalavimai taikomi, kad
nebūtų paplaunami gretimi vamzdžiai, įvykus avarijai viename iš vamz
džių. Požeminiai vamzdynai dažniausiai tiesiami be inkarinių ir tarpinių
atramų. Vamzdžiai klojami į tranšėją ant nejudinto grunto pagrindo ne
didesniu kaip 0,33 nuolydžiu. Išorinis vamzdyno paviršius padengiamas
hidroizoliacija.

2.14. Vandens išleistuvų projektavimas
Slėgimo vamzdynų gale įrengiami vandens išleistuvai (VI), kurie slė
gimo vamzdyną jungia su vandens imtuvu arba nutekamuoju kanalu. Jų pa
skirtis: 1) sklandžiai sujungti vandens tėkmę, ištekėjusią iš slėgimo vamz
dyno, su tėkme vandens imtuve; 2) neleisti vandeniui tekėti iš aukštutinio
bjefo į žemutinį, kai siurbliai nedirba; 3) būti atspariems išplovimui, būti
pastoviems (Ruplys, 1988).
Pagal išleistuvų sujungimo su kanalu būdą VI skirstomi į tiesio
ginius (nutekamojo kanalo ašis yra vandens išleidimo įrenginių ašies
tęsinys) ir skirstymo (vanduo išleidžiamas į du ar daugiau nuvedimo
kanalus).
Pagal tai, koks įrenginys taikomas, kad vanduo netekėtų iš viršutinio
bjefo į apatinį, kai siurbliai nedirba, vandens išleistuvai skirstomi taip:
a) VI su atbuliniais vožtuvais, kai slėgimo vamzdžio skersmuo ne
didesnis kaip 1,0 m arba su droselinio tipo uždoriais (naudojami
1,0...2,0 m skersmens slėgio vamzdžiams);
b) VI su hidraulinėmis užtvaromis, slenksčiais arba sifonais;
c) VI su krentančiais vertikaliais uždoriais.
Mechaniniai uždoriai įrengti daugelyje polderinių siurblinių. Jų priva
lumai: paprasta konstrukcija, ilgaamžiškumas ir patikimumas.
Toliau pateikiama tiesioginio vandens išleistuvo su mechaniniu už
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doriu skaičiavimo eiga. Pagrindiniai vandens išleistuvo matmenys nusta
tomi atliekant hidraulinius skaičiavimus. Įrengimo schema pavaizduota
14 pav.

14 pav. Tiesioginio tipo vandens išleistuvo skaičiavimo schema

Ištekėjimo angą rekomenduojama projektuoti apsemtą minimalaus
vandens lygio

,

(34)

čia viš – vandens ištekėjimo iš vamzdžio greitis; hįg.min turi būti ne mažesnis
kaip 0,05...0,1 m.
Minimalus greitis angoje apskaičiuojamas pagal vieno siurblio debitą.
Išleidimo angos skersmuo skaičiuojamas pagal išraišką Diš = (11...1,2)Dp
(Dp – slėgio linijos skersmuo), difuzoriaus ilgis L2=(3,5... 7,0) (Diš-Dp) ir
ištekėjimo greitis:
.

(35)

Pagal ištekėjimo angos skersmenį Diš nustatomas mechaninio uždorio
tipas: atbulinis vožtuvas ar droselinio tipo uždoris. Po to skaičiuojamas ra
minimo šulinio minimalus vandens gylis:
Hšul min = Diš + hįg. min + p;
(36)
čia p – atsarga, priklausanti nuo atbulinio vožtuvo konstrukcijos (p = 0,2 m).
Minimalus gylis kanale (hkan.min) nustatomas iš grafiko (3 pav.) arba 2
lentelės. Po to pagal formulę skaičiuojamas slenksčio aukštis hsl:
hsl = Hšul. min – hkan. min .
(37)
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Maksimalus vandens gylis raminimo šulinyje:
Hšul maks = hsl + hkan. maks ;
(38)
čia hkan.maks imamas iš grafiko Q=f(h), kai kanalu teka maksimalūs debitai
(3 pav.).
Maksimalus slėgio vamzdžio ištekėjimo angos viršaus panėrimo
gylis:
hįg. maks = Hšul. maks – Diš – p.
(39)
Visas baseino gylis HB toks:
HB = Hšul. maks + a .
(40)
Atsarga a imama priklausomai nuo pratekančio debito; kai Q=1 m3/s,
a = 0,3 m; Q = 1-10 m3/s, a = 0,4 m.
Šulinio ilgis Lšul nustatomas pagal formulę:
Lšul = Khįg. maks ;
(41)
čia K – koeficientas, priklausantis nuo slenksčio formos ir dydžio. Koefi
ciento K reikšmės esant vertikaliam ir pasvirusiam (1:2) slenksčiui randa
mos pagal kreivės K=f(Kiš) grafiką (15 pav.); čia

.
Bendrasis baseino ilgis susideda iš šulinio ir slenksčio ilgio:
LB = Lšul + mhsl .
(42)
Atstumas tarp slėgio vamzdžių ašių plane nustatomas pagal išraišką:
B = Diš + 2b + btauro ;
(43)

čia b – konstrukcinė atsarga, priklausanti nuo sandarinimo konstrukcijos
(kursiniame projekte galima imti 0,3 m); btauro – tauro plotis, imamas pri
klausomai nuo tauro aukščio, o remontuotiniams uždoriams – išėmų mat
menų. Minimalus tauro plotis 0,6 m. Bendrasis baseino plotis:
Bbas = (n – 1)B + Diš + 2b ;
(44)
čia n – slėgimo vamzdžių skaičius.
Tarp VI raminimo šulinio ir nutekėjimo kanalo įrengiama pereinamo
ji dalis. Pereinamosios dalies konfigūracija priklauso nuo baseino dugno
ir kanalo dugno pločių. Dažniausiai aptinkamas toks baseino ir kanalo jun
gimo tipas, kai bkan<Bbas. Tada pereinamosios dalies ilgis (lper) nustatomas
grafiškai arba apskaičiuojamas analitiškai. Pereinamoji dalis išklojama be
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tono plokštėmis arba akmenų grindiniu, be to, stiprinamas dar kanalo ruo
žas lst=(4... 5)hkan.maks, kad būtų nuo išplovimo apsaugotas kanalo dugnas.
Slėgimo nuostolių koeficientas apytiksliai lygus ζbas=0,8, jeigu nuostoliai
skaičiuojami pagal ištekėjimo greitį iš slėgimo vamzdžio viš.

15 pav. Kreivė koeficiento K reikšmėms nustatyti

Pastaruoju metu sausinimo siurblinėse slėgimo vamzdynų gale ne
retai įrengiami sifoniniai išleistuvai. Pagrindiniai nurodymai sifoniniams
išleistuvams projektuoti pateikti knygoje (Ryčagov, 1982 p. 225...243). Si
foninio išleistuvo schema pateikta (Ryčagov, 1982, 166 pav.), kai slėgimo
vamzdyno skersmuo mažesnis kaip 1,2 m ir (Ryčagov, 1982, 167 pav.), kai
slėgimo vamzdyno skersmuo daugiau kaip 1,2 m.

2.15. Siurblio ir vamzdyno charakteristikų sudarymas
Jeigu reikia atlikti siurblio parametrų kiekybinį ir kokybinį reguliavi
mą, tenka keisti siurblių apsukų dažnį ir sudaryti naujas charakteristikas.
Keičiant siurblio apsisukimų dažnį, naudojant siurbliams sukti elek
tros variklius su kintamu apsisukimų dažniu, reikia perskaičiuoti siurblio
charakteristikas pagal mentinių siurblių proporcingumo lygtis, kurios pa
teiktos 9 lentelėje.
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9 lentelė. Išcentrinio siurblio charakteristikų perskaičiavimas, keičiant
apsisukimų dažnį

Taškų
Nr.
1

Kataloginės charakteristikos, kai n
aps./min
Q
m3/s

H
M

N
kW

η
%

2

3

4

5

Charakteristikos, kai apsisukimų skaičius n1
aps./min

m3/s
6

m
7

kW
8

Perskaičiuojama 9 lentelėje. Siurblio naudingumo koeficientas
η=f(Q), kavitacinė atsarga ∆h=f2(Q) arba leistinasis vakuumetrinis siurbi
mo aukštis
= f3(Q) lieka nepakitę, nedaug keičiantis siurblio apsisuki
mo dažniui (didinant apsisukimų dažnį iki 20% ir mažinant jį iki 50%).
Pagal lentelės duomenis braižoma charakteristika H’=f(Q’) (16 pav.),
kai siurblio veleno apsisukimų dažnis n1.
Siurblio darbiniam
taškui nustatyti sudaroma
vamzdyno charakteristi
ka. Tam 10 lentelėje skai
čiuojami lyginamieji slė
gio nuostoliai vamzdyne.
Skaičiavimai atlieka
mi šia tvarka:
1) nustatoma labiausiai
apkrauta vandentakio tra
sos vamzdyno linija (su
didžiausiais slėgio nuosto
liais) ir ji suskirstoma ruo
žais, kuriuose prateka vie
nodas debitas;
2) surašomi parinktoje
linijoje visų hidraulinių
vietinių ir kelio nuostolių
pavadinimai;
3) iš žinynų išrašomi hid
16 pav. Išcentrinio siurblio ir vamzdyno
raulinių pasipriešinimų
charakteristikos
koeficientai ir nustatomi
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tėkmės skerspjūvio plotai, pagal kuriuos skaičiuojami atitinkamos
kliūties, ruožo slėgio aukščio nuostoliai;
4) nustatomi lyginamojo debito 1 m3/s vandens tekėjimo greičiai, grei
čio slėgio aukščiai ir lyginamieji slėgio aukščio nuostoliai;
10 lentelė. Lyginamųjų slėgio nuostolių skaičiavimas vamzdyne
Vamzdyno
Slėgio
ruožų
nuostolių
Nr.
apibūdinimas

Hidraulinių
nuostolių
koeficientas

Tėkmės
skerspjūvio
plotas M2

Greitis,
kai
Q = 1m3/s

0-1

Grotelės

ζ1

W1

v1

1-2

Konfuzorius

ζ2

W2

v1

…

…

…

…

…

Greičio
aukštis
m

Slėgio
aukščio
nuostoliai m

…

…

5) sudedami lyginamieji skirtingų ruožų slėgio aukščio nuostoliai;
6) nustatomi visos vamzdyno linijos lyginamieji slėgio aukščio nuos
toliai pagal formulę:
S = S0–1 + n2S1–2;
(45)
čia S0-1, S1-2 – skirtingų vamzdyno ruožų lyginamieji slėgio aukščio nuosto
liai; n – vienodų darbinių agregatų, įjungtų į nagrinėjamą vamzdyno liniją,
skaičius;
7) skaičiuojama vamzdyno charakteristika, dirbant vienam siurbliui
atskirai ir dirbant siurbliams lygiagrečiai pagal formulę:
H0 = Hg + SQ2 ;
(46)
čia Hg – geometrinis slėgio aukštis; S – lyginamieji slėgio nuostoliai.
Vamzdyno charakteristikos H0=f(Q) ir H0=f(2Q) braižomos siurblio
kataloginių charakteristikų brėžinyje, atsižvelgiant į siurblių jungimo sche
mą (vienas, du ir t.t.), į vieną vamzdyno liniją.
Siurblio ir konkretaus vamzdyno charakteristikų susikirtimo taškas
A vadinamas režiminiu darbo tašku. Jis rodo siurblio darbo parametrus:
debitą QA, slėgimo aukštį HA duotoje sistemoje. Kai naudojamas lygiag
retus vienodų išcentrinių siurblių jungimas, rekomenduojama pakeisti
mastelį Q ašiai tiek kartų, kiek siurblių jungiama į vieną vamzdyno lini
ją. Maksimaliam skaičiuojamajam siurblinės debitui Qmax tiekti reikia,
kad kiekvieno lygiagrečiai dirbančio siurblio debitas būtų Q
Qsk = Qmax .
sk
n
43

Neretai darbinio taško debitas yra didesnis už skaičiuojamąjį. Tuo atve
ju išcentrinis siurblio siurbliaratis aptekinamas. Aptekinant siurbliaratį
nedaug (iki 15%), siurblio naudingumo koeficientas lieka praktiškai ne
pakitęs.
Aptekinto siurbliaračio skersmuo nustatomas taip:
- nustatomas proporcingumo koeficientas m:

Q A2
m=
;
HA

(47)

čia QA ir HA – taško A koordinatės ašyse Q ir H;
- braižoma proporcingumo kreivė laisvai parenkant debito reikšmes:

Q2 ;
p=
m

(48)

- nustatoma taško B abscisė – QB;
- skaičiuojamas aptekinto siurbliaračio skersmuo:

D2' =

D2 Q A
;
QB

(49)

- 11 lentelėje pateikiama siurblio su aptekintu darbo ratu charakteristika.
11 lentelė. Išcentrinio siurblio su aptekintu darbo ratu charakteristikų
skaičiavimas
Taškų
Nr.

Kataloginė
charakteristika,
kai D2 = … mm
Q
m3/s

H
m

N
kW

Charakteristika siurbliui esant su aptekintu darbo ratu

η
%

m

η
%

Kw

m

Rekomenduojamos siurbliaračių aptekinimo ribos priklausomai nuo
greitaeigiškumo koeficiento ns pateikiamos 12 lentelėje.
12 lentelė. Rekomenduojamos siurbliaračių aptekinimo ribos
Greitaeigiškumo koeficientas ns
Aptekinimo ribos %
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60-120
20-15

120-200
15-11

200-300
11-7

Skaičiuojant ir braižant ašinio siurblio ir vamzdyno jungtinę charak
teristiką, reikia įvertinti, kad kiekvienas siurblys turi atskirą ir siurbimo, ir
slėgimo liniją. Ašinio siurblio darbiniai parametrai reguliuojami pasukant
siurbliaračio mentes reikiamu kampu.

2.16. Vandens poreikio skaičiavimai
Faktiški siurblių darbo parametrai ir vandens poreikio skaičiavimai,
kurių metu nustatomas perpumpuojamas vandens kiekis ir sunaudotos elek
tros energijos apimtis, pateikiami 13 lentelėje. Pirmoje 13 lentelės skiltyje
įrašomi skaičiuojamųjų laikotarpių numeriai iš vandens tiekimo grafiko.
Darbiniai siurblių parametrai priklauso nuo geometrinio slėgio aukščio,
kuris per sezoną keičiasi. Šie parametrai nustatomi taip:
1) išcentriniams siurbliams:
a) sudaromos pagalbinės kreivės Hg=f(Q), Hg’=f ’(2Q) ir t.t. (16
pav.), atimant atitinkamus slėgio nuostolius vamzdyne hw=SQ2
iš galutinės siurblio pagrindinės charakteristikos H’’=f ’’(Q);

Siurblio galia Ni kW

Siurblio kavitacinė atsarga Δhi m

Siurblio darbo valandų skaičius Ti

6
H1
H1
H2
H2
…

7
η1
η1
η2
η1
…

8
N1
N1
N2
N2
…

9
Δh1
Δh1
Δh2
Δh2
…

10
T1
T1
T2
T2
…

2
…

Hg

Q p2

Hg2

…

…

Suminė elektros energija kWH

Siurblio naudingumo koeficientas ηi

Qp

5
Q1
Q1
Q2
Q2
…

Pagr. agregatų sunaud. el. energija kWh

Siurblio slėgio aukštis Hi m

1

4
n1
n1
n2
n2
…

1

Vandeniui pakelti sunaudojama galia kW

Vieno siurblio debitas Qi m3/s

3
1

Tiekiamas vandens tūris tūkst. m3

Agregatų jungimo schema ni

2

Siurblinės debitas m3/s

Geometrinis slėgio aukštis m

1

Periodo Nr.

Reikalingas tiekti siurblinės debitas m3/s

13 lentelė. Vandens poreikio skaičiavimai

11

12

13

14

15

Qs1

W1

N1

E1

E1s

Qs2

W2

N2

E2

E2s

…

…
ΣWi

…
ΣNi

…
ΣEi

…
ΣEis

Pastaba: ηv = 0,9; ni – dirbančių agregatų skaičius
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b) nustatomi faktiški siurblio darbo parametrai, H ašyje pažymi
mas geometrinis slėgis nagrinėjamu periodu, brėžiama horizon
tali tiesė iki susikirtimo su viena iš kreivių Hg=f(Q), Hg’=f ’(2Q)
ir t.t. priklausomai nuo siurblių jungimo schemos, per susikirti
mo tašką brėžiama vertikalė iki susikirtimo su charakteristika
H’=’f ’’(Q). Susikirtimo taško koordinatės yra siurblio darbo para
ir Pi;
metrai Qi; Hi; ηi; ∆hi;
c) vandens poreikio grafike (4 pav.) brėžiamos kiekvieno laikotar
pio (mėnesio) horizontalios linijos, atitinkančios kiekvieno dir
bančio siurblio debitą tuo siurblių darbo laikotarpiu; nustatomas
maksimalus siurblinės debitas Qmax, kuris turi būti lygus reikia
mam vandens tiekimo debitui Qi arba už jį didesnis, braižomas
sukomplektuotas vandens tiekimo grafikas; faktinis kiekvieno
siurblio darbo laikas ti apskaičiuojamas iš vandens tiekimo ir
vandens poreikio grafikų plotų lygybės;
d) skaičiuojamas siurblinės pakeliamas vandens tūris W ir elektros
energijos sunaudojimas Es per nagrinėjamą laikotarpį (siurblinei
apšviesti ir kt. reikalams sunaudojama 1...3% pagrindinių agre
gatų sunaudojamos elektros energijos);
2) pagal skaičiuojamąjį vieno siurblio debitą nustatomas ašinių siur
blių pilnutinis siurblio slėgio aukštis nagrinėjamu laikotarpiu
, nustatomas darbinis taškas ir jo koordinatės Qi
ir Hi ir interpoliuojant surandamas menčių pasukimo kampas; men
čių pasukimo kampas įrašomas 13 lentelėje į papildomą skiltį ,,Fak
tiniai vieno siurblio darbo parametrai’’ ir taip pat, kaip esant siur
blinei su išcentriniais siurbliais, nustatomas maksimalus siurblinės
debitas Qsi , kiekvieno siurblio faktinis darbo laikas ti, apskaičiuoja
mas ir braižomas sukomplektuotas vandens tiekimo grafikas, skai
čiuojamas siurblinės pakeliamas vandens tūris W ir elektros energi
jos išeiga Es per sezoną.

2.17. Techniniai ir ekonominiai siurblinės rodikliai
Projektuojant bei eksploatuojant siurblines, paprastai skaičiuojami
šie jų techniniai ir ekonominiai rodikliai:
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1) kapitaliniai įdėjiniai 1 m3 tiekiamo vandens:

K' =

K
;
W

(50)

čia K – vandens kėlimo hidromazgo kaina Lt; W – per metus perpumpuoja
mo vandens kiekis m3,
2) kapitaliniai įdėjiniai 1 kW instaliuoto galingumo:

K '' =

K
;
∑N

(51)

čia ∑N – visų siurblinės variklių (darbiniai-rezerviniai) nominalinė galia
(pagal pasą) kW;
3) 1 m3 vandens savikaina Lt:

C' =

C
;
W

(52)

čia C – metinių eksploatacinių išlaidų suma Lt;
4) siurblinės darbo vieneto savikaina (1 m3 vandens pakelti į 1 m aukš
tį):
;

(53)

čia Hg vid – vidutinis geometrinis pakėlimo aukštis m;
5) pastatytų įrenginių panaudojimo per darbo laikotarpį T koeficien
tas:

α=
čia N vid =

E
Tdarb

N vid
;
∑N

(54)

– vidutinis metų siurblinės galingumas per darbo laiko

tarpį; E – sunaudotas elektros energijos kiekis per metus; Tdarb – faktinis
siurblinės darbo laikas per metus, išreikštas valandomis.
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R. KUSTIENĖ

II DALIS

HIDROELEKTRINĖS
Metodiniai patarimai kursiniam projektui rengti

ĮVADAS
Visus energijos šaltinius galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes:
• tradicinius;
• atsinaujinančius.
Tradiciniai energijos šaltiniai yra akmens anglis, nafta, branduolinis
kuras ir kt. Atsinaujinantiems arba alternatyviems energijos šaltiniams pri
klauso saulės, vėjo, vandens, biomasės ir geoterminė energija. Lietuvoje
viena iš plačiausiai naudojamų atsinaujinančių energijos šaltinių rūšių yra
vandens arba hidroenergija. Dabar (2006 m.) Lietuvoje elektros energiją
gamina Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (HAE), Kauno hidroelektri
nė (HE) ir per 80 mažųjų hidroelektrinių. Ateityje hidroelektrinių statyba
turėtų plėstis, todėl būsimieji hidrotechnikos specialistai turi žinoti hidroe
nergetikos pagrindus, būti susipažinę su hidroelektrinių projektavimo prin
cipais, turėti supratimą apie pagrindinius hidroelektrinių įrenginius ir kt.
Šie metodiniai patarimai padės studentams rengiant Hidraulinių ma
šinų ir hidroelektrinių modulio hidroelektrinių dalies projektus, paskatins
plačiau naudotis specialiąja literatūra.
Kursiniame projekte turi būti:
• titulinis lapas;
• turinys;
• kursinio projekto užduotis;
• įvadas;
• aiškinamasis raštas su visais užduotyje nurodytais skyriais;
• išvados;
• brėžinys su projektuojamos hidroelektrinės planu ir pjūviu.
Kursinio projekto įvade aptariama problemos esmė, nurodomas dar
bo tikslas ir trumpai aptariama hidroelektrinės projektavimo eiga, pradinių
duomenų šaltiniai ir kt. Kituose kursinio projekto skyriuose nagrinėjami
klausimai pateikiami šių patarimų atitinkamuose skyriuose.
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1. BENDROJI DALIS
Kursiniame projekte projektuojama hidroelektrinė (HE) prie realaus
esamo tvenkinio, kurį studentas pasirenka iš Tvenkinių katalogo (Tvenki
nių..., 1998). Jame yra pateiktos kiekvieno Lietuvos administracinio rajono
schemos, kuriose pažymėti visi esami tvenkiniai, kurių vandens paviršiaus
plotas 5,0 ha ir didesnis. Kitame puslapyje lentelės forma pateikta pakan
kamai daug duomenų apie konkretų tvenkinį, žemių užtvanką, pertekliaus
vandens pralaidą ir kt. Tvenkinių kataloge esamų duomenų pavyzdys patei
kiamas 1.1 lentelėje.
Studentai atitinkamo rajono schemą su esamais tvenkiniais ir to rajo
no tvenkinių sąrašą su paryškintu nagrinėjamu tvenkiniu kursiniame pro
jekte įdeda prie užduoties.
1.1 lentelė. Alytaus rajono tvenkinių sąrašas
Upė

Eil. Tvenkinio
Nr. pavadinimas
1
1.

Pavadini
mas

2

3

Baseino Atstumas
plotas, nuo žiočių,
km2
km
4
5

Butrimiškių *5,5 – Rūdė

1,10

2. Krokialaukio

Peršėkė

254,0

26,30

3.

Kumečių

Metelytė

60,9

2,40

4.

Raižių

Ymilsa

1,8

3,70

Pagrindinis
baseinas
6
Nemuno mažieji intakai
Nemuno mažieji intakai
Nemuno mažieji intakai
Nemuno mažieji intakai

Debitas Qvid, Debitas Qg ,
m3/s
m3/s
7

8

1,090

0,071

0,300

0,012

0,012

0,001

1.1 lentelės tęsinys
Eil
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
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Plotas,
ha

Tūris,
1000xm3

9
8,5
75,3
7,5
6,2

10
1309,0
172,0
113,0

Tvenkinio charakteristikos prie NPL
Naudin
Maksima- Maksima- Vidutinis
gas tūris, Ilgis, km lus plotis, lus gylis,
gylis,
1000xm3
km
m
m
11
12
13
14
15
0,98
0,20
0,0
3,10
0,57
3,7
1,7
15,0
0,77
0,16
3,6
2,3
17,0
0,50
0,20
5,5
1,8

Kranto
ilgis,
km
16
2,40
7,20
1,65
1,20

1.1 lentelės tęsinys
Eil. NPL,
Nr.
m

ŽVL,
m

AVL,
m

1
17
18
19
1.
2. 79,30 79,30 80,18
3. 103,90 103,70 104,42
4. 143,00 142,70 143,65

Žemių užtvankos ketera
Plotis,
Altitudė, Ilgis,
m
m
m
20
21
22
81,25
105,90
144,50

245,0
140,0
276,0

8,0
9,0
6,5

Vandens pertekliaus pralaida (VPP)
Qsk, Skaič. tiki Hsl,
Tipas
myb., %
m3/s
m
23
24
25
26
šachtinė
1,5
šachtinė
33,00
1,0
4,9
slenkstinė 4,48
1,0
4,8
šachtinė
2,20
1,0
5,5

1.1 lentelės tęsinys
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.

Žemių užtvanka ir VPP
Pastatymo
Savininkas
metai
27
28
Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius

1981
1968
1987

Paskirtis
29
-

Vandens naudojimas
Pagrindinis nau
Projektinis kiekis,
1000xm3/metus
dotojas
30
31
0,0
0,0
0,0
0,0
-

1.1. Techniniai rodikliai
Šiame skyrelyje reikia pateikti pagrindinius projektuojamos HE tech
ninius parametrus, kad iš karto galima būtų susidaryti projektuojamos HE
bendrą vaizdą, t.y. prognozuoti, kokia bus įrengta galia, kiek pagamins
elektros energijos ir kt. Todėl čia pirmiausia trumpai apibūdinama projek
tuojamos hidroelektrinės geografinė padėtis ir 1.2 lentelėje pateikiami pa
grindiniai apskaičiuoti parametrai.
1.2 lentelė. Techniniai rodikliai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rodiklio pavadinimas
Turbinų tipas
Turbinų skaičius
Slėgio aukštis
Maksimalus turbinos debitas
Minimalus turbinos debitas
Maksimali turbinos galia
Minimali turbinos galia
HE įrengta galia
Energijos išdirbis vandeningais metais
Energijos išdirbis vidutinio vandeningumo metais
Energijos išdirbis sausais metais

Mato vienetas
vnt.
m
m3/s
m3/s
kW
kW
kW
kWh
kWh
kWh
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1.2. Hidromazgo charakteristikos
Šiame skyrelyje reikia detaliai apibūdinti nagrinėjamo hidromazgo
geografinę charakteristiką, t.y. nurodyti, kokiame rajone ir kurioje rajono
vietoje įrengtas tvenkinys, koks tvenkinio pavadinimas, kokia užtvenkta
upė, koks upės baseino plotas ties užtvanka, koks atstumas nuo upės žio
čių iki užtvankos, kokiam pagrindiniam baseinui priklauso nagrinėjama
upė. Čia taip pat reikia nurodyti statinius, kurie sudaro esamą hidromaz
gą, kada hidromazgas įrengtas, kas jo savininkas, kokia projektuota tven
kinio paskirtis ir koks numatytas vandens naudojimas iš šio tvenkinio
be hidroenergetikos. Taip pat reikia pažymėti, kad dabar prie šio hidro
mazgo projektuojama hidroelektrinė. Didelė dalis reikiamų duomenų yra
Tvenkinių kataloge, daugiau jų galima rasti kituose literatūros šaltiniuo
se ir internete.
Toliau reikia pateikti žemių užtvankos ir pertekliaus vandens pralai
dos charakteristikas.
Žemių užtvankos charakteristikos:
keteros altitudė				
m;
keteros peraukštėjimas virš NPL		
m;
keteros peraukštėjimas virš AVL		
m;
didžiausias aukštis				
m;
keteros ilgis				
m;
keteros plotis				
m.
Pertekliaus vandens pralaidos charakteristikos:
tipas;
medžiaga;
slėgio aukštis				
m;
skaičiuojamoji tikimybė			
%;
skaičiuojamasis debitas			
m3/s.

1.3. Tvenkinio charakteristikos
Pagrindinės tvenkinio charakteristikos yra jo vandens paviršiaus plo
tas, bendras ir naudingas tūriai, charakteringi tvenkinio vandens lygiai ir
kt. Duomenys apie tvenkinį randami ten pat, kur ir apie hidromazgą, t.y.
Tvenkinių kataloge.
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Altitudės:
normalusis patvankos lygis NPL		
maksimalusis patvankos lygis MaxPL
minimalusis patvankos lygis MinPL

m;
m;
m.

Tvenkinio plotas ir tūriai esant NPL:
paviršiaus plotas				
tūris					
naudingas tūris				
naudingo tūrio sluoksnis			

ha;
tūkst.m3;
tūkst.m3;
m.
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2. HIDROLOGINIAI SKAIČIAVIMAI
Hidroelektrinės galia priklauso nuo dviejų pagrindinių parametrų
– debito ir slėgio aukščio. Upės debitai tiek per metus, tiek daugiamečiame
laikotarpiuose labai kinta, todėl, norint nustatyti charakteringus debitus,
reikia atlikti hidrologinius skaičiavimus.
Priklausomai nuo to, kokie yra pradiniai duomenys, hidrologiniams
skaičiavimams taikoma skirtinga skaičiavimo metodika. Yra trys pagrindi
nės hidrologinių charakteristikų skaičiavimo metodikos:
• pagal ilgalaikius hidrometrinius stebėjimus;
• pagal upę – analogą;
• neturint stebėjimo duomenų.
Tiksliausia ir patikimiausia skaičiavimo metodika yra pagal ilgalai
kius stebėjimų duomenis. Kursiniame projekte galima taikyti paprastesnę
ir mažiau imlią darbui metodiką neturint stebėjimo duomenų. Hidrologi
niais skaičiavimais reikia apskaičiuoti nagrinėjamo baseino, t.y. upės ba
seino iki projektuojamos HE, vandens išteklius, nuotėkio pasiskirstymą
mėnesiais, vidutinius mėnesių debitus ir gamtosauginį debitą.

2.1. Vandens ištekliai
Nuotėkio tūris, pratekantis skaičiuojamuoju upės skerspjūviu per me
tus, vadinamas to baseino paviršinio vandens ištekliais. Vandens ištekliai
hidroenergetikos tikslams skaičiuojami vandeningiems, vidutinio vande
ningumo ir sausiems metams. Vandens ištekliams skaičiuoti taikoma hid
rologinių skaičiavimų metodika neturint stebėjimo duomenų. Tam tikslui
naudojami izolinijų žemėlapiai, iš jų nustatoma nuotėkio norma, t.y. viduti
nis daugiametis nuotėkio modulis. Vandens ištekliai apskaičiuojami pagal
šią formulę:
Wp = 0,001 · qp · A · t, 106 m3;
(2.1)
čia qp – atitinkamos tikimybės metų vidutinis nuotėkio modulis l/s km2;
A – nagrinėjamo upės baseino plotas km2;
t – sekundžių skaičius per metus (t = 31,536 ⋅ 106 s).
Atitinkamos tikimybės metų vidutinis nuotėkio modulis apskaičiuoja
mas pagal šią formulę:
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qp = q0 · Kp , l/s km2;
(2.2)
čia q0 – nuotėkio norma, t.y. vidutinis daugiametis nuotėkio modulis, l/s km2;
Kp – atitinkamos tikimybės modulinis koeficientas.
Nagrinėjamo baseino svorio centrui q0 nustatomas pagal nuotėkio nor
mos izolinijų žemėlapį (Gailiušis ir kt., 2001; Macevičius, 1969).
Norint nustatyti Kp, reikia žinoti variacijos ir asimetrijos koeficientus.
Nagrinėjamo upės baseino svorio centrui variacijos koeficientas nustato
mas iš vidutinio metinio debito variacijos koeficiento izolinijų žemėlapio
(Gailiušis ir kt., 2001; Macevičius, 1969). Asimetrijos koeficientas pasiren
kamas toks:
Cs = 2⋅ Cv .
(2.3)
Pagal žinomus dydžius Cv, Cs ir tikimybę randamas Kp (Macevičius,
1969; Poška ir Punys, 1996).

2.2. Vandens išteklių pasiskirstymas ir vidutiniai debitai
Žinant atitinkamos tikimybės metų vandens išteklius ties projektuo
jama hidroelektrine, galima apskaičiuoti jų pasiskirstymą mėnesiais ir vi
dutinius mėnesių debitus. Tam tikslui reikia nustatyti, kokiame nuotėkio
pasiskirstymo rajone yra nagrinėjama upė. Nuotėkio pasiskirstymo rajonas
nustatomas pagal Lietuvos mėnesio nuotėkio pasiskirstymo rajonų žemėla
pį (Macevičius, 1969) arba metų nuotėkio pasiskirstymo mėnesiais lentelę
(Gailiušis ir kt., 2001). Skaičiavimams pasirenkamas to rajono procentinis
nuotėkio pasiskirstymas.
Vidutinis mėnesio debitas apskaičiuojamas dalinant mėnesio nuotė
kio tūrį iš mėnesio sekundžių skaičiaus. Vidutinis metų debitas randamas
dalinant metų nuotėkio tūrį iš metų sekundžių skaičiaus. Skaičiavimai atlie
kami 2.1 lentelėje.
2.1 lentelė. Vandens išteklių pasiskirstymas ir vidutiniai debitai
Vandens
ištekliai

III

IV

V

VI

Mėnesiai
VII VIII IX
X
Vandeningi metai

Metų
XI

XII

I

II

%
106 m3
m3/s

57

2.1 lentelės tęsinys
Vidutinio vandeningumo metai
%
106 m3
m3/s
Sausi metai
%
106 m3
m3/s

2.3. Gamtosauginis debitas
Visais atvejais, kai upėje pastatoma užtvanka ir įrengiamas tvenkinys,
sutrikdomas natūralus upės hidrologinis režimas. Siekiant užtikrinti bent
minimalias ekosistemos gyvavimo sąlygas upėje žemiau užtvankos, būti
na iš tvenkinio į žemutinį bjefą praleisti tam tikrą debitą, kuris vadinamas
gamtosauginiu.
Pastačius projektuojamą hidroelektrinę ir jai dirbant gamtosaugi
nis debitas bus praleidžiamas per hidroelektrinės turbiną (arba turbi
nas), tačiau tais atvejais, kada hidroelektrinė nedirbs, gamtosauginį de
bitą reiks praleisti per specialius debito praleidimo įrenginius. Todėl
eksploatuojant hidromazgą, kuriame yra ir HE, reikia žinoti gamtosau
ginio debito dydį.
Gamtosauginį debitą reglamentuoja LR aplinkos ministro 2005 m.
liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-328 ,,Gamtosauginio vandens debito
apskaičiavimo tvarkos aprašas‘‘ (Gamtosauginio ..., 2005). Pagal šį doku
mentą gamtosauginis vandens debitas – Qg (išreiškiamas m3/s arba l/s) yra
skaičiuojamasis upės vandens debitas, kuris reikalingas, kad būtų užtikrina
mos minimalios ekosistemos gyvavimo sąlygos.
Pagrindinė gamtosauginio debito charakteristika yra vasaros-rudens
nuosėkio (V-X mėn.) 80% arba 95% tikimybės 30 sausiausių dienų paeiliui
vidutinis debitas (Qg = Q30min 80% arba Qg = Q30min 95%).
Upėms, kurių nuotėkis neišlygintas arba mažai išlygintas (natūralaus
reguliavimo koeficientas φ ≤ 0,65), gamtosauginis vandens debitas apskai
čiuojamas pagal 80% tikimybę:
Qg = Q30min 80% .
(2.4)
Upėms, kurių nuotėkis vidutiniškai arba visiškai išlygintas, t.y. natū
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ralaus reguliavimo koeficientas φ > 0,65, gamtosauginis vandens debitas
apskaičiuojamas pagal 95% tikimybę:
Qg = Q30min 95% .
(2.5)
Nuotėkio pasiskirstymo per metus natūralaus reguliavimo (nuotėkio
išlyginimo) koeficiento ϕ dydis apskaičiuojamas pagal daugiametę vidu
tinę paros vandens debitų trukmės kreivę. Kai nėra stebėjimo duomenų,
kreivė sudaroma pagal upių analogų duomenis.
Kursiniame projekte upės, kurioje pastatyta užtvanka, įrengtas tven
kinys ir projektuojama HE, tipas, nulemiantis jos natūralaus reguliavimo
koeficiento reikšmę, nustatomas iš Lietuvos upių vandens kaitos tipų, kate
gorijų ir grupių kartoschemos (Poška ir kt., 1996) arba Lietuvos upių nuo
tėkio netolygumo rodiklių lentelės (Gailiušis ir kt., 2001).
Gamtosauginis debitas skaičiuojamajame upės pjūvyje (nagrinėjamu
atveju ties projektuojama HE) apskaičiuojamas pagal formulę:
Qg = qp · A, l/s;
(2.6)
čia qp – šiltojo metų laikotarpio atitinkamos tikimybės (80% arba 95%) 30
parų minimalaus nuotėkio modulis, l/s km2;
A – upės baseino plotas ties užtvanka, prie kurios projektuojama HE,
km2.
Minimalaus nuotėkio modulis qp apskaičiuojamas pagal šią formulę
(Macevičius, 1969):
qp = q0 · (Fp · Cv + 1) , l/s km2;
(2.7)
čia q0 – šiltojo metų laikotarpio vidutinis daugiametis 30 parų minimalaus
nuotėkio modulis l/s km2;
Fp – 80% arba 95% tikimybės Fosterio funkcija;
Cv – minimalaus nuotėkio variacijos koeficientas.
Upės baseino iki projektuojamos HE svorio centrui q0 nustatomas pa
gal šilto laikotarpio minimalaus nuotėkio modulio izolinijų žemėlapį.
Minimalaus nuotėkio variacijos koeficientas Cv šiltajam laikotarpiui
apskaičiuojamas pagal formulę:
Cv = 0,65 – 0,58 · 1g q0 ;
(2.8)
čia q0 – tas pats, kaip (2.7) formulėje.
Asimetrijos koeficientas Vakarų ir Vidurio Lietuvos sritims yra:
Cs = 2 · Cv ,
(2.9)
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o Pietryčių sričiai
Cs = 3 · Cv .
(2.10)
Pagal šiltojo laikotarpio minimalaus nuotėkio modulio izolinijų žemė
lapį nustatoma, kokiai sričiai priklauso nagrinėjamos upės baseinas. Žinant
Cs ir tikimybę, randama Fp reikšmė.
Visi reikalingi žemėlapiai ir lentelė Fosterio funkcijai nustatyti yra li
teratūros šaltiniuose ,,Lietuvos upių hidrologinių charakteristikų skaičiavi
mo metodai‘‘ (Macevičius, 1969), ,,Lietuvos upės‘‘ (Gailiušis ir kt., 2001),
Inžinerinė hidrologija‘‘ (Poška ir Punys, 1996).
Atlikus hidrologinius skaičiavimus reikia parašyti išvadas apie van
dens išteklius, vidutinius metų debitus ir gamtosauginį debitą skaičiuojama
jame pjūvyje, t.y. upės pjūvyje ties projektuojama hidroelektrine.
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3. VANDENS ŪKIO SKAIČIAVIMAI
Vandens ūkio skaičiavimais reikia patikslinti kokį vandens debitą gali
ma bus naudoti hidroenergetikai. Tam tikslui reikia įvertinti kitus vandens
vartotojus, vartojančius vandenį iš to paties tvenkinio, nustatyti kaip bus
praleidžiamas gamtosauginis debitas, t.y. ar jis bus praleidžiamas per turbi
nas ar specialius vandens praleidimo įrenginius, įvertinti vandens nuosto
lius iš tvenkinio ir tvenkinio papildymą kritulių vandeniu.

3.1. Vandens nuostoliai iš tvenkinio
Vandens nuostolius iš tvenkinio sudaro:
• filtracijos nuostoliai;
• išgaravimo nuostoliai;
• nuostoliai dėl ledo susidarymo.
Be to, vandens kiekis tvenkinyje papildomas kritulių vandeniu, tie
siogiai iškrentančiu į tvenkinį. Šias papildomas vandens pajamas taip pat
reikia įvertinti.
Nuostoliai dėl ledo susidarymo nepriimami dėmesin, kadangi susida
ręs tvenkinyje ledas jame ir ištirpsta.
Filtracijos nuostoliai pasirenkami pagal (Poška ir Punys, 1996). Pri
klausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, kurios gali būti geros, vidutinės
arba blogos, nustatomas metinis filtracijos nuostolių sluoksnis F cm. Lai
koma, kad metų laikotarpiui filtracijos nuostoliai pasiskirsto tolygiai. Taigi
vieno mėnesio filtracijos nuostoliai
, mm .

(3.1)

Išgaravimo nuostoliams skaičiuoti taikoma Poškos ir Punio vadovėly
je (1996) pateikta skaičiavimo metodika. Vidutinio daugiamečio garavimo
E0 mm vandens telkiniuose lygis nustatomas pagal minėtoje metodikoje
pateiktą žemėlapį. Kadangi nuostoliai turi būti skaičiuojami kritiškam at
vejui, tai garavimo nuostoliai pasirenkami garavimo požiūriu sausų 10% ti
kimybės metų. Modulinis koeficientas 10% tikimybės metams nustatomas
pagal (Poška ir Punys, 1996). Taigi išgaravimas 10% tikimybės metais
E10% = E0 · K10% , mm.
(3.2)
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Išgaravimo pasiskirstymas mėnesiais pasirenkamas pagal daugiame
čio garavimo procentinį pasiskirstymą (Poška ir Punys, 1996). Skaičiavi
mai atliekami 3.1 lentelėje.
3.1 lentelė. Garavimas nuo tvenkinio vandens paviršiaus
vidutiniais ir garavimo požiūriu sausais 10% tikimybės metais
Mėnuo
%
E0, mm

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Metų

E10%, mm

Krituliai, iškritę tiesiogiai į tvenkinį, papildo tvenkinio vandens atsar
gas. Krituliai pasirenkami kritulių pasiskirstymo požiūriu sausų 90% tiki
mybės metų. Kiekvieno mėnesio kritulių vandens kiekis X0 pasirenkamas
iš (Lietuvos..., 1980). 90% tikimybės metų modulinis koeficientas K90% nu
statomas pagal (Punys, 2000).
90% tikimybės krituliai apskaičiuojami taip:
X90% = X0 · K90% , mm.
(3.3)
Skaičiavimai atliekami 3.2 lentelėje.
3.2 lentelė. Mėnesio krituliai vidutiniais ir sausais metais
Mėnuo
X0, mm

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Metų

X90%, mm

Žinant filtracijos, išgaravimo nuostolius bei kritulių kiekį, tiesiogiai
iškrentantį į tvenkinį, apskaičiuojami suminiai vandens nuostoliai ir jie iš
reiškiami nuotėkio tūriu ir debitu.
Nuotėkio tūris apskaičiuojamas taip:
Wn = 0,001 · N · A , 106 m3;
(3.4)
čia N – suminiai vandens nuostoliai mm;
A – tvenkinio paviršiaus plotas km2.
Skaičiavimai atliekami 3.3 lentelėje.
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3.3 lentelė. Suminiai vandens nuostoliai
Mėnuo

f,
mm

E10%,
mm

X90%,
mm

N,
mm

Wn,
106 m3

Q n,
m3/s

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Metų

3.2. Vandens debitas, galimas naudoti hidroenergetikai
Hidroenergetikai galima bus naudoti ne visą upe pritekantį debitą, nes
dalis jo teks tvenkinyje susidarantiems nuostoliams padengti. Be to, tven
kinio vanduo gali būti naudojamas ir kitiems tikslams, pvz., drėkinimui,
žuvininkystei. Apie kitus vandens naudotojus arba vartotojus duomenys
pateikti Tvenkinių kataloge (Tvenkinių..., 1998).
Kaip bus praleidžiamas gamtosauginis debitas, reikia prognozuoti
dabar, t.y. projektuojant HE. Jis gali būti praleidžiamas per turbinas, žuvi
takius arba per specialius gamtosauginio debito praleidimo įrenginius. Jei
gu gamtosauginis debitas bus praleidžiamas per žuvitakius arba specialius
praleidimo įrenginius, tai jį taip pat reikia minusuoti iš upės debito, galimo
naudoti hidroenergetikai. Skaičiavimai atliekami 3.4 lentelėje.
3.4 lentelė. Debitas, galimas naudoti hidroenergetikai
Mėn.

Pritekėjimas
W, 106m3 Q, m3/s

Nuostoliai
Wn, 106m3 Qn, m3/s

Gamtosauga
Hidroenergetika
Wg, 106m3 Qg, m3/s WHE, 106m3 QHE, m3/s

Vandeningi metai
I
II
III
IV
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3.4 lentelės tęsinys
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Metų
Vidutinio vandeningumo metai
Sausi metai

3.3. Debito, galimo naudoti hidroenergetikai,
pasiskirstymo ir trukmių grafikai
Pagal 3.2 skyrelyje apskaičiuotą hidroenergetikai galimą naudoti
debitą sudaromi debito pasiskirstymo ir debito trukmių grafikai vande
ningiems, vidutinio vandeningumo ir sausiems metams. Šie grafikai rei
kalingi parenkant skaičiuojamąjį hidroelektrinės debitą ir skaičiuojant
galimą hidroelektrinės išdirbį. Grafikų pavyzdžiai pateikti 3.1 ir 3.2 pa
veiksluose.

3.1 pav. Debito pasiskirstymo grafikas
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3.2 pav. Debito trukmių grafikas
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4. HIDROENERGETINIAI SKAIČIAVIMAI
Hidroenergetiniais skaičiavimais nustatoma įrengta hidroelektrinės
galia, turbinų tipas ir skaičius, hidroelektrinės išdirbis. Norint nustatyti ga
limą hidroelektrinės galią, reikia žinoti skaičiuojamąjį slėgio aukštį ir skai
čiuojamąjį debitą.

4.1. Skaičiuojamasis hidroelektrinės slėgio aukštis
Hidroelektrinės slėgio aukštis yra aukščių skirtumas tarp aukštutinio
(ABVL) ir žemutinio (ŽBVL) bjefų vandens lygių. Vandens lygiai bjefuo
se nėra pastovūs. Aukštutiniame ir žemutiniame bjefuose jie kinta nuo mak
simalių iki minimalių. Aukštutiniame bjefe maksimalūs vandens lygiai daž
niausia būna potvynių metu, kada vanduo teka ne tik per turbinas, bet ir per
potvynių pralaidas. Minimalūs vandens lygiai dažniausiai būna prieš pava
sario potvynį, kada tvenkinyje vandens lygis pažeminamas iki minimalaus,
kad atsirastų galimybė kaupti pavasario potvynio vandenį. Eksploatacijos
metu tvenkinyje dažnai nusistovi normalusis patvankos lygis (NPL).
Žemutiniame bjefe vandens lygis priklauso nuo praleidžiamo per hid
roelektrinę ir potvynių pralaidą debito. Norint žinoti vandens lygį esant
skirtingiems debitams, reikėtų sudaryti žemutinio bjefo debitų kreivę.
Kadangi šiuo atveju žemutinio bjefo debitų kreivės nėra, skaičiuoja
masis hidroelektrinės slėgio aukštis pasirenkamas lygus statiniam vandens
slėgio aukščiui, atėmus hidraulinius nuostolius, susidarančius vandens ėmi
mo įrenginiuose ir vamzdynuose, vandeniui pratekant iš aukštutinio bjefo
į žemutinį. Statinis slėgio aukštis pasirenkamas pastovus ir lygus Hsl (Tven
kinių..., 1998).
Kol nesuprojektuoti vandens ėmimo įrenginiai ir vamzdynai, tiksliai
nustatyti hidraulinius nuostolius nėra galimybės. Todėl laikoma, kad hid
rauliniai nuostoliai sudarys 5% nuo statinio slėgio aukščio
hw = 0,05Hsl, m.

(4.1)

Skaičiuojamasis slėgio aukštis
Hsk = Hsl – hw, m .
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(4.2)

4.2. Skaičiuojamasis hidroelektrinės debitas
Skaičiuojamasis hidroelektrinės debitas yra antroji iš pagrindinių hid
roelektrinės charakteristikų (pirmoji – hidroelektrinės slėgio aukštis), le
miančių įrengtą (instaliuotą) hidroelektrinės galią. Skaičiuojamasis debitas
nustatomas remiantis vandens ūkio ir ekonominiais skaičiavimais, įverti
nant kitų vandens naudotojų imamą vandens debitą, gamtosauginį debitą ir
kt. Apytikriams skaičiavimams skaičiuojamasis hidroelektrinės debitas pri
klausomai nuo nuotėkio reguliavimo galimybių gali būti pasirinktas apie
1,2...2 kartus didesnis už vidutinį daugiametį debitą. Taigi
Qsk = (1,2...2)Qvid.50%, m3/s;
(4.3)
čia Qvid.50% – 50% tikimybės metų vidutinis debitas, galimas naudoti hidro
energetikai. Jis pasirenkamas iš 3.4 lentelės.

4.3. Skaičiuojamoji hidroelektrinės galia
Skaičiuojamoji hidroelektrinės galia nustatoma pagal šią formulę:
(4.4)
Psk = 9,81 · Qsk. · Hsk · h , kW;
3
čia Qsk.. – skaičiuojamasis hidroelektrinės debitas m /s;
Hsk – skaičiuojamasis hidroelektrinės slėgio aukštis m;
h – hidroagregato naudingumo koeficientas.
h = ht · hg · hp ;
(4.5)
čia ht –hidraulinės turbinos naudingumo koeficientas, ht = 0,85...0,90;
hg – hidrogeneratoriaus naudingumo koeficientas, hg = 0,80...0,90;
hp – sūkių perdavimo mechanizmo naudingumo koeficientas.
Esant hidroagregato galiai didesnei kaip 200 kW, hidroturbina su hid
rogeneratoriumi paprastai jungiami vienu velenu ir tada hp = 1.0. Esant
mažesnei hidroagregato galiai gali būti naudojamos krumpliaratinė arba
diržinė pavaros. Krumpliaratinės pavaros hp = 0,90...0,94, reduktorinės −
hp = 0,95...0,97, plokščio diržo − hp = 0,95...0,97, trapecinio diržo − hp =
0,97...0,98 (Jablonskis ir kt., 1996; P.Fraenkel, 1991).

4.4. Turbinų parinkimas
Projektuojamai hidroelektrinei turbinų tipas ir skaičius parenkami pa
gal skaičiuojamąjį slėgio aukštį Hsk ir skaičiuojamąjį debitą Qsk.
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Turbinų skaičius parenkamas vadovaujantis tokiais samprotavimais
(Kustienė ir Poška, 1997):
• Didinant agregatų skaičių, brangsta hidroelektrinės statyba, bet kar
tu didėja elektros energijos tiekimo vartotojams patikimumas bei netoly
gaus nuotėkio panaudojimo galimybės. Kai agregatų pakankamai daug, jie
visada gali dirbti su didžiausiu naudingumo koeficientu.
• Agregatų skaičius priklauso nuo turbinų tipo. Kaplano, kaušinėms
ir lėtaeigėms Frensiso tipo turbinoms agregatų gali būti ir mažiau, o greita
eigėms Frensiso tipo ir ypač propelerinėms – daugiau, nes tik tuomet jos
dirbs optimaliai.
• Greitaeigių turbinų sūkių dažnis didesnis, todėl ir pačios turbinos, ir
generatoriai yra mažesni, taigi reikia ir mažesnio hidroelektrinės pastato.
Tačiau, didėjant greitaeigumui, didėja kavitacijos koeficientas, mažėja leis
tinas siurbimo aukštis, todėl turbinas tenka įrengti žemiau (žemutinio bjefo
vandens lygio atžvilgiu), o tai brangina hidroelektrinės statybą;
• Agregatų skaičius priklauso ir nuo to, ar hidroelektrinė dirba izoliuo
tai, ar energetinėje sistemoje. Izoliuotai dirbančiai hidroelektrinei reikia
daugiau agregatų, o dirbančiai energetinėje sistemoje – gali būti ir vienas.
Nustačius agregatų skaičių, apskaičiuojama vieno agregato galia. Daž
niausiai projektuojami keli vienodi agregatai, tačiau gali būti ir skirtingi,
pvz., parenkamas agregatas, galintis dirbti praleidžiant gamtosauginį debitą.
Mažose hidroelektrinėse dažniausiai projektuojami 1...3 agregatai.
Kiek galutinai įrengti agregatų, turėtų lemti ekonominiai skaičiavimai, at
likti keletui variantų.
Nustačius turbinų skaičių preliminariai apskaičiuojamas turbinos dar
bo rato skersmuo:
, m;

(4.6)

čia Qsk – vienos turbinos skaičiuojamasis debitas, m3/s;
– perskaičiuotas debitas m3/s, t.y. toks debitas, kurį praleistų turbina
esant slėgio aukščiui, lygiam 1 m ir darbo rato skersmeniui, lygiam 1 m;
Hsk – skaičiuojamasis slėgio aukštis, m.
Perskaičiuotas debitas pasirenkamas iš turbinos modelio charakte
ristikų. Priklausomai nuo turbinos darbo rato tipo ir kavitacinių charakte
ristikų jis kinta nuo 0,9 iki 2,0 m3/s. Preliminariems skaičiavimams šį dydį
galima priimti apie 1,2 m3/s (Jablonskis ir kt., 1996).
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Turbinos sukimosi greitis apskaičiuojamas pagal šią formulę:
, aps/min;

(4.7)

čia – perskaičiuotas turbinos sukimosi greitis aps/min, t.y. toks sukimo
si greitis, kuriuo suktųsi turbina esant slėgio aukščiui, lygiam 1 m ir darbo
rato skersmeniui, lygiam 1 m.
pasirenkamas nuo 120 iki 150 aps/min (Jablonskis ir kt., 1996);
Hsk – skaičiuojamasis slėgio aukštis m;
D – apskaičiuotas turbinos darbo rato skersmuo m.
Nustačius turbinų skaičių, skaičiuojamąjį slėgio aukštį, skaičiuojamą
jį turbinų debitą ir preliminarius darbo rato skersmenį bei sukimosi greitį,
iš katalogų parenkamos hidraulinės turbinos, užrašomi parinktų turbinų ti
pai ir parametrai: D, n, H, Qmax, Qmin, Pmax, Pmin, hs (siurbimo aukštis). Paren
kama keletas galimų variantų ir iš jų pasirenkamas optimaliausias.
Švedų firmos FLYGT gaminamų Kaplano tipo turbinų, sublokuotų
su generatoriais ir galimų įrengti vamzdyje net nestatant jokio HE pastato,
parinkimo grafikas pateikiamas 4.1 paveiksle. Jame pagal skaičiuojamąjį
slėgio aukštį ir skaičiuojamąjį vienos turbinos debitą parenkamas turbi
nos numeris, o pagal jį iš 4.2 paveikslo nustatomi turbinai įrengti reikiami
vamzdyno parametrai. Detalesnius duomenis apie turbinos galią, sukimosi
greitį ir kt. galima rasti kataloge (Flygt-E..., 1993).

4.1 pav. FLYGT firmos gaminamų Kaplano tipo turbinų, sublokuotų su
generatoriais, parinkimo grafikas

4.2 pav. FLYGT firmos gaminamoms turbinoms reikiamo vamzdyno parametrai

Čekų firmos ČKDBlansko gaminamų turbinų
parinkimo grafiko pavyzdys
pateikiamas 4.3 paveiksle.
Jame pagal skaičiuojamąjį
slėgio aukštį ir skaičiuoja
mąjį vienos turbinos debitą
nustatomas turbinos darbo
rato skersmuo, maksimalus
ir minimalus turbinos debi
tas, maksimali ir minimali
turbinos galia, darbo rato
sukimosi greitis ir leistinas
čiulpvamzdžio siurbimo
aukštis (arba leistinas tur
binos darbo rato įrengimo
aukštis virš žemutinio bje
fo vandens lygio). Analo
giškus grafikus kitokiems
slėgio aukščiams ir debi
tams galima rasti kataloge
4.3 pav. Čekų firmos ČKD – Blansko gaminamų
(ČKD-Blansko..., 2004).

Kaplano tipo turbinų 4-KP-10 parinkimo grafikas
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4.5. Naudingo tvenkinio tūrio analizė
Naudingas tvenkinio tūris yra vandens tūris, telpantis tarp normaliojo
vandens lygio (NPL) ir minimalaus vandens lygio (MinVL). Hidroenerge
tikai ši tvenkinio charakteristika yra labai svarbi, nes parodo kokiu režimu
galės dirbti hidroelektrinė. Jeigu naudingas tvenkinio tūris mažas arba vi
sai jo nėra, hidroelektrinė iš esmės galėtų dirbti tik su natūraliu upės nuotė
kiu, kuris per metus labai kinta. Jeigu naudingas (reguliuojantis) tvenkinio
tūris pakankamai didelis, hidroelektrinė galėtų dirbti piko režimu, geriau
išnaudoti upės nuotėkį.
Kursiniame projekte reikia palyginti naudingą tvenkinio tūrį su vidu
tinio vandeningumo metų paros maksimaliu ir paros minimaliu nuotėkio
tūriu, nustatyti per kiek laiko vienu ar kitu atveju galėtų būti užpildytas
naudingas tvenkinio tūris ir parašyti išvadą apie tvenkinio reguliavimo ga
limybes.

4.6. Hidroelektrinės išdirbis
Hidroelektrinės produkcija yra jos dėka gauta elektros energija.
Hidroelektrinės pagaminta elektros energija yra vadinama hidroelektri
nės išdirbiu. Hidroelektrinės išdirbis apskaičiuojamas pagal šią formu
lę:
EHE = PHE · t, kWh;

(4.8)

čia PHE – vidutinė hidroelektrinės galia kW;
t – laikas, kai hidroelektrinė dirba tokia galia val.
PHE = 9,81QturbHsk · h , kW.

(4.9)

Hidroelektrinės suminis turbinų debitas ir galia apskaičiuojami 4.1
lentelėje.
4.1 lentelė. Suminis turbinų debitas ir galia
Mėn.

Hsk , m

Veikiančių turbinų
skaičius

Suminis turbinų
debitas Qturb, m3/s

Suminė galia,
PHE , kW

Vandeningi metai
Vidutinio vandeningumo metai
Sausi metai
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Veikiančių turbinų skaičius ir jų suminis debitas nustatomi iš debito
pasiskirstymo (3.1 pav.) ir debito trukmių (3.2 pav.) grafikų, kuriuose turi
būti pažymėti maksimalūs ir minimalūs turbinų debitai.
Žinant kiekvieno mėnesio suminę turbinų galią ir valandų skaičių per
mėnesį, kurį jos gali dirbti tokia galia, pagal (4.8) formulę apskaičiuojamas
hidroelektrinės išdirbis. Skaičiavimai atliekami 4.2 lentelėje.
4.2 lentelė. Hidroelektrinės išdirbis
Mėn.

QHE,
m3/s

Qturb ,
m3/s

K = QHE / Qturb

Mėn. val.
skaičius

Turbinų
darbo val.
skaičius

PHE ,
kW

HE išdirbis
EHE , kWh

Vandeningi metai
Vidutinio vandeningumo metai
Sausi metai

Jeigu koeficientas K ≥ 1, tai turbinų darbo valandų skaičius lygus mė
nesio valandų skaičiui, o jeigu K < 1, tai turbinų darbo valandų skaičius
bus lygus mėnesio valandų skaičiui, padaugintam iš koeficiento K.
QHE pasirenkamas iš 3.4 lentelės, t.y. vidutinis mėnesio debitas, gali
mas naudoti hidroenergetikai. Qturb ir PHE pasirenkami iš 4.1 lentelės.
Apskaičiavus skirtingo vandeningumo metų atskirų mėnesių hidroe
lektrinės išdirbį, reikia apskaičiuoti metų išdirbį, kuris yra lygus atskirų
mėnesių išdirbių sumai.
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5. HIDROELEKTRINĖS PROJEKTAVIMAS
Nustačius galimą HE galią ir apskaičiavus galimą HE išdirbį, reikia
suprojektuoti hidroelektrinės pastatą, vandens įtekėjimo ir nutekėjimo įren
ginius ir kt.
HE pastato paskirtis – talpinti hidroagregatus su pagalbiniais mecha
niniais ir elektriniais įrenginiais. Tais atvejais, kai hidrogeneratorius panar
dinamas po vandeniu, hidroelektrinės pastato gali ir nebūti. Tuomet hidro
agregatas įrengiamas tiesiog vamzdyje.
Hidroelektrinės pastato matmenys priklauso nuo slėgio aukščio, turbi
nų ir generatorių skaičiaus, tipo ir dydžio, vandens įtekėjimo ir nutekėjimo
įrenginių ir kt. Pastato konstrukcija priklauso nuo jo padėties hidromazge.
Masyviausi būna užtvankinių HE pastatai, nes jie turi atlaikyti hidrosta
tinį vandens slėgį. Daug lengvesni prieužtvankinių ir derivacinių HE pa
statai. Sąlygiškai skiriamos povandeninė ir viršvandeninė pastato dalys.
HE pastato dalis, esanti žemiau žemutinio bjefo vandens lygio, vadinama
povandenine, o esanti aukščiau – viršvandenine. Pastatų su reaktyvinėmis
turbinomis povandeninėje dalyje įrengiamos turbinų kameros, kreipračiai,
darbo ratai ir čiulpvamzdžiai, o viršvandeninėje dalyje – hidrogeneratoriai,
transformatoriai ir įvairūs pagalbiniai įrenginiai. Mažųjų HE povandeninė
pastato dalis dažniausiai statoma iš betono ir gelžbetonio, viršvandeninei
gali būti naudojamos ir kitokios medžiagos. Detaliau mažųjų hidroelektri
nių pastatų projektavimas aprašytas literatūroje (Kustienė ir Poška, 1997;
Jablonskis ir kt., 1996 ir kt.).
Šiame 5 skyriuje studentai detaliai aprašo savo projektuojamą hidro
elektrinę, vandens įtekėjimo į HE ir jo nutekėjimo įrenginius ir kitus pa
rametrus, pateikiamus hidroelektrinės brėžinyje. Hidroelektrinės brėžinio
pavyzdys pateikiamas 5.1 paveiksle.
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5.1 pav. Hidroelektrinės planas ir pjūvis: 1 – prieškamerė; 2 – turbinos kamera;
3 – čiulpvamzdis; 4 – turbina; 5 – generatorius
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6. EKONOMINIAI SKAIČIAVIMAI
Svarbiausi HE ekonominiai rodikliai yra statybos kaina, vienos kilo
vatvalandės savikaina ir HE statybos išlaidų atsipirkimo laikas.
Apytikriai HE statybos kaina nustatoma taip:
(6.1)
K = PHE · k, Lt;
čia PHE – įrengta (instaliuota) HE galia, kW;
k – vieno įrengto kW kaina, Lt.
Įrengta (instaliuota) galia yra lygi visų hidroelektrinėje įrengtų agrega
tų maksimaliai suminei galiai.
Vieno įrengto kW kaina kinta nuo 4000 iki 12000 Lt (Burneikis ir Jab
lonskis, 1998; Mažųjų HE..., 2001).
Vienos kilovatvalandės (1 kWh) savikaina nustatoma taip:
Lt/kWh;

(6.2)

čia I – HE eksploatacijos išlaidos per metus, Lt;
EHE – HE elektros energijos išdirbis kilovatvalandėmis per metus, pasi
renkamas iš 4.2 lentelės kWh.
HE eksploatacijos išlaidos susideda iš atskaitymų kapitaliniam ir ei
namajam remontui, išlaidų medžiagoms, reikalingoms HE eksploatacijai,
įsigyti, darbo užmokesčio aptarnaujančiam personalui ir kt. Jos sudaro 1%
– 2,5% nuo statybos kainos (Burneikis, 1998). Taigi
I = (0,01...0.025)K, Lt.
(6.3)
HE statybos išlaidų atsipirkimo laikas nustatomas taip:
metai;

(6.4)

čia K – HE statybos kaina, apskaičiuota pagal (6.1) formulę Lt;
G – grynosios metinės pajamos (netto) Lt.
Grynosios metinės pajamos G gaunamos iš bendrųjų pajamų B, gau
tų pardavus elektros energiją, atėmus eksploatacijos išlaidas I. Bendrosios
pajamos nustatomos taip:
(6.5)
B = EHE · a, Lt;
čia EHE – HE elektros energijos išdirbis per metus kWh;
a – kaina, kuri mokama už vieną pagamintą kilovatvalandę Lt.
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Taigi
G = B – I, Lt.
(6.6)
Hidroelektrinės ekonominiai skaičiavimai paprastai atliekami viduti
nio vandeningumo metams.
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IŠVADOS
Atlikus visus skaičiavimus ir HE projektavimą pateikiamos išvados.
Jose turi būti nurodyta projektuojamos HE galia, energijos išdirbis, staty
bos kaina, vienos kWh savikaina ir HE statybos išlaidų atsipirkimo laikas.
Pagrindinė išvada turi būti apie projektuotos hidroelektrinės statybos tiks
lingumą.
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