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Įvadas
Šie metodiniai patarimai visų pirma skirti Aplinkos inžinerijos stu
dijų krypties Hidrotechnikos inžinerijos programos pagrindinių studijų
(bakalauro) studentams, besimokantiems Hidrotechnikos statinių dalyko
(VŽHTBO4). Patarimais galės naudotis Vandens apsaugos inžinerijos ir
valdymo programos studentai studijuodami Aplinkosaugos hidrotechnikos
statinių dalyką (VŽHTB11), be to, patarimais galės naudotis abiejų progra
mų neakivaizdinių studijų studentai. Pastarieji atliks ne visus, o tik dėsty
tojo nurodytus laboratorinius darbus.
Prieš kiekvieną laboratorinį darbą studentai privalo susipažinti su te
orine to darbo dalimi ir jo atlikimo tvarka (būti išklausę teorinį kursą ir
atidžiai perskaitę laboratorinio darbo aprašymą). Dėstytojas studentų pasi
rengimą gali patikrinti darbo pradžioje.
Laboratoriniai darbai atliekami pogrupėmis, tačiau kiekvienas studen
tas individualiai studijuoja aprašymus, užsirašo bandymų, stebėjimų, ma
tavimų ar analizės rezultatus, atlieka reikalingus skaičiavimus, schemas,
darbo pabaigoje savarankiškai suformuluoja išvadas. Išvadose atsakoma į
darbo tikslo klausimus, akcentuojamos santykinės matuotų ir teorinių reikš
mių paklaidos, kiti originalūs teiginiai.
Dėstytojas, vadovavęs darbui, jo aprašyme padaro žymą. Studentas,
ruošdamasis atlikti ir ginti atliktus laboratorinius darbus, be šių metodinių
patarimų, privalo naudotis ir papildoma literatūra, nurodyta dėstytojo daly
ko programoje arba šiuose patarimuose. Laboratorinių darbų aprašymo pa
baigoje yra pateikti gynimo klausimai. Kiekvieną laboratorinį darbą studen
tas turi individualiai apsiginti nurodytu laiku, o dėstytojas studento žinias
ir darbo išvadas, baigtumą bei įforminimo kokybę turi įvertinti pažymiu.
Dirbant laboratorijoje reikia griežtai laikytis nustatytos tvarkos ir sau
gaus darbo taisyklių. Už tyčinį laboratorijų inventoriaus sugadinimą stu
dentas atsako materialiai.



Pirmas laboratorinis darbas
HIDROMAZGŲ MAKETŲ ANALIZĖ
Tikslas: 1) įsisavinti hidromazgų sąvoką; 2) maketuose išanalizuoti
hidromazgų specifiką; 3) nustatyti pateiktų hidromazgų maketų paskirtį.

1. Teoriniai pricipai
Hidromazgas yra funkcionaliai susijusių hidrotechnikos statinių kom
pleksas, sutelktas vienoje vietoje. Hidromazgai yra įvairūs, literatūroje ap
tinkama įvairių klasifikacijų.
1.1 paveiksle pateikta viena iš naujausių įteisintų Lietuvoje klasifika
cijų pagal (STR 2.02.05:2004).

2. Darbo eiga
Susipažįstama su pateiktų hidromazgų maketais, jų konstrukcija. Nu
statoma paskirtis, atliekama hidrotechnikos statinių ir jų elementų analizė,
išsiaiškinamos hidromazgo eksploatacijos ypatybės.
1.1. Reikia nubraižyti kiekvieno pateikto hidromazgo eskizinį planą
ir bent vieną būdingą eskizinį pjūvį.
1.2. Sužymėti ir išvardinti hidrotechnikos statinius ir jų pagrindinius
elementus.
1.3. Nustatyti paskirtį.

3. Išvados
Rašomos pagal laboratorinio darbo tikslo klausimus, atsižvelgiant į
gautus darbo rezultatus. Nurodyti ir aptarti pastebėtus makete konstrukci
nius netikslumus.

4. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1.
2.
3.
4.


Mokėti aptarti dėstytojo nurodyto hidromazgo maketą.
Kas yra hidromazgas?
Pagal ką klasifikuojami hidromazgai?
Kokie būna hidromazgai pagal paskirtį?

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kokius žinote hidromazgus Lietuvoje?
Kokia yra ramto paskirtis?
Kokia yra tauro paskirtis?
Kokia yra priešslenkstės paskirtis?
Kokia yra užslenkstės paskirtis?
Kokia yra risbermos paskirtis?
Kokia yra išplovimo duobės paskirtis?
Kas įrengiama užslenkstėje?
Kiek ramtas turi dalių?
SBGU yra trijų angų. Kaip atidarysite uždorius potvynio debi
tui praleisti?
Apibūdinkite – kompleksinės paskirties hidromazgą.
Kokie hidromazgai būna pagal statybos vietą?
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Antras laboratorinis darbas
GEOFILTRACIJOS PER VIENALYTĖS ŽEMIŲ UŽTVANKOS
ANT LAIDAUS PAGRINDO GRUNTINIO MODELIO TYRIMAS
Tikslas: 1) susipažinti su nusistovėjusios tiesioginės profilinės ge
ofiltracijos per žemių užtvankos su vamzdiniu nepatvenktu drenažu ant
laidaus pagrindo gruntinį modelį (2.1 pav.) pobūdžiu; 2) nustatyti geofil
tracinės tėkmės parametrus; 3) stebėti ir įvertinti užtvankos ir jos pagrindo
gruntų filtracinį stiprumą.

1. Teoriniai pagrindai
Nagrinėjamu atveju geofiltracinė tėkmė yra laminarinė neslėginė
– tarp viršutinės užtvankos dalies ir jos papėdės (tarp ABVL ir vamzdinio
drenažo) susidaro kreivinis depresijos paviršius (pjūvyje – depresijos krei
vė). Žemiau jos iki vandensparos yra vientisa geofiltracinė tėkmė, kurios
pradžia yra visas aukštutinio bjefo šlapiasis perimetras, o pabaiga – drena
žo atvirkštinio filtro išorinis kontūras. Filtruojantis vandeniui per gruntą,
patvenkto vandens slėgio aukštis mažėja tėkmės kryptimi – tai rodo mode
lyje įtaisyti pjezometrai.

1.1. geofiltracinės tėkmės parametrai
1. Geofiltracinio slėgio aukščiai. Depresijos kreivė. Išsisunkimo zo
na. Ekvipjezės.
Geofiltracinio slėgio aukščiai hgf – tai pjezometriniai (ir pitometriniai)
slėgio aukščiai (hgf ≡ hpj = hpit), matuojami nuo žemiausio vandens lygio ge
ofiltracinės tėkmės srityje.
Pastaba: hpj ≈ hpit todėl, kad greitinis, arba pitometrinis, slėgis

αvgfg2f / 2 g ≈ 0 .

Bet kurio pjezometro prijungimo taške
hgfj = Z jp.j – Z ŽBVL ,

(2.1)

čia Z pj.j ir Z ŽBVL – vandens lygio aukščiai (altitudės) j-tajame pjezomet
re ir ties žemiausiu vandens lygiu, matuojant nuo horizontalios atskaitymo
plokštumos.


Bet kuriame kitame geofiltracinės tėkmės srities taške Zpj (taip pat ir
hgf) reikšmės nustatomos interpoliuojant.
Depresijos kreivė yra neslėginės geofiltracinės tėkmės užtvankoje vir
šutinė riba (neatsižvelgiant į kapiliarinę zoną). Bet kuriame jos taške geofil
tracinis slėgio aukštis hgfgdf , j yra lygus geometriniam to taško aukščiui yd ,
matuojant nuo ZŽBVL, t.y.:

hgfgdf , j = y dj .

(2.2)

Dėl kapiliarinių reiškinių modelyje depresijos kreivė vizualiai neįžiū
rima. Ji nustatoma grafiškai pagal viršutinės užtvankos dalies pjezometrų
rodmenis, atsižvelgiant į (2.2) dėsnį ir į tai, kad kiekvieno pjezometro pri
jungimo taškas priklauso atskirai vienodo geofiltracijos slėgio aukščio lini
jai (ekvipjezei), kuri yra statmena depresijos kreivei (viršutinei tėkmės li
nijai). Tai atliekama nuoseklaus priartėjimo būdu (žr. 2.1 pav.). Depresijos
kreivė ties įtekėjimo į užtvanką bei ištekėjimo į vamzdinį drenažą kontūru
statmena jo paviršiui.
Išsisunkimo zona – tai ištekėjimo kontūro dalis tarp sankirtų su dep
resijos kreive ir ŽBVL. Ji susidaro dėl geometriškai per mažo ar mažai
sukiaurinto, užsikimšusio tiesioginio ištekėjimo (po ŽBVL) kontūro. Di
džiausia išsisunkimo zona susidaro tuomet, kai drenažo vamzdyje nėra van
dens. Ji gali apimti visą laisvą (virš ŽBVL) įtekėjimo į drenažo kontūrą.
Virš jo net gali susidaryti išorinė patvanka (nors drenažo vamzdis ir būtų
pustuštis, nepatvenktas).
Kai tiesioginio ištekėjimo (po vandeniu) kontūras gana didelis, išsi
sunkimo zona būna nežymi. Išsisunkimo zona, išorinė drenažo vamzdžio
patvanka modelyje vizualiai neįžiūrima. Ji nustatoma grafiškai formuojant
depresijos kreivę.
Ekvipjezė – vienodo geofiltracinio slėgio aukščio (hgf = const) linija
geofiltracinės tėkmės srityje. Ji statmena tėkmės linijoms. Nustatoma gra
fiškai pagal atskirus taškus, kurie surandami interpoliuojant pagal gretimų
pjezometrų hgf reikšmes.
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2.1 pav. Geofiltracijos per vienelytės žemių užtvankos su vamzdiniu drenažu ant laidaus pagrindo
gruntinio modelio tyrimo schema

2. Geofiltracinio slėgio aukščio gradientai
Jie apibūdina geofiltracinio slėgio aukščio kitimo geofiltracinėje tėk
mėje intensyvumą. Modeliuojant galima apskaičiuoti tik bendruosius (vi
dutinius) geofiltracinio slėgio aukščio gradientus Igf pjezometrų zonoje:
Igf = ∆hgf / ∆Sgf;		
(2.3)
čia hgf ir ∆Sgf – geofiltracinio slėgio aukščio pokytis ir kelio atkarpa
tarp dviejų nagrinėjamų taškų, esančių toje pačioje tėkmės linijoje.
Dėl to Igf reikšmes tiesiogiai apskaičiuoti galima tik ties depresijos
kreive (viršutine tėkmės linija) ir ties vandenspara (apatine tėkmės linija).
Norint apskaičiuoti Igf bet kuriame kitame geofiltracinės tėkmės srities taš
ke, reikia per jį nubrėžti tėkmės linijos atkarpą, statmeną ekvipjezėms, nu
brėžtoms per du arčiausiai esančius pjezometrų taškus (kai greta taško yra
įtekėjimo ar ištekėjimo kontūras, pakanka vieno pjezometro).
3. Geofiltracijos debitai
Modeliuojant suminis geofiltracijos debitas nustatomas tūriniu būdu
(Qsum =Vgf/t).
Teoriškai jis apskaičiuojamas pagal tokią formulę:
t = Qt + Qt = W V +W V
Q sum
u
p
u fn
fn
p fp
fp = (luB)(kuIu) + (lpB)(kpIp),

(2.4)

čia 1u ir 1p – ekvipjezės atkarpos užtvankoje ir pagrinde; B – geofiltra
cinės tėkmės plotis; ku ir kp – užtvankos ir pagrindo filtracijos koeficientai;
Iu ir Ip vidutiniai geofiltracinio slėgio aukščio gradientai užtvankoje ir pa
grinde (ekvipjezės zonoje).
Ekvipjezė parenkama tokia, kad būtų kuo mažiau išsikraipiusi, papras
tai – apie depresijos kreivės užtvankoje vidurį.

1.2. Gruntų filtracinis stiprumas
Modeliuojant jis vertinamas vizualiai – žiūrima ar nenešamos grunto
dalelės.

2. Modelis
Jis pavaizduotas 2.1 paveiksle. Užtvankos pagrindas ir masyvas su
piltas iš to paties grunto (ku = kp), stengiantis, kad jis būtų vienalytis ir
izotropinis. Užtvankos drenažas – perforuotas vamzdelis, apsuktas stiklū
12

nu (atvirkštiniu filtru). Ištekėjimas iš drenažo vamzdelio laisvas, vandens
lygis vamzdelyje – ties ašimi (ZŽBVL = Zd.a). Pjezometrai, prijungti ties nume
ruotais taškais, sudėti į bendrą skydą.

3. Darbo eiga
3.1. Susipažinimas su stendu ir matavimai
Nusistovėjusi geofiltracinė tėkmė modelyje sudaroma iš anksto. To
dėl: 1) susipažįstama su geofiltracijos bendruoju pobūdžiu, išmatuojamas
latako plotis; 2) atskaitomos pjezometruose zpj reikšmės, išskiriama ZŽBVL
reikšmė; 3) išmatuojamas suminis geofiltracijos debitas; 4) stebimas ir
įvertinamas gruntų filtracinis stiprumas. Matavimų duomenys surašomi į
2.1 lentelę.
2.1 lentelė. Geofiltracijos per žemių užtvankos ant laidaus pagrindo gruntinį
modelį matavimų ir skaičiavimų duomenys
Pjezometro
Nr.

Zpj
cm

ZŽBVL
cm

hgf
cm

∆hgf
cm

∆Sgf
cm

Igf

Vgf
cm3

t
s

Qsum
cm3/s

Pastabos

1.
2.
..
23.- - -

3.2. Skaičiavimai, grafiniai darbai
3.2.1. Geofiltracinio slėgio aukščiai hgf pjezometrų prijungimo taškuo
se apskaičiuojami pagal (2.1) formulę lentelėje, o papildomuose taškuose
– atskirai po lentele.
Depresijos kreivė sudaroma grafiškai užtvankos brėžinyje (M 1:3),
kaip nurodyta paveiksle.
Išsisunkimo zona nustatoma pagal tą patį brėžinį, pateikiami jos mat
menys.
Ekvipjezė(-s) pagal dėstytojo nurodytą(-as) hgf reikšmę nubrėžiama
(-os) minėtame brėžinyje.
2.2.2. Geofiltracinio slėgio aukščių gradientai Igf ties depresijos kreive
ir vandenspara apskaičiuojami pagal (2.3) formulę ir pateikiami lentelėje.
13

Papildomai apskaičiuojami gradientai; a) užtvankos pado linijoje ir b) ište
kėjimo zonoje.
t
2.2.3. Teorinis suminis geofiltracijos debitas Q sum
apskaičiuojamas
pagal (2.4) formulę, atsižvelgiant, kad šiuo atveju ku = kp =… cm/s.

4. Išvados
Rašomos išsamiai pagal darbo tikslo punktus, detalizuojant pagal dar
bo eigos punktus.

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

Trečias laboratorinis darbas
geoFILTRACIJOS PER VIENALYTĘ ŽEMĖS UŽTVANKĄ
ANT LAIDAUS PAGRINDO ELEKTROMODELIAVIMAS
EHDA METODU
Tikslas: 1) susipažinti su geofiltracijos per žemės užtvanką elektro
modeliavimo metodika ir technika; 2) nustatyti geofiltracinės tėkmės para
metrus ir palyginti su fizikinio modeliavimo parametrais.

1. Teoriniai principai
Elektromodeliavimas (EHDA) metodu pagrįstas matematine analo
gija tarp diferencialinių lygčių, kuriomis išreiškiama laminarinė geofiltra
cijos tėkmė ir elektros srovė. Elektrinis modelis nesunkiai pagaminamas,
tiksliai nustatomi elektros srovės parametrai, kurie po to lengvai perskai
čiuojami į geofiltracinės tėkmės parametrus. Ypač paprasta elektromode
liuoti plokščią nusistovėjusią geofiltracinę tėkmę, panaudojant serijinį elek
trointegratorių EHDA-9/60.

2. Modelio paruošimas
Paprastai daromi geometriškai panašūs modeliai. Mastelis parenka
mas taip, kad būtų patogu modeliuoti ir kad reikšmingų elementų matme
nys nebūtų per maži (≥1 cm).
Patogiausia modelius gaminti iš elektrai laidaus popieriaus. Kai už
tvankos masyvo ir pagrindo gruntai vienodi, galima naudoti bet kokios
specifinės varžos popierių. Jei gruntai skirtingi, viena popieriaus varža ρ
pasirenkama laisvai, o kitos – atvirkščiai proporcingos gruntų filtracijos
koeficientams kf:
ρ j = ρ1k j1 / k j 2 .

(3.1)

Skirtingų varžų zonos suklijuojamos elektrai laidžiais klijais.
Tam didesnės varžos popieriaus pakraščiuose paliekama 2,5…3 mm
juostelė.
Įtvarams prijungti ties AB ir ŽB paviršiais (jei reikia) irgi paliekamos
analogiškos juostelės. Ties vidiniu (akmenų prizmės plokščiųjų ar vamzdi
15

nių) drenažų ir atvirkštinių filtrų užimamu plotu prispaudžiama metalinė
plokštelė ar vamzdelis.
Ties ištekėjimu į drenažus, kaip nurodyta antrame laboratoriniame
darbe, susidaro išsisunkimo zona. Ties išsisunkimo paviršiumi geofiltraci
nio slėgio aukštis h dgfj lygus geometriniam aukščiui yd, matuojant jį nuo
ŽBVL:

hgfgdf , j = yd.

(3.2)

Kadangi elektros tėkmė yra negravitacinė (besvorė), tai (3.2) sąlygai
užtikrinti reikia padaryti specialų įtvarą, kuriame elektrinio potencialo kiti
mas būtų proporcingas aukščio kitimui.
Ties vidiniais akmenų prizmės bei patikimais vamzdiniais drenažais,
kai laidaus pagrindo storis T→0, išsisunkimo zona nedidelė, todėl specia
lus įtvaras paprastai nedaromas.
Paprastai depresijos kreivės padėtis iš anksto nežinoma, tik aišku, kad
ties ja taip pat turi galioti (3.2) sąlyga. Todėl Hpt atkarpa (patvankos aukš
tis) padalinama į 10 lygių dalių ir per dalinimo taškus brėžiamos 9 horizon
talios tiesės (žr.3.1pav. ištisinės tiesės). Ties jomis, skaičiuojant iš viršaus,
gauname:
dIX
hgfdIgdfI = ydI =0,9 Hpt, hgfgdII
= ydIX =0,1 Hpt.
f = ydII = 0,8 Hpt, … hgf
gf

Pažymėtina, kad plokščiųjų ir vamzdinių nepatvenktų drenažų patvan
kos aukštis skaičiuojamas pagal išraišką:
Hpt = ZABVL – Z d. a. ,
(3.3)
čia Zd.a – drenažo ašies altitudė.
Prie visiškai paruošto modelio pritvirtinami įtvarai, sujungiami lai
dais su elektrointegratoriumi, sureguliuojami 100 % ir 0% potencialai.
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3. 1 pav. Geofiltracijos per vienalytę žemių užtvanką su vamzdiniu drenažu ant laidaus pagrindo
elektromodeliavimo schema

3. Modeliavimas
3.1. Depresijos kreivės nustatymas
Užtikrinant (3.2) sąlygą, nusistačius matavimo įtaiso potencialą Ur =
90%, su matavimo adata “važinėjama” po 1-ąją iš viršaus ištisinę horizon
talią tiesę ir užfiksuojamas taškas, kur galvanometras rodo “0”. Analogiš
kai surandami taškai su Ur = 80% …..Ur = 10%. Gauti taškai sujungiami
neryškia linija pieštuku, virš jos esantis popierius sujungiamas paliekant
5…6 mm vertikalią atsargą. Po to procedūra kartojama, liekantis popierius
nupjaustomas, vis mažinant jo likutį, kol gaunamas 0,5…1 mm tikslumas.
Modeliuose su vidiniu plokščiuoju ar vamzdiniu drenažu iš anksto ne
žinomas “kampinio” taško K aukštis. Jo ieškant matavimo adata nustatoma
į kampą, matavimo įtaisu nustatomas “kampinis” potencialas UrK ir pagal
jo dydį, “iš akies” interpoliuojant tarp horizontaliųjų tiesių, pažymima K
taško padėtis. Jei šis taškas iškyla aukščiau papėdės altitudės Zp, tai reiškia
papėdės patvenkimą (- tai yra neleistina). Tokiu atveju reikia didinti drena
žo matmenis, daugiau jį įgilinti (jei galima) arba panaudoti 2 drenažus.
Jei gaunama patenkinama K taško padėtis pirmo bandymo metu, su
randami dar 2…3 depresijos kreivės žemutinėje papėdėje taškai, imant 2-3
Ur reikšmes tarp 0%…Urk. Likęs popierius taip pat nupjaunamas, paliekant
pirmame bandyme 5…6 m atsargą.
Depresijos kreivė užtvankoje ir jos žemutinėje papėdėje nustatoma
tuo pačiu metu. Reikia labai atidžiai ją nustatyti prie drenažo, kad matytų
si, jog drenažas nepasitvenkęs, nes pasitvenkimas neleistinas. Tokiu atveju
reikia didinti drenažo matmenis.

3.2. Būdingųjų ekvipotencialių (su Ur = 90%, Ur = 80%…Ur = 5%)
nustatymas
Matavimo įtaise nusistatomi sąlyginiai potencialai: Ur = 90% ir t.t.
Kiekvienu atveju tarp depresijos kreivės ir vandensparos fiksuojami (įsmei
giant adatą) taškai, kur galvanometras rodo “0”.

3.3. Ur reikšmių būdinguose taškuose nustatymas

Ur reikšmės būdinguose taškuose nustatomos analogiškai kaip ir kam
piniame taške K (UrK). Matavimo adata statoma į tašką, o Ur reikšmė nusta
toma matavimo įtaisu - galvanometru.
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3.4. Modeliavimo duomenų perkėlimas į brėžinį
Tai atliekama atidžiai persmaigant iš modelio į to paties mastelio
brėžinį depresijos kreivės ir ekvipotencialių taškus, kurie sujungiami sklan
džiomis kreivėmis, statmenomis depresijos kreivei ir vandensparai. Brėži
nyje ekvipotencialės reiškia vienodo slėgio aukščio linijas – ekvipjezes.

4. Geofiltracinės tėkmės parametrų skaičiavimas
pagal elektromodeliavimo duomenis
4.1. Geofiltracinio slėgio aukščiai. Depresijos kreivė.
Išsisunkimo zona
4.1.1. Geofiltracinio slėgio aukščiai
Pagal elektromodeliavimo duomenis jie apskaičiuojami remiantis tie
sine priklausomybe:

hgfgεf , j = Hpt ·Urj / 100.

(3.4)

Ties ekvipotencialėmis (ekvipjezėmis) ar kitais taškais, kur yra žino
mos Ur reikšmės, skaičiuojama tiesiogiai. Ties kitais taškais prieš tai reikia
surasti Ur reikšmes, interpoliuojant pagal nubrėžtą tėkmės linijos atkarpą
tarp ekvipjezių.
4.1.2. Depresijos kreivė
Brėžiama per taškus, persmaigytus nuo modelio. Patikslinant jos pa
dėtį, brėžinyje, kaip ir modelyje, brėžiamos 9 horizontalios tiesės, dalinan
čios Hpt atkarpą į 10 lygių dalių, ir depresijos kreivės taškai pažymimi ati
tinkamų tiesių ir ekvipjezių sankirtomis.
Išsisunkimo zona nustatoma pagal brėžinį.
4.1.3. Geofiltracijos slėgio aukščių gradientai
Jie skaičiuojami taip pat, kaip ir ankstesniame darbe pagal šią for
mulę:
Igf =∆h / ∆Sgf.
(3.5)
Kadangi šiuo atveju žinomos tikslios ekvipjezių padėtys, If reikšmės
apskaičiuojamos lengviau ir tiksliau.
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4.1.4. Geofiltracijos debitai
Jie skaičiuojami teoriškai, kaip ir pirmame darbe. Kadangi šiuo at
veju žinomos tikslios ekvipjezių padėtys, tai suminį geofiltracijos debitą
patogiau skaičiuoti nagrinėjant tarpą tarp dviejų kuo tiesesnių ekvipjezių
pagal tokią formulę:
E = Q E + Q E = w V + w V = (Bl )(k
Q sum
u
p
u gfu
p gfp
u
u

[(

) (

(Bhgf k l / ∆S
u u
gfu + K p l p / ∆S gfp

)]

I udfp ) =

(3.6)

čia B – tėkmės plotis (skersai tėkmės);
∆hgf – slėgio aukščio pokytis tarp nagrinėjamų ekvipjezių;
ku ir kp – užtvankos ir pagrindo filtracijos koeficientai;
1u ir 1p – vidurinių ekvipjezių (tarp nagrinėjamųjų) atkarpos už		
tvankoje ir pagrinde;
∆Sgfu ir ∆Sgfp – vidurinių tėkmės linijų tarp nagrinėjamų
ekvipjezių atkarpos užtvankoje ir pagrinde.
Į (3.6) formulę 1 ir ∆S reikšmės įrašomos be mastelio.

5. Darbo eiga
5.1. Modeliavimas
Elektromodeliuojama 2 laboratoriniame darbe nagrinėto žemės už
tvankos gruntinio modelio geofiltracija. Elektrinis modelis ruošiamas to
kio pat mastelio, kaip ir 2 darbo brėžinyje, būtent M 1:3. Kadangi užtvan
kos ir pagrindo gruntai modelyje vienodi, naudojamas nesuklijuotas vienos
rūšies elektrai laidus popierius. Toliau darbas vyksta tokia tvarka:
1. Paruošiamas elektrinis modelis pagal anksčiau nurodytas sąlygas,
prijungiamas prie EHDA aparato;
2. Numatoma depresijos kreivė;
3. Nustatomos būdingosios ekvipotencialės su Ur =90%, 80%…,
10%, 5%, taip pat Ur reikšmės būdinguose taškuose, kur buvo pri
jungti pjezometrai ir surašomos į 3.1 lentelę;
4. Depresijos kreivė ir ekvipotencialės persmaigomos į brėžinį.
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5.2. Skaičiavimai, grafiniai darbai
1. Geofiltracinio slėgio aukščiai hgfgfE
Skaičiuojami pagal (3.4) formulę. Jų reikšmės ties ekvipotencialėmis
surašomos į 3.1 lentelę ir į brėžinį.
E

3. 1 lentelė. Ekvipjezių ( hgf
gf ) ir

hgfgfE
Ur
%

Hpt
cm

hgfgfE

cm

∆hgf
cm

I gfgfE reikšmės
I gfgfE

reikšmės
depresijos kreive
∆Sgf
cm

I

E
gf
gf

užtvankos padu
∆Sgf
cm

I

E
gf
gf

reikšmės ties
vandenspara

∆Sgf
cm

I gfgfE

100
90
…
10
5
0

hgfgfE reikšmės ties būdingaisiais taškais apskaičiuojamos 3.2 lentelėje
ir palyginamos su hgfgGf (iš gruntinio modelio, 2 darbas).
Depresijos kreivės patikslinimas užtvankos brėžinyje pagal 4 posky
rio nurodymus.
Išsisunkimo zonos išmatuojamos pagal depresijos kreivės padėtį brė
žinyje.
3. 2 lentelė.
Taškų
Nr.

Ur
%

hgfgfE

cm

hgfgfE ir hgfgGf tikslumo palyginimas
hgfgGf
cm

E

G

∆h = hgf
gf - hgf
gf
cm

Ε=

∆h
hggfEf

100 %

1
2
…
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2. Geofiltracinio slėgio aukščių gradientai I ggffE
Apskaičiuojami pagal ekvipjezes depresijos kreivėje, užtvankos pade
ir vandensparos paviršiuje pagal (3.5) formulę 3.1 lentelėje. Išryškinami
ištekėjimo Igf.

3. Geofiltracijos debitai
Apskaičiuojamas suminis geofiltracijos debitas Q gE, sum pagal (3.6) for
mulę, imant ku = kp = … cm/s, ir palyginimas su gruntinio modelio Qg, sum
(iš 2 darbo).

6. Išvados
Išvados rašomos išsamiai pagal darbo tiksle nurodytus punktus, de
talizuojant pagal darbo eigos punktus. Apskaičiuoti gruntiniu ir elektriniu
modeliais gautų geofiltracinės tėkmės parametrų paklaidas.

7. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Kas yra EHDA metodas?
2. Kuo pagrįstas šis metodas?
3. Tarp kokių parametrų yra matematinė analogija?
4. Kokius geofiltracijos atvejus galima modeliuoti EHDA metodu?
5.	Iš ko ruošiamas modelis?
6. Kaip parenkama elektrolaidos popieriaus varža, jei yra daugiau
kaip du grunto sluoksniai?
7. Kaip paruošiamas modelis iš elektrai laidaus popieriaus?
8. Koks potencialas nustatomas AB?
9. Koks potencialas nustatomas drenažui?
10. Kodėl Hpt dalijama į dešimt lygių dalių?
11. Kaip modelyje suformuojama depresijos kreivė?
12. Kas yra ekvipotencialės?
13. Kaip nustatomos ekvipotencialės?
14. Kaip nustatomas taško potencialas?
15. Kaip modeliavimo duomenys perkeliami į brėžinį?
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16. Kokius geofiltracinės tėkmės parametrus galima nustatyti EHDA
metodu?
17. Kaip iš modeliavimo duomenų nustatomi geofiltracinio slėgio
aukščiai?
18. Kaip iš modeliavimo duomenų nustatomi geofiltracinio slėgio
aukščio gradientai?
19. Kaip iš modeliavimo duomenų nustatomi geofiltracijos debitai?
20. Kaip brėžiamos geofiltracijos tėkmės linijos?
21. Kaip kertasi ekvipjezės ir geofiltracinės tėkmės linijos?
22. Ką besikirsdamos tarpusavyje sudaro ekvipjezės ir geofiltracinės
tėkmės linijos?

23

Ketvirtas laboratorinis darbas
slenkstinės betoninės gravitacinės užtvankos
profilio formavimas
Tikslas: pagal dėstytojo duotus duomenis sudaryti betoninės gravita
cinės užtvankos praktinį bevakuumį slenksčio profilį (vandens nusiliejimo
šoną – pagal Krygerio-Oficerovo koordinates ir kt. reikalavimus; kitus pro
filio elementus parinkti pagal pagrindo gruntą, hidrostatinio slėgio aukštį
bei šio aprašymo paveiksle nurodytus parametrus).

1. Duomenys
Kiekvienam studentui dėstytojas pateikia tokius duomenis:
1.1. Liejimosi aukštį Hlj m;
1.2. Aukštutinio bjefo vandens lygį ZABVL;
1.3. Užslenkstės storį δužuž m;
1.4. Užslenkstės paviršiaus altitudę Zuž;
1.5. Grunto pavadinimą.

2. Teoriniai pagrindai ir darbo eiga
Slenksčio vandens nutekėjimo šonas formuojamas pagal Krygerio–Oficerovo koordinates:

lėje.

x = x ′H ljprf ; y = y ′H ljprf ,
(4.1)
čia x ′ ir y ′ – vienetinės profilio koordinatės, jos pateiktos 4.1 lente
4.1 lentelė. Krygerio – Oficerovo praktinio nepaplatintos keteros
bevakuumio profilio vienetinės koordinatės

xI 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 1,200 1,400 1,600
1,800 2,000 2,500 3,000 3.500 4,000
yI 0,126 0,036 0,007 0,000 0,006 0,027 0, 060 0,100 0,146 0,198 0.256 0.394
0,764 0,987 1,235 1,860 2,824 3,818 4,930
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0,564

Profiliuojantis vandens liejimosi aukštis šiame darbe prilyginamas
liejimosi aukščiui Hlj, t.y. neįvertinamas greitinis (pitometrinis) slėgis. Ko
ordinačių ašys pasirenkamos taip: abscisių ašis ties slenksčio ketera (Zket
= ZABVL – Hlj ), ordinačių ašis – tai, kad tilptų lape visas projektuojamas
slenkstis – maždaug už 1/3 pasirinkto formato lapo ilgio nuo kairės pusės
(4.1pav.).
Slenksčio žemutinį šoną sudaro lankas abc, tiesė cd ir lankas de.
Tiesė cd yra lygi pagal koordinates sudaryto lanksmo abm liestinės
A′B ′ // AB atkarpai; tiesė AB brėžiama iš vandens lygio ir ordinačių ašies
susikirtimo taško A šlaito koeficientu 0,80 (0,75); užslenkstės paviršiaus
atstumu (čia - aukščio atsarga dėl slenksčio spėjamo būsimo sėdimo ).
Lanko pradžios taškas nustatomas brėžiant statmenį iš taško į tiesę , t.y. .
Apskritimo pabaigos taškas yra vertikalėje, nuleistoje iš taško (vertikalė
fiksuoja ir profilio kreivos dalies, ir slenksčio žemutinį galą).
Apatinė slėginio šono dalis projektuojama konstruktyviai, žiūrint, kad
būtų gautas tinkamas sujungimas su priešslenkste ir kad slenksčio masyvo
siauriausios vietos matmuo nebūtų mažesnis už .
Slenksčio pado vidutinė altitudė priklauso nuo pagrindo grunto,
slenksčio konstrukcijos ir statybos ypatybių. Žemutinės slenksčio dalies
apačią reikia suderinti su užslenkstės pradžios apačia. Slenksčio pade padarius dantis, padidėja slenksčio pastovumas (pasipriešinimas nustūmimui).
Minimalus danties gylis – 0,5 m (priekinis dantis paprastai būna gilesnis).
Dantų apačios ilgis – apie ; čia - slenksčio pado ilgis m, labiausiai priklausantis nuo maksimalaus patvankos aukščio ir pagrindo grunto:

Lsl ≈ AHptmax ,

(4.2)

čia A – parametras, priklausantis nuo pagrindo grunto
(žvyro A 1,25…1,50; smėlio
A 1,50…1,75; priesmėlio A 1,75…2,0; priemolio A 2,0…2,5; molio
A 2,25…2,50) (Ruplys, 1988).
Projektuojamasis slenksčio profilis braižomas masteliu 1:100 ar 1:200
milimetriniame popieriaus A4 ar A3 formato lape, kad tilptų priešslenkstė,
slenkstis, užslenkstė, risberma ir galinis tvirtinimas, t.y. visas SBGU išilgi
nis pjūvis.
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4.1 pav. Praktinio bevakuumio slenksčio profilio formavimo schema

3. Išvados
Jos rašomos akcentuojant, nuo ko priklauso pagrindinių slenksčio pro
filio elementų matmenys.

4.Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1.
2.
3.
4.

Ką reiškia SBGU?
Ką reiškia “gravitacinis”?
Kuo bevakuumis profilis skiriasi nuo vakuuminio?
Kurio slenksčio /bevakuumio ar vakuuminio / didesnis pralaidu
mas?
5. Kas tai yra Hlj?
6. Kas tai yra Hljo? Užrašyti jo išraišką.
7. Pagal ką sudaroma vandens liejimosi šono viršutinė dalis?
8. Kaip pasirenkamos koordinačių ašys?
9. Užrašyti x ir y išraiškas.
10. Kaip nubrėžiama vandens liejimosi šono vidurinioji dalis?
11. Kaip nubrėžiama vandens liejimosi šono apatinė dalis?
12. Kur baigiasi vandens liejimosi šonas?
13. Nuo ko priklauso slenksčio pabaigos storis – žemutinės dalies įgi
linimas?
14. Slenksčio žemutinio danties plotis.
15. Slenksčio dantų paskirtis, jų matmenys.
16. Kas gali būti projektuojama/statoma po slenksčiu tarp dantų?
17. Jeigu yra po slenksčiu drenažas, kur įprastai nuvedamas prasifil
travęs vanduo?
18. Slenksčio pado ilgis. Nuo ko jis priklauso?
19. Slenksčio profilio siauriausio skerspjūvio matmuo.
20. Kam rengiamos galerijos?
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Penktas laboratorinis darbas
GEOFILTRACIJOS PO BETONO UŽTVANKOS ant
neuolinio pagrindo FIZIKINIU MODELIU TYRIMAS
Tikslas: 1) susipažinti su tiesioginės profilinės nusistovėjusios geofil
tracijos po betono užtvankos ant neuolinio pagrindo modeliu (5.1 pav.)
reiškiniu; 2) išmatuoti bei apskaičiuoti geofiltracinės tėkmės parametrus;
3) stebėti ir įvertinti pagrindo grunto filtracinį stiprumą; 4) apskaičiuoti ge
ofiltracinio slėgio bei archimedinę jėgas Ugf ir UA.

1. Teoriniai principai
Nagrinėjamu atveju geofiltracinė tėkmė yra laminarinė slėginė. Už
tvankos požeminio kontūro elementai (priešslenkstė, priešfiltracinės siene
lės, užtvankos slenkstis) praktiškai nelaidūs vandeniui. Kontaktinė filtra
cija nepasireiškia. Geofiltracijos slėgio aukščiai ties nelaidžiąja kontūro
dalimi (betono užtvankos pagrinde) mažėja geofiltracijos kryptimi (tai
rodo pjezometrai).

2. Geofiltracinės tėkmės parametrai
2.1. Geofiltracinio slėgio aukščiai, jų epiūra ir ekvipjezės
1.Geofiltracinio slėgio aukščiai (hgf)
Šiame darbe nustatomi ir skaičiuojami kaip ir 2 laboratoriniame dar
be. Ties pjezometrų prijungimo taškais jie apskaičiuojami pagal išraišką:
Hgf,j = Zpj,j – ZŽBVL ,

(5.1)

čia Zpj,j ir ZŽBVL – vandens lygiai (altitudės) j-tajame pjezometre ir ŽB,
matuojami nuo pasirinktos horizontalios plokštumos.
Bet kuriame kitame pagrindo grunto taške Zpj (ir hgf) skaitinės vertės
nustatomos interpoliuojant.
2.Geofiltracinio slėgio aukščių epiūra
Tai linija, jungianti hgf reikšmių taškus, vertikaliai pažymėtus brėži
nyje virš ŽBVL ties būdingais (pjezometrų prijungimo) taškais požeminio
kontūro nelaidžiojoje dalyje.
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5.1 pav. Geofiltracijos po betono užtvankos ant neuolinio pagrindo tyrimo modelio schema

3. Ekvipjezės
Jos nustatomos panašiai, kaip ir 2 darbe, atsižvelgiant, kad jos čia yra
tik pagrindo grunte.

2.2. Geofiltracinio slėgio aukščių gradientai
Jie čia skaičiuojami, kaip ir 2 darbe:
Igf = ∆hgf / ∆Sgf ,

(5.2)

čia ∆hgf ir ∆Sgf – geofiltracinio slėgio aukščio pokytis ir geofiltracinės
tėkmės kelio atkarpa tarp dviejų nagrinėjamų taškų, esančių toje pačioje
tėkmės linijoje.
Požeminio kontūro nelaidžioji dalis, taip pat vandensparos paviršius
yra tėkmės linijos, todėl ∆Sgf reikšmės ties jomis nustatomos tiesiogiai.
Ties geofiltracinės tėkmės ištekėjimu į žemutinį bjefą (8, 10, 11 pjezomet
rai) ∆Sgf reikšmės nustatomos brėžiant pagalbines tėkmės linijų atkarpas
(atkarpos kerta pjezometrų prijungimo taškus ir statmenai įeina į atvirkš
tinį filtrą; žr. pav.). Gauti ištekėjimo gradientai priskiriami ištekėjimo taš
kams.
Analogiškai apskaičiuojamos visos geofiltracinio slėgio aukščių gra
dientų Igf reikšmės bet kuriame pagrindo grunto taške.

2.3. Geofiltracijos debitai
Modeliuojant nustatomas suminis geofiltracijos debitas Qgf, sum tūri
niu būdu.
Teoriškai jis apskaičiuojamas pagal tokią formulę:
t

*
Qgf,sum = ωgf vgf = (BT*)(kf Igf,vid
),

(5.3)

čia B – latako plotis; T* – laidaus sluoksnio storis pagrindo pjūvyje,
kur tėkmės linijų kryptis artima horizontaliai (pvz., ties 7, 18…19 pjezo
metrais); kf – pagrindo grunto filtracijos koeficientas; Igf,vid – vidutinis geo
filtracinio slėgio aukščio gradientas pjūvyje.
Daliniai geofiltracijos debitai Qgf,dal apskaičiuojami nuosekliai sumuo
jant diskretinius debitus ∆Q ištekėjimo dalies tarpuose ∆l tarp ištekėjimo
taškų:

Q9 = 0; Q10 * = ∆Q1 ; Q1 * = ∆Q1 + ∆Q2 , …. ,
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(5.4)

vid

∆Qgf,j = ∆ωgf,j · vgf.j = (B · ∆lj)(kf Iis.j) ,

(5.5)

vid – gradientų tarpo ∆l galuose, vidurkis.
čia Iis.j
f

2.4. Pagrindo grunto filtracinis stiprumas
Modelyje jis vertinamas stebint, ar nešamos grunto dalelės t.y. ar ne
vyksta mechaninė sufozija.

2.5. Jėgos Ugf ir UA

Jos skaičiuojamos pagal bendrąją principinę formulę:

U = gρv ΩB ,

(5.6)

čia g = 981 cm/s ; – vandens tankis kg/cm ; Ω – geofiltracinio slėgio
(virš ŽBVL) ar archimedinio slėgio (tarp ŽBVL ir slenksčio pado) epiūros
plotas cm2; B – latako plotis cm.
2

3

3. Darbo eiga
3.1. Susipažinimas su stendu, matavimai
Nusistovėjusi geofiltracinė tėkmė modelyje sudaroma iš anksto, todėl:
1. Susipažįstama su geofiltracijos po betono užtvankos modeliu reiški
niu, išmatuojamas latako plotis B, kiti būdingesni dydžiai;
2. Pjezometruose atskaičiuojamos reikšmės, pažymimi pjezometrai,
kurie rodo ABVL ir ŽBVL;
3. Tūriniu būdu (menzūra) išmatuojamas suminis geofiltracijos debitas;
4. Atidžiai stebima, ar nenešamos grunto dalelės.
Matavimų duomenys surašomi į 5.1 lentelę.
5.1 lentelė. Matavimų ir skaičiavimų duomenys
Pjezometro Nr.

Zpj

ZŽBVL

hgf
cm

Δ hgf
cm

Δ Sgf
cm

I

Vgf
cm3

t
s

Qsum
cm3/s

1
2
.
.
.
23
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3.2. Skaičiavimai, grafiniai darbai
1. Geofiltracinio slėgio aukščiai hgf
Pjezometrų prijungimo taškuose skaičiuojami pagal (5.1) formulę,
duomenys surašomi 5.1 lentelėje. Papildomai apskaičiuojama hgf reikšmė
viduryje tarp ….. ir ….. pjezometrų (pjezometrus nurodo dėstytojas).
2. Geofiltracinio slėgio aukščių epiūra sudaroma grafiškai užtvankos
brėžinyje; pavyzdys – linija 1–3…9 , (žr. 5.1 pav.).
nyje.

3. Ekvipjezės pagal dėstytojo nurodymą brėžiamos minėtame brėži

4. Geofiltracinio slėgio aukščių gradientai Igf skaičiuojami pagal (5.2)
formulę. Gradientų ties požeminio kontūro nelaidžiąja dalimi ir vandenspa
ra reikšmės surašomos į 5.1 lentelę.
Ištekėjimo gradientai skaičiuojami 5.2 lentelėje.
5.2 lentelė. Ištekėjimo gradientai ir daliniai geofiltracijos debitai
Ištek. trajektorija

Δhgf
cm

ΔSgf
cm

Iišt

vid

Iišt

Δl
cm

B
cm

kf
cm/s

ΔQt
cm3/s

t
Qgf,sum
cm3/s

8–9
10–9*
11–9**

Grafiškai čia jie vaizduojami tik ties ištekėjimo dalimi. Nubrėžto gra
fiko vertikalėse ties ištekėjimo taškais pasirinktu masteliu pažymimos ap
skaičiuotos Igf reikšmės. Jos sujungiamos sklandžia linija, atsižvelgiant į
tai, kad gautos kreivės Igf = f(lŽB) asimptotė yra horizontali tiesė, kurioje
If = 0.
5. Geofiltracijos debitai
Suminis geofiltracijos debitas pagal modeliavimo duomenis Qgf,sum ap
skaičiuojamas 1 lentelėje.
t
Teorinis suminis geofiltracijos debitas Qgf,sum apskaičiuojamas pagal
(5.3) formulę, kai kf = …..cm/s (5.2 lentelė, paskutinė skiltis).
Pastaba: kf reikšmę pateikia dėstytojas.
Daliniai geofiltracijos debitai skaičiuojami pagal (4) ir (5) formules,
rezultatai surašomi į 5.2 lentelę.
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Grafiškai debitai pavaizduojami tame pačiame grafike, tik kitu maste
t
liu. Suminių debitų (Qgf,sum ir Qgf,sum) reikšmės vaizduojamos horizontalio
t
– punktyrine linija (pastaroji linija yra
mis tiesėmis: Qgf,sum – ištisine, Qgf,sum
dalinių debitų ∆Qt asimptotė).
6. Jėgos Ugf ir UA skaičiuojamos pagal (5.6) formulę, reikiamų dydžių
reikšmės imamos iš brėžinio.

4. Išvados
Jos rašomos išsamiai pagal darbo tikslo punktus, detalizuojant pagal
darbo eigos punktus.

5. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1.	Išvardinti slėginės geofiltracinės tėkmės parametrus.
2. Apibūdinti slėginę geofiltraciją; kuo skiriasi nuo neslėginės?
3. Kas tai yra geofiltracijos slėgio aukščiai? Kodėl juos reikia mokėti
nustatyti?
4. Kuo skiriasi geofiltracijos slėgio aukščiai nuo pjezometrinių aukš
čių?
5. Kas tai yra geofiltracijos debitas, kaip jis nustatomas?
6. Kaip suprantate dalinį geofiltracijos debitą?
7. Paaiškinti dalinio geofiltracijos debito skaičiavimo priklausomy
bes.
8. Paaiškinti suminio geofiltracijos debito skaičiavimo priklausomy
bes.
9. Kaip sudaroma geofiltracijos slėgio aukščių epiūra? Kam ji reika
linga?
10. Kaip sudaroma keliamosios (archimedinės) slėgio jėgos epiūra?
11. Ugf ir UA jėgų skaičiavimo formulės.
12. Kas tai yra požeminio kontūro nelaidžioji dalis?
13. Kam lygus geofiltracijos slėgio aukštis ŽB ir AB dugne?
14. Kas tai yra geofiltracijos slėgio aukščių gradientas?
15. Kaip nustatyti geofiltracijos slėgio aukščių gradientą ties nelaidži
ąja požeminio kontūro dalimi?
16. Kaip nustatyti geofiltracijos slėgio aukščių gradientą ties ištekėji
mu žemutiniame bjefe?
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17. Kaip nustatyti geofiltracijos slėgio aukščių gradientą ties vandens
para?
18. Kam reikia žinoti geofiltracijos slėgio aukščių gradientus?
19. Paaiškinti dalinių geofiltracijos debitų kreives. Kaip jos turi atrody
ti suminio debito kreivės atžvilgiu?
20. Mokėti parodyti vandens pakilimo lygį bet kurioje laidaus pagrin
do vietoje virtualiame pjezometre.
21. Kaip laboratorinio darbo metu įvertinote grunto geofiltracinį stipru
mą?
22. Kokiu būdu nustatėte geofiltracijos debitą?
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Šeštas laboratorinis darbas
GEOFILTRACIJOS PO BETONine UŽTVANKA
SKAIČIAVIMAS BLAJAUS METODU
Tikslas: 1) apskaičiuoti geofiltracinės tėkmės parametrus; skaičiavi
mų duomenis palyginti su modeliavimo duomenimis (su 5 laboratorinio
darbo duomenimis); 2) nustatyti pagrindo grunto filtracinio stiprumo sąly
gas; 3) nubrėžti geofiltracinio slėgio aukščių epiūrą;
4) apskaičiuoti jėgas Ugf ir UA ir palyginti su modeliavimo duomeni
mis; 5) modelio duomenis perskaičiuoti į natūrinius imant M = 1: N (N
nurodo dėstytojas).

1. Teoriniai principai
Blajaus metodas pagrįstas prielaida, kad geofiltracinis slėgis ties ne
laidžiąja užtvankos požeminio kontūro dalimi kinta tolygiai.

2. Geofiltracinės tėkmės parametrai
2.1. Geofiltracinio slėgio aukščiai
Remiantis Blajaus prielaida:

hgf,j = Hpt [1 – (Σlj(v)/ Σl)] ,

(6.1)

arba

hgf,j = Hpt (Σlj(ž)/ Σl)] ,

(6.2)

)
)
čia Σl (v
ir Σl (ž
j
j – suminis požeminio kontūro nelaidžios dalies il
gis iki nagrinėjamo taško atitinkamai nuo VB ir ŽB pusės;

Σl – bendras požeminio kontūro nelaidžiosios dalies ilgis.
2.2. Geofiltracinio slėgio aukščių gradientai
Iš Blajaus prielaidos išplaukia, kad ties nuolaidžiąja požeminio kon
tūro dalimi
Igf,B = Hpt / ∑l .

(6.3)
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Jokiose kitose pagrindo vietose Blajaus metodu gradientų nustatyti
negalima.

2.3. Geofiltracijos debitas
Blajaus metodu jo apskaičiuoti negalima.

2.4. Pagrindo grunto filtracinis pastovumas
Blajaus metodu skaičiuojamas tik bendrasis pagrindo grunto filtraci
nis stiprumas. Jis išreiškiamas sąlyga:
l
Igf,B ≤ Igf,B
,

(6.4)

l
čia Igf,B
– arba jam analogiškos

1 reikšmės imamos iš literatūros.
CB

3. Modelio duomenų perskaičiavimas į esančius tikrovėje
Tam naudojami du būdai: 1) imant visuose skaičiavimuose modelio
matmenis natūriniais dydžiais ir 2) panaudojant mastelinius daugiklius.
Pirmajam būdui paaiškinimų nereikia.
Masteliniai daugikliai priklauso nuo modeliavimo ypatybių. Mūsų
atveju, kaip ir įprasta geofiltraciniuose tyrimuose, padarytas geometriškai
panašus į natūralų modelis ir laikomasi visų kitų filtracinės tėkmės panašu
mo sąlygų (laminarinis tėkmės pobūdis, vienalytis ir izotropinis gruntas ir
kt.). Todėl čia pagrindinę reikšmę turi linijinis mastelis M = 1: N. Kiti mas
teliniai daugikliai gaunami iš atitinkamų ryšių su linijiniu masteliu:
a) geofiltracijos slėgio aukštis yra linijinis dydis, taigi:

h N = hM

1
M

= hM N ; (N h = N ),

(6.5)

b) gradientas

Ij =

∆hN
∆S N

=

∆hM N
∆S M N

= I M ; (N I = 1),

(6.6)

c) debitas
kN

kN

M

M

QN = wN · kN · I = (wM · N2)(k ); (NQ = k · N2) ,
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(6.7)

d) geofiltracinė bei vandens keliančioji (archimedinė) jėgos

(

)

(

U N = γ v ⋅ Ω N ⋅ B N = γ N Ω M ⋅ N 2 (BM ⋅ N ) = U M ⋅ N  ; N U = N 

) . (6.8)

4. Darbo eiga
Naudojamasi ankstesnio laboratorinio darbo duomenimis. Skaičiavi
mai atliekami pagal aukščiau pateiktas formules.
Geofiltracinio slėgio aukščių skaičiavimo duomenys surašomi į 6.1
lentelę.
6.1 lentelė. Geofiltracijos slėgio aukščiai ir santykinės paklaidos
Taš(v)
Σl j
kų
Nr. cm
1

Σl
cm

(v )
Σl j

Σl

1−

(v )
Σl j

h (j B )

Σl

cm

(ž )
Σl j

(ž)
Σl j

cm

h (j B )
Σl

cm

∆h =
∆h ε
h (j B ) − h (j m ) = h ⋅100
m%
cm

9

)
Pastaba: h (m
j – geofiltracijos slėgio aukščiai pagal modeliavimo duo
menis (iš 5 laboratorinio darbo).

Analogiškai apskaičiuojamos geofiltracinės tėkmės gradientų paklaidos.
Atliekami pagrindo grunto bendrojo filtracinio stiprumo, jėgų ir jų
paklaidų skaičiavimai.

5. Išvados
Išvados rašomos išsamiai pagal darbo tikslo punktus, detalizuojant
pagal darbo eigą.

6. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. 	Išvardinti slėginės geofiltracinės tėkmės parametrus.
2. Apibūdinti slėginę geofiltraciją; kuo skiriasi nuo neslėginės?
3. Kas tai yra geofiltracijos slėgio aukščiai? Kodėl juos reikia mokėti
nustatyti?
37

4. Kuo skiriasi geofiltracijos slėgio aukščiai nuo pjezometrinių aukš
čių?
5. Kokius geofiltracijos parametrus galima apskaičiuoti Blajaus meto
du?
6. Geofiltracijos slėgio aukščių skaičiavimo Blajaus metodu formu
lės. Mokėti paaiškinti ir išvesti.
7. Geofiltracijos slėgio aukščių gradientai. Kokiose nagrinėjamo po
žeminio kontūro vietose pagal Blajaus metodą galima juos apskai
čiuoti?
8. Paaiškinti Blajaus metodo trūkumus.
9. Kaip sudaroma geofiltracijos slėgio aukščių epiūra? Kam ji reika
linga?
10. Kaip sudaroma keliamosios (archimedinės) slėgio jėgos epiūra?
11. Ugf ir UA jėgų skaičiavimo formulės.
12. Kas tai yra požeminio kontūro nelaidžioji dalis.
13. Kam lygus geofiltracijos slėgio aukštis ŽB ir AB dugne?
14. Kam reikia žinoti geofiltracijos slėgio aukščių gradientus?
15. Kaip laboratoriniame darbe palyginote gautus rezultatus su fiziki
nio modeliavimo duomenimis?
16. Kaip apskaičiuoti dydžio santykinę paklaidą?
17. Geofiltracinės tėkmės reguliavimo principai.
18. Kaip užtikrinti slenksčio pagrindo grunto stiprumą ties drenažo pra
džia?
19. Žemutinės (galinės) priešfiltracinės sienelės pagrindinis trūkumas.
20. Po slenksčiu įrengto drenažo privalumai. Kada tokio drenažo tiks
linga atsisakyti?
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Septintas laboratorinis darbas
GEOFILTRACIJOS PO BETONine UŽTVANKA
SKAIČIAVIMAS Filčiakovo metodu
Tikslas: 1) apskaičiuoti geofiltracinės tėkmės parametrus, skaičiavi
mų duomenis palyginti su modeliavimo duomenimis; 2) nubraižyti geofil
tracinio slėgio aukščių epiūrą; 3) apskaičiuoti jėgas Ugf ir UA ir palyginti su
modeliavimo duomenimis (su 5 laboratorinio darbo duomenimis).

1. Teoriniai principai
Filčiakovo metodas pagrįstas grafine konforminių vaizdavimų inter
pretacija. Konforminiai vaizdavimai yra labai efektyvus matematinio ge
ofiltracijos uždavinių sprendimo būdas, todėl ir Filčiakovo metodas yra ir
gana tikslus, ir universalus.
Pagrindinę skaičiavimų dalį sudaro konkretaus požeminio kontūro “iš
tiesinimas”. Jo esmė – vienaįlaidžio kontūro taškų perkėlimas spinduliais
iš įlaido apačios taško į horizontalią tiesę, nubrėžtą per tą tašką. Sudėtingi
kontūrai scheminami: esant 2 ir daugiau įlaidų, kontūras dalomas į viena
įlaidžius kontūrus, dalijant atstumus tarp gretimų įlaidų proporcingai jų
ilgiams. Šį veiksmą labai patogu atlikti grafiškai, kaip parodyta schemoje
tašku D (7.1 pav.). Kraštiniai pakopos tipo elementai transformuojami ana
logiškai, tik pačios pakopos aukštis imamas su daugikliu 0,64.
“Ištiesinimo” principas parodytos schemoje (7.1 pav.). “Ištiesintas”
kontūras geofiltraciniu požiūriu yra analogiškas paprastam plokščiam ne
įgilintam kontūrui, kuriam skaičiuoti galima nesunkiai pritaikyti tikslias
formules arba esamas nomogramas.
Naudojant nomogramas, gautas požeminio kontūro nelaidžiosios da
lies ilgis Λ perskaičiuojamas į vienetinį, t.y., Λr = 1. Kartu perskaičiuoja
mos būdingų taškų santykinės abscisės:

ξ r, j = ξ j / Λ ,

(7.1)

ir laidaus pagrindo sluoksnio santykinis storis:

Tr = (Tvid + Tvid2 − S y2 ) / 2Λ ,

(7.2)
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čia

Tvid – vidutinis laidaus pagrindo sluoksnio storis;
Sy – nelaidaus kontūro projekcija į vertikalią ašį;
Λ – ištiesinto nelaidaus kontūro ilgis (žr.7.1 pav.).

2. Geofiltracinės tėkmės parametrai
2.1. Geofiltracinio slėgio aukščiai
Geofiltracijos slėgio aukščiai požeminio kontūro nelaidžiosios dalies
bet kuriame taške apskaičiuojami pagal šią formulę:
hgf,j = hr,j Hpt,
(7.3)
čia hr,j – santykinis geofiltracinio slėgio aukštis, gaunamas iš nomog
ramų:
hr,j = f(ξr.j; Tr).

(7.4)

2.2. Geofiltracijos debitai
Daliniai geofiltracijos debitai:
Qgf,d = Bkf Hpt qr.d.

(7.5)

Bendrasis geofiltracijos debitas:
Qgf,b =Bkf Hpt qr.b.

(7.6)

Šiose (7.5 ir 7.6) formulėse qr.d ir qr.b – atitinkamai santykinis linijinis
dalinis ir santykinis linijinis bendrasis (suminis) debitai.
Reikšmės qr.d. ir qr.b. imamos iš nomogramų (7.2 pav.) pagal priklau
somybes:
qr.d. = f (-ξj; Tr ),
qr.b. = f(Tr.)

(7.7)
(7.8)

2.3. Geofiltracinio slėgio aukščių gradientai
Ties nelaidžiomis požeminio kontūro dalimis jie nustatomi bendrąja
tvarka.
Ties ištekėjimu į ŽB randami iš dalinių debitų. Nagrinėjamame inter
vale ∆l ištekantis dalinis debitas apskaičiuojamas pagal išraišką:
∆Qgf,d = ∆ω kf Igf,vid. = (∆l B) kf Igf,vid,
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(7.9)
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7. 1 pav. Geofiltracijos po betono užtvanka ant vandeniui laidaus pagrindo skaičiavimų schema

iš čia

Igf,vid = ∆Qgf,d / (Bkf · ∆l)

(7.10)

Iš (7.5) formulės gauname
9
9*
∆Q1 = Qd9*– Qd9 = Bkf Hpt (qr.d
– qr.d
)

(7.11)

9**– q9*) ir t.t.
∆Q1 = Qd9**– Qd9*= Bkf Hpt (qr.d
r.d

Geofiltracijos slėgio aukščių gradientai:

I 1gf

,vid .

=

H pt (q r9.*d − q r9.d )
pt

gf

I g2f ,vid . =

∆l1

H pt (q r9.*d* − q r9.*d )
pt

gf

∆l 2

,

(7.12)

.

(7.13)

Apskaičiuoti Igf,vid. dydžiai pažymimi nagrinėtų intervalų viduryje. Da
liniai atstumai ∆l imami iš duotojo (“neištiesinto”) požeminio kontūro.

3. Darbo eiga
1. Naudojamasi penkto laboratorinio darbo duomenimis. Skaičiavi
mai atliekami pagal anksčiau pateiktas formules.
2. Geofiltracinio slėgio aukščių skaičiavimai surašomi į 7.1 lentelę.
7. 1 lentelė. Geofiltracinio slėgio aukščiai
Taškų
Nr.

1
1

ξj
cm

Λ
cm

ξrj

2

3

4

Tr

5

hr.j

6

(F )

hj

h Fj − h Mj

cm

cm

7

8

ε=

h Fj − h Mj
h Fj

100

%
9

9

3. Daliniai ir bendrasis geofiltracijos debitai ir geofiltracijos slėgio
aukščių ištekėjimo gradientų skaičiavimo rezultatai pateikiami 7.2 lente
lėje.
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7. 2 pav. Nomogramos geofiltracinės tėkmės santykiniams parametrams skaičiuoti: a) geofiltracinio slėgio santykiniams
aukščiams: b) santykiniams linijiniams daliniams debitams; santykiniams linijiniams suminiams debitams

7. 2 lentelė. Daliniai ir bendrasis geofiltracijos debitai bei ištekėjimo
geofiltracijos slėgio aukščių vidutiniai gradientai
Taškų
Nr.
9
……
……
9**

-ξ

Λ

qr.d.j

∆Q

qr.b

Qb

∆l

Ivid.

4. Apskaičiuojamos Ugf ir UA jėgos, jų paklaidos.

4. Išvados
Jos rašomos išsamiai pagal darbo tikslo punktus, detalizuojant pagal
darbo eigą.

5. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Kokius geofiltracijos parametrus galima apskaičiuoti Filčiakovo
metodu?
2. Kontūro ištiesinimo pradžia (pirmas veiksmas)
3. Į kokią liniją ištiesinamas vienaįlaidis kontūras?
4. Kaip padalinamas kontūras į vienaįlaidžius kontūrus?
5. Kaip tiesinama pakopa ar kiti kontūro nelygumai?
6. Kur brėžiama ordinačių ašis η?
7. Kas tai yra santykinė abscisė ?
8. Santykinio laidaus sluoksnio storio skaičiavimo formulė.
9. Kaip randami santykiniai geofiltracijos slėgio aukščiai?
10. Kaip apskaičiuojami tikrieji geofiltracijos slėgio aukščiai?
11. Kam reikalingi geofiltracijos slėgio aukščiai?
12. Kam reikalingos neigiamos abscisės?
13. Kaip nustatomi sąlyginiai (santykiniai) daliniai linijiniai debitai?
14. Kaip apskaičiuojami faktiniai daliniai linijiniai debitai?
15. Kaip apskaičiuojami faktiniai daliniai debitai?
16. Kaip nustatomas sąlyginis (santykinis) suminis debitas?
17. Kaip apskaičiuojamas faktinis suminis debitas?
18. Kam reikalingi geofiltracijos debitai?
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19. Kaip apskaičiuoti ištekėjimo gradientus?
20. Kodėl reikia mokėti nustatyti geofiltracinės tėkmės gradientus?
21. Kaip apskaičiuoti geofiltracinę jėgą?
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Aštuntas laboratorinis darbas
VIENAPAKOPIO NEPATVENKTO KANALO SLENKSČIO
HIDRAULINIS TYRIMAS
Tikslas: 1) susipažinti su vandens tekėjimo per nepatvenktą viena
pakopį kanalo slenkstį (8.1 pav.) pobūdžiu; 2) išmatuoti bei apskaičiuoti
pagrindinius hidraulinius parametrus ir palyginti su teoriniais.

8.1 pav. Vienapakopio trapecinio kanalo slenksčio
hidraulinio tyrimo modelio schema

1. Teoriniai principai
Kanalo slenksčio įtekėjimo dalyje neturi būti nei slūgio, nei patvan
kos. Dėl to joje daroma suspaudimo sienelė su įvairių formų anga. Angos
matmenys gali būti apskaičiuojami pagal nepatvenkto slenksčio debito for
mulę:
* *
Q = man
an banan

2 g H l1j ,.5o ,

(8.1)

*
*
čia m an
an ir b an
an – apibendrintas angos debito koeficientas ir plotis; g
– gravitacijos pagreitis; Hlj.o – hidrodinaminis vandens liejimosi aukštis.
Apibendrintas angos plotis:
*
baaa
a = ω an
an / hk ,

(8.2)
čia ωan – angos skerspjūvio plotas (būti atidiems – anga sudėtingos
formos!); hk – vandens gylis atitekėjimo kanale.
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Hidrodinaminis vandens liejimosi aukštis:
2
2
Hlj,o
lj .o = H lj + (α k v k / 2 g ) ≡ hk + (α k v k / 2 g ) ,

(8.3)

čia αk ir vk – Koriolio koeficientas (αk ≈ 1,05) ir vidutinis vandens
greitis atitekėjimo kanale.
Aktualiausia paanalizuoti debito koeficientą man, nes jis mažai tyri
nėtas. Iš (8.1) formulės gauname:

(

)

*
*
1, 5
man
2 g H lj,o
an = Q / Kpt
pt ban
an
lj .o ,

(8.4)

čia Kpt – patvenkimo sąlygų koeficientas, šiame darbe imti Kpt = 1.
Kanalo slenksčio ištekėjimo dalyje (užslenkstėje) turi būti apsemtas
hidraulinis šuolis. Jį skaičiuojant reikia žinoti susijusius gylius – pirmąjį hI
bei antrąjį hII – ir faktinį gylį užslenkstės gale huž.
Pirmasis susijęs gylis hI, kai šuolis apsemtas ar bent prispaustas, ly
gus gyliui suspaustame pjūvyje hs. Trapecinio skerspjūvio užslenkstėje gy
lis toks:
2

b m
Q
b m 
;
h I ≡h s = − s s +  s s  +
2
ms v s
 2 

(8.5)

čia bs, ms, vs –dugno plotis, šlaito koeficientas ir vidutinis vandens
greitis ties suspaustu pjūviu:

v s = ϕ s 2 g (α k v k2 / 2 g ) + hk + h p − hs ;

(8.6)

čia ϕs – greičio koeficientas; hp – slenksčio pakopos aukštis.
Antrasis susijęs gylis hII prizminėje trapecinio skerspjūvio užslenkstė
je bendruoju atveju skaičiuojamas remiantis šuolio funkcija; skaičiavimas
sudėtingas, reikia kelių pakartotinių bandymų. Paprasčiau skaičiuoti pagal
formulę:

h I = ξ I hkr , (arba ξII= hII/ hkr),

(8.7)

čia hII = huž (nes šuolis prispaustas); ξII – santykinis antrasis susijęs
gylis; ξII= f(ξI; M), nustatomas pagal B.Ruplio nomogramą (8.2 pav.); čia
ξI – santykinis pirmasis susijęs gylis:
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ξ I = h I / hkr ,

(8.8)

čia hkr – kritinis gylis:
stč

stč

hkr = ξ kr hkrst è , (ξkr = hkr/ h ksrt è ),

(8.9)

čia ξkr – santykinis kritinis gylis ξkr = f(Mstč);
stč

Mstč = 1 /[(mkkr / buž) + 1] ,

(8.10)

ξkr reikšmės gaunamos iš 8.2 paveikslo nomogramos.
Kritinis gylis stačiakampio skerspjūvio vagoje hkrstč:
stč

2 1/3
hkr = (αQ2 / gbuž
) ,

(8.11)

M = 1 / [(mhkr / buž) + 1] .

(8.12)

Pastaba: (M reikalingas skaičiuoti ξ , nes hsh =hkr⋅ξ )
I

I

I

Skaičiavimų pagal (8.5)…(8.11) formules rezultatai priklauso
nuo ϕs reikšmių; išsamių duomenų apie jas nėra, todėl tikslinga paty
rinėti.
Iš (8.6) formulės gauname
ϕ s = v s //(( 2 g (α k v k2 / 2 g ) + hk + h p − hs ) ,

(8.13)

v s = Q /ω s ≡ Q / (b + m s hs )hhss ,

(8.14)

čia vs – greitis suspaustame pjūvyje, hp – slenksčio pakopos aukštis.
Kai žemutiniame bjefe hidraulinis šuolis prispaustas hs = hI ir huž = hII.
Tuomet pagal (8.8) formulę:
hs ≡ hI = hkrξI,

(8.15)

hkr apskaičiuojamas pagal (8.9)…(8.11) formules, o ξI nustatomas pa
gal 8.2 paveikslo nomogramą ξI = ϕ(ξII; M):
Antras susietasis santykinis gylis ξII:
ξII= hII/hkr ≡ huž/hkr;

(8.16)

Trečia kanalų slenksčių hidraulinė problema – greičio koeficien
tas ϕč čiurkšlės nulėkimo atstumo formulėje
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ϕčè Q
ωan
an
Vadinasi,
lčè =

(2h

p

+ hk )/ g .

(8.17)

ϕčè = lčè ωan
an /( Q (2h p + hk )/ g ) .

(8.18)

2. Modelio schema
Modulio schema pavaizduota 8.1 paveiksle. Centrinė modelio dalis
(užslenkstė) neišryškinta. Ji patikslinama darbo metu (papildoma schema),
nes gali būti be ramintuvų ar su jais.
Būdingieji modelio matmenys ir tėkmės parametrai matuojami liniuo
te, debitas – Tomsono slenksčiu ir matavimo adata:

QT = 14
14 H T2,5 , cm3/s;

H T = Z T − Z T0 , cm.

(8.19)

3. Darbo eiga

3.1. Susipažinimas su modeliu, matavimai
1. Susipažįstama su modeliu, išmatuojami jo parametrai, nustatomas
suspaudimo sienelės angos tipas, nubraižomas jos brėžinys (M 1: ) Pa
siruošiama matuoti debitą (nustatoma Z 0 reikšmė).
2. Paleidžiamas nedidelis debitas, kad būtų hk ≈ 0,3hkmax. Užslenkstėje
sudaromas prispaustasis hidraulinis šuolis. Tėkmei nusistovėjus, stebimos
ir fiksuojamos ypatybės, išmatuojami tėkmės parametrai.
3. Padidinamas debitas iki hk ≈ hmax, stebėjimai ir matavimai pakarto
jami.
Matavimų ir stebėjimų duomenys surašomi į modelio schemą bei 8.1
lentelę.
8.1 lentelė. Pagrindiniai tėkmės parametrai
Band.
Nr.

Zk

dg

Zk

Zuž

dg

Zuž

lč
cm

ZT
cm

Z T0

1.
2.
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4. Skaičiavimai
telę.

1. Debitai apskaičiuojami pagal (8.19) formulę ir surašomi į 8.2 len
2. Tolesni skaičiavimai atliekami 8.2 lentelėje.
8.2 lentelė. Skaičiavimų duomenys
Įtekėjimo dalis

Dydis

F-lė

Q, cm3/s

Dydis

F-lė

(8.19)

hkrstč , cm

(8.11)

bk, cm

-

Mstč

(8.10)

hk, cm

-

ξkr

nomogr.

ωk, cm2

(bk+mhk)hk

hkr, cm

(8.9)

vk

Q/ωk

h , cm

hIIhuž

Greitinis
slėgis, cm

αv k2 / 2 g

ξII

(8.16)

Hlj.0,cm

(8.3)

M

(8.12)

ξI

nomogr.

ωan, cm2

1 band. 2 band.

Ištekėjimo dalis

II

b*an, cm

(8.2)

hI

(8.15)

m*an

(8.4)

vs, cm/s

(8.14)

ϕs

(8.13)

ϕč

(8.18)

Suspaudimo sienelės brėžinys: M 1 : __
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1 band.

2 band.

ξkrf(Mstč)=

ξkrf(Mstč)=

ξI =f(ξII; M)=

ξI =f(ξII; M)=

8. 2 pav.

ξ kr ir ξII reikšmių nomograma

5. Išvados
Išvados rašomos išsamiai pagal darbo tikslo punktus, detalizuojant
pagal darbo eigos punktus.

6. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Darbo tikslas.
2. Dėl ko kanalo slenksčio įtekėjimo dalyje daroma suspaudimo siene
lė?
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3. Suspaudimo sienelės angos matmenų skaičiavimo principas.
4. Kaip nustatomas apibendrintas suspaudimo sienelės angos plotis.
5. Kas tai yra hidrodinaminis vandens liejimosi aukštis? Mokėti užra
šyti ir paaiškinti formulę.
6. Mokėti paaiškinti 8.4 formulę, apibūdinti darbe nustatytą debito
koeficientą.
7. Koks turi būti hidraulinis šuolis kanalo slenksčio ištekėjimo dalyje
(užslenkstėje)?
8. Kokie parametrai charakterizuoja hidraulinį šuolį?
9. Mokėti paaiškinti 8.5 formulę.
10. Mokėti paaiškinti 8.6 formulę.
11. Kada hidraulinis šuolis bus apsemtas?
12. Kada hidraulinis šuolis bus prispaustas?
13. Kada hidraulinis šuolis bus atstumtas?
14. Kas tai yra santykinis pirmasis ir santykinis antrasis susietieji gy
liai?
15. Mokėti užrašyti ir paaiškinti kritinio gylio stačiakampėje vagoje
išraišką.
16. Mokėti naudotis santykinių susietųjų gylių nustatymo nomograma
17. Mokėti paaiškinti 8.13 formulę, apibūdinti gauto greičio koeficien
tą ir jo reikšmę
18. Kaip darbe nustatomas greitis suspaustajame pjūvyje?
19. Mokėti paaiškinti 8.18 formulę, apibūdinti gauto greičio koeficien
tą ir jo reikšmę
20. Kanalų slenksčių paskirtis.
21. Kaip darbe išmatuotas debitas?
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Devintas laboratorinis darbas
GREITVIETĖS HIDRAULINIS TYRIMAS
Tikslas: 1) susipažinti su dirbtinio šiurkštumo konstrukcija ir para
metrais, su vandens tekėjimo greitvietėje pobūdžiu; 2) išmatuoti tėkmės
charakteristikas ir palygint su teorinėmis.

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

1. Teoriniai pagrindai
Dirbtinis šiurkštumas gerokai sumažina vandens tekėjimo greitį, to
dėl greitvietę galima projektuoti didesnio nuolydžio ir taip atpiginti jos sta
tybą. Dirbtinio šiurkštumo greitvietėje greit nusistovi tolygusis tekėjimas,
todėl nereikia skaičiuoti slūgo kreivės.
Dirbtinio šiurkštumo konstrukcija iš kvadratinio skerspjūvio sijelių
(kvadrato kraštinės ilgis ∆) paprasta ir yra gana efektyvu statyti hidrauliniu
požiūriu. Optimalus atstumas tarp sijelių centrų – 1-8 ∆, minimalus tėkmės
virš sijelių gylis – h ≥ 3 ∆.
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Šio tipo greitviečių latakų hidrauliniam skaičiavimui taikoma Šezi for
mulė:

Q = ωC R
I ;

(9.1)

kurioje Šezi koeficientas:

C = 8g / λ ,

take

(9.2)

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

λλ==0,04
0,04 ++ 2,29
2,29 I 22 ++ kI
kI 0,10,1

∆b
,
hχ

(9.3)

čia I – greitvietės latako dugno nuolydis, I ≤ 0,6;
b ir χ – latako dugno plotis ir šlapiasis perimetras (χ = b+2h);
k – sijelių išdėstymo formos koeficientas (tiesių ištisinių sijelių
k = 0,88, tiesų neištisinių – k = 1,65 ir pan.).
Greitvietės užslenkstėje vanduo raminamas apsemtuoju arba bent pri
spaustuoju hidrauliniu šuoliu. Svarbu žinoti tokio šuolio parametrus.
Kai prispaustasis šuolis yra užslenkstėje, paprastai imama hI = hs
(greitvietės latako), o antras susietasis gylis hII skaičiuojamas pagal žino
mas hidraulikos formules. Jei greitvietės užslenkstė horizontali, stačiakam
pio skerspjūvio, pastovaus pločio buž = b(gr) = const ir natūralaus šiurkštu
mo, tai

(

)

h I = 0,5h I 1 ++88h(krhkr/ /h hI I) −–11,
3

(9.4)

čia hkr – kritinis tėkmės gylis; šiuo atveju.
2

hkkr
gb 2 ,
r = αQ / gb

(9.5)

čia α – Koriolio koeficientas (α ≈ 1,05).
Kai šuolis susidaro greitvietės latake, jo parametrai skaičiuojami pa
gal specialias formules.
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2. Laboratorinio modelio schema
Ji pavaizduota 9.1 paveiksle. Greitvietės latakas yra pastovaus dugno
pločio ir nuolydžio. Nuolydžiui nustatyti latako šoninėje sienelėje įbrėžta
horizontali linija. Tėkmės gylis greitvietės latake matuojamas matavimo
adata, debitas – Tomsono slenksčiu ir kita matavimo adata:

Q = 14
14 H T2,5 , cm3/s;

H T = Z T − Z 0T , cm

(9.6)

čia ZT ir Z 0T – adatos rodmenys .

3. Darbo eiga
1. Susipažįstama su modeliu.
2. Matavimai: išmatuojami modelio parametrai, aptariamas šiurkštu
∆
mo tipas,pasiruošiama matuoti tėkmės gylį (nustatoma Z 0 ) ir de
T

bitą (nustatoma Z 0 );
3. Paleidžiamas nedidelis debitas, bet kad būtų h > 3∆ ir prispaustasis
šuolis užslenkstėje. Tėkmei nusistovėjus, stebimos ir fiksuojamos
tėkmės ypatybės, atskaičiuojamos Z∆ ir ZT, išmatuojamas huž;
4. Padidinamas debitas, stebėjimai ir matavimai pakartojami;
5. Patvenkiant ŽB, sudaromas šuolis greitvietės latake, kuris lygina
mas su ankstesniojo atvejo šuoliu;
6. Vandens tiekimo sklendė uždaroma beveik iki galo, stebimos ,,rie
dančios’’ bangos.
Matavimų ir stebėjimų duomenys surašomi į 9.1 lentelę.
9.1 lentelė. Matavimų ir stebėjimų duomenys

Band. Nr.

Z

Z0

h
cm

huž
cm

ZT

Z 0T

HT
cm

Tėkmės pobūdis

1
2
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7. Skaičiavimai:
7.1. debitas skaičiuojamas pagal (9.6) formulę;
7.2. kiti skaičiavimai atliekami 9.2-9.4 lentelėse.
9.2 lentelė. Teoriniai λt ir Ct
Band.
Nr.

I

∆
cm

K

h
cm

b
cm

χ
cm

klkI 0,10,1

∆b
hχ

Ct
(2)

λt
(3)

2,29I2

1
2

9.3 lentelė. Eksperimentiniai λe ir Ce, palyginimas su λt ir Ct

Band.
Nr.

Q
cm3/s
(6)

ω
cm2

R
cm
(1)

Ce =

ω R
I

λe =

Q /ω R
I

8 g / C e2

εc =

ελ =

 Ct
1 −
 Ce

1

%


100
100


 λt
1 −
 λe

%


100
100


2

9.4 lentelė. Prispaustojo hidraulinio šuolio hII
Band.
Nr.

α

Q

m /s
3

hkr
cm
(5)

hII
cm

huž
cm

∆h = hI - huž

ε=

∆h
hI

100 %

1
2

4. Išvados
Jos rašomos išsamiai pagal darbo tikslo punktus, detalizuojant pagal
darbo eigos punktus.

5. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Darbo tikslas.
2. Dirbtinio šiurkštumo greitvietėse paskirtis.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dirbtinio šiurkštumo elementų, jų išdėstymo matmenys, gylis.
Šezi formulė.
Šezi koeficientas.
Mokėti paaiškinti 9.3 formulę.
Šlapiasis perimetras.
Hidraulinio šuolio padėtys.
Kodėl laboratorinis darbas atliekamas esant prispaustajam hidrau
liniam šuoliui?
Kada hI = hs ?
Mokėti paaiškinti 9.4 formulę.
Kas tai hkr ?
Mokėti užrašyti hkr formulę.
Kaip darbe nustatytas debitas?
Kaip darbe sudarytas prispaustas hidraulinis šuolis?
Kam reikalingos greitvietės?
Mokėti užrašyti dydžio santykinės paklaidos formulę.
Greitvietės pratekėjimo dalies skaičiavimo principas.
Greitvietės ištekėjimo dalies skaičiavimo principas.
Ar projektuojant greitvietes reikia atlikti geofiltracijos skaičiavi
mus?
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Dešimtas laboratorinis darbas
Kanalų hidrotechnikos statinių maketų analizė
Darbo tikslas: 1) susipažinti su laboratorijoje esančiais kanalų HTS
maketais; 2) aprašyti dėstytojo nurodytus maketus, detalizuoti įtekėjimo, pra
tekėjimo ir ištekėjimo dalis; 3) pažymėti pastebėtus netikslumus, trūkumus;
4) schemiškai atlikti dviejų laisvai pasirinktų maketų išilginius pjūvius.

1. Bendrosios žinios
Pagal paskirtį kanalų HTS gali būti tokie:
1. Reguliavimo – vandens debitams bei lygiams reguliuoti (įvairūs
šliuzai reguliatoriai);
2. Susiejimo – skirtingiems kanalo dugno lygiams susieti ties staiges
niais žemės paviršiaus pažemėjimais arba dirbtinai mažinant kana
lo dugno nuolydį (greitvietės ir slenksčiai);
3. Pratekėjimo – vandeniui pratekėti per kanalo trasoje pasitaikančias
kliūtis - daubas, upelius, kitus kanalus, kelius, kalvas ir pan. (pralai
dos, tiltai, akvedukai, diukeriai, kanalai-latakai);
4. Laivų šliuzai, laivų keltuvai, uostai, prieplaukos, krantų tvirtinimo
ir kt. vagotvarkos bei hidrometriniai statiniai;
Šiame laboratoriniame darbe bus nagrinėjami įvairios paskirties ma
žų ir vidutinių kanalų (griovių) HTS, taip pat nedidelių upelių bei ežerų
vandens lygio reguliavimo HTS maketai

2. Darbo eiga
Analizuojami 5-6 HTS maketai. Jų atskiros sudedamosios dalys (ele
mentai) aprašomos žemiau pateiktos formos lentelėje. Dviejų HTS maketų
schemos nubraižomos milimetriniame popieriuje.
10.1 lentelė. Kanalų HTS maketų analizė
Maketo
inv. Nr.

HTS
pavadinimas

Įtekėjimo dalis

Pratekėjimo dalis

Ištekėjimo dalis

1

2

3

4

5
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3. Išvados
Jose tikslinga pažymėti pastebėtus svarbiausius netikslumus, taip pat
reikia nurodyti kiekvieno HTS priskirtinumą vienai ar kitai grupei pagal
paskirtį ir pan.
Laboratorinio darbo gynimo metu studentas, naudodamas dėstyto
jo nurodytą maketą, pagal lentelėje pateiktą aprašymą paaiškina kanalo
HTS ir jo sudedamuosius elementus arba , paprašius dėstytojui, nubraižo
nurodytus HTS pjūvius.
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Vienuoliktas laboratorinis darbas
Hidrotechnikos statinių angų Uždorių analizė
Tikslas: 1) susipažinti su uždorių konstrukcija ir nustatyti jų tipą; 2)
atlikti pateiktų uždorių pavyzdžių skaičiavimus; 3) nustatyti pagrindinių
rygelių išdėstymo teisingumą.

1. Teoriniai pagrindai
Uždoriai yra vandeniui nelaidžios judrios konstrukcijos, įtaisytos van
dens pralaidų angose patvenkto vandens lygiams bei debitams reguliuoti,
taip pat laivams, sieliams, palaidai miško medžiagai, įvairiems plūdme
nims (ižui, ledui, šiukšlėms), žuvims praleisti, vandens saugykloje ar hidro
technikos statiniuose susikaupusiems nešmenims išplauti.
Uždoris paprastai yra sudarytas iš sandaraus medinio ar plieninio ap
kalo, jį palaikančio standaus plieninio karkaso, atraminių – eigos dalių (pa
važų, ratų) ir sandarinimo įtaisų iš medienos, gumos ar plastikų.
Uždoriams įtaisyti ir manevruoti hidrotechnikos statinyje turi būti nu
matytos įdėtinės dalys, valdymo įranga, tarnybos tiltai ir kita.
Uždorių įdėtinės (nejudrios) dalys yra hidrotechnikos statinyje (ram
tų ir taurų, gelminių angų išėmose) įtvirtintos konstrukcijos, kuriomis
uždoris sandariai susiejamas su statiniu ir patikimai juda uždoriu manev
ruojant. Per įdėtines dalis uždorį veikianti vandens slėgio jėga perduo
dama statiniui (ramtams, taurams, kai kada - angos dugnui ar visam jos
kontūrui).
Uždorių valdymo įranga išdėstoma ramtuose, tauruose, tarnybos til
tuose ir gali būti stacionaru arba judri. Ji veikia panaudojant fizinę jėgą
(esant mažiems uždoriams), mechaninę, hidraulinę bei elektros energiją,
kuri perduodama uždoriui per standžias ar lanksčias traukles.
Tarnybos tiltai reikalingi uždorių valdymo įrangai išdėstyti, saugiai
jos eksploatacijai užtikrinti.
Pagal padėtį hidrotechnikos statinyje skiriami paviršiniai ir dugni
niai uždoriai, naudojami atitinkamai paviršinėms ir dugninėms angoms.
Pagal paskirtį skiriami tokie uždorių tipai:
- pagrindiniai (eksploataciniai), nuolat veikiantys eksploatuojant
hidrotechnikos statinį;
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- remontiniai, nuleidžiami į stovintį vandenį prieš pagrindinius, kai
juos reikia remontuoti;
- 	avariniai, nuleidžiami į tekantį vandenį vietoje sugedusio pagrindi
nio uždorio;
- statybiniai, naudojami statybos metu.
Pagal konstrukcijas išskiriama kelios dešimtys uždorių tipų. Labiau
siai paplitę paviršiniai uždoriai:
plokštieji, turintys plokščią apkalą. Jie dar skirstomi į:
- slankiuosius (šliaužiojantys aukštyn-žemyn ramtų bei taurų išėmo
se) – sijinius (šandorinius), skydinius, rygelinius;
- besisukiojančiuosius apie horizontaliąją ašį – vožtuvinius;
- besisukiojančiuosius apie vertikaliąją ašį – vartų tipo (naudojami
laivų šliuzuose, polderių vandens pralaidose);
- kreivuosius – segmentinius.

11.1 pav. Paviršiniai uždoriai: a – šandorinis; b – plokščiasis, šliaužiojantysis
su dviem pagrindiniais rygeliais; c – vožtuvinis; d – segmentinis: 1 – šandorai,
2 – trauklės veikimo kryptis, 3 – apkalas, 4 – pagrindiniai rygeliai,
5 – pagrindiniai statramsčiai, 6 – atraminis statramstis, 7 - ašis

2. Darbo eiga
1. Susipažįstama su pateiktų uždorių maketais, jų konstrukcija. Nu
statomas tipas, atliekama konstrukcinių elementų analizė, išsiaiški
namas jų išdėstymo teisingumas.
2. Pasirinktu masteliu nubraižomos 2-3 pateiktų uždorių projekcijos.
3. Atliekami skaičiavimai, esant Ha ≥ Huž , pasirinktu masteliu (pogru
pėms). Čia Ha ir Huž – vandens gylis ir uždorio aukštis.
4. Apskaičiuojamas vandens gylis Ha segmentiniam uždoriui .
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5. Apskaičiuojamos hidrostatinio slėgio jėgos, veikiančios uždorių
paviršių.

3. Išvados
Išvados rašomos pagal laboratorinio darbo tikslo klausimus, atsižvel
giant į gautus darbo rezultatus.

4. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Kas yra uždoris?
2. Kaip klasifikuojami uždoriai?
3.	Išvardinkite plokščiojo šliaužiančiojo uždorio dalis.
4. Kokie yra plokščiojo šliaužiančiojo uždorio privalumai ir trūku
mai?
5.	Išvardinkite segmentinio uždorio dalis.
6. Kokie yra segmentinio uždorio privalumai ir trūkumai?
7. Kokiems hidrotechnikos statinio elementams turi įtaką uždorio ti
pas?
8. Kaip pasireiškia ši įtaka?
9. Kokių uždorių tipas tinkamesnis eksploatuoti?
10. Kokie kėlimo mechanizmai naudojami plokščiajam šliaužiančia
jam uždoriui ir kodėl?
11. Kokie kėlimo mechanizmai naudojami segmentiniam uždoriui ir
kodėl?
12. Kokia pagrindinė uždorių konstrukcijos dalis?
13. Į ką ir kaip persiduoda hidrostatinio slėgio jėga? Jėgos pridėties
taškas.
14. Kokios hidrostatinio slėgio jėgos veikia segmentinį uždorį?
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Dvyliktas laboratorinis darbas
UŽDORIŲ KELTUVŲ ANALIZĖ
Tikslas: 1) susipažinti su įvairiais hidrotechnikos statinių uždorių kel
tuvais, nustatyti jų tipą; 2) nubraižyti 1-2 pjūvius; 3) atlikti reikiamus
skaičiavimus ir analizę.

1. Teoriniai pagrindai
Didesniems uždoriams būtina mechaninė, hidraulinė bei hidromecha
ninė valdymo įranga.
Mechaninė įranga būna dvejopa:
1. Stacionari, skirta konkrečiam uždoriui, – tai sraigtiniai ir gerviniai
keltuvai;
2. Paslanki, skirta grupei uždorių, – tai telferiai, portaliniai, taip pat
automobiliniai kranai.
Sraigtiniai keltuvai gali būti su krumpliaratine arba su sliekine pava
ra rank niai bei su elektros varikliais. Jie būna su standžia traukle ir todėl
naudojami plokštiesiems šliaužiojantiesiems uždoriams, kuriems galutinai
nuleisti reikia paspaudimo. Rankiniu sraigtiniu keltuvu galima išvystyti
10 kN, o sliekiniu keltuvu – 25–30 kN jėgą. Elektriniu keltuvu išvystoma
150 kN jėga. Naudojant porinius keltuvus, minėtos jėgos padvigubėja.
Sraigtinio keltuvo jėgos perdavimo laipsniai apskaičiuojami pagal
šias formules:
sr =
K sr
p

sr
πd osr
/ ∆h ,		

(12.1)

čia Δ h – sraigtinio veleno sriegio žingsnis;
sr – vidutinis sraigtinio veleno skersmuo:
d osr

sr = (d
d sr
+ d )/2,
o
išor
v

		

(12.2)

čia d išor – išorinis sraigtinio veleno skersmuo;
d v – vidinis sraigtinio veleno skersmuo
Rankinio sraigtinio keltuvo jėgos perdavimo laipsnis nuo rankenos
apskaičiuojamas taip:
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sr ,
K r − s = R / d sr
p
r o

			

(12.3)

čia Rr – rankenos ilgis iki sraigtinio veleno.
Esant krumpliaratinei arba sliekinei pavarai jėgos perdavimo laipsnis
apskaičiuojamas taip:

K dp = n1 / nn2 ,
1 2

				

(12.4)

čia n1 – vedančiojo krumpliaračio dantukų suma;
n2 – pagrindinio krumpliaračio dantukų suma.
Suminis jėgos perdavimo laipsnis yra lygus visų jėgos perdavimo
laipsnių sandaugai:
sr
∑ K p = K srp ⋅ K rp−s ⋅ K dp .		

(12.5)

Porinius keltuvus reikia būtinai naudoti tuomet, kai uždorio plotis di
desnis už jo aukštį. Gerviniai keltuvai paprastesni, bet jie netinka šliaužiojan
tiesiems uždoriams. Hidraulinė įranga taikoma tik specialiems uždoriams.
Hidromechaninė įranga – tai įvairūs hidrauliniai keltuvai, vis plačiau
taikomi uždoriams valdyti. Jie kompaktiški, jais galima išvystyti dideles ir
kėlimo, ir nuleidimo, taip pat ir plokščių šliaužiojančiųjų uždorių, jėgas.
Hidrauliniai keltuvai būna tik stacionarūs.
Uždorių valdymas gali būti neautomatizuotas bei automatizuotas, vietinio
bei distancinio valdymo pagal komandas arba pagal nustatytas programas.
Labai svarbu užtikrinti uždorių valdymo patikimumą, ypač maksima
liųjų potvynių bei poplūdžių debitų praleidimo atvejais. Įvairūs konstrukci
niai ir eksploataciniai uždorių valdymo sutrikimai yra neretų hidrotechni
kos statinių incidentų bei avarijų priežastys.

2. Darbo eiga
1. Susipažįstama su keltuvais ir jų konstrukcija.
2. Nustatomas tipas, atliekama konstrukcinių elementų analizė, atlie
kami matavimai ir apskaičiuojamas keltuvo perdavimo laipsnis.
3. Pasirinktu masteliu nubraižomi 1–2 pateiktų keltuvų pjūviai.
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3. Išvados
Išvados rašomos pagal laboratorinio darbo tikslus, atsižvelgiant į gau
tus darbo rezultatus.

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

Kokia būna uždorių valdymo mechaninė įranga?
Kokie būna sraigtiniai keltuvai?
Kokia jėga išvystoma rankiniu keltuvu?
Kokią jėgą išvystoma rankiniu keltuvu su sliekine pavara?
Kokią jėgą išvysto elektrinis keltuvas?
Nuo ko priklauso jėgos perdavimo laipsnis rankiniame sraigtinia
me keltuve?
7. Nuo ko priklauso jėgos perdavimo laipsnis mechaniniame keltu
ve?
8. Koks gali būti uždorių valdymas?
9. Kodėl poriniai keltuvai, esant plokštiems šliaužiantiesiems uždo
riams, turi dirbti sinchroniškai?
10. Kas poriniams keltuvams suteikia jų darbo sinchroniškumą?
11. Kas įvyktų, jei poriniai keltuvai nedirbtų sinchroniškai?
12.	Išvardinti pateiktų keltuvų detales.
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Tryliktas laboratorinis darbas
Kauno hidromazgas
Tikslas: 1) susipažinti su Kauno hidromazgo istorija; 2) susipažinti
su jo hidrotechnikos statiniais ir jų konstrukcijomis; 3) nustatyti hidromaz
go HTS funkcionalumą ir įvertinti jų techninę būklę.

1. Trumpa hidromazgo istorinė raida ir charakteristikos
Kauno hidromazgas tuo metu turėjo išspręsti 3 problemas:
- elektros energijos gamybą;
- pavasario potvynių pavojaus Kauno miestui ir kt. miesteliams bei
gyvenvietėms pasroviui likvidavimą;
- laivybos sąlygų pagerinimą Nemuno upėje.

13.1 pav. Kauno hidromazgo schema: 1I – supiltinė žemių užtvanka;
1 – suplautinė žemių užtvanka; 2 – slenkstinė betono gravitacinė užtvanka
(SBGU); 3 – HE pastatas; 4 – planuoto laivybos šliuzo trasa;
5 – Nemuno senvagės kontūras

Svarbesni Kauno hidromazgo etapai:
♦ 1948 m. – tyrinėjimo ir projektavimo pradžia;
♦ 1954 m. – Vyriausybė patvirtina projektą;
♦ 1955 m. – statybos pradžia;
♦ 1956 m. – žemės darbų pradžia;
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♦ 1957 m. – betonavimo darbų pradžia;
♦ 1959 11 05 – pradėtas eksploatuoti pirmas agregatas;
♦ 1960 04 18 – hidroelektrinė pradėjo dirbti visu pajėgumu.
Kauno hidromazgą sudaro 4 hidrotechnikos statiniai:
- 1–2 žemių užtvankos (supiltinės);
- hidroelektrinė;
- trijų angų slenkstinė betono gravitacinė užtvanka (SBGU);
- 3 žemių užtvanka (suplautinė). Žemių užtvankų keteros altitudė
Zket = 48.00.
Hidroelektrinėje yra 4 agregatai. Iš pradžių instaliuotasis galingumas
buvo 90MW, po 1975 m. rekonstrukcijos instaliuotasis galingumas padidė
jo iki 100,8 MW. Vidutinis metinis energijos išdirbis yra 351 mln. kWh.
Vandens saugyklos pagrindiniai parametrai:
♦ FPL – 45,60;
♦ NPL – 44,00;
♦ MinPL – 40,00;
♦ ZŽBVL – 24,00;
♦ Hpt =20,0 m.
Vandens saugyklos plotas ir tūris:
- kai FPL 72,5 km2, – 572 mln.m3;
- kai NPL 63,5 km2, – 462 mln.m3;
- kai MinPL 46,7 km2, – 240 mln.m3.
Vandens saugyklos parametrai:
- ilgis – 80 km;
- vid. plotis – 0,79 km;
- max. plotis – 3,2 km;
- kranto ilgis – 200 km;
- vid. gylis – 7,3 m;
- max. gylis – 24,6 m.

2. Darbo eiga
1. Detaliai susipažįstama su hidromazgo hidrotechnikos statiniais.
2. Nubraižomas bent vienas eskizinis pjūvis per SBGU ir atliekama
specifikacija.
3. Susipažįstama su hidromazgo naudojimo sąlygomis.
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4. Nurodomi ir aptariami hidromazgo HTS ir jų elementų pažeidi
mai ar deformacijos.

3. Išvados
Išvados rašomos pagal laboratorinio darbo tikslo punktus, atsižvel
giant į surinktą informaciją.

4. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokia Kauno hidromazgo paskirtis?
Kokie hidrotechnikos statiniai sudaro hidromazgą?
Kokia pagal statybos būdą yra 1-2 žemių užtvanka?
Kokia pagal statybos būdą yra 3 žemių užtvanka?
Kokias problemas išsprendė pastatytas hidromazgas?
Koks agregato instaliuotasis galingumas?
Kokio tipo SBGU uždoriai?
Koks SBGU angos plotis?
Kokie vandens energijos slopinimo įrenginiai įrengti SBGU žemu
tiniame bjefe?
10. Kas įrengta keteroje?
11. Kaip sutvirtinti žemių užtvankų aukštutiniai šlaitai?
12. Koks drenažas įrengtas 1-2 žemių užtvankoje?
13. Koks drenažas įrengtas 3 žemių užtvankoje?
14. Kokios antifiltracinės priemonės įrengtos užtvankose?
15. Kokio tipo turbinos?
16. Koks turbinų sukimosi greitis?
17. Koks turbinų sukimosi dažnis?
18. Kur tiekiama elektros energija?
19. Dėl ko po rekonstrukcijos padidėjo agregato instaliuotasis galingu
mas?
20. Kam žemių užtvankoje įrengtas parapetas?
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Keturioliktas laboratorinis darbas
Kruonio Hidroakumuliacinė elektrinė
Tikslas: išanalizuoti kameraliai ir natūroje didžiausią Lietuvos hid
romazgą ir jo sudedamuosius hidrotechnikos statinius; įtvirtinti žinias apie
hidroakumuliacinių elektrinių (HAE) paskirtį ir veikimo principą.

1. Trumpa istorija, HAE rodikliai, darbo įforminimo paaiškinimas
Elektrinės pagrindinė paskirtis – reguliuoti energetikos sistemos ap
krovimų paros netolygumus, gerinti elektros energijos kokybę ir, esant bū
tinumui, savo manevringa įranga kompensuoti energijos deficitą avarijų
metu sistemoje.
Prieš statant Lietuvoje tokią elektrinę, buvo nagrinėtos šešios staty
bos vietos. Perspektyviausiai atrodė Strėvos HAE (dabar Kruonio HAE) –
1600Mw ir Sudervės HAE – 2000 MW. Esminis Kruonio HAE ekonomi
nis pranašumas – kaip žemutinį vandens telkinį galima panaudoti Kauno
marias (63,5 km2), o Sudervės HAE būtų reikėję statyti brangų žemutinį
baseiną užtvenkiant Nerį.
Nuo HAE idėjos momento (1962 m.) iki statybos pradžios vyko inten
syvios diskusijos: alternatyva Kruonio HAE – statyti Birštono hidroelektri
nę, tačiau 1967 m. birželio 15 d. įvykusiame Nuolatinės energijos ugdymo
komisijos posėdyje nutarta statyti Kruonio HAE.
Kruonio HAE techninis ekonominis pagrindimas buvo parengtas ga
na greitai. Jau 1973 m. birželio 15 d. jį svarstė Vyriausiosios energetikos ir
elektrifikavimo valdybos mokslo – techninė taryba ir iš esmės jam pritarė.
Tais pačiais metais liepos 12 d. Kruonio HAE techniniam – ekonominiam
pagrindimui, įvertinusi visų Respublikos žinybų pareikštas pastabas, vie
ningai pritarė ir Lietuvos Vyriausybė.
Projektą parengė Maskvos institutas “Hidroprojektas”. Techninis pro
jektas buvo patvirtintas 1978 m. balandžio 4 d. Detaliajam projektavimui
prireikė ketverių metų, o iš viso, kartu ir techniniam – ekonominiam pa
grindimui, – aštuonerių metų. Tai liudija, kad didelis ir sudėtingas KHAE
projektas buvo labai kruopščiai išnagrinėtas.
Nuo 1998 m. liepos 1 d. veikia 4 agregatai. Ekologų ir hidrotechnikų
moksliniai tyrimai, atlikti Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutinio ba
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seino įtakos zonose įrodė, kad įtaka aplinkos ekosistemoms, veikiant HAE
praktiškai nepastebima.
Statybos ir montavimo darbų mastai (nuo 1978 m iki 2000 m):
♦ atlikta 38 mln. m3 įvairių žemės darbų;
♦ statybai sunaudota 1,44 mln. m3 betono ir gelžbetonio;
♦ sumontuota apie 120 tūkst. t metalo konstrukcijų ir apie 8 tūkst. t
metalo armatūrai;
♦ nutiesta 22 km magistralinių kelių, pastatyti 3 tiltai;
♦ pastatytas Elektrėnų II mikrorajonas.
Kruonio HAE statybos etapai:
♦ 1978 m. – oficiali Kruonio HAE statybos pradžia;
♦ 1981 03 01 – pradėta aukštutinio baseino statyba;
♦ 1982 06 25 – pradėti statyti valymo įrenginiai;
♦ 1985 08 28 – pradėti statyti slėginiai vamzdynai;
♦ 1984 04 21 – įbetonuotas kertinis akmuo Į KHAE pastatą;
♦ 1987 05 22 – iš Leningrado atplaukė pirmieji 2 turbinų darbo
ratai;
♦ 1992 02 18 – priimtas eksploatuoti pirmas agregatas;
♦ 1992 07 14 - užpildytas aukštutinis baseinas;
♦ 1992 08 05 – paleistas antras agregatas;
♦ 1994 08 03 – pradėtas eksploatuoti trečias agregatas;
♦ 1998 06 30 – patvirtintas eksploatuoti ketvirtas agregatas.
Projektinis aukštutinio baseino lygis - 153,50 pasiektas 2000 12 37.
Projektinis HAE galingumas: 1600 MW (8 agregatai po 200 MW).
Turbina – siurblys: tipas – radialinė ašis; darbo rato skersmuo – 6,3
m; turbinos galingumas – 205 MW; apsisukimai – 150 aps./min; turbinos
težimo debitas – 189 m3/s; nominalusis slėgis – 100 m; gamintojas – Le
ningrado metalo gamykla.
Generatorius – variklis: tipas – sinchroninis vertikalusis; galingumas
– 236 MW; generatoriaus įtampa – 15.75 kV; svoris – 1120 t; gamintojas
– Charkovo sunkiųjų mašinų gamykla.
Vamzdynas: ilgis – po 840 m kiekvienas; vidaus skersmuo – 7,5 m;
pamatai – gelžbetoniniai poliai (skersmuo 1,0 m; ilgis 16 m; 2800 vnt.).
Aukštutinis baseinas: plotas – 303 ha; baseino perimetras – 6.8 km;
vandens lygiai – 153,50 – maksimalus, 140, 00 – minimalus; dugnas –
138,00; visas baseino tūris – 48 mln. m3; naudingasis tūris – 41 mln. m3.
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Reversinis kanalas: dugno plotis 290 m, ilgis 660 m; vandens gylis
– 10 m.
Vandens imtuvas: vientisas gelžbetoninis statinys, kurio ilgis – 127 m,
plotis – 70 m, aukštis – 50 m.
HAE pastatas: gelžbetonio statinys, kurio ilgis 188 m, plotis – 70 m,
aukštis – 50 m.
Specifikacija pateikta Kruonio HAE schemoje.

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

Darbo atsiskaitymui studentas pateikia I-2 p. Aprašymą, suformuluo
ja išvadas, pasirengia atsakyti į pateiktus klausimus.
1. Laboratorinio darbo gynimo klausimai
1. Elektrinės paskirtis
2. Kada pradėta statyti Kruonio HAE ?
3. Kada paleistas pirmasis agregatas ?
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4. Kiek agregatų veikia šiuo metu ?
5. Mokėti parodyti schemoje pagrindinius elektrinės elementus
6. Reversinio kanalo matmenys
7. Koks vieno agregato galingumas ?
8. Koks vieno agregato debitas dirbant turbinos režimu?
9. Koks vieno agregato debitas dirbant siurblio režimu ?
10. Projektinis ABVL.
11. Aukštutinio baseino vidutinė dugno altitudė .
12. Žemutinio baseino (Kauno marių) NPL.
13. Aukštutinio baseino plotas.
14. Vamzdyno ilgis.
15. Vamzdžių vidinis skersmuo.
16. Aukštutinio baseino gruntinės/betoninės dambos skersinis profilis.
17. Aukštutinio baseino gruntinės/betoninės dambos ilgis.
18. Kada pasiektas projektinis ABVL ?

Literatūra
1. Design of small dams, 1987. Washington: US Dept. of Interior.
2. Ramonas Č., 2000 (sudarytojas, kiti autoriai nurodyti 1 puslapyje). Hidro
techninė statyba.- K: Akademija.
3. Rimkus Z., 2001 (sudarytojas, kiti autoriai nurodyti 1 puslapyje). Hidro
technikos statinių projektavimas. Metodiniai patarimai.- K: Akademija.
4. Ruplys B., 1988. Hidrotechniniai statiniai. – Vilnius: Mokslas.
5. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 “Hidrotechnikos stati
niai. Pagrindinės nuostatos”. – Vilnius.
6. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.15:2004 “Hidrotechnikos stati
nių poveikiai ir apkrovos”. – Vilnius.
7. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.17:2004 „ Gruntinių medžiagų
užtvankos”. – Vilnius.
8. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.19:2004 „ Betoninės ir gelžbeto
ninės užtvankos ir jų konstrukcijos”. – Vilnius.

72

